
Tijd voor elkaar...
Velsen - Voor veel men-
sen is de drukste tijd van 
het jaar aangebroken. De 
laatste dingen afronden op 
het werk, kerstactiviteiten 
op de school van de kin-
deren, boodschappen doen 
en natuurlijk cadeautjes in-
slaan voor iedereen die je 
lief hebt.
Tijdens de kerstdagen volgt 
de beloning: eindelijk écht 
tijd voor elkaar. Genieten 

van de geborgenheid van 
familie en vrienden. Terug-
blikken op het jaar. Herin-
neringen ophalen aan de 
dierbaren die er niet meer 
zijn. Tijdens het kerstdiner 
passeren hoogtepunten en 
dieptepunten de revue. Met 
een lach en een traan.
Het team van de Jutter en 
de Hofgeest wenst u he-
le fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig nieuw-

jaar. In deze dubbeldikke 
kersteditie leest u nog veel 
meer gelukwensen van be-
drijven, maatschappelijke 
organisaties en (sport)ver-
enigingen. Zij spreken zon-
der uitzondering de hoop uit 
dat het u goed gaat. Nu, tij-
dens de feestdagen, maar 
ook straks, als 2018 is be-
gonnen.
Veel leesplezier met deze 
dikke kersteditie!

foto: Pixabay

Santa Run levert
5.500 euro op

IJmuiden - De SantaRun 
in IJmuiden heeft 5.500 eu-
ro opgeleverd voor de Vrien-
den van het Rode Kruis Zie-
kenhuis. Er waren zaterdag-
middag ruim 150 als kerst-

man verklede deelnemers op 
de been. Zij liepen van Plein 
1945 over de Lange Nieuw-
straat naar de rotonde en 
weer terug. Bij de finish ont-
vingen zij een medaille en 

was er muziek. De Santa-
Run werd voor de tweede 
keer georganiseerd door de 
zes Rotary Clubs uit de regio. 
(bron: RTV Seaport, foto: Erik 
Baalbergen)

Verwarde man overleden
IJmuiden - Een 49-jarige 
man uit IJmuiden is zondag-
avond in het ziekenhuis over-
leden, vermoedelijk als ge-
volg van de verwondingen 
die hij eerder die dag had op-
gelopen.
De politie kreeg zondag om-
streeks 04.15 uur een mel-
ding vanuit een woning aan 
de Schiplaan dat de bewo-
ner ernstig verward zou zijn. 
Familieleden hadden gepro-
beerd de man te kalmeren, 
maar dat was niet gelukt. 
Toen de politie ter plaatse 
kwam, bleek de man zichzelf 
ernstig verwond te hebben. 

Naast snij- en steekwonden 
die hij zich had toegebracht, 
had de man ook gevaarlijke 
vloeistoffen gedronken.
De man kwam met een mes 
op de politie afgelopen. Om-
dat hij niet reageerde op 
het aanroepen van de poli-
tie om te stoppen en het mes 
weg te leggen, werd er ge-
richt op zijn benen gescho-
ten. De man liep hierbij ver-
wondingen op. De verdach-
te werd daarop aangehou-
den en overgebracht naar het 
ziekenhuis. De Rijksrecher-
che heeft een onderzoek in-
gesteld.

IJmuiden - Op de kruising 
Zeeweg/Velserduinweg is 
maandag rond 13.00 uur een 
69-jarige fietsster uit IJmui-
den ernstig gewond geraakt. 
Het slachtoffer werd aangere-
den toen zij de weg wilde op-
rijden of oversteken. De vrouw 
is langdurig in de ambulance 
behandeld aan haar verwon-
dingen, onder meer door de 
trauma-arts uit Amsterdam. 
Daarna is zij met spoed over-
gebracht naar het VU zieken-
huis. De personenauto werd 

bestuurd door een 37-jarige 
vrouw uit IJmuiden. Zij is door 
getuigen en toegesnelde poli-
tieagenten opgevangen. (foto: 
Michel van Bergen)
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Erik Baalbergen legt we-
kelijks een typisch IJmui-
dens beeld vast, naar aan-
leiding van de actuali-
teit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement 
of gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto 
schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. De-
ze week aandacht voor de 
markante watertoren aan 
de Evertsenstraat.

Al jarenlang is het voor 
IJmuidenaren dé klok en een 
trouw herkenningspunt, voor 
grafisch ontwerpers is het 
een typisch IJmuidens icoon, 
voor kunstenaars en fotogra-
fen is het een dankbaar on-
derwerp voor fraaie plaatjes 
en voor een enkeling biedt 
het tegenwoordig een wo-
ning. We hebben het over de 
watertoren aan de Evertsen-
straat.
De gemeente Velsen besluit 
in 1906 tot de oprichting van 
een waterleidingbedrijf en 
gasfabriek. Van de gasfabriek 
wordt later afgezien omdat 
het leveren van gas uit Haar-
lem goedkoper is. Het wa-
terleidingbedrijf komt er wel. 
In 1914-1916 bouwt de ‘Hol-
landsche Maatschappij tot 
het maken van werken in ge-
wapend beton’ een drinkwa-
tercomplex aan de Wijk aan 
Zeeërweg. Het complex ver-
rijst op de restanten van de 
Adrichemmerduinen. Dit ter-
rein ligt centraal tussen het 
oude deel van IJmuiden en 
Velseroord, het latere IJmui-
den-Oost. Het complex be-
staat uit een filtergebouw, 
een pompgebouw en een 
watertoren. Het grondwater 
wordt opgepompt uit elf put-
ten op het omliggende ter-
rein, in het filtergebouw ge-
zuiverd en dan naar het re-
servoir in de watertoren ge-
pompt. De watertoren is bij-
na 43 meter hoog. Het re-
servoir heeft een inhoud van 
550 kubieke meter en staat 

in verbinding met het water-
leidingnet. Volgens het na-
tuurkundige principe van 
de ‘communicerende vaten’ 
komt het water daardoor on-
der druk uit de aangesloten 
kranen.
In 1917 worden het com-
plex en de waterleiding in 
gebruik genomen. In 1953-
1954 wordt de toren gere-
noveerd en met ‘luchtha-
mer, zandstraal en betonka-
non’ van een nieuwe pleister-
laag voorzien. In 1954 wordt 
de klok, die dan al enige tijd 
stilstaat, schoongemaakt en 
gerestaureerd. Al maanden 
loopt alles in IJmuiden ‘niet 
zoals het lopen moet sinds 
de Big Ben van IJmuiden het 
heeft laten afweten,’ meldt de 
IJmuider Courant.
Door de toenemende vraag 
naar drinkwater worden ex-
tra bronnen bij Santpoort en 
Driehuis en in de Heerendui-
nen aangeboord. Door ge-
bruik van elektromotoren ver-
liest de watertoren zijn func-
tie. In 1985 wordt de water-
voorziening inclusief water-
toren overgenomen door Wa-
terleidingbedrijf Zuid-Kenne-
merland (WLZK), dat in 1996 
opgaat in het Provinciaal Wa-
terleidingbedrijf Noord-Hol-
land (PWN). In 2000 ver-
koopt PWN het complex aan 
de gemeente Velsen. Wo-
ningbedrijf Velsen mag een 
plan ontwikkelen, maar geeft 
de opdracht na enige tijd te-
rug. In 2006 verkoopt de ge-
meente de gebouwen aan 
een Zeeuws vastgoedbedrijf, 
dat het complex een gron-
dige opknapbeurt geeft. De 
watertoren, sinds 2001 een 
rijksmonument, wordt ver-
bouwd tot woontoren en her-
bergt nu elf appartementen.
De toren mag dan een ty-
pisch IJmuidens icoon zijn, 
maar kent wel zijn gelijke: 
in Almelo staat z’n tweeling-
broer…
(De foto uit 2003 toont de to-
ren van voor de laatste ver-
bouwing.)

IJmuiden - Folkerts Design 
& Printing verhuist per 1 fe-
bruari naar een nieuwe loca-
tie in het havengebied. Het 
bedrijf van Jeff Folkerts gaat 
op de hoek Kromhoutstraat/
Bronsstraat 9  verder onder 
de naam Uitprinten.nl/Net-
tl IJmuiden. Het pand aan de 
Kennemerlaan is verkocht 
aan een vastgoedinvesteer-
der.
,,Na 27 jaar een winkel te 
hebben gehad in de Kenne-
merlaan kiezen we nu voor 
een andere formule’’, aldus 
Folkerts. ,,We richten ons 
vanaf december nog meer op 
de zakelijke markt. Met on-
ze verhuizing naar de Krom-
houtstraat zoeken we het be-
drijfsleven nadrukkelijk op. 
De naam Folkerts verdwijnt, 
maar al het personeel ver-
huist mee.’’
Folkerts is een samenwer-
king aangegaan met Net-
tl, een alles-in-één formu-
le die haar partners in staat 
stelt uiteenlopende online 
services aan het diensten-
pakket toe te voegen. Naast 
een uitgebreid softwaresy-
steem zorgt Nettl ook onder-
steuning op sales- en mar-
ketinggebied. Het bedrijf is 

in 2014 in het Verenigd Ko-
ninkrijk gestart en heeft daar 
130 partners. Inmiddels is 
Nettl ook van start gegaan in 
Nieuw-Zeeland, Frankrijk en 
sinds deze zomer in Neder-
land. Voor de lancering van 
Nettl in Nederland is Juriaan 
van Beelen aangetrokken, 
wiens roots in Velsen liggen. 
Nettl gaat 40 á 50 partner-
ships aan in Nederland. Jeff 
Folkerts behoort tot één van 
de eerste vijf partners.
,,De samenwerking met Net-
tl zorgt ervoor dat wij een be-
langrijke speler worden op 
drie gebieden: print, design 
en online’’, aldus Folkerts. 
,,Dit is erg interessant voor 
onze klanten, want zij kun-
nen hun volledige communi-
catie- of marketingvraagstuk 
nu bij ons neerleggen. Van 
website tot de inrichting van 
een beursstand, wij kunnen 
het allemaal regelen.’’
Ook nieuw is de komst van 
Arthur Moelee van JM Re-
clame. Deze zeefdrukker uit 
Amsterdam vestigt zich ook 
in het pand aan de Brons-
straat. Hierdoor is Uitprinten.
nl/Nettl IJmuiden de enige 
printer met een eigen textiel-
drukker in huis in Nederland.

