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zie onze advertentie

Geen Havenfestival
in 2016, wel in 2017
IJmuiden - Na het succes in
augustus van het Havenfestival en PreSail IJmond heeft
het algemeen bestuur van de
Stichting Havenfestival IJmuiden na een grondige evaluatie besloten om in 2016 geen
Havenfestival te laten plaatsvinden.
Uiteraard betekent dit niet
het einde van het festival. Het
bestuur gaat 2016 gebruiken
om een nieuwe organisatie
op te zetten. Ook wordt die

tijd benut om naar oplossingen te zoeken voor de noodzakelijke structurele financiering van de vaste operationele kosten en een transparante
en werkbare procedure voor
het verkrijgen van de vereiste vergunningen. De voorwaarden die tegenwoordig
gesteld worden aan het verlenen van de noodzakelijke
vergunningen voor een evenement als het Havenfestival
bij de huidige maatschappe-

lijke ontwikkelingen vragen
nadrukkelijk om een andere
aanpak. In het weekend van
25 t/m 27 augustus 2017 vindt
een hernieuwde kennismaking plaats met het Havenfestival. Voor de realisering
ervan rekent het bestuur uiteraard ook weer op de steun
van sponsors, vrijwilligers en
organisaties die het Havenfestival gedurende alle voorgaande jaren een warm hart
hebben toegedragen.

Jongen (17) verongelukt
na thuisbrengen vriendin
Haarlem - Een 17-jarige jongen uit IJmuiden
is zaterdagmorgen vroeg
om het leven gekomen
bij een eenzijdig verkeersongeval op de vondelweg in Haarlem.
Het slachtoffer had omstreeks 03.50 uur zijn vriendin in Haarlem afgezet en
was op de bromscooter op
weg naar huis. Op de Vondelweg kwam hij door nog
onbekende oorzaak ten val.
De jongen liep ernstige
verwondingen op aan zijn
hoofd. De bromfiets, maar
ook bromfietsonderdelen offer op de weg. Het slacht- huis in Amsterdam. Hier is
en een helm, lagen op rui- offer is met spoed overge- hij later overleden. (foto:
me afstand van het slacht- bracht naar het VU Zieken- Mizzle Media)

sneeuw, glAd
wInterbAnden

inkel
De Vitaliteitsw

Cadeau-maand
OP HET
10% KORTING IMENT
GEHELE ASSORT
(bij aankoop van minimaal 2 producten)

www.zelfdriehuis.nl

Driehuizerkerkweg 48 • 1985 EM Driehuis
T (0255) 75 67 89 • zelf@dezorgspecialist.nl

AlbAtros bAnden
IJmuIden
www.albatrosbanden.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie 2015
Zaterdag 12 december 2015 t/m
zondag 3 januari 2016
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

zaterdag 12 december
aanvang 14.30 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen IJmuiden
zondag 13 december
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen
Alkmaarsche Boys

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt
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IJmond – De gemeenten
Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest zijn bezig
om een gezamenlijk mobiliteitsfonds op te zetten. Het
gaat om een fonds waar jaarlijks gezamenlijk 450.000 euro in wordt vastgezet om verkeersknelpunten samen te
kunnen oplossen.
Doel is om de IJmond bereikbaar en leefbaar te houden en snel in te kunnen grijpen bij regionale mobiliteitsproblemen. De colleges van
de vier gemeenten kunnen
dan direct aan de slag, zonder afhankelijk te zijn van de
goedkeuring van de vier afzonderlijke gemeenteraden.
Voor dat mogelijk is moeten

deze gemeenteraden natuurlijk wel akkoord gaan met
het plan, het aangekondigde maatregelenpakket en het
uitvoeringsprogramma. Voor
de gemeente Velsen zou het
gaan om een jaarlijkse ‘contributie’ van 195.000 euro.
De beoogde looptijd van het
fonds is 15 jaar, van het jaar
2017 tot en met 2031.
Bij het oplossen van regionale mobiliteitsproblemen kunnen gemeenten rekenen op
bijdragen van het rijk of de
provincie. Met een regionaal
fonds wordt ook het aanvragen van subsidies wat eenvoudiger. Het kan ook wor- Hobbyfotograaf Erik Baalden gezien als een soort bergen legt wekelijks een
spaarpotje.
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.

Drankenier verheugt
zich op komst kerstman
IJmuiden - Rudolph heeft
zijn kerstmuts op, de ballen
hangen in de boom, er klinken gezellige liedjes en het
assortiment is reuze. De decembersfeer zit er al goed
in bij de Drankenier aan de
Lange Nieuwstraat.
Eigenaar Ron Wilmink: ,,We
hebben enorm veel zin in de
gezelligste maand van het
jaar! Met het team staan we
klaar om de kerstman te adviseren. We hebben een groot
aanbod wijnen, van klassiekers tot aan wereld wijnen.
Ook hebben we prachtig gedistilleerd en een ruime keuze aan (speciaal) bieren.”
Speciaal voor de decembermaand is de cadeautafel verlengd. Mooie drankpakketten
met glazen of nootjes, en vele unieke drankjes lachen je
tegemoet. Voor wie het even
niet zo goed weet en nieuwe
producten liever eerst even
wil proeven, zijn er ook mogelijkheden.
Toch wat te laat begonnen
met de kerstinkopen? Even
snel je inkopen doen, is bij de
Drankenier geen probleem.
,,Onze winkel is goed te be-

Typisch IJ muiden

reiken, ondanks dat er druk
gewerkt wordt aan de renovatie van de Lange Nieuwstraat. En het fijne aan onze
locatie is dat er aan de achterkant volop gratis parkeergelegenheid is. Klanten hoeven niet om te lopen naar de
hoofdingang. De achteringang aan de Volkerakstraat
staat de hele dag open. Vooral voor klanten die met de
auto komen, is onze achteringang ideaal.” Maar de
Drankenier denkt ook aan de
klanten die liever vanuit huis
inkopen doen. Sinds kort beschikken ze over een prachtige webshop, waarop een
groot gedeelte van het assortiment te koop is.
Een Oud & Nieuw party organiseren? Ook hierbij kan de
Drankenier je van dienst zijn.
Niet alleen op het gebied van
drank, maar ook op het gebied van partyverhuur. Heaters, tenten, statafels, tapinstallaties; je kunt het zo gek
niet bedenken of de Drankenier verhuurt het. Zie ook
www.drankenierijmuiden.nl
of breng een bezoek aan de
gezellige

Eind november vond in de
Stadsschouwburg Velsen een
bijzondere voorstelling plaats
van de Onderwijzers Toneelvereniging
Kennemerland
(OTK). Op drie achtereenvolgende avonden brachten
leerkrachten van openbare
basisscholen in Velsen de familievoorstelling De Duinpieper op de planken. Gekozen
is voor dit typisch IJmuider
stuk omdat dit jaar 150 jaar
het graven van het Noordzeekanaal begon. De Duinpieper, naar de gelijknamige
jeugdroman van Caroline Zegerman, vertelt het spannende en aangrijpende verhaal
van de 13-jarige Engel.
Engel leeft als ‘duinpieper’
tussen de ruige kanaalgravers en woont in een plaggenhut in de duinen van het
latere IJmuiden. Hij moet
meehelpen met het zware graafwerk, met schep en
kruiwagen. In een tijd van
hard werken, loonsverlagingen, armoede, ziekte, bedrog en een kanaalgraversopstand droomt hij van een

Door Erik Baalbergen

ander leven als fotograaf. De
OTK heeft het verhaal op onderhoudende en boeiende wijze neergezet. Zij wist
anderhalf uur lang de aandacht van een zaal voornamelijk gevuld met kinderen
van de groepen 5 tot en met
8 te trekken. Ouders en andere belangstellenden genoten mee vanaf een plekje op
het balkon.
De OTK bestaat al sinds 1946.
In de jaren vlak na de Tweede
Wereldoorlog was er voor de
jeugd weinig vermaak. Een
groep leerkrachten van verschillende openbare scholen
in Velsen besloot een toneelstuk in te studeren voor de
jeugd van de lagere school. In
het voorjaar van 1946 speelden zij als OTK hun eerste
stuk, ‘De gelaarsde kat’. Tot in
1957 brachten zij elk voorjaar
een toneelstuk. Rond Sinterklaas werd een tweede stuk
uitgevoerd. Die tweede uitvoeringen vormden het begin
van de reeks voorstellingen
die, bijna 70 jaar na de eerste,
jaarlijks in de week voor Sinterklaas plaatsvinden. Vanaf begin jaren zestig zijn de
voorstellingen in de stadsschouwburg. Verdeeld over
drie avonden speelt de OTK
voor de kinderen van tien
scholen. De OTK weet er telkens - na slechts drie maanden repeteren - een groot
succes van te maken!

Vergunning kamerverhuur
Velsen – De gemeente Velsen komt met nieuw beleid
voor het verhuren van kamers, de zogenaamde onzelfstandige woonruimte. Omdat
er behoefte blijkt te zijn aan
de verhuur van kamers (in
woningen van particulieren
of zelfs bedrijfspanden) zijn
daar regels voor vastgesteld.
Het betekent wel dat er een
aanvraag moet worden ingediend als men kamer(s) wil
verhuren.
Bij het splitsen van woon-

ruimte moet men ook denken aan de (brand)veiligheid,
parkeerdruk in een wijk en
bijvoorbeeld een goede toeen uitgankelijkheid van een
woning. Daar moet een gemeente rekening mee houden en beleid op vaststellen.
Vooral onder studenten en
(arbeids)migranten is vraag
naar kamers.
Het nieuwe vergunningbeleid voor kamerverhuur zal
na een half jaar worden geevalueerd.
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Sylvia doneert
haar voor
kankerpatiënten

Slagerij Johan van Doorn
lekkerder dan ooit
IJmuiden - Wie van de feestdagen een culinair succes wil
maken moet zeker een bezoek brengen aan Slagerij
Johan van Doorn in de Zeewijkpassage. De laatste verbouwing van de winkel levert
niet alleen een mooier plaatje op, maar er is ook gewerkt
aan nog lekkerder producten.
Zo is er nu een dry-age kast
waar bepaalde vleessoorten
zoals entrecôte en côte du
boeuf kunnen worden gerijpt
tot heerlijke specialiteiten.
Johan van Doorn heeft zijn
eigen vleeswaren afgestemd
op de smaak van zijn klanten.
Dat doet hij door de klanten
regelmatig te laten proeven
van iets nieuws en naar hun
mening te vragen. Bij Slagerij
van Doorn staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het
meeste vlees komt van duurzame en diervriendelijke Nederlandse boerderijen. Maar
ook is er Salentein premi-

um beef van de uitgestrekte
pampa’s van Argentinië. Voor
alle eigen producten gebruikt
Johan van Doorn zo min mogelijk smaakversterkers en
conserveermiddelen.
Momenteel ligt de slagerij weer
vol seizoensproducten en natuurlijk is er met de feestdagen op komst een extra aanbod aan wild en gevogelte, fondue- en gourmetvlees
en natuurlijk lekkere salades.
Het is heel verstandig om tijdig te bestellen, via de speciale formulieren die verkrijgbaar zijn in de winkel.
De slagerij heeft een klein
assortiment kaasspecialiteiten, eveneens van hoge kwaliteit en van duurzame komaf.
Dat genieten en gezond eten
hand in hand kunnen gaan
bewijst Slagerij Johan van
Doorn keer op keer. Ga zeker
eens langs om zelf te ervaren
hoe smakelijk de producten
van deze slager zijn.

Velserbroek - Vrijdag 11 december is voor het eerst Lasergamen in De Koe voor de
jeugd uit Velserbroek van de
leeftijd van 11 jaar en ouder. De Koe is dan geheel
verduisterd en de meeste ruimten zijn toegankelijk. Drie rookmachines zorgen ervoor dat de laserstralen zeer goed zichtbaar zijn
in het donker. Iedereen speelt
drie games van circa 15 minuten en er zijn 3 teams van
4 of 2 teams van 6 spelers.
Daarna is er circa 15 minuten pauze waarin er gepoold
kan worden of op de PlayStation gespeeld. Er zijn inmiddels twee (gratis) zeer geslaagde try-outs geweest en
toch is er sindsdien veel verbeterd. Het bijna volledig verduisteren lukt nu beter en de
laserguns zijn uitgerust met

laserstralen. Daarnaast zijn
er drie nieuwe rookmachines aangeschaft, zodat overal in de hele Koe de laserstralen goed zichtbaar zijn,
erg cool. De kosten zijn 2 euro per persoon. Deelnemers
kunnen zich opgeven voor de
vroege (18.45 tot circa 20.15
uur) of latere (20.30 tot circa
21.45) ronde. Wil men zeker
zijn van plaatsing, dan kan
een team zich het best vooraf op de Koe opgeven (enveloppe met namen van je
team, minstens één 06-nummer en 2 euro p.p. erin) in de
brievenbus van De Koe of bij
Buurtsport op straat. Op vrijdag 8 januari wordt het lasergamen herhaald. Voor meer
info: zie Buurtsport Velsen op
Facebook of de jongerensite
PureV. Informatie bij Ad Otten, 06-11883720.

Velsen - Sylvia Schulte (27)
woont in de beschermde
woonvorm De Duinpan in
IJmuiden. Haar ouders wonen in Velsen-Zuid.
Sylvia’s moeder doneerde
ruim twee jaar geleden haar
eigen lange haar tot op de
taille aan Stichting Haarwensen. Anderhalf jaar later werd
bij Sylvia’s moeder borstkanker geconstateerd. Dan ontmoet je in het ziekenhuis Antonie van Leeuwenhoek zoveel menselijk leed ten gevolge van kanker, dat, als je ook
maar iets kan doen tegen
dat verdriet, je je eigen haar
moet schenken aan hen, die
getroffen door de ziekte geen
haardracht hebben.
Sylvia’s had tot voor kort ook
lang haar tot over de billen.
Sylvia’s moeder ging met Sylvia praten om na te denken
of zij haar haar ook wilde afstaan voor het maken van
een pruik voor kinderen met
kale hoofden.
Ondanks Sylvia’s verstandelijke beperking weet Sylvia,
dat mama ernstig ziek is en
heeft Sylvia tijdens wachten
op mama in het ziekenhuis
mensen en kinderen zonder
haar gezien. Dat vond Sylvia
wel heel erg en voor hen wilde zij haar haar laten afknippen.
Daarvoor werd een afspraak
gemaakt met kapper Bob
Keuzekamp van dames- en
herenkapsalon Cendré in
de Reggestraat te IJmuiden.
Sylvia’s nooit geverfde haar
bleek geschikt voor donatie
De kapper had nog nooit zulk
lang haar afgeknipt. Liefst 72
centimeter kwam er van Sylvia’s haar af. Sylvia was apetrots en hoopt, dat haar geschenk zal bijdragen aan levensvreugde van zieke kinderen zonder haar.

Win een saladepakket
bij Vishandel D. Schong
Velserbroek - Wilt u een gratis saladepakket van IJmuider Vishandel D. Schong ter
waarde van 52,95 euro terugverdienen? Om mee te doen,
dient u eerst de Facebookpagina IJmuider Vishandel
Schong ‘liken’, als u dat niet al
eerder gedaan hebt.
Hoe werkt het? Laat uw fantasie de vrije loop als u uw salade op gaat maken, zet uw creatie op de foto en plaats de foto op de Facebook-pagina van
Schong. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen uw salade de leukste of de mooiste vinden. De salade met de
meeste ‘likes’ wint het aankoopbedrag van 52,95 euro
terug.
U heeft tot 1 januari de tijd
om de foto van uw met bloed,
zweet en tranen in elkaar gezette creatie te plaatsen. Mensen kunnen tot en met zondag 10 januari op uw salade
stemmen. ‘Likes’ die na 10 januari worden gegeven tellen niet meer mee. Via Facebook wordt bekend gemaakt
wie de winnaar is. Deze actie geldt alleen voor de saladepakketten van 8 tot 10 personen. IJmuiden Vishandel D.
Schong wenst u heel veel plezier en succes met deze actie!

Zij kijken al enorm uit naar alle foto’s met creatieve salades.
Bij Vishandel D. Schong kunt
u zelf uw visschotel samenstellen of u kunt kiezen voor
een luxe zalm- of krabsaladepakket dat u naar eigen wens
kunt presenteren. Dit pakket
zit bomvol dagverse producten voor een onvergetelijk en
smakelijk diner. De inhoud en
kosten van dit pakket vindt u
op de Facebook-pagina van D.
Schong en in de advertentie
van de Jutter en de Hofgeest
van volgende week.
Wilt u een origineel en gezond cadeau voor de feestdagen geven? Verras uw familie
of vrienden dan eens met een
haringstrippenkaart ter waarde van 15 euro, goed om 10
haringen op af te stempelen,
vers van het mes uiteraard.
Ook zijn er cadeaubonnen,
van 5, 10 en 25 euro, die leuk
worden verpakt.
Producten die niet in het standaard assortiment verkrijgbaar zijn bij Schong, zijn altijd
wel te bestellen. De bestellijsten voor de feestdagen zijn
verkrijgbaar aan de kraam.
IJmuider Vishandel D. Schong
is iedere donderdag en zaterdag te vinden op het Vestingplein in Velserbroek.