Voordeel Belastingdienst 
bij aanschaf hoortoestel

Regio - Nu het einde van 
het jaar in zicht komt, is 
er goed nieuws binnen de 
hoorbranche. In meer dan 
83% van de gevallen bij 
aanschaf van een nieuw 
hoortoestel bij HoorCare 
Audiciens, krijgen klan-
ten meer terug via de af-
trek zorgkosten bij de Be-
lastingdienst dan van de 
zorgverzekeraar. 
Oók als het huidige hoor-
toestel nog geen vijf jaar 
oud is. De vergoeding voor 
hoortoestellen daalde ge-
staag de afgelopen vijf jaar. 
Men krijgt elk jaar min-

der van de zorgverzeke-
ring. Er zijn echter moge-
lijkheden om kosten te-
rug te vragen via de Belas-
tingdienst, HoorCare laat 
dit voor klanten berekenen 
door een samenwerking 
met een onafhankelijke ac-
countant.
Maak een afspraak bij het 
derde generatie familie-
bedrijf HoorCare om kos-
teloos te laten berekenen 
hoeveel er teruggevraagd 
kan worden door te bellen 
met 0251-234167 of een 
e-mail te sturen aan af-
spraak@hoorcare.nl.
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21 DECEMBER

Koffieochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Kerstexpositie Muse-
umboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a, 
Velserbroek. Dagelijks ge-
opend van 11.00 tot 18.00 
uur. Tot en met 1 januari. 
Ook tijdens de feestdagen.

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Pa-
rabool’. Geopend donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro.

22 DECEMBER

Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 
227, Velserbroek: Open Ta-
fel. Vers gekookt 3-gan-
genmenu. Aanvang 12.15 
uur.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

Stadsschouwburg Vel-
sen: Danceworks met 
spannende kerstvoorstel-
ling. Aanvang 19.30 uur.

Telstar-De Graafschap. 

Aanang 20.00 uur.

Kerst met La Cappel-
laccia in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

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

23 DECEMBER

Een levende kerstboom, 
kerstballen, cadeautje en 
kerstdames bezoeken Win-
kelcentrum Velserbroek. 

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot 
puber. 

Café ‘t Centrum, Kenne-
merlaan IJmuiden: Wild-
avond. Vanaf 20.00 uur.

Dansavond voor 55+ in 
Zalencentrum Velserduin 
met muziek van de Diego’s 
en lekker hapjes. Entree 7,-
. Velserduinplein 3 IJmui-
den.

Kerstconcert Bel Can-
to in de Engelmunduskerk, 
Wilhelminakade IJmuiden. 
Aanvang 20.15 uur.

24 DECEMBER

Kersttoernooi Tennis-
hal Velserbroek. De eer-
ste poulewedstrijden be-
ginnen om 12.00 uur. Het 
toernooi stopt even met de 
kerst maar op 27 decem-
ber gaat het toernooi weer 
verder.

Pieter Vermeulen Muse-
um: Gesloten.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot 
puber. 

Kinderkerstfeest om 
18.00 uur in De Dorpskerk 
in Santpoort-Noord. Om 
21.00 uur volgt de kerst-
nachtdiens.

Kerstsamenzang op het 
Vestingplein in Velser-
broek. Aanvang 18.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Op reis naar Behtlehem 
in Het Kruispunt Velser-
broek. Van 18.30 tot 19.30 
uur.

Zandkunstenaar ‘schets’ 
kerstverhaal in de Naald-
kerk in Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.00 uur. Om 
23.00 uur begint de kerst-
nachtdiens. 

Kerstwijding met als the-
ma: ‘Kiezen voor vrede’. 
Doorneberglaan 29. Aan-
vang 19.30 uur.

Café ‘t Centrum, Kenne-
merlaan IJmuiden: Kerst-
avond vanaf 20.00 uur. 
Dresscode feestelijk chic.

Kerstnachtdienst bij Bap-
tisten Gemeente IJmuiden, 
Eemstraat 30. Aanvang 
21.00 uur. 

Kerstnachtdienst in de 
Ichthuskerk, Snelliusstraat 
IJmuiden. Aanvang 22.00 
uur. 

Kerstsamenzang op het 
Broekbergenplein in Sant-
poort-Noord. Aanvang 
23.55 uur.

25 DECEMBER

Eerste Kerstdag
Kerstgezinsdienst in de 
Ichthuskerk, Snelliusstraat 
IJmuiden. Aanvang 10.00 
uur.

Musical van de zondag-
school bij de Babtisen Ge-
meente IJmuiden, Eem-
straat 30. Aanvang 10.30 
uur.

Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 
227, Velserbroek: Vers ge-
kookt. 3-gangenmenu. 
Aanvang 12.00 uur.

Feestelijke dienst in de 
Dorpskerk in Santpoort-

▲

Noord. 

Levende kerststal in de 
Naaldkerk in Santpoort-
Noord. Te bewonderen 
vanaf 14.30 uur.

Café ‘t Centrum, Kenne-
merlaan IJmuiden is geslo-
ten.

26 DECEMBER

Tweede Kerstdag
Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 
227, Velserbroek: Vers ge-
kookt. 3-gangenmenu. 
Aanvang 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Kerstconcert in het ge-
bouw van muziekvereni-
ging Soli. Aanvang 13.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Concert door piano, vi-
ool en strijkkwartet van Er-
nest Chausson en het Ra-
vel strijkkwartet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Café ‘t Centrum, Kenne-
merlaan IJmuiden is ge-
opend vanaf 20.00 uur.

27 DECEMBER

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

Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 
227, Velserbroek: 3-gan-
genmenu diepvries. Aan-
vang 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum 

IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot 
puber. 

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop winter-knutselen 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
1,50 bovenop de entree-
prijs. Poppenkast voor de 
kleintjes: ‘Niels en de krie-
belbeestjes’.

28 DECEMBER

Koffieochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Kerstexpositie Muse-
umboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a, 
Velserbroek. Dagelijks ge-
opend van 11.00 tot 18.00 
uur. Tot en met 1 januari. 
Ook tijdens de feestdagen.

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Pa-
rabool’. Geopend donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro.

(foto: Peter Herweijer)
Zee- en Havenmusuem ex-
tra geopend van 13.00 tot 
17.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop winter-knutselen 
13.30 tot 15.30 uur. Kos-
ten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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De Moerberg op bezoek 
bij Tender College
IJmuiden - De leerlingen van 
het Tender College gaan regel-
matig op bezoek bij De Moer-
berg om iets gezellig te doen 
met de bewoners. Dit draagt 
ertoe bij dat er meer weder-
zijds begrip komt en het biedt 
de bejaarden ook een leu-
ke afleiding. Vorige week zijn 
de brugklassen langs geweest 
om kerststukjes te maken, 
rond Pasen is er een knutsel-
activiteit met de tweede klas-
sen en tegen de zomer wordt 
er met leerlingen uit de boven-
bouw een wandeling met een 
picknick gemaakt of leerlingen 
gaan met de mensen in een 
rolstoel naar de markt.
Voor het eerst waren bewoners 
nu uitgenodigd om op bezoek 
te gaan bij het Tender College. 
In het sfeervol versierde res-

taurant van de school werden 
ze ontvangen om samen met 
de leerlingen kerstkaarten te 
maken. In de keuken werden 
ondertussen heerlijke hapjes 
gemaakt door leerlingen rich-
ting horeca. Vakkundig werd 
thee of koffie geserveerd en 
daarbij genoten de  gasten 
van zelfgemaakt citroencake, 
brownnies, mini oliebolletjes 
en nog veel meer lekkers.
Op Facebook zag docente Ne-
derlands mevr. Van der Kraan 
een oproep om kerstkaarten te 
sturen naar het Nationaal Ou-
derenfonds om eenzame ou-
deren een gezellige Kerst te 
wensen en bijna alle leerlin-
gen van de school hebben een 
kerstkaart gestuurd om deze  
leuke actie te ondersteunen. 
(foto: aangeleverd)

Kerstshow groots spektakel

Velsen - De derde editie van 
de Grote Kerstshow is weder-
om een groots spektakel ge-
worden! In een reeks uitge-
kiende voorstellingen, waar-
in professionals en talentvol-
le amateurs elkaar aanvul-
den, werd het in groten geta-
le naar de stadsschouwburg 
gekomen publiek prima in 
stemming gebracht voor de 
komende feestdagen.
De Grote Kerstshow is een 
productie van KOEL, het ver-
nieuwende concept van de 
Velsenaren Eline Schmidt en 
Koen van der Wel. De mu-
sicalster en drummer/zan-
ger speelden beiden ook 
een hoofdrol in de show, met 

daarnaast glansrollen voor 
Eline’s partner Robert van 
Unnik, Florens Eykemans, 
Judy Kesnar, Froukje Bou-
man en de IJmuidense volks-
zangers René van der Wel en 
Frans Zeilmaker.
En er was meer regionaal ta-
lent. Ronduit indrukwekkend 
waren de optredens van Ce-
line Dib en haar vader en gi-
tarist Samuel, van de pas 
14-jarige Jeffrey van Dam 
en van ‘slamdichter’ Demi 
Baltus, die ritmisch en tref-
fend over Velsen sprak. Ook 
in een van de ingenieus ge-
maakte video’s, waarin diver-
se vrijwilligersorganisaties in 
het zonnetje werden gezet.

De veelal prachtig gezon-
gen kerstliedjes, variërend 
van traditionals en  Ameri-
kaanse evergreens tot Ne-
derlandse klassiekers als 
‘Eenzame Kerst’ van André 
Hazes en ‘Flappie’ van Youp 
van’t Hek, werden begeleid 
door een uitgebreid en strak 
orkest en het Grote Velsen-
se Kerstkoor. Afwisseling 
was er van dansstudio Mi-
chelle en het vertederende 
KOEL Kids kinderkoor.
De rode draad in de show 
vormden de ‘drie wijven uit 
het oosten’, gespeeld door 
Eline, Judy en Froukje. In een 
passend decor met een sky-
line gedomineerd door drie 
typisch Velsense schoor-
steenpijpen, ging het drie-
tal op zoek naar ‘een kom-
passie en de vlam’. Daar-
bij kwamen zij net als Demi 
met veel subtiele en minder 
subtiele verwijzingen naar 
de lokale actualiteit. Zoals 
het hondje dat Eline uit haar 
tas haalde en dat luisterde 
naar de naam Jacob, toeval-
lig ook de voornaam van de 
schouwburgdirecteur. (foto: 
RTV Seaport/Dennis Gou-
da)

IJmuiden - Het centrum 
van IJmuiden krijgt zater-
dag hoog bezoek! De kerst-
man zal dan het winkelcen-
trum bezoeken om te kijken 
hoe het met de kerststem-
ming is gesteld. 
Rond een uur of elf zal hij 
arriveren in zijn arrenslee, 
waarin hij tot een uur of drie 
in de middag rond zal rij-
den over de Lange Nieuw-

straat, het Marktplein en 
Plein 1945. Natuurlijk maakt 
hij tussendoor ruim tijd voor 
een praatje en is er de mo-
gelijkheid om met hem op 
de foto te gaan. Met het ge-
luid van kerstbellen en het 
vrolijke ‘ho ho ho’ tijdens 
het doen van de kerstinko-
pen kan de aanloop naar de 
feestdagen niet mooier be-
ginnen. 

Naast de gezellige, vrolij-
ke Kerstman kunt u ook een 
muzikaal trio tegenkomen 
dat het centrum zal opluis-
teren met kerstmuziek. Met 
ook inmiddels de kerstver-
lichting in de straat ontsto-
ken en de kerstboom op het 
Plein 1945 is het volop kerst 
in IJmuiden.
Natuurlijk kan de Kerstman 
alleen niet overal voor zor-
gen. Daarom biedt de on-
dernemersvereniging IJmui-
den Centrum in samenwer-
king met Gall & Gall, Albert 
Heijn en Scouting Michiel 
Adriaenszn de Ruyter uit 
Velsen-Zuid u zaterdag ook 
op verschillende plekken in 
het centrum een gratis be-
ker warme chocolademelk 
of warme glühwein aan.
Ook op zondag 24 decem-
ber heeft u nog de moge-
lijkheid tot het doen van de 
laatste aankopen, omdat 
veel winkels in het centrum 
geopend zullen zijn. Niet el-
ke winkel zal echter open 
zijn, dus neem voor de ze-
kerheid even van tevoren 
contact op. (foto: Pixabay)

Leerlingen Parnassia 
zingen in De Heideberg
Santpoort-Noord - Afgelo-
pen donderdag hebben leer-
lingen van groep 8 van de 
Parnassia kerstliedjes gezon-
gen tijdens de kerstviering 
van hospice De Heideberg. 
Alle vrijwilligers van de hos-
pice waren daar bij aanwezig. 
Groep 8 van basisschool de 
Parnassia zit in een klas-

lokaal bij de hospice, om-
dat de Parnassia meer groe-
pen heeft dan lokalen. Ze zijn 
ontzettend blij met de men-
sen van de hospice als buren. 
De kinderen van groep 8 run-
nen op dit moment een we-
reldwinkel. De winst die ze 
maken gaat helemaal naar de 
hospice. (foto: aangeleverd)
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IJmuiden - Zondag hebben 
maar liefst 55 kinderen afge-
zommen bij de VelserZwemVer-
eniging. (VZV). Om  14.50uur 
verzamelden 55 gespannen kin-
deren bij het zwembad De Hee-
renduinen, begeleid door ge-
spannen ouders, grootouders, 
broers en zussen. De tribune zat 
vol en het ondergelegen perron 
was ook gevuld met een groot 
aantal supporters. De aanwe-
zige directeur van de plaatse-
lijke voetbalclub keek zijn ogen 
uit, zoveel publiek  had hij al een 
poos niet op zijn tribune gehad! 
Om 15.00 uur werd gestart met 
de C- en de B-kandidaten en 
zij werden gevolgd door de A-
groep. Eerst moest er met kle-
ding gezwommen worden en 
daarna  moesten zij hun vaar-
digheden tonen in badkleding. 
Het onderwater zwemmen door 
het gat is en was ook nu weer 
een spannend gebeuren, waar-
bij er twee bij de eerste po-
ging voor het gat boven kwa-
men en één die de moed verlo-
ren had om zelfs maar een po-
ging te wagen. In later stadi-
um mochten zij het nogmaals 
proberen, twee kinderen had-
den zich herpakt en zwommen 
het gehele traject onderwater 
en kwamen voorbij het zeil bo-
ven. Groot applaus viel hen ten 
deel. Jammer genoeg  bleef de 
weigeraar weigeren. Deze kan-
didaat krijgt in later stadium een 
herkansing. Om 16.10 mocht de 
beoordelingscommissie zich te-
rug trekken om zich te beraden. 
Na wijs beraad konden zij me-
dedelen dat voor het A-diplo-
ma Tobi Prins,  Jari Engels, Jo-
di Martens, Femke Abrahamse, 
Jasmijn Heeremans, Joey van 
der Gaast,  Achraf El Khattabi, 
Joshua  van der Westen,  Dami-
an Haveman, Romee de Visser, 
Mila Remmers, Aleyna Ozbek, 
Mahsa Jamali,  Amy Smakman,  
Forat Alakuli, Timo Wilmink, No-
ah Nobels, Jim  Hart, Olivia van 
den Bos,  Jim de Winter, Murat 
Yilmaz en voor het B diploma: 
Tim van der Veen (certifi caat), 
Sara Barmou, Eva Hu, Ethem Pi-
roglu,  Cloe D. Ozkan,  Dalisha 
Malcorps, Bob Tijl, Muhammed  
Kutlu, Bente van den Bos, Jae-
den van Son, Sidney Greven, Li-
am Wilmink, Bo Plug,  Lotte de 
Mik(certifi caat), Malak El Ab-
bassi, Lisa  Meijer, Bjorn Sao,  
Xem Heij, Tigo Brand,  Ryan 
Roodzant,  Moussa Dolle,  Ma-
kasian Keita en voor het C diplo-
ma: Rover Daemen, Storm  Dae-
men,  Helena  Caddeo,  Rosan-
ne  Castricum,  Alperen Demir,  
Johnny  van der Westen, Alwi-
ne Schoemaker, Celest  Groen,  
Sophie Levasier,  Lissy Draais-
ma, Azra Altintas. Onder groot 
applaus werd aan een ieder het 
vel begeerde diploma (certifi -
caat) uitgereikt en werd er nog 
lang na gevierd in het restaurant 
van het zwembad.

Afzwemmers

IJmuiden - Afgelopen zater-
dagavond namen de mannen 
van VBC Akrides het in eigen 
huis op tegen BS Leiden. Het 
was alweer de laatste wedstrijd 
voor het eerste herenteam van 
dit kalenderjaar. 
Akrides kwam goed uit de 
startblokken en liet meteen 
blijken dat er maar een team 
met de overwinning aan de 
haal wilde gaan. In het eer-
ste kwart noteerde Akrides 23 
punten op het scorebord. Met 
name Rik Wessels had hier 
met drie 3-punters een groot 
aandeel in. 
In het tweede kwart kon Leiden 
de eerste 5 minuten het ver-
schil gelijk houden, maar in de 
laatste 5 minuten gaf Akrides 
gas en liep het verder uit. Aan 
de hand van de goed spelende 

Niels van der Laan bouwde de 
ploeg de voorsprong uit naar 
een verschil van 15 punten bij 
rust. In het derde kwart was 
Akrides ontketend, de ploeg 
van Bert Samsom was gretig 
en speelde de jonge ploeg van 
Leiden kapot. Het verschil liep 
zelf op tot 31 punten aan het 
eind van het kwart, met name 
de inzet en de snelle omscha-
keling zorgde ervoor dat het 
publiek goed vermaakt werd.
Het vierde kwart speelde Akri-
des de wedstrijd uit en kreeg 
onder andere Igor Portanger 
de kans zich aan het IJmuiden-
se publiek te laten zien. Met 
vier punten en drie rebounds 
deed hij dit prima. Akrides 
speelde de wedstrijd vermake-
lijk uit en hield Leiden op een 
verschil van 31 punten.