Meezingen met
Christmas Carols
Santpoort-Noord - Meezingen, stilte, muziek, teksten en
beelden zo tussen Advent en
Kerst. Op zaterdagavond 19
december om 19.30 uur is er
een sfeervolle meezing-Christmas Carols-avond in de Dorpskerk van Santpoort-Noord. Er
worden Christmas Carols gezongen en samen ter plekke ingestudeerd. Kerstbeelden
(geprojecteerd) maken het ge-

heel compleet. Het Kerstkoor
van de Dorpskerk zingt enkele
mooie kerstliederen en ondersteunt het sámen zingen, onder
leiding van Antje de Wit. Tekst
en beeld wordt verzorgd door
Otto Sondorp. Piano en orgelbegeleiding door Elina Keijzer.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage na afloop. Meer weten? Bel
06-15908560 (Otto Sondorp) of
06-21805104 (Antje de Wit).
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Velsen zoekt ruimte voor
nog meer statushouders

1,4 miljoen
voor HOV
Troelstraweg
IJmuiden – De gemeente Velsen stelt 1.410.000 euro beschikbaar voor het HOVdeelproject P.J. Troelstraweg.
Het voorlopig ontwerp is vastgesteld en de voorbereidingen zijn gestart. Het gaat om
de busbaan tussen de Briniostraat en Plein 1945. Hier gaat
nogal wat veranderen. De
snelbus komt met een bocht
vanaf de Groeneweg en tussen politiebureau en sporthal
naar de P.J. Troestraweg. Tussen de scholen door komt een
busbaan die direct doorloopt
tot aan Plein 1945. Hiervoor
zal een pand aan het Plein
1945 worden gesloopt. De
bus kan daarvandaan rechtdoor de Lange Nieuwstraat
op rijden. Op deze drukke
kruising met de Zeeweg komen verkeerslichten om het
verkeer te regulieren. De
plannen voor de P.J. Troelstraweg zijn in overleg met bewoners vastgesteld, daarbij is het
concept aangepast aan wensen van de bewoners. Er was
speciale aandacht voor de
veiligheid van de vele scholieren. Voor meer informatie kan
men kijken op www.noordholland.nl bij HOV-Velsen.

Voorleesactiviteiten bij
bieb inVelsen
Velsen - Lezen met baby’s en
kinderen is spelen met boeken
en taal. Voorlezen prikkelt de
fantasie, vergroot de woordenschat en stimuleert de sociaal
emotionele vaardigheden. Speciaal hiervoor organiseert Bibliotheek Velsen diverse kidsactiviteiten voor kinderen van 0 tot
3 jaar en 4 tot 6 jaar! Bij Boekenpret komen kinderen spelenderwijs in aanraking met
boekjes. De vrijwilligster behandelt vragen over voorlezen
en geeft tips aan ouders over
het voorlezen aan hun kindje.
Tijdens het Voorleesfeest worden kinderen voorgelezen uit
de mooiste boeken en doen
ze daarna een leuke activiteit
in het thema van het boek. In
december is er Boekenpret (03 jaar) op vrijdag 11 december van 10.00 tot 10.45 uur. Het
Voorleesfeest (4-6 jaar) is op
woensdag 16 december van
14.30 tot 15.30 uur. Boekenpret en Voorleesfeest zijn gezellige activiteiten voor baby’s,
dreumesen, jonge kinderen
én (groot)ouders. Check bibliotheekvelsen.nl voor een overzicht van data.

Gastrobar, de nieuwe
haven van IJmuiden
IJmuiden - GastroBar is
het nieuwe ‘IJmuiden’s haventje’, een plaats van rust,
even weg uit de hectiek
van het dagelijks leven. De
GastroBar, ligt aan Halkade
29 te IJmuiden. Het is een
ideale ontmoetingsplaats
in een Mediterraanse barrestaurant ambiance, geschikt voor privé, sociale,
alsook zakelijke afspraken.
De GastroBar is een unieke
laagdrempelige Mediterraanse grillroom, die heerlijke vlees- en visgerechten
op haar menu heeft tegen
aantrekkelijke prijzen.

maanden. Er komen ook nog
nader vast te stellen avonden
waarop onbeperkt gegeten
kan worden en bier, huiswijn,
koffie, thee, mineraal water en
frisdranken gratis zijn.
De officiële opening is op 1
januari 2016, tussen 16.00 tot
18.00 uur, vanzelfsprekend
bent u van harte welkom om
dit heuglijke feit te vieren. Er
worden dan kosteloos drankjes, oliebollen, appelflappen,
en dergelijke geserveerd. Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Ter gelegenheid van de vooropening op 14 december 2015
biedt uw IJmuidens Haventje een vijfgangen kerstdiner voor de zeer aantrekkelijke prijs van 39,50 euro per persoon. Voor reserveringen bel telefoonnummer:
0255-578556.
De warme Mediterrane ambiance is een tegenhanger van
deze koude, natte, donkere

Velsen - Vorige week werd
bekend dat het voormalige
missiehuis in Driehuis komend voorjaar in gebruik
wordt genomen als tijdelijke
huisvesting voor ongeveer 80
statushouders. Dat gebeurt
in twee van de drie panden.
Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. Omdat de asielzoekerscentra nog vol statushouders
zitten, wil de overheid dat
deze mensen ruimte maken
voor vluchtelingen. Een statushouder hoort niet thuis in
een asielzoekerscentrum.
Het missiehuis zal tijdelijk
onderdak bieden aan de statushouders. Men denkt dan
aan een periode van maximaal twee jaar. Het is de bedoeling dat de statushouders
in die tijd werken aan integratie, onderwijs en werk en
uiteindelijk elders huisvesting vinden. Dat hoeft niet
perse in Velsen te zijn, maar
dat kan natuurlijk wel.
Omdat de opdracht van de
overheid is dat Velsen in
2016 160 statushouders gaat
opvangen, blijft de gemeente
op zoek naar extra onderdak.
In 2015 moet aan 115 statushouders onderdak worden
geboden. De gemeenteraad
heeft daarbij als voorwaarde
gesteld dat de wachtlijsten
voor de eigen huurders niet
langer worden. Daarom is
de gemeente nog steeds op
zoek naar extra woonruimte,
vooral buiten de bestaande
huurwoningen om.
Onlangs werden drie woningen uit het eigen woningbezit van de gemeente Velsen,
in het centrum van IJmuiden, toegewezen aan sta-

tushouders. Ook is gekeken
naar het oude verpleeghuis
Velserduin in Driehuis. Maar
omdat daar veel aan moet
worden verbouwd om het bewoonbaar te maken is dit niet
haalbaar. Bovendien heeft
de eigenaar plannen om het
pand volgend jaar te slopen.
In het missiehuis bevinden
zich al appartementen die
geschikt zijn voor de opvang
van statushouders. Men moet
nu alleen nog kijken naar zaken als (brand)veiligheid. In
het missiehuis worden geen
appartementen verhuurd aan
mensen die op de wachtlijst
staan voor een huurwoning,
ook niet als zij een urgentiebewijs hebben.
Verwacht wordt dat de eerste statushouders zich in
het voorjaar in Driehuis kunnen vestigen. Het missiehuis
wordt voor dit doel tien jaar
gehuurd van Rijksvastgoedbeheer tegen een kostendekkende prijs.
Ook in omliggende gemeenten wordt druk gezocht naar
opvang voor statushouders
en/of vluchtelingen. Zowel in
Haarlemmermeer, Zandvoort
als Heemskerk was noodopvang van vluchtelingen. Bloemendaal kijkt nu naar opvang op Dennenheuvel, het
voormalige klooster aan de
Dennenweg. Haarlem kijkt
naar vier nieuwbouwlocaties
voor opvang van vluchtelingen/ statushouders. Daaronder valt een braakliggend terrein bij het Delftplein in Haarlem-Noord waar men op zijn
vroegst in juli 2016 een aantal van 80 sociale wooneenheden wil opleveren voor statushouders. (Karin Dekkers)

Eerste Open Coffee in Velsen een succes
IJmuiden - Omstreeks negen
uur ‘s ochtends druppelen de
eerste ondernemers binnen bij
Smash! Café in sporthal Zeewijk te IJmuiden. De één zelfverzekerd, de ander nog wat
weifelend. ‘Moet ik mij nog ergens melden of kan ik gewoon
aanschuiven?’ Het concept op
deze ochtend is simpel: informeel netwerken voor zzp’ers
en ondernemers uit de regio
Velsen.
Het groepje dat bij de bar
staat voor een heerlijke kop
koffie, groeit gestaag naarmate de tijd verstrijkt. Er ontstaan meerdere groepjes die
continu wisselen van samenstelling. De sfeer is gemoedelijk en er worden visitekaartjes
uitgewisseld. De diversiteit is

groot: van eenmansbedrijf tot
aan MKB, van kunstontwerper
tot Telecombedrijf. ‘Leuk dat
dit er is’ en ‘eindelijk een regionaal en laagdrempelig initiatief!’ zijn opmerkingen die over
en weer gemaakt worden.
Het idee van de Open Coffee
in Velsen is afkomstig van vier
ondernemers uit de regio. ,,We
hebben het idee dat er in en
nabij IJmuiden weinig bijeenkomsten zijn voor startende of
kleine ondernemers. Daar willen we graag verandering in
brengen’’, vertelt Rob Vlaanderen, één van de organisatoren
en eigenaar van Smash! Café.
Het blijkt een schot in de roos:
er zijn ongeveer 15 zzp’ers en
ondernemingen op de bijeenkomst afgekomen.

Open Coffee Velsen wordt iedere twee weken georganiseerd. Kijk voor meer informatie op http://www.opencoffeevelsen.nl. ‘Tot over twee
weken’ en ‘we bellen’ klinkt
er rond elf uur. Geïnspireerd

gaat men naar de volgende
afspraak of naar kantoor. Wie
weet welke leuke samenwerkingen er volgen uit deze eerste Open Coffee in Velsen. (foto: Peter Herweijer/Fotoservice
IJmond)
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rie De Wildeman in SantpoortNoord. Aanvang 14.30 uur.
Altviool en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.

Maandag
14 december

Donderdag
10 december

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Cabaretière
Nathalie Baarman. Aanvang
20.30 uur.

Vrijdag
11 december

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl
Pieter Vermeulen Museum met tentoonstelling Toverbos, vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerstgroen’, over de oorsprong en symboliek van de
decemberfeesten.
Jubilieumfeest Roetz, het
culturele tijdschrift voor de
IJmond bestaat 12,5 jaar. Het
feest vindt plaats in de Grote Kerk in Beverwijk. Aanvang
19.00 uur.
Kerstbomenverkoop
bij
sherpa’s Radboud van 19.00
tot 22.00 uur aan de Middenduinerweg 74 SantpoortNoord.
Duo Oriana in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Son of
Saul’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
12 december

Kerstbomenverkoop
bij
sherpa’s Radboud van 10.00
tot 17.00 uur aan de Middenduinerweg 74 SantpoortNoord.
Kerstshow Jan Makkes tot en
met zondag 3 januari in Museumboerderij Jan Makkes,
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden telefonisch op
afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.

buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Van 13.30 tot 16.00 uur wordt
een workshop voor kinderen
tot 12 jaar georganiseerd.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Christmas Carols in de Engelmunduskerk in VelsenZuid. Aanvang 16.30 uur.
Create Wood Xmass in Café de Grote Hout in VelsenNoord. M.m.v. Terallures. Van
17.00 tot 23.00 uur.
Kerstoptreden Christelijk
Mannenkoor in de Petrakerk, Merwedestraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Son of
Saul’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
13 december

Eucharistieviering in De
Meerpaal in Velsen-Noord met
optreden van In Between. Van
09.30 tot 15.00 uur.
Kerstbomenverkoop
bij
sherpa’s Radboud van 10.00
tot 17.00 uur aan de Middenduinerweg 74 SantpoortNoord.
Kerstshow Jan Makkes tot en
met zondag 3 januari in Museumboerderij Jan Makkes,
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden telefonisch op
afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Paradijs’. Van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
volwassenen 4,-. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Pieter Vermeulen Museum met tentoonstelling Toverbos, vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerstgroen’, over de oorsprong en symboliek van de
decemberfeesten.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: De Noten (twist)
Kraker (dans/art locale). Om
14.00, 16.00 en 19.00 uur.
Top 2000 Café met Zanggroep Voices in Café Brasse-

Kerstshow Jan Makkes tot en
met zondag 3 januari in Museumboerderij Jan Makkes,
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden telefonisch op
afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl

Dinsdag
15 december

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Kerstshow Jan Makkes tot en
met zondag 3 januari in Museumboerderij Jan Makkes,
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden telefonisch op
afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelstuk ‘Het
Volk Jubileert’. Aanvang 20.30
uur.

Kerstshow Jan Makkes tot en
met zondag 3 januari in Museumboerderij Jan Makkes,
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden telefonisch op
afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Kerstbomenverkoop
bij
sherpa’s Radboud van 19.00
tot 22.00 uur aan de Middenduinerweg 74 SantpoortNoord.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

TSN
Thuiszorg
failliet
Velsen – Het was vorige week landelijk nieuws
dat TSN Thuiszorg failliet
is. TSN biedt ook in Velsen
zorg, aan 300 cliënten wordt
huishoudelijke hulp geboden.
Deze cliënten hoeven zich
nog geen zorgen te maken. Er is door TSN surseance van betaling aangevraagd bij de rechtbank. Er
wordt een bewindvoerder
benoemd die gaat kijken
of en hoe het bedrijf verder
kan gaan. Het betekent ook
dat voorlopig de thuiszorg
aan cliënten gewoon doorgaat. Pas bij een definitief
faillissement zal er mogelijk
iets gaan veranderen. Ook
de gemeente Velsen houdt
de vinger aan de pols om
ervoor te zorgen dat cliënten hulp blijven ontvangen.

Woensdag
16 december

Kerstmarkt in Huis ter Hagen,
Lodeijk van Deijssellaan 254
Driehuis. Van 10.00 tot 14.00
uur.
Kerstshow Jan Makkes tot en
met zondag 3 januari in Museumboerderij Jan Makkes,
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur. Buiten deze tijden telefonisch op
afspraak via 023-5376227. Zie
ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘Romeinen terug in Velsen’,
‘SAIL 2015’ en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Pieter Vermeulen Museum met tentoonstelling Toverbos, vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerstgroen’, over de oorsprong en symboliek van de
decemberfeesten.
Kindervertelmiddag
op
Beeckestijn: voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro per
kind. Opgave via carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252.

Donderdag
17 december

Nagelsalon Sandra: voor
mooi gestylde handen
Velsen-Zuid - Sandra van
Egmond-Spierenburg is een
vrouw met een grote creatieve passie voor het nagelvak.
Enige jaren geleden kwam
zij in aanraking met dit vak
en gedreven door enthousiasme en creativiteit is ze gestart met de all-round opleiding Nagelstyliste bij Magnetic Nailacademy Soesterberg.
Met vlag en wimpel heeft ze
alle modules behaald. Na enige tijd het nagelvak als hobby
te hebben uitgevoerd heeft
Sandra besloten om haar eigen nagelsalon aan huis te
gaan starten: Nagelsalon
Sandra.
Sandra staat voor service, hygiëne, kwaliteit en flexibele inzet. Elke klant heeft een
persoonlijke vijlenset en er
wordt uitsluitend gewerkt
met EU goedgekeurde producten die de gezondheid
niet schaden.
Sandra vindt het belangrijkste
aan dit werk om de natuurlijke nagel te behouden om

vervolgens met een kunstproduct de nagel zo na te maken
dat niemand zegt ‘draag jij
kunstnagels?’ De nagel moet
perfect glad en strak zijn.
Sandra beheerst alle technieken en heeft meer dan 50
kleuren beschikbaar. Je kunt
terecht voor acrylnagels, gelnagels en het trendy product
gelpolish (ook voor teennagels). Je kunt ook terecht
voor een mooie klassieke
white french of de nieuwste
rage de naturel look. Voor nagelbijters wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld
met als eindresultaat mooie
nagels.
Nagelsalon Sandra, gevestigd aan de Thorbeckelaan 44
in Velsen-Zuid, is een gezellige salon waar de koffie klaar
staat. Flexibele inzet staat
voor ruime openingstijden
(maandag t/m zaterdag en
avonduren). Wel altijd op afspraak. Zie ook www.nagelsalonsandra.com of bel 0653794719.
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Hyacintenactie
Soli

Santpoort-Zuid - Terrasvogels E1 behaalde afgelopen zaterdag ongeslagen het kampioenschap in de 3e klasse na
een 4-1 overwinning op Geel Wit. Een uitstekende prestatie,
want alleen in de eerste competitiewedstrijd moesten ze een
gelijkspel toestaan tegen concurrent DSS om daarna negen
maal op rij te winnen.