Damclub IJmuiden sluit 
kalenderjaar slecht af
IJmuiden - Na vier zeges op 
rij was de euforie groot bij 
Damclub IJmuiden (DCIJ). On-
bevreesd ging het de laatste 
competitiewedstrijd van het 
kalenderjaar in, thuis tegen de 
reserves van topclub Huissen. 
Gezien de stugheid van de te-
genstander zou het geen mak-
kelijke wedstrijd worden.
Al snel beet DCIJ zich stuk op 
de verdediging van de Gelder-
landers. Invaller Koos de Vries 
nam een riskante voorpost, die 
niet te verdedigen was. Toen 
ook Cees van Duijvenbode zijn 
voorpost verloor, captain Wim 
Winter omsingeld werd en 
Cees van der Vlis een gelijk-
waardige remise speelde, keek 
DCIJ tegen een 1-7 achter-
stand aan. Gelukkig deden de 
IJmuidenaren daarna wat te-
rug in de persoon van topsco-
rer Jesse Bos, die met zes over-
winningen en één remise de 
topscorerslijst van de hoofd-
klasse B aanvoert. Ook Martin 
van Dijk drukte zijn tegenstan-
der van het bord, waardoor de 
achterstand nog twee punten 

was. De hoop was dat Con-
all Sleutel, Kees Pippel en Jac-
queline Schouten hun voor-
deel konden verzilveren. Geen 
van hen kon echter tot een 
overmachtseindspel komen. 
De normaal goed scorende 
Stijn Tuijtel kent door werk en 
studie een moeizaam seizoen. 
Wederom moest hij als laatst 
in het eindspel de handdoek 
werpen. Hierdoor werd de 
eindstand 8-12 en moeten de 
IJmuidenaren in de laatste vier 
wedstrijden nog éénmaal win-
nen om veilig te zijn.
Ook het combinatieteam 
IJmuiden/Zaanstreek ken-
de een moeizame middag te-
gen Gooi & Eemland 2. Aan 
de kopborden was het slag-
vaardig met overwinningen 
van topscorer Bram van Bakel 
(rechts op foto), Max Doorn-
bosch en Zaankanter Van der 
Veen. Daar stonden echter vijf 
nederlagen tegenover (8-12), 
waardoor het zich moet ver-
zoenen met een plaats in de 
middenmoot. (foto: aangele-
verd)

Gezellige kerstmiddag
IJmuiden - Op woens-
dag 13 december was er 
voor de gasten van afdeling 
IJmuiden-Oost van De Zon-
nebloem een kerstmiddag 
in verenigingsgebouw De 
Abeel. Het beloofde een ge-
zellige middag te worden met 
muziek en als afsluiting een 
rondje bingo. 
Rond een uur of een werden 
de gasten ontvangen door 
de reeds aanwezige vrijwil-
ligers en naar de zaal ge-
bracht. Hier werd een ieder 
voorzien van een kopje koffi e 
of thee en een lekker koekje. 
Om twee uur waren alle gas-
ten binnen en werd er gestart 
met een optreden van een 
geïnspireerd duo. Zij brach-
ten mooie liedjes en meezin-

gers ten gehore. Gasten en 
vrijwilligers zongen, wanneer 
het kon, graag mee. In de 
pauze werd iedereen voor-
zien van een drankje en een 
hapje, wat best in de smaak 
viel. Hierna toog ons duo op-
nieuw aan de slag met kerst-
liedjes en ook nu werd er 
weer volop meegezongen. 
Nadat zij het optreden had-
den beëindigd was het tijd 
voor de bingoronde. Ook de 
kerstman kwam, samen met 
een elfje als hulp, nog even 
kijken of alles naar wens 
ging. Uiteindelijk gingen alle 
gasten met een prijsje en een 
kerststukje rond vijf uur naar 
huis. Iedereen had weer ge-
noten van deze middag. (fo-
to: aangeleverd)

Een avond Van Rossem 
in Stadsschouwburg

Velsen - Maarten van Ros-
sem, ’s lands meest beken-
de historicus én vast jurylid 
van ‘De Slimste Mens’, komt 
op zaterdag 13 januari (20.15 
uur) naar de Stadsschouw-
burg Velsen voor zijn ‘The-
aterlezing’. Hij probeert, als 
een typische docent, mensen 
te laten nadenken over de 
actuele situatie in de wereld. 
Dat doet hij met behulp van 
zijn onderkoelde humor en 
zijn enorme feitenkennis. Zo 
fi leert hij historische en actu-
ele, krankzinnige en bedroe-
vende (politieke) gebeurte-
nissen. Hij neemt daarbij, zo-
als altijd geen blad voor de 
mond. Van Rossem is prikke-
lend en uitdagend, gortdroog 
en vlijmscherp. Alle thema’s 
zijn mogelijk, het hangt van 
de avond af welke kant het 
opgaat. Ook is ruimte om 
vragen te stellen. Liefheb-
bers van de grote kennis van 
Van Rossem, zijn kunst om 
brede verbanden te leggen 
tussen vroeger en nu én zijn 

prettig relativerende toon vol 
humor komen ruimschoots 
aan hun trekken bij zijn ‘The-
aterlezing’. Prijs: 25 euro. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Juliette Polak & Fleur 
Koning)
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Workshop voor lezers van de Jutter/de Hofgeest

Doe mee met de slagwerkers van Percossa!
IJmuiden - De mannen van 
Percossa staan erom bekend 
dat ze alles uit de kast halen 
als het gaat om percussie. 
In hun hitshow ‘BAM!’ ma-
ken zij muziek met tanden-
borstels, kinderwagens, gie-
ters, placemats, badeendjes 
en nog veel meer. Hun shows 
zijn een uitgekiende mix van 
acrobatiek, clownerie, hu-
mor, aanstekelijke energie 
en natuurlijk slagwerk. Spe-
ciaal voor lezers van De Jut-
ter/Hofgeest geeft Percossa 
voorafgaand aan hun show 
op donderdag 11 januari a.s., 
om 19.00 uur een workshop 
in de foyer van de Stads-
schouwburg Velsen. 

Workshop bodypercussie
Eén van de leden van Per-
cossa, René Spierings, ver-
telt: ,,Ons podium staat voor 
‘BAM’ helemaal vol met in-
strumenten. Die kunnen we 
niet weghalen voor de work-
shop, dan worden onze tech-
nici een beetje nerveus. Dus 
hebben wij een workshop bo-
dypercussie ontwikkeld voor 
in de foyer. Zo kunnen lezers 
van De Jutter/Hofgeest voe-
len, zien en ervaren hoe fy-

siek het is wat wij doen. Wij 
doen eerst een warming up, 
dat vinden sommige men-
sen al hard werken. Dan be-
ginnen wij met kleine gelui-
den - vingerknippen, handen 
klappen, stampen - en bou-
wen dat uit.” 

Zit er ook bodypercussie 
in de show?
,,Eigenlijk zit er altijd wel iets 
van bodypercussie in onze 
shows, dus ook in ‘BAM’. De 
oplettende kijker ontdekt het. 
Wij gebruiken het af en toe 
als ondersteuning van een 

muziekstuk.”

Mensen mogen ook spul-
len van thuis meenemen 
toch? 
Serieus: ,,Nee, mensen 
móéten dingen meenemen. 
Dat is spannend voor ons. 
Vorige week had iemand 
een cactus in de kist ge-
daan, toen moesten wij wel 
even nadenken met zijn al-
len. Huis-, tuin- en keuken-
spullen zitten er vaak in, wc-
papier, een hark, een dakpan. 
Als mensen denken: ik moet 
nodig mijn zolder eens leeg-

halen en ze komen iets leuks 
tegen, neem het gewoon 
mee. Over het algemeen we-
ten wij er wel raad mee. En 
anders laten we het ‘per on-
geluk’ vallen, haha.”

De grote vraag is natuur-
lijk: valt er geluid te halen 
uit een stapel Jutters?
Spierings aarzelt geen se-
conde: ,,Ja! Als je je fanta-
sie gebruikt kun je er van al-
les mee: een bundeltje krant 
wordt een drumstok, je kunt 
met de kranten wapperen of 
hem vouwen tot een toeter, 

dat komt helemaal goed.”

Een theaterkaart voor Per-
cossa kost 25 euro (incl. 
drankje en garderobe). Spe-
ciaal voor lezers van de Jut-
ter/de Hofgeest biedt Per-
cossa om 19.00 uur een gra-
tis workshop (body)percussie 
aan in de foyer van de Stads-
schouwburg Velsen. Aanmel-
den kan door een kaart voor 
de show te bestellen gebruik 
makend van promotiecode 
Jutter via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of 0255-
515789. (foto’s: Jaap Reedijk)

Zee- en Havenmuseum 
extra geopend in vakantie
IJmuiden - Het Zee- en Ha-
venmuseum is in de kerst-
vakantie alle middagen ge-
opend, behalve op de beide 
kerstdagen en nieuwjaars-
dag. Bezoekers zijn welkom 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voor kinderen (van peuter 
tot puber) zijn er drie leu-
ke speurtochten uitgezet. De 
exposities ‘IJmuiden Weer-
spiegeld’ met werken van de 
Nederlandse Zeeschilders en 
‘Vissersschepen’ met schil-
derijen van Jan de Reus zijn 
zeer de moeite waard. En op 
zaterdagmiddag 30 decem-
ber is het motorendraaimid-

dag. In de motorenhal draai-
en dan alle oude scheeps-
motoren. Altijd een bijzonder 
gebeuren!
Zondagmiddag 31 december 
krijgen alle bezoekers een 
lekkere oliebol aangeboden 
in het sfeervolle museumcafé 
(zolang de voorraad strekt). 
Kortom, genoeg redenen om 
deze vakantie dit verrassend 
grote museum te bezoeken. 
De Museumkaart is geldig. 
Zie ook www.zeehavenmu-
seum.nl. 
Het adres is: Havenkade 55 
in IJmuiden. (foto: Peter Her-
weijer)

63 keer 60 jaar getrouwd
Velsen - In 2017 zijn maar 
liefst 63 Velsense echtpa-
ren 60 jaar getrouwd. Een 
bijzonder jubileum waar 
de gemeente Velsen graag 
aandacht aan besteed. Dus 
werden de diamanten jubi-
larissen ook dit jaar uitge-
nodigd voor een feestelijke 
bijeenkomst.
31 echtparen namen de uit-

nodiging aan om samen 
met burgemeester Frank 
Dales in Villa Westend in 
Velserbroek het feest te vie-
ren. Daar hoorde natuur-
lijk een heerlijk gebakje bij, 
koffi e en een glaasje voor 
de liefhebbers. Burgemees-
ter Dales heeft elk aanwe-
zig echtpaar hartelijk gefe-
liciteerd en een persoonlijk 

woordje met ze gesproken. 
Dat ging over lief en leed, 
maar ook klonk regelmatig 
een vrolijke lach. Villa Wes-
tend trakteerde de gasten 
op een kistje wijn en een 
giftcard. En natuurlijk werd 
er van dit bijzondere mo-
ment een mooie foto ge-
maakt. (foto: Reinder Wei-
dijk)





Nieuws van Stichting Welzijn Velse
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •

VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

n

VACATURE TOP 5 december

Secretaris van het OIG-IHD  bestuur vac.nr: 1566
Opstellen van de agenda.• Notuleert de bestuursvergaderin-
gen • Behandelt de in- en uitgaande post.