Kersttoernooi tennis
Velserbroek - Nog even en
het bekende Kersttoernooi in
Tenniscentrum
Velserbroek
gaat weer van start. Van 24 tot
en met 30 december wordt er
overdag en ’s avonds in de hal
gespeeld, met uitzondering van
beide kerstdagen. Tijdens dit
toernooi voor dubbels wordt er
getennist in poules. Hierdoor
speelt ieder koppel minimaal

twee wedstrijden van een uur.
Er kan tot en met 15 december
worden ingeschreven via www.
toernooiklapper.nl of via het inschrijfformulieren in de tennishal.
Het is een gezelligheidstoernooi, dus u hoeft geen lid van
de KNLTB te zijn. Er is ruimte voor heren, dames en gemengd dubbels van niveau 8-4.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 12 december komen
de leden van Soli bij de bewoners langs om potjes met
hyacinten te verkopen voor
de vereniging. Sinds jaar en
dag is het een terugkerende
traditie om in december langs
de deuren te gaan met potjes hyacintenbollen. Van jong
tot oud, iedereen helpt mee
om zo extra geld voor de vereniging in te zamelen. De opbrengst van deze hyacintenactie wordt besteed aan instrumenten, jeugdopleidingen en het onderhoud van het
verenigingsgebouw. Door hyacinten te kopen, draagt u bij
aan het in stand houden van
een actieve muziekvereniging
en steunt u daarbij de lokale cultuur van de gemeente Velsen. Bovendien heeft u
met de hyacint rond de kerstdagen een heerlijk geurende
bloem in huis. U kunt Soli zaterdag 12 december tussen
09.30 en 16.00 uur verwachten. Een bakje met drie hyacinten kost slechts 2,50 euro.
Mocht u de verkopers gemist
hebben, dan kunt u de hyacinten ook op de kerstmarkt
in Santpoort Noord op 13 december aanschaffen. Zie ook
www.soli.nl.

Santpoort-Noord - Sinds jaren bestaat de stichting Santpoort helpt Madras (ShM), in
het leven geroepen om hulp te
bieden aan Udavum Karangal
(Helpende Handen) in de Indiase havenstad Madras, het
huidige Chennai. ‘Udavum’
staat onder leiding van Stephan Vidyakar die met zijn staf
hulp biedt aan de ‘verstotenen
der aarde’. Baby’s en hoogbejaarden, onder wie lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, vinden bij hem in zijn
wooncomplexen
onderdak.
Jongeren krijgen er onderwijs
om na verloop van tijd in de
samenleving terug te kunnen
keren. Vanuit Madras vraagt
Vidyakar, na de enorme overstromingen in zijn provincie,
Santpoort om hulp. Uiteraard
is ook bijstand uit de andere dorpen van Velsen welkom.
Onmiddellijk na de tsunami in
Azië, Kerst 2004, heeft Velsen
zich immers ook van zijn beste kant laten zien toen de nood
in zusterstad Galle hoog was.
Grote overstromingen leggen
het dagelijks leven in de provincie Tamil Nadu, waarvan
Madras de hoofdstad is, helemaal plat. Een van de vestigingen van ‘Udavum’ in Madras
is door de hevige regenval van
de laatste weken onder water
gelopen. De nood is erg hoog
omdat ook de rivier Cooum ver
buiten haar oevers is getreden.
De materiële schade van ‘Udavum’ is aanzienlijk. Inboedel
is weggespoeld of zwaar be-

schadigd, zoals bedden, linnengoed en andere meubels
én er is veel voedsel verloren
gegaan.
ShM-voorzitter Guus van Dee:
,,Alle gebouwen moeten grondig gereinigd worden, vooral om het gevaar van ziektes
te voorkomen. Het zal veel tijd
kosten eer de vrouwen, mannen en kinderen weer terug
kunnen naar hun opvanghuizen. Buiten het complex van
Vidyakar, in de krottenwijken,
moeten mensen zien te overleven. Helpende Handen biedt
veel van deze mensen een
‘helpende hand’ door ze dekens, kleding en voedsel te
geven. Vidyakar heeft van alles
nodig, zoals voedsel en medische benodigdheden, kleding,
wollen dekens en wat dies
meer zij.”
Van Dee en zijn companen
hebben de kerken van Santpoort benaderd om te vragen
of er tijdens de diensten een
extra collecte gehouden kan
worden en onderzocht wordt
nog of er tijdens en rond de
Kerstmarkt, die aanstaande zondag in het dorp wordt
gehouden, op een of andere wijze geld ingezameld kan
worden. U hoeft daar niet op
te wachten. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL
45 ABNA 090.020.4273 t.n.v.
Santpoort helpt Madras onder
vermelding van Watersnood.
Zie ook www.santpoorthelptmadras.nl. (foto: Stephan Vidyakar)

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Kerst in
Velsen-Noord

Kerstshow Jan Makkes

‘Zijn leven was wonderlijk,
zijn werk nog meer’

Velserbroek – Van zaterdag
12 december tot en met zondag 3 januari kunnen kunstliefhebbers in Museumboerderij Jan Makkes te Velserbroek weer genieten van een
wereld vol kleur op een unieke locatie. Aan de hand van
veel eerder niet getoond werk
krijgt de bezoeker een goede indruk van het talent, het
unieke kleurgebruik en de
mens Jan Makkes. Ongeveer
100 schilderijen, pastels, tekeningen en gouaches worden vertoond in verschillende ruimtes in de Museumboerderij die speciaal hiervoor in kerstsfeer is gebracht.
De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was
als schilder bekend door zijn
bijzondere kleurgebruik. Op
de kerstshow is te zien dat
hij in alle schilder- en tekentechnieken een meester
was. Geen onderwerp was
hem vreemd. Als er ergens
werd gebouwd was Makkes

er vaak bij om er tekeningen
of schilderijen van te maken.
Zowel lokale, Nederlandse
als internationale onderwerpen zijn te zien op zijn schilderijen.
Jan Makkes was meer dan
een kunstenaar: door zijn
contacten met wereldleiders
die hem om zijn werk bewonderden wist hij veel te bereiken op het gebied van vrede. ,,Zijn leven was wonderlijk, maar zijn werk nog meer’’,
vertelt zijn weduwe Elly Makkes. In de eeuwenoude museumboerderij waar Jan Makkes jaren woonde en werkte
zijn veel foto’s van deze bijzondere kunstenaar te zien,
zowel werkend als tijdens zijn
ontmoetingen met de groten
der aarde. Elly vertelt graag
over Jan en geeft samen met
anderen rondleidingen door
de eeuwenoude boerderij, die zowel binnen als buiten een plaatje is. Uiteraard is
het aanwezige werk van Jan
Makkes te koop, net als het
prachtige fotoboek over zijn
leven. Wie een bezoek aan de
museumboerderij wil brengen is van 12 december 2015
tot en met 3 januari 2016 welkom, dagelijks tussen 11.00
en 18.00 uur aan Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Buiten deze tijden is men na telefonische afspraak welkom,
bel hiervoor met 023-5376227.
Parkeren kan op 100 meter
afstand van de boerderij bij
voetbalvereniging VSV aan
de Hofgeesterweg.
Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl.

Verwarring over opheffen
mobiliteitscollectief
Zilveren Kruis
IJmond - Veel verzekerden Ledenservice voor haar leden
van Zilveren Kruis hebben kortingsafspraken heeft geeen brief ontvangen waar- maakt met onder andere Zilin aangegeven wordt dat het veren Kruis. ,,Ook mensen uit
mobiliteitscollectief waar zij het mobiliteitscollectief kundeel van uitmaken per 1 ja- nen zich aansluiten bij onze
nuari 2016 vervalt. Dit heeft collectiviteit, waardoor zowel
tot veel verwarring en onrust hun korting als de voorwaargeleid.
den behouden blijven’’, aldus
Ook bij ViVa! Ledenser- Sindy de Veen, hoofd van Vivice komen veel vragen bin- Va! Ledenservice en het Klant
nen over het stopzetten van Contact Centrum.
dit collectief. Hierdoor komt Kijk
Heeft
hier
vragen
overopdan
vooruhet
actuele
nieuws
namelijk de korting op hun www.jutter.nl
kunt u bellen met ViVa! Lezorgverzekering te vervallen. www.hofgeest.nl
denservice
088-9958822.
Dit scheelt tientallen euro’s Voor meer informatie kunt u
per persoon, per jaar.
ook de advertentie elders in
Het is goed te weten dat ViVa! deze krant bekijken.

Hokkai Kitchen Food Fair

Nadere kennismaking
met de Japanse keuken
IJmuiden - Op zondag 20 december organiseert Hokkai
Kitchen een Food Fair waar
liefhebbers van Japans eten
volop aan hun trekken komen.
,,Wij willen op een laagdrempelige manier laten zien en
vooral laten próeven hoe
veelzijdig en verrassend de
Japanse keuken is’’, aldus
Marinus Noordenbos van
Hokkai Kitchen.
,,We bieden verschillende
kleine gerechtjes aan, zodat
bezoekers van alles kunnen
proberen. Van de bekende
sushigerechten tot onbekende hoogstandjes uit de Japanse keuken.’’
In de productiehal wordt een
informele setting gecreëerd
met drie kookeilanden, die
elk bemand worden door een
Japanse topchef. Naast traditionele gerechten zoals sushi en sashimi kunnen bezoekers van de Food Fair hier
ook genieten van verschillende bijzondere vleesgerechten.
De topchefs bereiden minstens tien verschillende gerechten. Noordenbos: ,,Omdat we kleinere gerech-

ten serveren, kan er naar eigen wens worden gevarieerd
met de gerechten uit de verschillende keukens. Zo ontdek je de enorme diversiteit
aan smaken en variaties die
de Japanse keuken te bieden
heeft.’’
Tijdens de Food Fair wordt
gewerkt met muntjes. Daarmee kunnen zowel de gerechten als de bijpassende
wijnen en sake worden afgerekend. De muntjes kosten 3
euro per stuk.
,,Omdat we slechts een beperkt aantal bezoekers kunnen ontvangen, werken we
met een ticketsysteem. Een
ticket bestel je voor 9 euro
per persoon. Voor dat geld
krijg je geen drie, maar vier
muntjes. Op de ticket staat
een aanvangstijd vermeld,
maar bezoekers zijn vrij om
zo laat te komen en zo lang
te blijven als ze zelf willen.’’
Naast verrassende gerechten zorgt Hokkai Kitchen
ook voor sfeervolle live-muziek. De wijnen worden verzorgd door Wijnkoperij Hans
Moolenaar uit Bloemendaal.
Aanmelden kan via www.
hokkaikitchen.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Velsen-Noord – Verschillende organisaties hebben
de handen ineen geslagen om de inwoners van
Velsen-Noord een leuke
kerstperiode te bezorgen.
Op zaterdag 12 december van 17.00 tot 23.00 uur
vindt in Café de Grote Hout
de activiteit Create Wood
Xmass thing-in plaats met
medewerking van Sterallures, Harold en de Dierenambulance. Er staat ook
een collectebus voor donaties voor een leuke bingo met karaoke-avond
voor ouderen.
Zondag 13 december om
9.30 uur zingt het koor
Between tijdens de Eucharistieviering in de Meerpaal. ‘s Middags zijn er
kienrondes en een verloting met mooie prijzen
plus een winterse maaltijd.
Kaarten à 8,50 euro zijn te
koop na de zondagse vieringen om 10.30 uur in de
Meerpaal bij Ingrid Harsveld of via de pastorie, Wijkerstraatweg 55, telefoon
0251-223932.
Zondag 20 december vindt
van 14.00 tot 16.00 uur een
Benefietconcert plaats in
St. Jozefparochie. De opbrengst gaat naar het onderhoud van de kerk. Felison Brass, het R.K. Gemengd Koor en het koor
Between verlenen hun medewerking. De entree bedraagt 3 euro. Kaarten zijn
te koop via de pastorie,
Wijkerstraatweg 55, en na
afloop van de vieringen in
de Meerpaal bij Leny Dekker en Felison Brass.
Woensdag 23 december
vindt van 12.00 tot 15.00
uur een uitgebreid kerstdiner plaats in Wijkcentrum
de Stek met muzikale omlijsting van Johan Westenberg. Kosten 10 euro. Aanmelding vóór 15 december
via 0251-226445.
Donderdag 24 december
(Kerstavond) om 18.30 uur
Kerst-familieviering
met
medewerking van het kinderkoor en het koor Between, kinderen voeren een
kersttoneelstuk op.
Om 22.00 uur is er de
Nachtmis met medewerking van het R.K. Gemengd
Koor.
Zondag 25 december (Eerste Kerstdag) om 9.30 uur
Eucharistieviering met medewerking van het koor
Between.
Zondag
26
december
(Tweede Kerstdag’ om 9.30
uur Eucharistieviering met
volkszang.
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Sportiviteit gaat voor
alles bij IJmuiden E6
Verkoop- en inleveradressen zijn:

Combi Loek Anderson, Castricum

Kerstoptredens
De Delta Singers

IJmuiden - Het afgelopen
jaar heeft gezelligheidskoor
De Delta Singers uit IJmuiden
ruim 20 optredens mogen
verzorgen in woon- en zorgcentra en de verpleeghuizen
in de regio. Om de bewoners
van een aantal locaties alvast
in de kerststemming te brengen, kunnen deze huizen dan
ook rekenen op een optreden
aangeboden door De Delta
Singers met liedjes uit het bijzondere Kerstrepertoire.
Het koor treedt dinsdag 15
december om 15.00 uur op
in zorgcentrum de Moerberg, woensdag 16 december
om 14.30 uur in het Senioren
centrum Zeewijkplein, vrijdag

18 december om 14.45 uur in
verpleeghuis Velserduin, zaterdag 19 december om 15.00
uur in het zorgcentrum Visserhuis en zondag 20 december om 14.30 uur in zorgcentrum Westerheem Heemskerk.
Ook verzorgt het koor op
woensdagavond 16 december om 19.30 uur de muzikale
omlijsting tijdens de kerstviering van Stichting OIG/IHD in
het gebouw De Abeel.
In oktober 2016 bestaan de
Delta Singers 10 jaar. Dit
wordt gevierd met een Korenfestival in de Dwarsligger.
Zie ook www.deltasingers.nl
of bel 06-10318237.

Kerstbingo
Velsen-Noord - Zaterdag 12
december wordt er bij Volkstuinvereniging
Wijkeroog,
Wijkermeerweg (in Wijkeroogpark) Velsen-Noord wederom een kerstbingo met
loterij gehouden. Aanvang
19.30 uur, bingokaarten kosten 3 euro. Loterij: 2,50 euro
voor een boekje. Vijf boekjes
kosten voor 11 euro. De opbrengst komt ten goede aan
de kinderactiviteiten. Er zijn
drie rondes met als afsluiting
een loterij met veel leuke, gesponsorde prijzen. Kinderen
mogen eventueel ook mee. U
bent van harte welkom.

Velsen-Zuid - IJmuiden E6
is najaarskampioen. En hoe!
Door geen punten te morsen
in elf wedstrijden hebben de
jongens van E6 een prestatie
van formaat geleverd.
De ongeslagen status was
weliswaar de extra glans die
de kampioensmedailles deden schitteren, er waren de afgelopen periode wel wat zenuwslopende momenten geweest. Tijdens de strijd tegen
Alliance bijvoorbeeld, het andere topteam dat alle competitiewedstrijden nog met ruime
cijfers had gewonnen, was de
spanning te snijden. IJmuiden
E6 wist steeds een achterstand
weg te werken en kon die in
de allerlaatste momenten omzetten in een prachtige overwinning. Een zwaarbevochten
strijd die de deur verder opende naar het kampioenschap!
Afgelopen zaterdagochtend
was tijdens de kampioenswedstrijd in Assendelft het frituurvet al heet in de kantine
van VV IJmuiden, 20 kilometer
verderop. Gelijkspel was voldoende. Maar de bitterballenstemming van de ouders raakte snel bekoeld toen SVA tot
grote schrik scoorde en IJmui-

den op achterstand raakte!
Het was om de spanning op
te voeren, aldus de spelers na
afloop, ‘die gillende papa’s en
mama’s ook altijd’.
Maar er werd uiteindelijk met
1-3 gewonnen en het kampioenschap was een feit. De ouders togen met hun kampioenskroost na het uiten van
hun luidruchtige vreugde middels kleurrijke partypoppers
op het veld opgelucht naar het
thuishonk voor de finale prijsuitreiking.
De enorme support van de
fantastische oudergroep langs
de lijn ten spijt, IJmuiden E6
bleef elke wedstrijd voornamelijk overeind door de sportiviteit van de spelers zelf. Winnen kun je namelijk alleen
door elkaar te steunen en aan
te moedigen in het veld. Het is
samen juichen maar ook samen balen, weten de jongens.
Sponsor XXL Bouwsupport
heeft met de spetterende goalgetters Lloyd, Zsombor en Jeroen, de handige spelverdelers Daniël, Tinus, Tijmen en
Desley, de betrouwbare verdedigers Steijn, Exan en Myrón
en formidabele keeper Sebastiaan ingezet op een topteam!