Bestuurslid Culturele Stichting Velser Gemeenschap   
  vac.nr: 1620
Wij behartigen de belangen door overleg  met de gemeente 
Velsen, de directies van theaters en andere instanties. 

Vogelverzorger bij Vogelhospitaal  vac.nr: 1631
Hou jij van vogels, ben je tenminste 16 jaar. Bij het Vogelhos-
pitaal zoeken we verzorgers o.a. voeren etc.

Koks/kookbegeleiders voor huiskamer De Drempel in 
de Spil   vac.nr: 1634
Nieuwe kookgroep zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om 
voor een grote groep te koken en te begeleiden.

Tuinmedewerkers voor de Regenboogtuin in Haarlem  
 vac.nr: 1639
Vrijwilligers gezocht voor de Regenboogtuin, dit is een Stilte-
tuin, met een kruidentuin die onderhoud nodig heeft. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dins-
dag van 12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 
9.30 tot 12.30 uur,  terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

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

Goedgemutste breisters
Het Terras - Enige tijd geleden 
hebben wij vanuit Het Terras een 
oproep gedaan voor restjes wol 
en katoen. Hier is massaal ge-
hoor aan gegeven. Tassen en 
dozen vol wol en katoen werden 
binnen gebracht en de dames 
van de breiclub waren er super 
blij mee. 
Er is ook een nieuw goed doel 
gevonden zodat de truien, mut-
sen, sjaals en wanten een goe-
de bestemming vinden. Echter 
door verschillende omstandig-
heden moesten een aantal da-
mes stoppen met breien. De club 
bestaat nu helaas nog maar uit 2 
leden. Deze breisters zouden het 
heel gezellig vinden als er nog 
een paar dames bij komen. Pra-
ten en breien gaat meestal goed 
samen. 
Op de club kun je iets voor je-
zelf maken (zelf materiaal mee-
nemen) of breien/haken voor het 
goede doel, van babytruitje tot 
omslagdoek, alles is mogelijk. 
De club heeft 2 begeleidsters die 

om toerbeurt de dames met raad 
en d(r)aad bij staan. Houdt u van 
breien/haken en gezelligheid 
dan bent u elke donderdag van 
13.30 tot 15.00 uur welkom in het 

gezelligste Dorpshuis in Velsen; 
Het Terras. De bijdrage om mee 
te doen is 1 euro per keer. Kom 
gewoon eens kijken en een kop-
je koffie drinken.

Gezondheidsbeurs Velsen
Op zondag 28 januari, van 10.00 
tot 16.00 uur, wordt in de Zeewijk-
hal van IJmuiden voor de derde 
achtereenvolgende keer de suc-
cesvolle Gezondheidsbeurs Vel-
sen gehouden. Doel van de Ge-
zondheidsbeurs is het promo-
ten van de preventieve gezond-
heidszorg en het belang van een 
gezonde leefstijl. Op deze beurs 
kunnen bezoekers van 40 jaar en 
ouder gratis een kijkje nemen bij 
organisaties op het gebied van 
de gezondheidszorg, sport, fit-
ness, lifestyle, voeding en welzijn. 
Er zijn artsen en fysiotherapeuten 
aanwezig die gratis onderzoeken 
verrichten en advies geven. Daar-
naast kunnen mensen kennis ma-
ken met allerlei sport- en beweeg-
vormen. Tevens kan men  zich la-
ten voorlichten door tal van or-
ganisaties die zich direct of indi-
rect met gezondheid en bewegen 
bezig houden. Olga Comman-
deur zal aanwezig zijn en op ver-
trouwde wijze het publiek uitno-
digen om met haar in beweging 
te komen op muziek. Voor deel-

nemende organisaties biedt de 
beurs een uitstekende gelegen-
heid om de organisatie  te promo-
ten bij de inwoners van Velsen.  In 
ruil voor de gratis deelname wordt 
van hen wel een originele bijdra-
ge verwacht, bij voorkeur een leuk 
beursaanbod voor de bezoekers. 
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar,  dus organisaties die 
deel willen nemen aan de beurs 
kunnen mailen naar buurtsport@
welzijnvelsen.nl.  Niet elk verzoek 
kan gehonoreerd worden, omdat 
de organisatie streeft naar opti-
male diversiteit.

De Hofstede - In de maan-
den december 2017 en janu-
ari en februari 2018 expose-
ren de Hofschilders hun werk 
zowel in aquarel als acryl in 
Wijkcentrum de Hofstede. De 
hofschilders zijn 50-plussers 
die elke maandagmorgen on-
der begeleiding van Cor van 
Egmond schilderen. Het is 
niet alleen de creativiteit die 
hun bindt maar ook het soci-
ale contact is zeer belangrijk. 
Er zijn mensen die nog nooit 
een penseel gehanteerd heb-
ben en nu na enige jaren he-
le mooie kunstwerken maken. 
Er is ook nog plaats voor en-
kele mensen die het ook eens 
willen proberen. Het werk is 
te bezichtigen van maandag  
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur en zondags van 10.00 
tot 15.00 uur In het Wijkcen-
trum de Hofstede in Velser-
broek. Meer weten? Bel 023-
5386528

Expositie 
Hofschilders

Puzzelbeurs in De 2de Kans
De Stek - Iedere derde woens-
dag van de maand kunnen leg-
puzzels geruild worden in Twee-
dehands kledingwinkeltje de 2de 
Kans in Velsen-Noord. In verband 
met kerstfestiviteiten kan de puz-

zelbeurs woensdag 20 december 
helaas niet doorgaan. Woensdag 
17 januari van 14.00 tot 15.30 uur 
kan er weer volop geruild worden. 
U vindt De 2de Kans aan de ach-
terzijde van De Schulpen, ingang 

via de parkeerplaats aan de Van 
Diepenstraat. Ruilen op de puz-
zelbeurs is gratis en de koffie/thee 
staan klaar. Voor meer info over de 
puzzelbeurs en/of De 2de Kans: 
Wijkcentrum de Stek, 0251-226445

Bridge Met Begeleiding
Het Terras – Ook komend jaar 
is er weer op maandagavond 
Bridge Met Begeleiding (BMB) 
in Dorpshuis het Terras. U wilt 
meer inzicht krijgen in bieden, 
spelen, tempo en leren omgaan 
met moeilijke speelproblemen? 

Meld u dan nu aan voor BMB. 
We starten op maandag 15 janu-
ari 2018 om 19.30 uur. 
De kosten zijn 60 euro voor 10 
lessen. Aanmelden bij: Loes Dui-
neveld, mail: loesduineveld@
hotmail.com tel. 06-27072434

Filmavond voor vrouwen
De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei kunt u op woensdag-
avond 10 januari meeleven met 
Saroo in LION, een op feiten ge-
baseerde film. Hij belandt als 
vijfjarige in een trein, die hem 
1600 km door  India voert en 
wordt geadopteerd door een Au-

stralisch stel (prachtige rol van 
Nicole Kidman). Op zijn dertigste 
gaat Saroo op zoek naar de plek 
waar hij ooit zijn familie kwijt-
raakte. De film begint om 20.00 
uur en kaarten à 3,00 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0255-510652
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Alles voor een volledige 
woninginrichting

IJmond - Bij Venice kunt u te-
recht voor de  volledige inrich-
ting voor elke woning. De win-
kel met eigen atelier aan Ken-
nemerlaan 77a in IJmuiden is 
inmiddels een begrip gewor-
den in de regio. In de maand 
januari 2018 geldt een korting 
van 25 procent op alle vouw-
gordijnen.
Alle producten van stof wor-
den in het atelier aan de Ken-
nemerlaan in IJmuiden gefa-
briceerd. ,,Bij ons kan daar-
om eigenlijk alles’’, zegt Moni-
que Venice. ,,Van het inmeten 
en ophangen van gordijnen 
tot het leggen van een nieuwe 
vloer. De collectie is altijd ac-
tueel en speelt in op de laatste 
woontrends. Wij leveren maat-
werk. Bij ons komt de klant al-

tijd op de eerste plaats, we 
luisteren goed en werken sa-
men naar de juiste styling toe.’’ 
,,Wij leveren nieuwe pvc-vloe-
ren met zowel een klik- als 
plakverbinding’’, aldus Carlo. 
,,Deze vloeren zijn ideaal voor 
appartementen omdat ze een 
geluiddempend effect heb-
ben zoals tegenwoordig wordt 
vereist door wooncorporaties. 
Desgewenst kunnen we over 
de geluiddemping een kwa-
liteitscertifi caat leveren. We 
leggen ook tapijt en bekleden 
trappen.’’
Meer weten over de vele mo-
gelijkheden bij Venice? Loop 
dan eens binnen aan Kenne-
merlaan 77a in IJmuiden. Zie 
www.gordijnateliervenice.nl. 
(foto: aangeleverd)

Alles voor een volledige 
IJmuiden - Het gaat goed met 
Nederland. De economie groeit, 
de werkloosheid daalt en de 
koopkracht stijgt. Toch zijn er 
ook zorgen zoals criminaliteit, 
verkrachting, moord, haat, ge-
weld, honger, onrust, vluchte-
lingen en spanningen in het 
midden- en verre oosten. Met 
de kerst vieren we de geboorte 
van Jezus Christus, ook wel ‘het 
Licht der Wereld’ genoemd. Wat 
betekent dit, en wat kun je er-
mee? Wil je meer weten? Kom 
dan naar de diensten va de 
Baptisten Gemeente. Het thema 

is ‘Laat je Licht schijnen’. Je bent 
van harte welkom in de kerst-
nachtdienst op 24 december 
om 21.00 uur, met inspireren-
de prediking, prachtige kerstlie-
deren en gospels en op Eerste 
Kerstdag om 10.30 uur, met een 
musical van de zondagschool 
(hierna vieren de kinderen hun 
eigen kerstfeest in aparte za-
len). Vervolgens een boeiende 
prediking en mooie kerstliede-
ren. De kerk is gevestigd aan de 
Eemstraat 30 in IJmuiden. Zie 
ook www.baptistenijmuiden.nl. 
(foto: aangeleverd)

Puur Santpoort trakteert
Santpoort-Noord - De on-
dernemers van Puur Sant-
poort hebben een cadeautje 
voor het winkelend publiek. 
In het winkelgebied klinkt 
nu al een gezellig muziek-
je, vrijdag en zaterdag trak-
teren ze buiten op een war-
me choco in ‘de hut’ en zon-
dag de 24ste is er een extra 
koopzondag. Veel winkels 
zijn dan extra geopend van 

10.00 tot 16.00 uur. Het is er 
genieten van die heerlijke 
kerstsfeer dus neem lekker 
de tijd voor al uw kerstinko-
pen. Reserveer tijdig uw be-
stelling bij de (food)winkels 
en/of informeer naar de ex-
tra openingstijden en moge-
lijkheden. 
Een fi jne Kerst... die maken 
we samen, liefs uit Sant-
poort. (foto: aangeleverd)

In december is het gebruikelijk 
om terug te kijken op het afge-
lopen jaar, dus dat doe ik dan 
ook graag. Wat betreft het Hos-
pice mag ik zeggen dat het een 
uitstekend jaar is geweest. Er 
is door de medewerkers en de 
vrijwilligers weer hard gewerkt 
om onze gasten en hun fami-
lieleden respectvol en vol zorg-
zame liefde bij te staan bij het 
afscheid van het leven. Ik heb 
van de gasten en de familiele-
den die ik heb gesproken al-
leen maar positieve feedback 
gekregen en daar mogen we 
met z’n allen trots op zijn. Om-
dat we inmiddels met bijna 100 
vrijwilligers werken, die zich 
niet alleen in het Hospice in-
zetten, maar ook bij mensen 
thuis, wordt er heel wat van on-
ze medewerkers en vrijwilligers 
gevraagd. Daarom mogen we 
trots zijn dat we het NOV-cer-
tifi caat dit jaar hebben ontvan-
gen. Het is voor ons allemaal 
fi jn om te weten dat we onze 
zaken goed geregeld hebben 
en dat we voldoen aan de eisen 
die aan een vrijwilligersorgani-
satie gesteld worden.
En zo’n certifi caat krijg je niet 
zomaar! Ook fi nancieel hebben 
we de eindjes weer aan elkaar 
kunnen knopen. Dit was ons 
echter beslist niet gelukt zon-
der de bijdragen van onze trou-
we donateurs en zonder de gif-
ten die we gelukkig ook elk jaar 
weer mogen ontvangen. 
En dat brengt me dan terug in 
de realiteit van nu. In het ko-
mend jaar zullen we nog meer 
een beroep moeten doen op 
donateurs en vele anderen. 
Want, de subsidie de we van de 
overheid ontvangen wordt elk 
jaar minder. In 2018 zal deze 
bijna 6% lager zijn dan in 2015. 
Niet dat de overheid heeft be-
zuinigd op deze subsidie, maar 
we moeten het beschikba-
re geld delen met alle hospi-
ces in Nederland en dat aan-
tal neemt toe ten gevolge van 
de stijgende vraag naar termi-
nale verzorging. Jammer dat de 
overheid onvoldoende rekening 
heeft gehouden met deze logi-
sche ontwikkeling. Omdat wij 
wel anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen doe ik dan ook 
nu alvast een beroep op de le-
zer om zich aan te melden als 
donateur. En, dat zou ik nog bij-
na vergeten, wij hebben geen 
strijkstok. Ook alle bestuursle-
den zijn vrijwilligers.
Ik wens u allen prettige feest-
dagen en een gelukkig nieuw-
jaar!

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heide-
berg

Resultaten 
uit het 

verleden….

Velsen-Zuid - Op 1 janua-
ri organiseert SnowPlanet de 
Sneeuwjaarsduik. Om 12.00 
uur wordt het startschot ge-
geven om met en frisse duik 
in de sneeuw het nieuwe jaar 
in te luiden. Volgens de tradi-
tie duiken veel mensen in het 
water op 1 januari. Bij Snow-
Planet doen ze het net even 
anders. De warming-up wordt 
verzorgd door IJmond Fit, ge-
volgd door een heuse duik in 
de sneeuw doormiddel van 
een kort parcours. Natuurlijk 
staat er naderhand de erw-
tensoep klaar om je weer lek-
ker op te warmen.
Iedereen is welkom en de duik 
is gratis. Aanmelden kan al-

leen via www.snowplanet.nl/
sneeuwjaarsduik. Tevens vindt 
u op deze website meer infor-
matie. (foto: aangeleverd)

Kersttoernooi Velserbroek
Velserbroek - De tennis-
hal in Velserbroek is helemaal 
klaar voor de feestdagen! Al-
les is weer mooi versierd en 
de kerstboom staat. Kortom, 
het kersttoernooi kan begin-
nen! Op zondag 24 decem-
ber start Tenniscentrum Vel-
serbroek weer met het be-
kende kersttoernooi voor dub-
bels. De eerste poulewedstrij-
den beginnen om 12.00 uur. El-
ke wedstrijd duurt een uur en 

er wordt met een vaste part-
ner gespeeld. Alle wedstrijden 
zijn inmiddels ingepland. In de 
toernooiklapper staat  vermeld 
welke wedstrijden op welk 
tijdstip gespeeld worden. Eer-
ste en Tweede Kerstdag is de 
hal gesloten, maar op 27 de-
cember gaat het weer toernooi  
verder. Nadat alle partijen ge-
speeld zijn vinden op zater-
dagavond 30 december de fi -
nales plaats.

Kerstfeest bij de 
Baptisten Gemeente













Stormvogels wint van vv IJmuiden
IJmuiden - Van te voren was 
bekend dat koploper Storm-
vogels in de stadsderby het 
heel moeilijk zou krijgen te-
gen vv IJmuiden, staande 
op de vierde plaats. De ve-
le toeschouwers werden ge-
trakteerd op een niet mooie, 
maar wel spannende partij 
voetbal. Zonder vuurwerk - 
dat was er wel voorafgaande 
aan de derby. IJmuiden-trai-
ner Anthony Correia staat er 
om bekend tegen een hoger 
geplaatste ploeg zijn spelers 
op te zwepen alles uit de kast 
te halen wat er te halen valt 
en niet te schromen de aan-
val op te zoeken. Tevens kre-
gen zijn spelers de opdracht 
van hem het spel van Storm-
vogels zo veel mogelijk te 
ontregelen waardoor ze niet 
in hun eigen spel konden 
komen. En dat gebeurde dan 
ook met als gevolg vele ha-
chelijke momenten voor het 
doel van Stormvogels-doel-
man Sebastiaan de Lijzer, die 
vele reddingen moest ver-
richten en ballen net over of 
naast zijn doel zag gaan.
Stormvogels kreeg natuur-
lijk ook vele kansen en inval-
ler Berry Willemse ging daar 
heel effectief mee om door in 
de eerste en tweede helft te 
scoren en daardoor Storm-
vogels aan een 2-0-overwin-
ning te helpen.
Binnen een minuut kreeg 
Stormvogels twee opgelegde 
kansen. Binnen dertig secon-
den vloog linkerspits Husey-
in Yilmaz richting achterlijn 
en zijn voorzet belandde voor 
de voeten van de schietgra-
ge Thomas Scholten die op 
zeven meter afstand de hoek 
voor het uitkiezen had, maar 
de bal recht in de handen 
van doelman Tom Hoogen-
dijk schoot. 20 seconden la-

ter een opgelegde kans voor 
Glenn Bruinsma die de bal 
vanwege het gladde veld niet 
onder controle kon krijgen 
en vanaf 10 meter voor een 
afzwaaier zorgde. Na deze 
twee gemiste kansen werd 
het een open wedstrijd met 
vele kansen over en weer. Na 
9 minuten moest middenvel-
der Bruinsma met een ham-
stringblessure het strijdto-
neel verlaten en zijn vervan-
ger werd Berry Willemse. Een 
minuut later vloog Milan van 
Essen (IJmuiden) achter een 
dieptepass aan en was eer-
der bij de bal dan doelman 
De Lijzer, maar zijn inzet 
hobbelde naast de verkeerde 
kant van het doel over van de 
achterlijn. Na ruim een kwar-
tier had een afstandsschot 
van Danny Blok (Stormvo-
gels) net geen succes en 
moest doelman De Lijzer al-
les uit de kast halen de bal 
voor de voeten van Joshua 
Dominggus te grabbelen die 
alleen voor hem verscheen.
Halverwege de eerste helft 
werd Stormvogels behoorlijk 
onder druk gezet en hoek-
schop na hoekschop volg-
den, maar omdat de hoof-
den bij een aantal IJmuiden-
voorwaartsen niet op scherp 
stonden, vlogen de meeste 
ballen over het doel of kon 
doelman De Lijzer een red-
ding verrichten.
In de 29ste minuut kwam 
Stormvogels op voorsprong. 
Opnieuw vanaf links gaf 
Yilmaz een voorzet die ach-
ter het lichaam van Willem-
se vloog, maar voor de voe-
ten van Scholten belandde, 
staande ver voorbij de twee-
de paal. Nu wist hij Willem-
se wel in stelling te brengen 
en met een droog schot gaf 
hij doelman Hoogendijk het 