Kleindieren
IJmuiden - Kleindiersportvereniging IJmond en Omstreken sluit dit jaar al weer
af met de 55ste verenigingstentoonstelling van Sierduiven en Hoenders. Als u ook
wilt komen kijken, dan bent
u van harte welkom op zaterdag 19 en zondag 20 december van 12.00 tot 16.00
uur. Het verenigingsgebouw
bevindt zich aan de Heerenduinweg 6b.

Feest bij Stormvogels
IJmuiden - Stormvogels E3 is afgelopen zaterdag kampioen
geworden. Ze hebben dit na de laatste competitiewedstrijd
voor de winterstop in de kantine gevierd. Voor elke speler
lang een medaille klaar en luidkeels werd het lied ‘We are the
Champions’ gezongen. Na het eten van een patatje en iets te
drinken ging iedereen tevreden naar huis.
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Zaalvoetbaltoernooi

Byzantijns Mannenkoor
in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdagavond 12 december kunt u
in de Dorpskerk luisteren naar
de warme klanken van het
Hoorns Byzantijns Mannenkoor onder leiding van Grigori Sergei Sarolea. Een sfeervol optreden van een jubilerend mannenkoor in de aanloop naar Kerst.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM), dat in 1985 is
opgericht, bestaat 30 jaar en is
momenteel 38 man sterk. Het
koor - dat niet specifiek kerkelijk gebonden is - brengt
Slavisch-Byzantijnse
kerkmuziek in de monastieke (=
klooster) stijl. Het zijn soms de
‘eenvoudige’ melodieën zoals
deze door de monniken in de
kloosters worden gezongen,
maar ook de prachtige vierstemmige composities staan
op het repertoire. In alle gevallen komt de diepte van de
Russische spiritualiteit tot uiting in de liederen die à capella worden gezongen, want de

regel is dat alleen wat God geschapen heeft (de menselijke
stem) de gebeden en gezangen mag vertolken. Naast het
uitgebreide kerkelijk repertoire heeft het Hoorns Byzantijns
Mannenkoor ook Russische
en Oekraïense volksliederen
op het programma staan. Bij
concerten staat vaak naast
de Russisch Orthodoxe kerkmuziek deze volkszang op
het programma. Het publiek
maakt zo met beide aspecten van deze muziek kennis.
Het HBM dat inmiddels 5 cd’s
heeft uitgebracht, treedt gemiddeld zo’n twintig keer per
jaar op. Voor contact of informatie over het koor, optreden
of cd’s, zie ook www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl. De
toegangsprijs voor het concert
is 15 euro inclusief consumptie. De kaartverkoop is aan de
zaal. Reserveren kan via cultuurindedorpskerk@gmail.
com. Zie ook www.cultuurindedorpskerk.nl.

‘t Mosterdzaadje

Duo Oriana en
duo Willers-Hunfeld
Santpoort-Noord - Op vrijdag 11 december om 20.00
uur kunnen de bezoekers in
‘t Mosterdzaadje kennis maken met het duo Oriana dat
gespecialiseerd is in baroken renaissance blokfluiten.
Anneke Hoekman & Hidesato Sugiyama laten de ontwikkeling horen van de blokfluit
en zijn muziek in de laatste
750 jaar. Op het programma
onder andere Hirose, Firenze,
Van Eijck en C.Ph.E. Bach.
Op zondag 13 december om
15.00 uur musiceert een bijzonder duo in ’t Mosterd-

www.

www.

zaadje, het echtpaar Merel
Hunfeld (altviool) en Martijn Willers (piano). Met op
hun programma de Arpeggione sonate van Schubert en
de eerste sonate van Brahms
geven ze het publiek balsem
op de ziel. Hunfeld studeerde aan de Conservatoria van
Amsterdam en Bremen.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur tevoren
is de zaal open. Toegang vrij,
een bijdrage in de onkosten
wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl

.nl

.nl

Velserbroek - Op maandag
21 december (in de Kerstvakantie) is er voor de jongeren
in Velserbroek (14-20 jaar) een
zaalvoetbaltoernooi in de OGhal. Het toernooi begint om
15.00 uur en eindigt om 17.00
uur. Het is het tweede in een
reeks van drie ‘winter’-toernooien in de Herfst, Kerst- en
Voorjaarsvakantie, die georganiseerd worden door Buurtsport Velsen, in samenwerking met het Ambulant Jongerenwerk Velserbroek. In deze bij de jeugd populaire toernooien nemen vriendenteams
van jongens en meiden het tegen elkaar op. Van 13.00 uur
tot 15.00 uur speelt de leeftijd
van 11 tot en met 13 jaar, daarna speelt 14 jaar en ouder tot
17.00 uur. Alleen teams uit Velserbroek kunnen worden toegelaten. Opgave vooraf is niet
nodig. De toegang is gratis.
Zaalschoenen (geen zwarte
zolen) zijn verplicht. Informatie
bij Ad Otten, Buurtsport Velsen, telefoon 06-11883720.

Kerststukjes
Santpoort - Net als ieder
jaar zullen de Rowans van de
scouting St. Radboud uit Santpoort weer kerststukjes maken om hiermee hun culturele expeditie naar het grotendeels buitenland te financieren. De mannen zullen vrijdag december beginnen met
het maken van de stukken en
een week later zal de verkoop
langs de deuren van Santpoort
plaats vinden op vrijdagavond
11 december en zaterdag 12
december overdag.

Familieexpositie
Santpoort-Zuid - Margy Dernison en Martién Hersman zijn
beiden geboren en getogen
Haarlemmers: leeftijdsgenoten
en ook nicht en neef. Zij delen
een gezamenlijke passie, namelijk schilderen en tekenen.
Margy tekent al van jongs af
aan en werkt vooral met grafiet
en pastel. Zij heeft een voorkeur voor portretten. Martién
schildert zijn kleurrijke doeken steeds meer met olieverf.
Als autodidact wordt hij geïnspireerd door de impressionisten en fauvisten. De expositie
is te bezichtigen tot 8 januari in
’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 op dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur en
op afspraak via 023-5381999.

Zesde Nieuwjaarsduik
in Velserbroek

Velserbroek - Onderhand is
het in Velserbroek traditie dat
sportievelingen met een fikse plons het nieuwe jaar induiken. Opmerkelijk genoeg
staan elk jaar steeds meer
mensen te popelen om deel
te nemen aan de Nieuwjaarsduik in de Westbroekplas. Al was het maar omdat ze dit evenement inmiddels beschouwen als de radicale manier om van de oudjaarskater af te komen.
Op 1 januari 2016 rond de
klok van 15.00 uur stuurt de
organisatoren ten minste
400 halfnaakte dan wel potsierlijk geklede duikers de
Westbroekplas in, die overigens veel kouder is dan de
Noordzee! Dus ben je echt
een ‘held’ als je hier een duik
neemt.
De deelnemers kunnen zich
een half uur voor de duik
om 14.30 uur melden in Villa Westend. Ter voorbereiding
op de Nieuwjaar duik wordt
vanaf 14.55 een professionele warming-up verzorgd.
Het team van de Reddingsbrigade zorgt in samenwerking met de EHBO voor de
veiligheid van de duikers. Om
exact 15.00 uur worden de
helden door een zeer beken-

de sporter weggeschoten.
Aangeraden wordt (water)
schoenen te dragen niet alleen tegen de kou maar ook
om verwondingen aan de
voeten te voorkomen. Helden houden het hoofd graag
koel, maar tijdens de duik is
een warm hoofd best belangrijk; het dragen van een (gratis) Unox muts is zeer aan te
raden. Nog een tip van de organisatie: smeer het lichaam
flink in met vaseline, dan
dringt de kou minder snel
door. En het moet echt bij een
flinke duik blijven. Daarna is
het zaak weer snel in de warme kleren te schieten.
De duikhelden worden getrakteerd op snert van Unox
in Villa Westend. Na de duik
mag een ieder die gedoken
heeft een mooi aandenken in
ontvangst nemen. Omkleden
kan in een verwarmde tent.
Na afloop wordt er een bruisende Nieuwjaarsparty gehouden in Villa Westend om
samen te toasten op een gezond en gezellig 2016. Deelname aan de duik en toegang tot de nieuwjaarparty
zijn gratis.
Villa Westend, Westlaan 41,
1991 AL Velserbroek. (foto:
Peter Weijers)

Kerstbomenverkoop
bij sherpa’s Radboud
Santpoort- - De sherpa’s
van scouting groep St. Radboud uit Santpoort gaan
weer kerstbomen verkopen.
Dit jaar hebben de meiden
prachtige Nordmanns.
De bomen variëren in maten
en prijs. Een kerstboom is al
te koop vanaf 10 euro. De opbrengst van de kerstboomverkoop wordt gebruikt, net
als voorgaande jaren, voor
hun avontuurlijke expeditie.
Dit jaar gaat de reis naar het

mooie Corsica, waar ze uw
hulp hard bij kunnen gebruiken. De verkoop vindt plaats
op vrijdag 11 en 18 december
van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 12 en 19 december van
10.00 tot 17.00 uur en zondag
6, 13 en 20 december van
10.00 tot 17.00 uur. De kerstbomenverkoop wordt gehouden aan de Middenduinerweg 74 in Santpoort-Zuid.
Meer weten? Bel 0644144852 of 06-83201172.
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AHA-productions brengt
‘Merrily We Roll Along’
Velsen - Op woensdag 13
en donderdag 14 januari zal
AHA-productions de musical ‘Merrily We Roll Along’
van Stephen Sondheim opvoeren in Stadsschouwburg
Velsen. De spelers zijn veelal oud-leerlingen van het
Ichthus Lyceum aangevuld
met andere lokale musicalsterren. Het bijzondere aan
‘Merrily We Roll Along’ is,
naast uiteraard de karakteristieke Sondheim klanken,
het gegeven dat het verhaal
terug in de tijd gaat. De muzikale ondersteuning wordt

geboden door het REX-orkest, bekend van Het Meisje van Velsen. Daarnaast zal
er als inleiding op de voorstelling een presentatie gegeven worden in de foyer
door leerlingen van het Ichthus Lyceum. Zij zullen u vast
warm draaien voor een heerlijke avond, vol muziek, spel
en dans.
Kaarten voor deze bijzondere
voorstelling kosten 15 euro
en zijn te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
0255-515789. Zie ook www.
aha-productions.nl.

Supporters voor
Supporters bij Telstar
IJmuiden - In januari start
het project Supporters voor
Supporters bij betaald voetbalorganisatie Telstar in Velsen-Zuid. Dit programma, dat
bij AZ Alkmaar een groot succes is, wordt uitgevoerd door
MEE Noordwest-Holland met
de club en Telstar Thuis in de
Wijk.
Met Supporters voor Supporters doen jongeren met een
grote afstand tot de arbeidsmark twee dagen in de week
werkervaring op bij een bedrijf uit het netwerk van Telstar en komen zij één keer in
de twee weken bijeen in het
Telstarstadion voor een training. Doelstelling is om jongeren via werkervaring door
te laten stromen naar een opleiding of betaalde baan.
Pieter de Waard, directeur
van Telstar: ,,Met Supporters
voor Supporters vullen we
een blinde vlek in onze maatschappelijke functie. Wij hopen met het regionale bedrijfsleven en sponsors alle
deelnemers een impuls in hun
werkzaam leven te geven.’’
Programmamanager Gertjan
Huijbens van Telstar Thuis in

de Wijk: ,,Net zoals met onze
andere programma’s en activiteiten, willen wij de uitstraling en het netwerk van de
club inzetten om mensen die
dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven.’’
John van den Oord van MEE
Noordwest-Holland heeft ook
het volste vertrouwen in Supporters voor Supporters, dat
in 2013 de prijs voor meest innovatieve project van NoordHolland won: ,,Sport als middel werkt om weer MEE te
doen in de maatschappij. Erbij horen, gewaardeerd worden en sociale contacten opdoen, geeft weer zelfvertrouwen en biedt perspectieven.
De bedrijven verbonden aan
Telstar geven deelnemers
kansen om te werken aan
hun persoonlijke ontwikkeling
en vervolgens door te groeien
naar een baan. Dit gebeurt al
een paar jaar met veel succes bij AZ. Ongeveer één op
de drie jongeren krijgt na het
traject weer zicht op een vaste baan!’’
Meer weten? Mail naar:
jvdoord@meenwh.nl of bel
06-39110588.

Velsen-Zuid - Buitenplaats
Beeckestijn verkeert zondag
20 december in sprookjesachtige winterstemming. Het vroegere lusthof van de Amsterdamse regentenfamilie Boreel
biedt een gevarieerd programma aan met kerstmuziek, winterse verhalen, een kleine wintermarkt en een winterse wandeling. Kijk voor het programma op www.buitenplaatseninbeeld.nl. Om 12.00 uur wordt
de wintermarkt, met een klein
aantal kramen, geopend. Tijdens de middag zijn er optredens van diverse zangkoren, zoals het Engelmundus
koor Oud-Velsen, het Kleine
opera Kerstkoor en zangkoor
Sparkle. Ook kunt u luisteren
naar diverse winterse verhalen, verteld door Maarten Hutten en Bastiaan de Zwitser. Dit
alles onder het genot van een
kopje warme chocolademelk
of een glaasje gluhwein en
Hollandse poffertjes. Het was
niet altijd zo comfortabel tijdens de strenge winters op de
buitenplaatsen. Rijke Amsterdamse stedelingen ontvluchtten tussen 1600-1900 juist in

het voorjaar en in de zomer
de drukke, stinkende stad om
zich terug te trekken op hun
weelderige
buitenplaatsen.
De kooplieden hadden in hun
lustoorden volop tijd voor ontspanning en genoten van literatuur, poëzie, muziek, beeldende kunst en het aanleggen
van tuinen. In de winter waren
de luxe zomerverblijven moeilijk warm te houden; families
vertrokken in de herfst weer
naar de stad. De buitenplaatsen werden achtergelaten
voor een lange winterslaap,
soms in beheer van een tuinman of huisbewaarder. Zie ook
www.buitenplaatseninbeeld.nl.

Kerstactie Ichthus Lyceum
Driehuis - Zoals gebruikelijk
wordt op het Ichthus Lyceum
tijdens de kerstperiode een
actie op touw gezet met het
motto ‘Doe iets voor een ander’. Dit jaar staat de kerstactie in het teken van vluchtelingen. De stichting Vluchtelingenwerk Velsen heeft contact met vluchtelingen die in
onze regio verblijven. Zij weten als geen ander waar deze
mensen mee geholpen zouden zijn. Dat kunnen eenvoudige kleine artikelen zijn
voor de persoonlijke verzorging van mensen. Je kunt
hierbij denken aan: shampoo, handzeep, douche-

gel, kam, borstel, tandpasta, scheerschuim, handdoeken, washandjes en eventueel keuken- of theedoeken.
In de week van 13 december
tot donderdag 17 december
komt er in de kantine van het
Ichthus Lyceum een inzamelpunt. Donderdag 17 december worden de artikelen
in canvastasjes verpakt, vergezeld door een kerstwens
aan de vluchteling. Naast deze actie is er ook het initiatief genomen door leerlingen
die gebruikte joggingkleding
en sportschoenen inzamelen,
die in een aparte container
richting Griekenland gaan.

Oliebollentoernooi bij
Badmintonvereniging
Velsen - Badminton Vereniging Velsen houdt alweer
voor de vijfde keer een Oliebollentoernooi in Sporthal
Zeewijk. Dat gebeurt op de
laatste speeldag van het jaar,
op woensdagavond 16 december, van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. Er wordt die
avond dus niet getraind of
vrij gespeeld, er is alleen het
toernooi.
Ook oud-leden zijn welkom
op deze gezellige en sportie-

ve avond. Graag van te voren
aanmelden via bcvelsen@
gmail.com.
De entree kost vier oliebollen of appelflappen. Wie dat
niet mee heeft betaalt 4 euro entree. Andere etenswaren worden niet geaccepteerd. Met zijn allen worden
de oliebollen en appelflappen
geconsumeerd. Alle drankjes
zijn voor eigen rekening. Er is
ook Glühwein en warme chocolademelk.