nakijken, 1-0. Met nog zeven 
minuten te gaan werd trainer 
Correia wegens commentaar 
op de leiding richting tribune 
gestuurd.
Wat de opdracht van trainer 
Correia aan het adres van 
zijn jongens in het begin van 
de tweede helft was, valt te 
raden: de Stormvogels-ves-
te meteen onder druk zet-
ten. Binnen twee minuten 
haalde doelman De Lijzer 
een inzet van Dominggus uit 
de kruising en bij een van 
de gevaarlijke hoekschop-
pen haalde verdediger Ro-
wan van Eijk de inzet van 
Kay Brouwer de bal van de 
lijn. Ook aan de andere kant 
moest doelman Hoogendijk 
een spectaculaire redding 
verrichten op een hard ge-
nomen vrije schop van Dan-
ny Blok. In de 72ste minuut 
kwam IJmuiden met negen 
man te staan: Dominggus 
sloeg een tegenstander en 
even daarna liet Martijn Vis-
ser op een ontactische ma-
nier de scheidsrechter weten 
totaal niet eens te zijn met 
zijn beslissing. Dit was net 
op het moment, dat IJmuiden 
de boel om wilde gooien om 
op zoek te gaan naar de ge-
lijkmaker.
Met nog een kwartier op de 
klok volgde een lage voorzet 
vanaf links van invaller Slob-
be en opnieuw stond Willem-
se klaar de stand naar 2-0 te 
tillen (zie foto). Stormvogels 
toonde na dit doelpunt me-
dedogen, controleerde hier-
na de derby. 
Door deze overwinning is 
Stormvogels winterkampioen 
in de derde klasse B. Op 27 
januari a.s. wordt de compe-
titie hervat met een uitwed-
strijd tegen DCG. (foto: Hans 
Willemse)

Eerste teams VSV pakken 
samen vier punten

Velserbroek - VSV zater-
dag 1 heeft de smaak te 
pakken en boekte thuis te-
gen VVA/Spartaan de 3e 
overwinning op rij. De zon-
dag 1 stond voor de moei-
lijke opgave om tegen kop-
loper De Zouaven in ieder 
geval niet te verliezen en 
boekte met een 1-1 uitslag 
een fraai resultaat. 
Voor de zaterdag 1 was er 
alles aan gelegen om de 
laatste wedstrijd van dit 
jaar tegen VVA/Spartaan 
door te laten gaan, want 
na 2 overwinningen op rij 
waren zij ‘in the winning 
mood’ en de verwachting 
was dat de tegenstander, 
die normaal op kunstgras 
speelt, op het zware gras-
veld van VSV  in het nadeel 
zou zijn. Trainer Paul Mein-
ders was vrijdag nog per-
soonlijk op inspectie ge-
gaan en liep toen nog op 
het hoofdveld tot zijn en-
kels in het water, maar za-
terdag waren de plassen 
weg en keurde de scheids-
rechter het veld goed. Een 
hard werkend VSV kreeg 
in de eerste helft van het 
technisch betere VVA/
Spartaan veel weerstand 
en het was dan ook niet 
verrassend dat zij na 10 mi-
nuten tegen een 0-1 ach-
terstand aankeken. Onge-
lukkigerwijs maakte een 
speler van VVA/Spartaan 
10 minuten later binnen de 
16 hands en Raymond Ba-
rends schoot de toegeken-
de penalty onberispelijk in 
(1-1). Na de rust was het 
weer VVA/Spartaan die het 
initiatief nam en counter-
de slim naar een 1-2 voor-
sprong. Het veld werd ech-
ter steeds zwaarder be-
speelbaar en VSV kon het 
beste met deze omstandig-
heden omgaan. Allereerst 
gleed Tim Post een voorzet 
van Jan ven der Rijt binnen 
en kort daarop verschalkte 
Remco Knol, met een fraai 
afstandsschot, de keeper 
van VVA/Spartaan en stel-
de daarmee, mede door 
sterk keeperswerk van 
Ko Best, de 3-2 zege vei-
lig. Met dit resultaat werd 
VVA/Spartaan op de rang-
lijst gepasseerd en staat 
VSV nu op de 10e plaats, 
met nog een inhaalwed-
strijd uit tegen Robin Hood 
te gaan.
Voor de zondag 1 was het 
zaak om de negatieve spi-

raal tegen koploper Zou-
aven te doorbreken, maar 
had de pech dat clubtop-
scorer Nino Henning zich 
wegens ziekte moest af-
melden. Good old Robert 
Uijtenbosch was zijn ver-
vanger. Achteraf zal trai-
ner Ron Bouman niet rou-
wig om deze wissel zijn ge-
weest, want het was uitge-
rekend Robert Uijtenbosch 
die, op aangeven van Sie-
be Hoenderdos, fraai de 
1-1 in de touwen kopte. 
VSV had stilletjes op meer 
kunnen hopen, want Mit-
chel Bormann werd te-
gen het einde van de eer-
ste helft door de keeper 
van Zouaven onderuit ge-
schoffeld en die kon daar-
op met ‘rood’ vertrekken. 
Met de beste kansen voor 
VSV wisten de Zouaven 
met 10 man toch op voor-
spong te komen en de la-
te gelijkmaker werd daar-
om toch als een gewon-
nen punt gevierd. Mocht 
VSV de inhaalwedstrijd te-
gen Texel thuis in februari 
in winst weten om te zetten 
dan komt de middenmoot 
weer in zicht, maar eerst 
gaat de selectie in de win-
sterstop een trip naar Bar-
celona maken, waar tevens 
de kunsten van de plaat-
selijke voetbalclub zullen 
worden aanschouwd. 
Afgelopen week werd ook 
bekend dat trainer Ron 
Bouman VSV aan het ein-
de van het seizoen gaat 
verlaten. 
Op social media werd als 
reden gemeld dat fi nan-
ciële problemen van VSV 
daaraan ten grondslag 
zouden liggen, maar dat 
nieuws kan naar het rijk 
der fabelen worden ver-
wezen. VSV heeft de laat-
ste jaren ruim boven haar 
stand geleefd en daarmee 
sterk op haar reserves in-
geteerd. Het nieuwe be-
stuur wil daaraan een ein-
de maken en gaat vanaf dit 
seizoen aan een sluiten-
de begroting werken. Dit 
zal ook consequenties voor 
de trainingsstaf gaan krij-
gen en zal onder meer de 
salariëring van de hoofd-
trainer in lijn met de status 
als 2e klasse-club worden 
gebracht. Daarmee gaat 
de club op zoek naar een 
nieuwe trainer die aan de 
zondagselectie tevens een 
nieuwe boost kan geven.
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• et jaarverslag 201 -201  over 
choolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten van school gaan 
zonder diploma  is uit. In dat 
schooljaar daalde het verzuimcij-
er in idden- en uid-Kenne-

merland van 1.  naar 1.5 5 ver-
geleken met het jaar ervoor. ie 
zonder diploma van school gaat, 

krijgt begeleiding naar een an-
dere  opleiding o  naar werk. De 
speerpunten van beleid worden 
voortgezet. 

eer in ormatie op  www.velsen.nl
bestuur-organisatie gemeenteraad
raadskalender collegeberichten

Uit het college

Gewijzigde openingstijden
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het ge-
meentehuis als volgt gewijzigd:

aandag 25 december erste Kerstdag  esloten
Dinsdag 2  december Tweede Kerstdag  esloten

aandag 1 januari ieuwjaarsdag  esloten
aandag 8 januari 2018   pen vana  10.00 uur

Zwembad De Heeren-
duinen veilig en schoon
Zwembad De Heerenduinen heeft 
in 2017 opnieuw voldaan aan de 
eisen en normen van het landelijk 
Keurmerk Veilig & Schoon.

De keuring van De eerenduinen, 
vallend in categorie D van multi unc-
tionele zwembaden met een ruim 
voorzieningenniveau, is in oktober 
uitgevoerd door de ona  ankelijke en 
deskundige certi  cerende instelling 

lo d s egister ualit  ssurance.

Schoon
p een zwembad zijn nogal wat wet-

telijke eisen en richtlijnen van toe-
passing. Die zijn o.a. vastgelegd in 
de et h gi ne en veiligheid badin-
richtingen en zwemgelegenheden 

V . aar ook dient voldaan 
te worden aan de aterleidingwet-
geving en legionellapreventie, de wet 

ilieubeheer en aan verschillende 
ouwbesluiten. 

Veilig
aast de wettelijke eisen is het 

zwembad ook beoordeeld op vei-
ligheid. Velsen hee t een toezicht-
plan, dat gericht is op verdrinkings-

gevaar, de bevoegdheid, bekwaam-
heid en herkenbaarheid van het per-
soneel. Dit plan is akkoord bevonden, 
zo ook het  calamiteiten- en ontrui-
mingsplan en velen andere plannen 
en procedures.  Kortom  wembad 
De eerenduinen voldoet aan alle 
criteria van het keurmerk. Veiligheid 
en h gi ne staan steeds voorop en ie-
dereen kan met een gerust hart elke 
dag komen zwemmen. et zwembad 
blij t in de tussentijd uiteraard kei-
hard werken om het keurmerk ook in 
de komende jaren te behouden. oto  
gemeente Velsen
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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2018

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigen wij u van harte 
uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 8 januari 2018 
van 17.00 tot 19.00 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.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2018
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Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2017?
De gemeente Velsen vraagt ieder-
een om kandidaten voor te dragen 
voor de titel van Velsense Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent (tot 18 jaar) en Master (vanaf 
40 jaar) van het jaar 2017.