Columnist
Hoogland
signeert bundel
Santpoort-Noord - Zaterdag
19 december is Rob Hoogland te gast in zijn voormalige
stamcafé Bartje Boven. Niet
alleen voor een borrel, maar
ook om zijn populaire bundel
De Grote Hoogland te signeren. De Telegraaf-columnist
is van 16.00 uur tot 17.00 uur
aanwezig om een persoonlijke
(kerst)boodschap in De Grote
Hoogland te schrijven.
Rob Hoogland (1950) begon zijn journalistieke carrière als sportverslaggever bij
het Noordhollands Dagblad
en belandde via een tussenstop bij het Haarlems Dagblad in 1976 bij De Telegraaf.
Daarvoor schreef hij tot nu
toe meer dan 7000 columns
die dagelijks worden gepubliceerd.
Rob Hoogland is de nestor van
De Telegraaf. Hij is - letterlijk de grootste columnist van Nederland. Met zijn verfrissende
directheid port hij hardwerkend Nederland al meer dan
25 jaar elke ochtend wakker.
Veelal geleid door verbazing,
maar soms ook door ontroering, mijdt hij geen enkel onderwerp. De hypocrisie in de
werelden van politiek en religie, de tergende bureaucratie,
de correctheid die het land in
zijn ogen in een ijzeren greep
houdt, dogma’s van de linkse kerk: Hoogland zet zijn gedachten erover dag in dag uit
ironisch op papier. In De Grote Hoogland is een selectie uit
zijn columns van de laatste vijf
jaar bijeengebracht.
Parool columnist Theodor Holman: ‘Ik me vaak afgevraagd:
waarom is Rob Hoogland zo
goed? Ik weet het nu. Rob is
kunstenaar, Pietje Bell, een
reus, criticus, cabaretier, drinkebroer, fijnzinnig, bescheiden, poëtisch, humoristisch,
humoristisch en humoristisch,
maar vooral een schrijver voor
de fijnproever. Een columnist
voor wie ik mijn hoed afneem
en een buiging maak, om vervolgens snel te vragen waar
we iets gaan drinken’.
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Kerstkienen
voor senioren

IJmuiden - De leerlingen van
de eerste en tweede klassen
die technieklessen volgen
op het Tender College hebben een nieuwe eigen stofjas
gekregen. Ook de leerlingen
van de bovenbouw kregen
een nieuwe stofjas, maar zij
kregen ook bijpassende veiligheidsschoenen.
De leerlingen zijn erg blij met
hun jas, omdat ze eerst alleen
maar de beschikking hadden
over stofjassen die in het lokaal hingen om aan te trekken tijdens de lessen. Die

waren ondertussen zo oud
en versleten dat veel leerlingen hierover gingen mopperen en ze liever niet aandeden. De docenten besloten daarop dat de leerlingen
maar eens in het nieuw gestoken moesten worden.
Nu dragen de leerlingen met
trots hun nieuwe stofjas met
het logo van de school en
hun eigen naam erop. Ook de
docenten hebben een jas en
nieuwe veiligheidsschoenen
gekregen, dus er kan weer
goed gewerkt worden.

Martijn Visser belangrijk
voor IJmuiden
Velsen-Zuid - Het vlaggenschip van VV IJmuiden
mocht aantreden tegen koploper en kampioenskandidaat Buitenveldert. Ondanks
een doelpunt van Milan
van Essen moest IJmuiden
zijn meerdere erkennen De
einduitslag was 1-4! Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Stormvogels op
het programma en wordt de
eerste seizoenshelft hopelijk
met een overwinning afgesloten. Het tweede elftal had
uit bij HBOK meer succes.
Trainer Fred Bischot, ook deze uitwedstrijd weer met de
fiets gekomen, zag dat waar
hij de hele week op getraind
had er goed uit kwam. Met
een vloeiende aanval was
het routinier Kelly Meijboom
die een voorzet van de gebrilde vleugelflitser Martijn
Visser binnen wist te koppen. Dit was duidelijk de
wedstrijd van Martijn Visser! Bij iedere aanval was
hij betrokken, Dankzij zijn
goed voorbereidende werk
was het voor Mike Kries een
fluitje van een cent om de
tweede IJmuiden treffer te
maken. Leroy Krind zorgde
met een afstandsschot voor
de 1-3 einduitslag.
IJmuiden 7 kende een uit-

stekend weekend door met
maar liefst 11-0 te winnen. Fred Ruurs bewees
zijn waarde door vier keer
te scoren. De overige goals
waren van Chiel (2 x) Rolando, Jesper, Johan, René
en Jef.
Het negende was ook op
stoom. Zij wisten met 9-3 te
winnen. Doelpunten kwamen van Gilles (2 x), Jeffrey
(2 x), Glenn, Thibaut, Maarten, Freddy en Wiley. De E6
wist voor de elfde keer te
winnen. Dit keer werd SVA
met 1-3 verslagen, hierdoor
mogen zij zich nu al kampioen noemen! F3 is ook op
hard op weg naar een kampioenschap. De mannen van
coach Bas kunnen het haast
niet meer ontlopen maar
moeten afwachten wat concurrent Beverwijk gaat doen.
De meiden van IJmuiden F5
hebben de verre uitwedstrijd
met maar liefst 0-4 gewonnen. Goals werden gemaakt
door Danique en Healy voor
rust en ‘het kanon’ Polly en Isa verdubbelden deze stand na rust. Voor de 5e
keer op rij wisten de meiden
de nul te houden dus ook
grote complimenten voor de
achterhoede van deze kanjers.

Velsen-Noord - De Seniorenvereniging in oprichting
(ex-ANBO afdeling VelsenNoord) organiseert weer het
jaarlijkse Kerstkienen waar
iedereen welkom is. Het vindt
plaats op 18 december in het
wijkcentrum De Stek te Velsen-Noord, Heirweg 2, hoek
Wijkerstraatweg. Dit is in de
nieuwe brede school omdat Watervliet gesloten is.
De aanvangstijden zijn ’s
middags om 14.00 uur en
’s avonds om 19.00 uur. De
kaartjes zijn verkrijgbaar bij
mevrouw Jopie Hanssen (via
0251-388388) in De Schulpen. De kosten zijn 4 euro per dagdeel voor de eerste kienronde inclusief een
kopje koffie of thee. Ook is er
een grote verloting met leuke
prijzen voor 2,50 euro per vijf
lootjes. Het belooft weer een
gezellige dag te worden.

Bomen voor
Concordiastraat
Velsen-Noord – Wethouder
Bal van de gemeente Velsen
heeft aangekondigd dat er
bomen zijn besteld voor de
Concordiastraat. Deze straat
werd al in 2010 aangelegd
maar van bomen was nog
geen sprake omdat het budget voor de aanleg was overschreden. Er wordt nu een
bedrag van 54.000 euro beschikbaar gesteld uit het
potje grondexploitatie Grote Hout. De bomen worden
aangeplant zodra het weer
geschikt is, waarschijnlijk komend voorjaar.

‘Bij Tata Steel staat
veiligheid voorop’
Velsen-Noord - Vorige week
zijn de winnaars van de Tata Steel tekenwedstrijd over
spoorveiligheid bekend gemaakt op basisschool De Plataan in Velsen-Noord.
Zes kinderen uit groep vijf
ontvingen uit handen van
Wilko Keulemans, manager
Rail bij Tata Steel, een cadeaubon en stickers van hun
winnende tekeningen. De
opdracht was om het thema
van de campagne ‘het spoor
is geen speelplaats’ op een
aansprekende manier te verbeelden.
,,Bij Tata Steel staat veiligheid
voorop”, aldus Keulemans.
,,En dan gaat het niet alleen
om de veiligheid van medewerkers op het terrein van
ons staalbedrijf, maar ook om
de veiligheid van de mensen
die in de omgeving van ons

bedrijf wonen. Daarom loopt
er jaarlijks in nauwe samenwerking met De Plataan en
de politie een campagne om
kinderen bewust te maken
van het gevaar van spelen
rond het Gildenspoor. Daarover rijden treinen van en
naar Tata Steel. Praktijkbeleving is een belangrijk element van onze campagne.’’
,,We praten niet alleen met de
kinderen over het onderwerp,
maar laten ze tijdens een demonstratie op ons bedrijf zelf
ervaren hoe lang de remweg
is van een trein met rollen
staal. Daarna komt een van
onze machinisten op bezoek
in de klas om zijn persoonlijke ervaringen te delen. Uit
de vele fraaie tekeningen die
de kinderen hebben gemaakt
kun je opmaken dat de boodschap goed is overgekomen.’’

Klootschieten
Velsen-Zuid – Zaterdag
gingen dertien klootschieters naar Spaarnwoude om
de normale route (uit 1994)
te gooien. Ja, klootschieten bij Full Speed bestaat
21 jaar. Team 2 met Sander,
Nico en Willem, werd eerste met 72 –52. Team 1 met
Peter, Raymond, Lia en Bertus, werd tweede met 73–37.
Team 4 met Harm, Gerda en
Jan St. werden derde met 87
–25. Team 3 met Ina, Dries, en
Rob, werd vierde met 91–17.
Op zaterdag 19 december is
het kerstvleestoernooi. Inschrijven kan tot en met donderdag 17 december. Voor informatie bel: Ton Boot 0255510085 of mail naar snelboot@planet.nl.

Sloop oude
Willem de Zwijger
IJmuiden - Het schoolgebouw van de voormalige Willem de Zwijger mavo aan de
Platanenstraat in IJmuiden,
daarna gebruikt door het
Vellesan College, is nu geheel met de grond gelijk gemaakt. Het gebouw was van
de vorige eeuw en is vrijwel
steeds in gebruik geweest
als school. Er is in de loop
der tijd weinig veranderd in

en aan het gebouw, al is de
ruimte waar de bijeenkomsten plaatsvonden ooit gymzaal geweest.
Het Vellesan College gaat op
deze plek een nieuwbouwproject realiseren. Het gaat
om het gebouw voor het beroepsgericht vmbo (basis en
kader, onderbouw en bovenbouw). (bron: RTV Seaport/
foto: Ron Pichel)
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Meezingen
met Kerst Vuile
Huichelaar

Stadsschouwburg Velsen

Boudewijn de Groot
met ‘Achter Glas’
Velsen - Tijdens het IDFA
won de documentaire ‘Boudewijn de Groot – Kom Nader’ de prestigieuze IDFA
Melkweg Music Documentary Audience Award. In
deze documentaire neemt
Boudewijn de Groot op het
podium afscheid van zijn
hits en werkt hij aan nieuwe,
vaak zeer persoonlijke nummers. Voor het eerst laat hij
een camera toe achter de
schermen en in zijn privédo-

mein. NPO2 zendt deze documentaire uit op vrijdag 25
december om 22.40 uur.
Op zaterdag 20 februari komt de populaire zanger
naar Velsen om in het concert ‘Achter Glas’ de mooiste nummers van zijn gelijknamige nieuwe cd te spelen.
Kaarten voor Boudewijn de
Groot kunnen worden gereserveerd op www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto:
Jaap Reedijk)

Rob de Nijs concert
‘Voor altijd en iedereen’
Velsen - Wie kan ons beter in een feestelijke eindejaarsstemming brengen
dan een van de populairste
zangers van het land? Met
zijn unieke stemgeluid, warme theaterpersoonlijkheid
en talrijke onvergetelijk geworden liedjes bezorgt Rob
de Nijs het publiek in Stadsschouwburg Velsen op vrijdag 18 december (20.15
uur) een heerlijk pre-kerstgevoel. In zijn nieuwe theatershow ‘Voor Altijd en Iedereen’ pakt Rob stevig uit

met swingende up temponummers, maar met hetzelfde gemak krijgt hij ons ook
muisstil met kleine luisterliedjes. Begeleid door zijn
vaste band Pur Sang brengt
de Edison-winnaar een
combinatie van gouden hits
en werk van zijn nieuwe cd
‘Nieuwe Ruimte’.
Prijs: 35 euro, inclusief
drankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburg
velsen.nl of 0255 – 515789.
(foto: William Rutten)

Velsen - December is een bijzondere maand. Sinterklaas,
kerst en oud en nieuw. Het
is een tijd van geld uitgeven,
boodschappen doen en... er
wordt ineens enorm veel van
je verwacht. Mooie outfits, ingewikkelde gerechten, opgelegde gezelligheid. En wat
doen we met ma?! Paulette en
Saskia van Vuile Huichelaar
hebben op dinsdag 15 december (20.15 uur) in Stadsschouwburg Velsen dé oplossing: kom met ma en schoonzus, buurvrouw en vriendin
lekker de feestdagen inzingen met: ‘Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren!’ Voor
deze show zijn nog enkele
kaarten beschikbaar. Na vier
producties en acht seizoenen uitverkochte zalen, krijgt
Vuile Huichelaar deze winter
voor het eerst een heel specifiek thema. Met hun nieuwste show belichten Saskia en
Paulette alle aspecten van de,
toch vaak stressvolle, decembermaand. Natuurlijk wijken
de dames hierbij niet af van
de inmiddels welbekende en
bejubelde Vuile Huichelaarformule. Ook met deze kerstshow staat het duo namelijk
garant voor een show vol cabaret, komedie en de leukste
(meezing)liedjes. Door middel van uiteenlopende typetjes, herkenbare sketches en
hilarische filmpjes komen diverse aspecten van de feestdagen aan bod. Waar het thema Kerst als een rode draad
door de voorstelling loopt,
hoeft het publiek echter niet
alleen kerstliedjes te verwachten. Kortom, het wordt
weer een heerlijke meezingcabaretvoorstelling , door en
voor (voornamelijk) vrouwen.
Mannen mogen natuurlijk komen, maar op eigen risico.
Prijs: 23,50 inclusief drankje
en garderobe. Zie ook: www.
stadsschouwburg velsen.nl of
bel 0255–515789. (foto: Geert
Gratama)

Crazy Piano’s Snow
Edition naar Velsen
Velsen - Twee brandweerrode piano’s, een saxofonist
en een drummer: de Crazy Pianos komen op donderdag 17 december (20.15
uur) Stadsschouwburg Velsen op z’n kop zetten om
het publiek in wintersportstemming te brengen.
Een knettergekke après skiavond vol meezingers waarop gedanst kan worden. Uiteraard mag het publiek zijn
of haar favorieten aanvra-

gen. Improviserend, stuiterend op en onder hun instrumenten of drummend
op de kleppen van de vleugels, bezorgen de Crazy Piano’s u een swingende en
humoristische
muzikale
avond. Stilzitten is onmogelijk!
Prijs: 29,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburg velsen.nl of 0255 – 515789.

M/V2: Huub Stapel legt
liefde nog een keer uit
Velsen - Huub Stapel is op
zaterdag 19 december (20.15
uur) terug in Stadsschouwburg Velsen. Na het overdonderende succes van ‘Mannen
komen van Mars, Vrouwen
van Venus’, kon een vervolg
niet uitblijven. Over de liefde
valt immers oneindig veel te
zeggen. Natuurlijk deelt Stapel ook dit keer zijn eigen
(scheidings) ervaringen. Het
leidt tot verrassende en verfrissende inzichten in de liefde.
Huub Stapel ondervond het
overal: de reacties op straat,
zijn mailbox die na meer dan
360 speelbeurten nog steeds

bleef overlopen: de mensen
wilden méér. M/V deel 2 dus.
Het onvermijdelijke, oergeestige, maar ook hoogstpersoonlijke vervolg op ‘Mannen
komen van Mars’. Met méér
verhalen, méér melancholische liedjes en méér mooie
poëzie. Net als ‘Mannen komen van Mars’ wordt ook M/
V2 geregisseerd door Peter de
Baan die dit keer ook de tekst
schreef.
Prijs: 31 euro, inclusief drankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburg
velsen.nl of 0255 – 515789.
(foto: Leo van Velzen)
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Gelijkspel voor Stormvogels

Velsen op goede weg
Driehuis - Op Michiel de la
Mar en Martin Wal - beiden
geblesseerd – na, was de selectie weer op orde. Alkmaarse Boys begon met de straffe
wind in de rug en drong Velsen direct op eigen helft. Tot
het strafschopgebied combineerde men er lustig op los
maar daarna won de wind
het meestal van de goede
bedoelingen.
Aan de andere kant was Velsen gevaarlijk op de counter
en zorgde binnen een kwartier voor 0-1: Patrick Castricum kopte terug op Donny Koning en die tikte de bal
simpel langs doelman Hugo van der Sluis. Even later
greep deze goalie goed in op
een inzet van opnieuw Donny Koning na voorbereidend
werk van Tim Groenewoud.
In de twintigste minuut een
mooie aanval van Alkmaarse Boys over rechts. Sander
van der Lugt stond iets te
ver voor zijn doel waardoor
Robert Schulz hem met een
prachtige lob bij de tweede
paal passeerde: 1-1. Kopballen van Remco van Dam rakelings over en Mischa Plug
net naast voorkwamen dat

Velsen de voorsprong nog
voor rust uitbouwde. Aan de
andere kant schoot Daniel Mullen namens de Boys in
het zijnet.
Na de thee met de storm in
de rug begon Velsen met
de belegering van het Alkmaarse doel. Na tien minuten was het raak. Een prima
aanval over links via Angelo Beck en Eric Metgod werd
door Tim Groenewoud afgerond met een kogel in de
winkelhaak. 1-2. Vijf minuten
later een vrije trap van Angelo Beck op Patrick Castricum. Met een simpele beweging draaide Patrick om zijn
tegenstander en schoot de
bal snoeihard in de touwen.
1-3. Schaarse aanvallen van
Alkmaarse Boys werden gemakkelijk door de Velser defensie gepareerd. Aan de andere kant kopte Eric Metgod
bij de tweede paal een dwarrelvoorzet van Donny Koning,
waar de keeper niet bij kon,
tegen de touwen voor 1-4. De
wedstrijd was gespeeld.
Dankzij het gelijke spel van
LSVV tegen de Kennemers is
het gat met nummer twee nu
weer vier punten.

IJmuiden - In Hoogkarspel speelde Stormvogels
tegen Spirit’30, dat een
punt meer op de ranglijst
heeft. Een niet al te gelukkige wedstrijd, want
ondanks het feit dat de
IJmuidenaren het grootste
gedeelte van deze zespuntenwedstrijd het beste van
het spel hadden, kwamen
zij niet verder dan een 1-1
gelijk spel.
Vanaf het eerste fluitsignaal probeerde Spirit, dat
een groot aantal boomlange spelers in haar midden had, het spel van haar
tegenstander te ontregelen. Toch kwamen de Vogels later meer en meer in
hun spel en lieten op het
middenveld door de bal
een keer te raken af en toe
staaltjes van uitstekend
combinatievoetbal zien.
De kansen bleven niet uit
en de eerste was voor Rowan van Eijk, die de bal
in een keer na een voorzet uit de lucht nam, maar
gekeerd werd door de rug
van een Spirit-verdediger.
Tegen de verhouding in
nam Spirit in de 21ste minuut de leiding door Lennaert Bakker, 1-0. Doelman Danny Adrichem had
daarvoor nog niets te doen
gehad.
Stormvogels bleef de bovenliggende partij en nadat Richie Boye, Giano Bonam en Bastiaan Scholten de roos niet konden
vinden, deed zes minuten
voor de rust Rowan van
Eijk dat wel. Met tikkietikkievoetbal belandde de

SVIJ-selectie in het nieuw gestoken
IJmuiden - Een groep oudgedienden binnen SVIJ, bestaande uit allemaal SVIJ sterren van weleer, onder leiding
van trainer Cees Martin hebben dit seizoen de handen ineen geslagen om de moeilijke
taak op te pakken om een eerste elftal te formeren.
Dit móest wel gebeuren, omdat de trainer van het vorige seizoen in januari 2014 bekend maakte te vertrekken
naar de Stormvogels zaterdagtak en daardoor de toenmalige selectie in z’n geheel vertrok naar meerdere verenigingen in de IJmond. Daardoor

bleef er nagenoeg geen selectie meer over, waarop Cees
Martin het huidige derde benaderde met de vraag of ze
bereid waren om met z’n allen één jaar SVIJ 1 te zijn. De
groep met allemaal een roodwit SVIJ hart nam deze taak op
zich.
Afgelopen zondag moesten
de mannen van Cees het opnemen tegen Terrasvogels. De
wedstrijd leek op voorhand een
onmogelijke opgave voor SVIJ,
gezien het enorme leeftijdsverschil. Iets wat trouwens nagenoeg iedere wedstrijd zo is.
Jongstleden zondag werd ook

nog eens de Benjamin van het
elftal, de 30-jarige Leo Dekker,
na een tweede gele kaart van
het veld gestuurd, waardoor
SVIJ met een 1-2 achterstand
en ook nog eens met 10 man
verder moest. Daarna gebeurde het onmogelijke. Binnen 10
minuten werd de 1-2 achterstand omgebogen naar een
3-2 voorsprong. Na afloop rolden hier en daar de tranen bij
menig SVIJ-er.
Op de foto staat de SVIJ-selectie en begeleiding samen
met sponsor Richard Blesgraaf
(derde staand van rechts) van
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck.

bal via vier schijven voor
de voeten van Van Eijk die
vervolgens met een bekeken schuiver de Spiritdoelman passeerde, 1-1.
De tweede helft was amper een paar minuten oud
toen een vrije trap van
Danny Blok op de kruising
uiteenspatte. Spirit kreeg
hierna wat meer grip op de
wedstrijd en al snel moest
Stormvogels-doelman
Danny Adrichem alles uit
de kast halen op een hard
schot van Jasper Vriend.
De niet fitte Etkin Zivkara kwam halverwege de
tweede helft in het veld en
met een aantal individuele acties bracht hij wat extra impuls aan de IJmuidense aanvallen en samen
met Danny Blok en Bastiaan Scholten werden een
aantal kansen gecreëerd,
maar gescoord werd er
niet meer.
Zondag a.s. opnieuw een
zespuntenwedstrijd, want
dan komt Alkmaarsche
Boys, dat twee punten onder de IJmuidenaren op
een rechtstreekse degradatieplaats staat, naar
sportpark Zeewijk.
En opnieuw leed Stormvogels-zaterdag een onnodige nederlaag, nu tegen Kon.HFC, dat de laatste twee wedstrijden met
7-1 en 8-0 had gewonnen.
Ondanks het feit, dat trainer Marco Adema vijf basisspelers miste, hadden
de IJmuidenaren, met een
behoorlijke tegenwind, de
eerste helft het beste van

het spel. En toen na een
kwartier een HFC-speler
met rood het veld moest
verlaten, leek Stormvogels
het makkelijker te krijgen.
Maar dat was schijn, want
de Koninklijken zetten een
tandje bij en op de counter wist Maarten Wolff de
ruststand op 1-0 te bepalen.
Na de thee opnieuw een
beter Stormvogels met de
betere kansen, maar HFC,
met een aantal slimme
spelers in haar midden,
wist op de counter een
stuk effectiever met de geboden kansen om te springen: opnieuw Wolff en
Chiel Brandt zorgden voor
een 3-0-eindstand.
Zaterdag 12 december een
onvervalste stadsderby op
sportpark Zeewijk, want
dan komt vv IJmuiden, dat
met zes punten meer dan
Stormvogels net onder de
middenmoot staat.
Voor trainer Marco Adema
en zijn spelers een mooie
gelegenheid het in grote getale opgekomen publiek te laten zien, dat zij
in de laatste wedstrijd
van de eerste competitiehelft en de laatste van het
jaar 2015 nu eindelijk drie
punten kunnen halen. Onder het publiek is ook een
koe; dit mooie beest zal na
afloop van de stadsderby het veld betreden en is
de hoofdpersoon bij ‘Waar
schijt de koe?’ en in welk
vak? Er zijn nog vakjes die
zaterdag te verkrijgen zijn
voor 5 euro; de hoofdprijs:
300 euro.

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

Vrijwilligster
gezocht
Branding - De Girlsclub is
voor meisjes van 11 tot 15 jaar.
De meisjes gaan met elkaar,
onder begeleiding van een
vrijwilligster en jongerenwerker, hapjes en kleine gerechtjes bedenken, ontwikkelen en
maken, om een high tea of
lunch te verzorgen. Deze lunch
of high tea zal gemaakt worden voor eenzame ouderen uit
de wijk. Dit zal helemaal door
de meisjes onder begeleiding
van de vrijwilligster verzorgd
worden. We zoeken een vrijwilligster die bakken leuk vindt
en hier goed in is en het ook
leuk vind om een groepje meiden van 12 tot 15 jaar te begeleiden. Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Simone, tel. 0255-512725.

Kinderbingo

Fitmix

Stilzitten is geen optie
De 84-jarige Coby van der
Plas uit IJmuiden loopt niet
meer als een kievit maar breien doet zij nog altijd even rap.
Breien is altijd haar grote hobby geweest en werken met kleuren heeft ze
vroeger op de Nijverheidsschool geleerd. Toen er vanuit het buurthuis een oproep in de krant stond om
van restjes wol truien en dekens te breien voor straatkinderen in Roemenië, ging Coby daarmee enthousiast van
start. De breiclub gebruikt ze
om een nieuwe voorraad wol

De Brulboei - In Buurthuis
de Brulboei kunnen alle kinderen van 4 t/m 12 jaar naar
de Kinderbingo op woensdagmiddag 16 december. Er worden drie rondes gespeeld en
de kosten per ronde bedragen
maar 1 euro. De bingo begint
om 14.00 uur en voor limonade en chips wordt gezorgd.
Kinderen van 4 en 5 jaar mogen met begeleiding komen,
maar de bingo wordt alleen
door de kinderen gespeeld,
dus niet door de begeleiders.
Kom allemaal, er zijn veel leuke prijzen beschikbaar. Meer De Spil - Een verantwoorde
weten? Bel 0255-510652.
voeding is belangrijk voor je
functioneren. Je bent wat je
eet. Gezond eten is belangrijk. Let op een gevarieerd en
gezond eetpatroon. Eet afwisselend en vers. Denk goed
na over wat je eet. Door gezonde voeding een beter, geDe Dwarsligger - Gaat u met zonder en langer leven. Maar
vakantie naar Spanje? Wilt u hoe doe je dat? Hoe zit het
oefenen voordat het zover is? In nou precies met die ‘Schijf
deze cursus leert u o.a. de groeten doen, een taxi bestellen, cijfers, restaurant, hotel, dokter,
auto huren. Er wordt voornamelijk aandacht aan de spreekvaardigheid besteed. Deze cursus wordt ook aangeraden als
u weer de Spaanse taal wilt De Spil - Voor een ieder die
oppakken. De cursus start op zin heeft in een warm en feeswoensdag 10 februari en is we- telijk samenzijn, houdt Buurtkelijks van 19.30 tot 21.00 uur. centrum de Spil op dinsDe kosten zijn 75 euro voor 12 dag 22 december om 16.30
lessen (excl. materiaal 4,50 eu- uur een echte Amerikaanro, bij de docent afrekenen) U se December Party. Gezelligkunt zich opgeven via de web- heid in de decembermaand
site www.welzijnvelsen.nl of is niet voor iedereen vanzelfeen inschrijfformulier ophalen sprekend. Neem uw favoriete
bij de buurtcentra.
gerecht mee want het is een

op te halen maar het breien
zelf doet zij het liefst thuis met
een muziekje aan en de TV op
de achtergrond. Vorig jaar oktober leverde ze haar 100ste
truitje af en beloofde door te
gaan tot haar 200ste truitje.
Deze heeft ze afgelopen week
afgeleverd maar stoppen wil
zij niet, wel in een wat rustiger
tempo verder gaan.
De breiclub is inmiddels verhuisd van Driehuis naar
Dorpshuis het Terras in Santpoort-Noord. De breiclub
heeft nu een probleem. De
wol waar Coby en de ande-

Beter leven
door goede voeding

Cursus
Spaans op reis

van Vijf? Wat zijn de nieuwste
ideeën hierover? De diëtiste
geeft op 14 december gratis
tips en adviezen over gezond
eten. Kom voor meer informatie over naar de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 14 december om 19.30
uur in Buurtcentrum de Spil.
De toegang is gratis maar vol
is vol. Graag aanmelden via
De Spil 0255-510186

Amerikaanse
December Party
Amerikaanse party. Zonder
gerecht geen toegang tot de
party! U dient zich wel van te
voren in te schrijven. Dit kan
tot donderdag 17 december
bij onze receptie, via 0255510186. Geeft u s.v.p. ook
door wat u meebrengt. Deze party is voor iedereen uit
de buurt. Meer weten? Bel
0255-510186.

re deelnemers van de breiclub
mee breien is (bijna) op. Dus
als u nog wol of katoen in huis
heeft en daar niets meer mee
doet, wij kunnen het goed gebruiken. Daarnaast zoeken
wij iemand die op donderdagmiddag de dames van de
breiclub wil begeleiden. Kunt
u redelijk breien en heeft u
wekelijks 2 uur tijd om de dames te begeleiden dan bent
u onze redder in nood. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Cluistra, 023-3031228 in
Dorpshuis het Terras.

Rommelmarkt
De Dwarsligger - Zaterdag 12 december wordt er
bij Buurtcentrum de Dwarsligger weer een rommelmarkt
gehouden. U bent vanaf 9.00
uur van harte welkom. Wilt u
een tafeltje reserveren, dan
verzoeken we u vanaf maandag 7 november te bellen met
Gerda Broek (0255-522782)
S.v.p. bellen na 9.30 uur.

De Dwarsligger - Voor
vrouwen vanaf 55 jaar staat
docente Sandra elke week
klaar in de grote zaal van
De Dwarsligger. Sandra doet
krachtoefeningen, grondoefeningen, dans en spelletjes
die u op een leuke manier fit
houden. Ze gebruikt daarbij
muziek waarop u lekker gaat
bewegen. Er zijn elke woensdag 2 groepen dames actief,
bij de tweede groep is nog
plaats voor nieuwe vrouwen.
Deze groep is op woensdag
van 10.30 tot 11.30 uur en
de kosten bedragen 45 euro
voor 40 lessen. Meer weten?
Bel 0255-512725.

Gezond en
Gezellig
Het Terras - Elke dinsdag en
donderdag wordt er tussen
12.00 en 13.00 uur een warme
lunch geserveerd in Dorpshuis
het Terras in Santpoort-Noord.
De lunch bestaat uit twee
gangen, altijd een hoofdgerecht en afwisselend een toetje
of een kopje soep vooraf. De
lunch is bedoeld voor senioren
uit Santpoort, Velserbroek en
Driehuis of buurtbewoners die
om andere redenen niet aan
de arbeidsmarkt deelnemen.
Naast de gerechten, die altijd
met verse producten worden
bereid, komen mensen voor de
gezelligheid en de sociale contacten. De Hollandse pot wordt
afgewisseld met meer exotische gerechten zodat er voor
ieder wat wils is. Voor de prijs
(4 euro p.p.) hoeft u het niet
te laten dus kom om het een
keer uitproberen. Graag 2 dagen van tevoren aanmelden via
023-3031228.

Huiswerkbegeleiding
Branding - Elke donderdag
middag is er huiswerkbegeleiding voor leerlingen van
groep 8 basisschool en klas 1
middelbare school. De tieners
kunnen rustig hun huiswerk
maken, geholpen worden met
overhoren en uitleg krijgen als
ze iets niet begrijpen. Als er tijd
over is gaan we in gesprek met
elkaar. Voor de huiswerkbegeleiding hoeven tieners zich niet
op te geven. Ze kunnen gewoon komen op donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur
in De Dwarsligger. Meer weten? Bel 0255-512725.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Velsen - Na drie fantastische voorstellingsavonden
in de Stadsschouwburg Velsen van De Duinpieper door
Onderwijzers Toneelvereniging Kennemerland, was er
op het slotfeest van de spelers een verrassing voor twee
leden van OTK. De Velser
Gemeenschap zette Greet
van Lent en Eugenie van den
Berg in het zonnetje en hen
werd, naast een bloemetje,
de legpenning van de Velser Gemeenschap met bijbehorende oorkonde overhandigd. Beide dames zijn 40
jaar lid van OTK.
Greet van Lent is altijd de
bescheiden, stille kracht geweest bij OTK. Nooit mopperen over een kleine rol, maar
dit met veel plezier doen.
Een keertje niet meespelen is ook geen probleem en
Greet zet zich gewoon op de
achtergrond in. In 2000 werd
zij de penningmeester in het
bestuur met de mededeling
dat ze dat niet eeuwig wilde
doen. Inmiddels doet ze dit
al 15 jaar, maar ze heeft nu
echt aangegeven er mee te
willen stoppen.
Eugenie van den Berg is gelijk met Greet van Lent lid
geworden. In 1986 moest er
een beslissing komen of OTK
een echte vereniging werd.
Tot dan toe was er een vaste

kern die speelde en werden
er ad hoc beslissingen genomen. Voor het aanvragen
van subsidie kwam de eis
een officiële vereniging te
zijn met statuten, huishoudelijk reglement, inschrijving
bij de Kamer van Koophandel en een bestuur. Eugenie
zat in dit eerste bestuur als
penningmeester met als eerste taak het aanvragen van
subsidie en het maken van
een huishoudelijk reglement.
Zij stopte in 1993 met haar
bestuursfunctie.
Daarna zat zij jaren in de
leescommissie om samen te
bepalen welk stuk OTK zou
gaan opvoeren. In 1997 werd
zij voorzitter van OTK en dat
is zij nog steeds. Door ge-

zondheidsredenen speelt ze
niet meer mee, maar haar
glansrollen waren het jongetje Joppie uit ‘Joppie bij de
zigeuners’ en juffrouw Minoes uit ‘Minoes’ . Zij speelde haar rollen altijd met verve en uit puur enthousiasme
maakte ze er altijd heel veel
van. Zo lepelde zij een heel
verhaal op als zij slechts een
enkel woord tekst had. Hierdoor bracht ze haar medespelers wel eens in de war,
maar dat mocht de pret niet
drukken.
Momenteel is Eugenie nog
steeds voorzitter van OTK
en Greet is inmiddels afgetreden als penningmeester
en weer ‘gewoon’ lid. (foto:
Marco Mekenkamp)

Ramp met de Salento

Havenmuseum zoekt
nabestaanden

IJmuiden - Op 26 november
1928 is het Italiaanse vrachtschip Salento voor de kust
tussen Zandvoort en IJmuiden in een zeer zware storm
gestrand. Zware zeeën beukten tegen het brughuis wat
nog maar gedeeltelijk boven
water uit stak. Al snel werden
er noodseinen uitgezonden
via Scheveningen Radio en
vroeg men dringend om een
reddingboot.

waagden echter dadelijk een
poging. Na twee pogingen werd
de boot door een grondzee onderste boven gegooid en dreef
hij terug naar het strand. Elf redders hebben zich aan de omgeslagen boot kunnen vastklampen maar op het strand trof men
de vermiste roeier P. Visser aan
die helaas bleek te zijn overleden. Vijf maanden later overleed
roeier R.H. King, ook uit IJmuiden, ten gevolge van de vele opgelopen kneuzingen. Alle opIn de vroege morgen kreeg de varenden van de Salento zijn
kustwacht van IJmuiden het bericht dat er ten zuiden van IJmuiden vuurpijlen waren afgeschoten. Hierop vertrok de roeireddingboot, de Edward Willem van
Broekhuyse, vanuit IJmuiden
langs het strand getrokken naar
de strandingsplaats ter hoogte van paal 62. Bij aankomst trof
men reeds boot nr. 8 uit Zandvoort aan. Maar vanwege de
enorm hoge zee had men nog
geen reddingspoging ondernomen. De mannen uit IJmuiden

bij deze ramp omgekomen. Het
IJmuider Zee en Havenmuseum
krijgt binnenkort de beschikking
over een schroefblad van de Salento dat in het buitenmuseum
zal worden geplaatst. Het Museum zou hier graag samen met
de KNRM en eventuele nabestaanden van de twee overleden
redders een passend moment
van willen maken. Nabestaanden kunnen contact opnemen
via info@zeehavenmuseum.nl of
0255-538007. Zie ook www.zeehavenmuseum.nl.

Energiedoelstellingen
verwerkt in actieplannen
IJmond - In 2016 onder meer
50% energiebesparing bij twee
scholen, bij een gemeentelijk
gebouw, een zorginstelling en
een sportvereniging, tenminste een wijk met enkel energiezuinige openbare verlichting, verduurzaming van twintig huizen binnen een wijk en
ondernemers die samenwerken via de formule GreenBiz.
En dat in achttien gemeenten. Bestuurders stelden deze doelstellingen onlangs vast
voor alle gemeenten in het
werkgebied van Omgevingsdienst IJmond.
Deze stevige doelstellingen
zijn vertaald naar actieplannen, verdeeld over zes thema’s; openbare verlichting,
maatschappelijk
vastgoed,
schoolgebouwen, warmtenet,
bestaande bouw en bedrijventerreinen. Aansluitend zijn ook
doelstellingen geformuleerd
voor 2020 om te kunnen voldoen aan de doelstellingen uit
het Nationaal Energieakkoord.
Tijdens de bijeenkomst op 30
november kwam naar voren
dat gemeenten moeten inzetten op samenwerking via convenanten, zoals het succesvolle voorbeeld met supermarkten of recent de zorginstellingen, maar indien nodig ook
handhaving om energiebesparing af te dwingen. Ook slimme financieringsvormen, die

het voor partijen aantrekkelijk maken om te investeren in
duurzaamheid, verdienen de
aandacht en gemeenten moeten meer dan anders invulling
geven aan de eigen voorbeeldfunctie.
Dat deze regionale actieplannen nu op tafel liggen is belangrijk. Op 30 november
startte in Parijs een internationale klimaatconferentie. Landen uit de hele wereld werken hier aan een nieuw klimaatakkoord, om verdere opwarming van de aarde tegen
te gaan. Lokaal beleid is hierin
essentieel, want bij gemeenten moet het gebeuren. Dit
signaal kwam ook terug op de
onlangs gehouden landelijke
VNG Energietop over het Nationale Energieakkoord. Tijdens
deze top kwam de aanpak in
de IJmondregio aan bod als
voorbeeld voor overige regio’s.
De praktijk wijst uit dat initiatieven en ideeën van ondernemers en inwoners waardevol zijn. Zo riep Heemskerk inwoners op overbodige openbare verlichting te melden. Op
dit moment branden daardoor
’s nachts 40 lantaarnpalen
minder. Inwoners en bedrijven die wijken, scholen, verenigingen of zorginstellingen
kennen die willen meewerken,
kunnen zich melden op www.
odijmond.nl. (foto: OD IJmond)

IJmuiden – Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft aangegeven dat de gezondheid
van bewoners in Zee- en Duinwijk achterblijft in vergelijking
met de norm. Daarom krijgt
de gemeente Velsen drie jaar
lang 40.000 euro per jaar voor
het project Gezond in de Stad
(GIDS). Omdat men de aanpak
wil baseren op kloppende informatie wordt eerst onderzoek
gedaan naar de feiten. Daarvoor
wordt alle informatie bijeenge-

bracht en gaat men ook praten
met sleutelfiguren in de wijk, zoals de inwoners, huisartsen en
schooldirecteuren. Pas als duidelijk is waar kan worden verbeterd zullen er activiteiten volgen.
Er is al een basis gelegd met bepaalde activiteiten, zoals het beweegplein bij De Ring en wandelactiviteiten in de wijk. GIDS
is onderdeel van het Nationaal
Preventie Programma(NPP) ‘Alles is gezondheid’ van het ministerie van VWS.
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Velsense huishoudens
in 2020 energieneutraal
Als het aan de gemeente Velsen
ligt, zijn huishoudens in de gemeente Velsen in 2020 energieneutraal. Dit is een van de doelstellingen uit het Milieubeleidsplan 2015-2020, dat door de gemeenteraad van Velsen is vastgesteld.

Energieneutraal betekent dat er binnen de gemeentegrenzen evenveel
duurzame energie wordt opgewekt
als dat Velsense huishoudens jaarlijks verbruiken. Te denken valt aan:
zon, wind en aardwarmte. Voordeel
van duurzame energie is dat het geen
luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot veroorzaakt. En, ook niet onbelangrijk, deze energie raakt nooit op.
Dit in tegenstelling tot kolen, olie en
gas.
Direct profiteren via zonnepanelen
Inwoners die gebruik maken van
zonnepanelen profiteren direct van
de zelf opgewekte energie. Via een
samenwerking met woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven
(waaronder Tata Steel) wil de gemeenten duurzame energie via een
regionaal warmtenet ook beschikbaar maken voor huurders. Daarnaast zet de gemeente Velsen in

op extra windmolens om nog meer
duurzame energie op te wekken.
Samenwerking
Samenwerking is van groot belang.
Floor Bal, wethouder milieu, daarover: ,,Dit plan vraagt een inspanning van de gemeente, onze inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Betrokkenheid en samenwerking zijn nodig om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente te kunnen verbeteren.’’
Verbetering van leefomgeving
Naast aandacht voor duurzame
energie is er in het milieubeleidsplan
ook aandacht voor verbetering van
de luchtkwaliteit, geluid, geur, bodem en mobiliteit. Bij de totstandkoming van het milieubeleidsplan is de
gemeenteraad gevraagd om inbreng
van punten. Hierna konden overige
betrokkenen, zoals inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties via een participatieavond
meepraten over de doelstellingen en
projecten. Meer info: www.velsen.nl.

twitter.com/gemvelsen

U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
prettige kerstdagen en een goede gezondheid
in 2016
Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur
van Velsen u hierbij van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze vindt plaats op maandag 4 januari 2016
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis,
Plein 1945 te IJmuiden.
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie
komt daarvoor in de plaats.

Op de foto (Reinder Weidijk) zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.

Foto: Rijkswaterstaat

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

In december en januari zijn de openings- en sluitingstijden van het
gemeentehuis van Velsen op een aantal dagen gewijzigd:

Tunnel deels afgesloten
Tot en met vrijdag 11 december is
de Velsertunnel tussen 20.00 uur
en 05.00 uur afgesloten voor verkeer richting IJmuiden. Eén tunnelbuis blijft open, zodat verkeer
richting Beverwijk door de tunnel
kan blijven rijden. Verkeer richting
IJmuiden rijdt via de calamiteiten-

bogen en de Wijkertunnel. Rijkswaterstaat voert voorbereidende
werkzaamheden uit voor de renovatie van de Velsertunnel in 2016.
Vanwege de werkzaamheden aan de
noordkant van de tunnel is de snelheid verlaagd. Dit om filevorming te
voorkomen.

Dinsdag 15 december
Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)
Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Maandag 4 januari

Gesloten vanaf 16.00 uur
Gesloten
Vanaf 16.00 uur gesloten
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur

Avondopenstelling op dinsdag 22 december
Op donderdagavond (Kerstavond) 24 december is het stadhuis gesloten.
In plaats daarvan is het gemeentehuis op dinsdagavond 22 december open. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij
Burgerzaken. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31 december zijn we vanaf
16.00 uur gesloten. Er is dan geen avondopenstelling.
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(Brand)veilig het jaar uit
De statistieken tonen aan dat de
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuurwerk, tijdens deze periode van het jaar veel groter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades
zijn gelegenheidsschades, dat wil

zeggen dat de daders niet alle consequenties van hun daden overzien.
Er is een checklist ‘(Brand)veilig het
jaar uit’ opgesteld. Met 10 eenvoudig
te realiseren maatregelen kunt u het
preventieniveau van gebouwen aanmerkelijk verbeteren. U vindt deze
checklist op www.velsen.nl.

Bosbeekschool geopend
Vorige week woensdag 2 december hebben wethouder Annette
Baerveldt en Bert de Krey, voorzitter van de Stichting Openbaar
Primair Onderwijs (OPO) IJmond,
de vernieuwde Bosbeekschool
officieel heropend.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan
regels gebonden. Vuurwerk mag
uitsluitend op 31 december 2015
van 18.00 uur tot 1 januari 2016
02.00 uur worden afgestoken.

Tijdens de jaarwisseling is het ver-

boden om vuurwerk af te steken
op schoolpleinen en de omgeving
daarvan. De politie zal optreden tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot een
hechtenis van maximaal 3 maanden of een fikse geldboete.

Ook pas nodig voor afvalbrengstation Beverwijk
Vanaf 2 januari 2016 hebben bezoekers een afvalpas nodig om
toegang te krijgen tot het afvalbrengstation (ABS) van HVC in
Beverwijk. Voor het ABS in VelsenZuid geldt al langer dat bezoekers
zich met de afvalpas moeten registreren. Met deze pas kunnen Velsenaren ook in Beverwijk terecht.

Met de afvalpas legitimeert de inwoner zich bij de slagboom, die vervolgens opent. Bedrijven hebben op het
ABS Beverwijk geen toegang.
Nieuwe afvalpas aanvragen
De oude passen (ook die van ReinUnie) zijn nog steeds geldig. Bent
u uw afvalpas kwijt of is uw pas defect? Dan kunt u een nieuwe afvalpas

aanvragen bij de klantenservice van
HVC op werkdagen tussen 08.00 tot
17.00 uur via telefoonnummer 08000700 of via e-mail: klantenservice@
hvcgroep.nl. De kosten voor het aanvragen van een nieuwe afvalpas bedragen 15 euro. Nieuwe bewoners
kunnen binnen 3 maanden na verhuizing een gratis afvalpas aanvragen.
Openingstijden
ABS Beverwijk is gelegen op de Binnenduinrandweg op het BUKO bedrijventerrein in Beverwijk. ABS
Velsen ligt aan de Amsterdamseweg
10 in Velsen-Zuid. De openingstijden
van beide ABS-en zijn maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Met hen was ook directeur Erna
Heijnis trots op het eindresultaat.
Er is door verschillende betrokken
partijen nauw samengewerkt om
zo ver te komen. Het gebouw is ontworpen door René van der Maten
(MB Architecten) en gebouwd door
Tervoort Egmond. Maandag 23 november jl. hadden de leerlingen al
hun Bosbeekschool in gebruik ge-

nomen. Ook de ouders, grootouders
en andere geïnteresseerden waren
welkom. Zijn kregen een rondleiding.
Oude glorie
Het trappenhuis en de gevel van de
entreepartij zijn behouden gebleven
en in oude glorie hersteld. Daarom
heen is een volledig nieuw schoolgebouw gemaakt. De oorsprong van
de school ligt in 1866. De openbare basisschool heeft verschillende namen gehad. In 1974 kreeg het
de naam Bosbeekschool. In een van
de ornamenten staat nog een van
de eerdere namen van de school:
School F. (foto: gemeente Velsen)

Wijkteam in Velserbroek
Het Sociaal Wijkteam Velsen komt
naar u toe! Op 17 december staat
het buurtteam Velserbroek/Velsen-Noord in het winkelcentrum
klaar met warme chocolademelk
en een plak kerststol. Tussen 11.00
uur en 14.00 uur willen de zorgverleners graag met u kennis maken.

Het Sociaal Wijkteam wil bijdragen
aan goede sociale contacten in de
buurt en een samenleving in verbondenheid. Dit doen zij door beschikbaar te zijn voor kortdurende ondersteuning aan alle inwoners van Velserbroek. Het Sociaal Wijkteam is
er opgericht om u als bewoner van
Velserbroek verder te helpen met
uw zorgvraag, zodat u zelf snel vervolgstappen kan nemen.
Inloop bibliotheek
Vanaf januari 2016 is het Sociaal
Wijkteam ook de eerste donderdag
van de maand aanwezig zijn bij de

koffie- inloopochtend in de Bibliotheek Velserbroek. Van 11.00 uur tot
12.00 uur kunt u hier terecht met uw
vragen over wonen, inkomen, zorg
voor uzelf of een ander. Het buurtteam kan een afspraak met u maken
of u verwijzen naar de juiste instantie of vrijwilligersorganisatie. De
computers van de bibliotheek staan
tot uw beschikking. Ook is er de mogelijkheid om anderen te ontmoeten.
Ideeën zijn welkom
Wanneer u ideeën heeft of een bijdrage wenst te leveren aan activiteiten die betrekking hebben op verbeteren van sociale contacten in Velserbroek, laat het ons weten!
Informatie
Het Sociaal Wijkteam Velserbroek/
Velsen-Noord is bereikbaar op 088
-8876970, het algemeen nummer
van de gemeente Velsen: 140255
(zonder netnummer) of via de mail:
contact@swtvelsen.nl.
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Aangepaste busroutes rond Lange Nieuwstraat
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Lijn 75 (Haarlem Station –
IJmuiden Dennekoplaan v.v.) en
Lijn 82 (Amsterdam Station Slo-

e

ote

Lijn 74 (Heemskerk – IJmuiden
Dennekoplaan v.v.)
Lijn 74 rijdt vanaf 4 januari 2016
door de werkzaamheden in fase 2
een gewijzigde route via de De Noostraat en de IJmuiderstraatweg. De
volgende haltes in IJmuiden vervallen: Plein 1945, Velserduinweg en
Marktplein. Op de gewijzigde route
zijn de volgende tijdelijke haltes ingericht: IJmuiderstraatweg / De Lumeystraat en IJmuiderstraatweg /
Wijk aan Zeeërweg.

Kanaaldijk

IJmuiderstraatweg

Gr

Lijn 3 (Haarlem Schalkwijk –
IJmuiden Rotonde Stadspark
v.v.)
Lijn 3 rijdt door de werkzaamheden
in fase 2 vanaf 13 december 2015
een gewijzigde route via de Spaarnestraat/Merwedestraat en de Heerenduinweg naar het Gijzenveltplantsoen. De volgende haltes in
IJmuiden vervallen: Marktplein,
Scheldestraat en Rotonde Stadspark
(Moerbergplantsoen). Op de gewijzigde route zijn de volgende tijdelijke haltes ingericht: Merwedestraat,
Spaarnestraat en Rotonde Stadspark (Gijzenveltplantsoen)

NOORDZE EKA NAAL

Kerkstraat

Als gevolg van werkzaamheden aan de Lange Nieuwstraat in
IJmuiden zijn busroutes gewijzigd. Vanaf zondag 13 december 2015 rijden lijn 3, 74, 75, 82
en 280 anders. Hieronder vindt u
gedetailleerde informatie over de
wijzigingen, die een langere reistijd kunnen opleveren.

omleiding lijn 74
omleiding lijn 3 - 75 - 82
tijdelijke haltes

HEERENDUINEN

terdijk – IJmuiden aan Zee v.v.)
De buslijnen 75 en 82 rijden vanaf 13 december 2015 door de werkzaamheden in fase 2 een gewijzigde route via de Spaarnestraat/Merwedestraat en de Heerenduinweg
naar het Gijzenveltplantsoen. De
volgende haltes in IJmuiden vervallen: Marktplein en Scheldestraat Op
de gewijzigde route zijn de volgende
tijdelijke haltes ingericht: Merwedestraat, Spaarnestraat en Gijzenveltplantsoen.

Lijn 280 (Niteliner Amsterdam –
IJmuiden Dennekoplaan v.v.)
Lijn 280 rijdt door de werkzaamheden in fase 2 vanaf 13 december 2015
een gewijzigde route via de Spaarnestraat/Merwedestraat en de Heerenduinweg naar het Gijzenveltplantsoen. De volgende haltes in
IJmuiden vervallen: Marktplein en
Scheldestraat. Op de gewijzigde route is een tijdelijke halte ingericht aan
de Merwedestraat en op het Gijzenveltplantsoen.

vervallen haltes

Kijk voor actuele informatie op connexxion.nl/ijmuiden of gebruik de
Connexxion-app voor iPhone en Android.
Er wordt volop gewerkt aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Het totale project duurt tot augustus 2017
en wordt in zes fases uitgevoerd.
De eerste fase aan de westkant van
de Lange Nieuwstraat is in december klaar en de tweede fase gaat kort
daarna van start.

Kustinformatiecentrum verder als BRAK ! IJmuiden
In maart dit jaar heeft de raad €
2.900.000 gereserveerd voor
de bouw van een Kustinformatie- en Innovatie Centrum ( KIC
) in IJmuiden aan Zee. Een gebouw van circa 1000 m2, bestemd voor tentoonstellingen
en activiteiten. De gemeente
is druk bezig met werving van
partners, sponsoren, ambassadeurs en fondsen voor het nieuwe centrum, dat BRAK! IJmuiden gaat heten.

Eind 2016 moet duidelijk zijn of
er voldoende inbreng vanuit bedrijven en organisaties beschikbaar is om het gebouw in IJmuiden aan Zee daadwerkelijk te realiseren.

De gemeente heeft het plan voor
het kustinformatie-en innovatiecentrum verder uitgewerkt. Daarbij is aansluiting gezocht bij het
nieuwe marketingconcept ‘IJmuiden Rauw aan Zee’. Het nieuwe informatiecentrum moet kenmerkend zijn voor de locatie in IJmuiden aan Zee. Dit is immers ook de
insteek voor de toeristische en recreatieve ontwikkeling van IJmuiden als badplaats. IJmuiden vormt
een omgeving waar prachtige natuur én volwassen industrie en havens direct naast elkaar bestaan.
In dat decor past een plek waar kust
gerelateerde onderwerpen geëxposeerd én van verschillende kanten bekeken en besproken kun-

nen worden. Onder de naam BRAK!
IJmuiden wil Velsen het nieuwe
informatiecentrum presenteren.
Met het Pieter Vermeulen Museum
wordt samengewerkt om BRAK!
IJmuiden verder vorm te geven.

Daarnaast werkt de gemeente samen met externe adviseurs aan de
werving van partners, sponsoren,
ambassadeurs en fondsen voor het
nieuwe centrum. Voor meer informatie: www.brakijmuiden.nl.
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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 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 28
november 2015 tot en met 4 december 2015 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
Cepheusstraat 27, plaatsen rookgasafvoerkanaal (02/12/2015) 186582015.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Kerkweg
75,
kappen
(30/11/2015) 18682-2015.

18578-2015.

boom

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, gedeeltelijk slopen
en wijzigen monument en kappen 3
bomen (03/12/2015) 18853-2015;
Wüstelaan 19, plaatsen keerwand en
damwandconstructie (01/12/2015)

Velserbroek
Rijksweg 349, oprichten verkoopruimte (04/12/2015) 18759-2015;
Meubelmakerstraat 11, plaatsen 2
watertanks (03/12/2015) 186942015.
Velsen-Noord
Lijndenweg 30, wijzigen gebruik van
kantoor naar hotel (03/12/2015)
18715-2015;
Stratingplantsoen
49b,
plaatsen schotelantenne (02/12/2015)
18718-2015;

Schulpweg 7, aanpassen 2e verdieping (02/12/2015) 18661-2015;
Reyndersweg
201,
realiseren toegangspad Noorderstrand
(30/11/2015) 18527-2015.
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.

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

bus 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 een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen 5 bomen (07/12/2015) 16358-2015;
Broekbergenlaan ong., kappen 11 bo-

men (03/12/2015) 16581-2015;
Kerkweg 121, vergroten dakkapel en
uitbreiding 1e verdieping t.p.v. balkon (03/12/2015) 15459-2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kappen boom (03/12/2015) 17211-2015;
Kweekerslaan 21, wijzigen verleende vergunning (verhogen nokhoogte)
(03/12/2015) 14891-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Melklaan, Wardenaarstraat, Ir. Krijgerstraat, Zeeuwstraat, Van Rijswijkstraat, renoveren woningen
(02/12/2015)
16157-2015.
Velserbroek

Hannie Schaftstraat 22, vergroten
woning dakopbouw (07/12/2015)
16584-2015.
Verleende
omgevingsvergunning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. Belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend tegen
de ontwerp omgevingsvergunning
en belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de
dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van
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Besluiten (vervolg)
de rechtbank Haarlem verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld. Tevens kan ook digitaal
het beroep- en verzoekschrift worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. De onderstaande omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11
december 2015 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publieksza-

ken, gemeente Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden en op de website www.
velsen.nl, via het menu: actueel/inzage (ontwerp)besluiten.

IJmuiden
Halkade 33, verlengen instandhoudingstermijn
snackkiosk
(08/12/2015)

IJmuiden
Kruitenstraat 1, brandveilig gebruik
(09/12/2015) 14511-2015.

Aanwijzing gemeentelijk monument
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft op 1
december 2015 op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Velsen onderstaande objecten
aangewezen als gemeentelijk monument:

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21 8000 (begraafplaats De Biezen)

Velsen-Zuid
Spaarndammerweg 3 / 3a (boerderij
Pandjie)
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt,
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden) dna wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester
en wethouders van Velsen.

Melding gekapte bomen
Voor de voorbereidende werkzaamheden voor de rotonde Orionweg
zullen er 4 bomen (Iepen) gekapt

worden. De bomen stonden op de inspraaktekening al aangegeven om
gekapt te worden voor de aanleg van

de rotonde. Omdat op dit moment
de nutsbedrijven voorbereidende
werkzaamheden aan ondergrondse

kabels en leidingen verrichten voor
de aanleg zijn de bomen inmiddels
gekapt.

Raadsvergadering 17 december 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur.

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 9 en 26 november 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Startdocument Velserend
7 Welstandsnota
8 Masterplan Onderwijs-huisvesting 2016-2022
9 Vangnetregeling bijstandsbudget 2015
10 Fusie openbare basisscholen De Molenweid en De Duinroos per 1 augustus 2016
11 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
12 Wijziging Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
13 Actualisatie normenkader voor de accountantscontrole op de jaarstukken
2015

14 Verordening op de fractieondersteuning 2015
15 Benoeming van twee leden van de Agendacommissie Velsen
16 Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Velsen
17 Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom
17 Afleggen belofte steunfractielid LGV
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot
woensdag 16 december 2015, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.

Beleidsregel onzelfstandige woonruimte
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
hun vergadering van 1 december
2015 hebben besloten:

o het beleid voor het gebruik van onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) vast te stellen;
o de beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte in werking te laten treden op de eerste dag na deze

bekendmaking.
Ter inzage
Het (gewijzigde) beleid gebruik onzelfstandige woonruimte wordt 6
weken ter inzage gelegd bij de balie

van het gemeentehuis. Tevens wordt
het beleid gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

09 10 december 2015
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Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016
De volgende verordening per 1 december 2015 in te trekken:
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015;

www.uitgeestercourant.nl

www.castricummer.nl

De integrale teksten van de verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens liggen de verordeningen 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Deze verordeningen worden ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

Kijk voor het actuele nieuws op

De volgende verordening vast te stellen:
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2016;
deze verordening per 1 december 2015 in werking te laten treden;

www.uitgeestercourant.nl

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van
artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 26 november 2015 heeft besloten:

Verkeersmaatregel
- het besluit om op 3 locaties parkeerplaatsen aan te wijzen ten
behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen (15.014 /
d.d. 14 oktober 2015) gedeeltelijk
te herzien, waarbij de 2 locaties:
1. Groot Helmduin te IJmuiden, ter
hoogte van huisnummer 18;
2. D. Marotstraat te Velserbroek,
ter hoogte van de kruising met de
L. Roodbaardstraat;

3. Groot Helmduin te IJmuiden,
op het grote parkeerterrein bij
sporthal Zeewijk;
4. A. Molletstraat te Velserbroek,
ter hoogte van de kruising met de
L. Roodbaardstraat aan de zijde
van het plantsoen.

laden’ en onderborden OB504.
De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk
verdeeld over 3 locaties:
5. De Kamp te Velserbroek, ter
hoogte van huisnummer 23;
6. Rijksweg te Santpoort-Noord,
ter hoogte van huisnummer 388;
7. Snelliusstraat te IJmuiden, ter
hoogte van de kruising met de
Fultonstraat.

www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

Kijk voor het actuele nieuws op

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan
worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

Kerstwensboom

Velsen-Zuid - Zaterdag 12 Het met enige gastzangers
december wordt in de En- versterkte Engelmunduskoor
gelmunduskerk in Oud-Vel- zal onder leiding van dirigensen de traditionele Christ- te Philien Schouten behalmas Carol-dienst gehouden. ve bekende carols als ‘Once
Een samenspel van lezingen in Royal David’s City’ en ‘God
uit de bijbel, carols, samen- rest you merry gentlemen’
zang, gebeden en orgelspel, ook een aantal minder benaar het Engelse voorbeeld kende kerstliederen als ‘The
van een Festival of Lessons Infant King’ en ‘Good king
& Carols.
Wenceslas’ zingen. Daarnaast is er samenzang door
alle aanwezigen. Het hoofdorgel wordt bespeeld door
Jaap Haringa. De organiste
Agnes van Bekkum uit Bloemendaal bespeelt het koororgel.
De dienst begint om 16.30
uur. De kerk gaat om 16.00
uur open. De toegang is gratis. Aan het einde van de
dienst wordt er een collecte
Kijk
voor het actuele
nieuws opvan
gehouden
ter bestrijding
de onkosten. Na afloop is iewww.jutter.nl
dereen welkom in het Wijkwww.hofgeest.nl
centrum naast de kerk om
elkaar onder het genot van
een glaasje wijn te ontmoeten.

www.hofgeest.nl

www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

Het met enige gastzangers
versterkte Engelmunduskoor
zal onder leiding van dirigente Philien Schouten behalve bekende carols als ‘Once
in Royal David’s City’ en ‘God
rest you merry gentlemen’
ook een aantal minder bekende kerstliederen als ‘The
Infant King’ en ‘Good king
Wenceslas’ zingen. Daarnaast is er samenzang door
alle aanwezigen. Het hoofdorgel wordt bespeeld door
Jaap Haringa. De organiste
Agnes van Bekkum uit Bloemendaal bespeelt het koororgel.
De dienst begint om 16.30
uur. De kerk gaat om 16.00
uur open. De toegang is gratis. Aan het einde van de
dienst wordt er een collecte
Kijk
voor het actuele
nieuws opvan
gehouden
ter bestrijding
de
onkosten.
Na
afloop is iewww.jutter.nl
dereen welkom in het Wijkwww.hofgeest.nl
centrum naast de kerk om
elkaar onder het genot van
een glaasje wijn te ontmoeten.

www.beverwijker.nl

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de

Christmas Carols
in Engelmunduskerk

Santpoort-Noord - Restaurant De Vrienden van Jacob in
Santpoort-Noord is maandag wederom met een Michelinster
bekroond. Chef kok Alain Alders en zijn keukenbrigade halen de ster nu voor het elfde jaar achter elkaar naar het fraaie
landgoed Duin en Kruidberg. (bron: RTV Seaport/Ron Pichel)

Michelin Ster voor
De Vrienden van Jacob

Michelin Ster voor
De Vrienden van Jacob

Santpoort-Noord - Restaurant De Vrienden van Jacob in
Santpoort-Noord is maandag wederom met een Michelinster
bekroond. Chef kok Alain Alders en zijn keukenbrigade halen de ster nu voor het elfde jaar achter elkaar naar het fraaie
landgoed Duin en Kruidberg. (bron: RTV Seaport/Ron Pichel)

Kijk voor het actuele nieuws op

Velsen-Noord - De Kerstwensboom in Velsen-Noord gaat op
tournee. Heeft u een kleinschalige wens met een sociaal karakter, voor uzelf, voor een ander of
voor uw buurt? Schrijf uw wens
dan duidelijk op, op een bijbehorende kerstbal, met duidelijke
vermelding van uw naam en telefoonnummer. In 2016 worden
verschillende wensen uitgevoerd door de Vrienden van Velsen-Noord. De Kerstwensboom
staat op 12 december bij Café de Grote Hout, van 14 tot en
met 17 december bij Fysiotherapie Balans, op 21 en 22 december in De Schulpen en op 23 december in Wijkcentrum de Stek.

Kerstmarkt

Driehuis - Woensdag 16 december organiseert het Rode
Kruis een Kerstmarkt in Huis
ter Hagen aan de Lodewijk
van Deyssellaan 254. De markt
wordt gehouden van 10.00 tot
14.00 uur en de opbrengst is
bedoeld om handwerkmateriaal te kopen voor de bewoners.

Christmas Carols
in Engelmunduskerk

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
gels en verkeerstekens 1990, met
onderborden met de tekst ‘alleen
om elektrische voertuigen op te

binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de

Driehuis - Woensdag 16 december organiseert het Rode
Kruis een Kerstmarkt in Huis
ter Hagen aan de Lodewijk
van Deyssellaan 254. De markt
wordt gehouden van 10.00 tot
14.00 uur en de opbrengst is
bedoeld om handwerkmateriaal te kopen voor de bewoners.

Velsen-Zuid - Zaterdag 12
december wordt in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen de traditionele Christmas Carol-dienst gehouden.
Een samenspel van lezingen
uit de bijbel, carols, samenzang, gebeden en orgelspel,
naar het Engelse voorbeeld
van een Festival of Lessons
& Carols.

www.heemskerksecourant.nl

www.beverwijker.nl

worden vervangen door de 2 locaties:

- om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen
van elektrische voertuigen door
middel van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage
I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met
onderborden met de tekst ‘alleen
om elektrische voertuigen op te

digitale Staatscourant, schriftelijk
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden)
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

worden vervangen door de 2 locaties:

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
besloten:

Kerstmarkt

Velsen-Noord - De Kerstwensboom in Velsen-Noord gaat op
tournee. Heeft u een kleinschalige wens met een sociaal karakter, voor uzelf, voor een ander of
voor uw buurt? Schrijf uw wens
dan duidelijk op, op een bijbehorende kerstbal, met duidelijke
vermelding van uw naam en telefoonnummer. In 2016 worden
verschillende wensen uitgevoerd door de Vrienden van Velsen-Noord. De Kerstwensboom
staat op 12 december bij Café de Grote Hout, van 14 tot en
met 17 december bij Fysiotherapie Balans, op 21 en 22 december in De Schulpen en op 23 december in Wijkcentrum de Stek.

Kerstwensboom

vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