De winnaars worden bekendge-
maakt tijdens het portgala op vrij-
dag  maart 2018 in het Thalia The-
ater in IJmuiden. ent u iemand die 
aan onderstaande voorwaarden vol-
doet o  kent u iemand, o  een team, 
dat aan onderstaande voorwaar-
den voldoet, gee  deze sporter s  dan 
v r 22 januari 2018 op via de aan-
meldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl o  stuur een e-
mail naar sportgala velsen.nl.

lk jaar kiest de gemeente Vel-
sen haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. ie een kandidaat kent, 
mag hem o  haar o  een heel team 
voordragen. r zijn vij  categorie n  

portman, portvrouw, portploeg, 
Talent en aster. De prestatie dient 

behaald te zijn in het kalenderjaar 
201  en de sport moet onderdeel zijn 
van een sportbond die aangesloten 
is bij het C . en deskundi-
ge jur  bepaalt wie de winnaars zijn. 
De prijsuitreiking vindt plaats in het 
Thalia Theater in IJmuiden en de 
presentatie van het portgala is in 
handen van rank noeks, sportver-
slaggever bij tudio port.

Wie kunnen genomineerd wor-
den?
De individuele sporters die lid zijn 
van een Velsense vereniging; dat 
mag een niet-Velsenaar zijn die lid 
is van een Velsense vereniging o  een 
Velsenaar die lid is van een niet-Vel-
sense vereniging. Teamsporters die 
uit Velsen komen en lid zijn van een 
team dat niet uit Velsen komt wor-
den individueel genomineerd.

ele teams, als het een Velsens team 
is, inclusie  alle niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de no-
minatie voldoen?
- ls je 1e, 2e o  e bent geworden bij 

een ederlands kampioenschap 
van een toernooi o  wedstrijden-
reeks.

- ls je 1e, 2e o  e bent geworden bij 
een uropees kampioenschap.

- ls je 1e, 2e o  e bent geworden bij 
een ereldkampioenschap.

- ls je 1e, 2e o  e bent geworden bij 
een ereldbekerkampioenschap.

- ls je 1e, 2e o  e bent geworden bij 
een uropacupwedstrijd.

- ls je 1e, 2e o  e bent geworden bij 
een wedstrijd van vergelijkbaar ni-
veau als de punten onder b  tot en 
met e . 

- ls je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen van een o   ci le 
sportbond.

- ls je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen tijdens een inter-
nationaal toernooi.

Aanmelden.
ominaties moeten v r 22 janu-

ari 2018 worden doorgegeven via 
de aanmeldknop op de website van 
www.sportgalavelsen.nl  ok  kunt 
u de nominaties mailen naar sport-

gala velsen.nl. Voor vragen kunt u 
ook bellen met imon de eers, a -
deling portzaken gemeente Velsen  
0 -28 02505. oto  einder ei-
dijk

Laat uw klacht/melding 
horen!
Losliggende stoeptegels, straat-
verlichting stuk of rioolproble-
men? Meld het ons!

ok wil de gemeente graag weten o  
u last hee t van overhangend groen 
o  vandalisme. ij zien graag uw re-
actie op de homepage van www.vel-
sen.nl  melding openbare ruimte.

et digitale ormulier is vereen-
voudigd, waardoor u nog makke-
lijker en sneller uw melding kan 
doorgeven. In drie klikken  wordt 
deze automatisch doorgestuurd 
naar de juiste a deling.

De kapotte tuinstoel levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de stoel recyclen.

Vragen? hvcgroep.nl

WAaR gOoI iK Dit wEg? Landelijke Naturalisatiedag
Sinds vorige week vrijdag 15 de-
cember 2017 heeft Velsen er weer 
10 Nederlandse ingezetenen bij. 
Ten overstaan van burgemeester 
Dales hebben de Velsenaren af-
komstig uit diverse landen op de 
landelijke Naturalisatiedag de eed 
dan wel de belofte afgelegd.

iermee hebben ze o   cieel het e-
derlanderschap verkregen. urge-
meester Dales ging in zijn toespraak 
in op wat het betekent om de eder-
landse nationaliteit te hebben en op 
de bijzondere verbondenheid met ons 
land, die daarmee gepaard gaat. et 
gezelschap werd eestelijk onthaald. 

a het o   ci le gedeelte brachten de 
nieuwe ederlanders een bezoek aan 
het ee- en avenmuseum te IJmui-
den. 

15 december is het Koninkrijksdag, de 
verjaardag van het Koninkrijk der e-
derlanden. p die dag in 1 5  kondig-
de koningin Juliana het tatuut voor 
het Koninklijk der ederlanden a . 
Vandaar dat deze dag is uitgeroepen 
tot landelijk aturalisatiedag. os van 
deze landelijke eestdag vindt er in de 
gemeente om de zes weken een natu-
ralisatieceremonie plaats, waarbij in-
woners de ederlandse nationaliteit 
verkrijgen. oto  einder eidijk
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College bezoekt MyTec
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben vorige week dins-
dag 12 december jl. de opleidin-
gen MyTec bezocht van het Nova 
College in Beverwijk. Doel van het 
bezoek: kennismaken met de on-
derwijsvernieuwing van de mbo-
opleidingen Elektrotechniek, Pro-
cestechniek en Werktuigbouw-
kunde.

Vernieuwing volgens het Tec con-
cept samen met bedrijven in de regio 
binnen Techport. innen het -
Tec model volgt een student een op-
leiding - bijvoorbeeld llround ope-
rationeel technicus  en leert daar-
naast ook de beginselen van lektro-
techniek en erktuigbouwkunde. 

edrijven hebben namelijk behoe -
te aan vakmensen op een bepaald ge-
bied, die van aangrenzende beroepen 
ook kennis hebben.

MyTec
Tec is een initiatie  binnen de sa-

menwerking Techport Industries, 
waar de ocus ligt op de sectoren 
energie, o  shore, maakindustrie en 
topsector high tech s stems  mate-
rials. De kern van Techport ligt in de 
IJmond, maar de aandacht gaat uit 
naar samenwerking met alle partijen 
in de etropoolregio msterdam en 

oord- olland die actie  zijn in deze 
sectoren. Vanuit de regio Techport 
werken bedrijven, scholen en over-
heden samen aan innovatie en de uit-
voering van het Techniekpact .

rank Dales, burgemeester Velsen, 
aan het eind van het werkbezoek  

ijn dat wij een open kijkje in de 
keuken mochten hebben. ij zijn erg 
onder de indruk van de onderwijsin-
novatie en zien in de Tec-oplei-
dingen van het ova College een pa-
reltje voor de regio.  p de oto i-
chel van ergen  rank Dales in ge-
sprek met ans nijders rechts , 
voorzitter College van estuur ova 
College.

Allemaal diamanten!
aar lie st  echtparen waren dit jaar 0 jaar getrouwd. De gemeente Vel-

sen had hen vorige week woensdag 1  december jl. allemaal uitgenodigd om 
dit jubileum te komen vieren in Villa estend in Velserbroek. ie niet op ei-
gen gelegenheid kon komen, werd opgehaald. In totaal maakten 1 diaman-
ten koppels gebruik van deze uitnodiging. De bruidsparen werden verwel-
komd door burgemeester rank Dales, die graag met de echtparen a zonder-
lijk bij de raai versierde kerstboom op de oto wilde. oto einder eidijk     

Nieuws uit 
het zwembad

Openingstijden 23 december t/m 6 januari (Kerstvakantie):

  ecreatiebad   edstrijdbad
ondag  0 .00-12.00 uur gezinnen   12.00-1 .00 uur 

  0 .00-12.00 uur gezinnen  12.00-15.00 uur
aandag 10.00-1 . 0 uur   10.00-15. 0 uur

Dinsdag  10.00-1 . 0 uur   10.00-15. 0 uur
oensdag 10.00-1 . 0 uur   10.00-15. 0 uur

Donderdag 10.00-1 . 0 uur   10.00-15. 0 uur
Vrijdag  10.00-1 . 0 uur   10.00-15. 0 uur

aterdag  10. 0-1 .00 uur   12.00 15.00 uur

aterdag 0 december sluit het wedstrijd bad om 1 . 0 uur i.v.m. a zwem-
men. 

ondag 1 december sluit het zwembad om 12 uur na het gezinszwem-
men. 

et banen zwemmen op maandag van 1 .00  15.00 uur vervalt. Vana  1 .00 
uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en recreatiebad. 

et zwembad is gesloten op maandag 25 en dinsdag 2  december, zondag 1 
december na 12.00 uur en maandag 1 januari. Van 0 december t m  janua-
ri ligt in het wedstrijdbad de igzag Tropical-hindernisbaan

Gewijzigde afvalinzameling
Met de feestdagen gaat alles an-
ders, ook de afvalinzameling van 
HVC. Check daarom de afvalka-
lender (www.inzamelkalender.
hvcgroep.nl) en kijk wanneer uw 
bak wordt geleegd of de zakken 
worden opgehaald. Ook kunt u 
de HVC afval-app raadplegen. 

Tijdens de kerstdagen maandag 
25 en dinsdag 2  december  en op 

ieuwjaarsdag maandag 1 janua-
ri  leegt VC geen a val-en rolcon-
tainers  kliko s. r zijn daarom in 
week 52 en week 1 gewijzigde op-

haaldagen. ok als de voor u ge-
bruikelijke ophaaldag niet op een 
eestdag valt, kan uw a val toch op 

een andere dag worden opgehaald. 

De VC a valbrengstations zijn 
tijdens erste en Tweede Kerstdag 
en op ieuwjaarsdag eveneens ge-
sloten. Van 2  tot en met 1 decem-
ber bent u welkom op de a valbren-
stations tijdens de vaste openings-
tijden.

VC wenst u leuke eestdagen en 
een duurzaam 2018 toe
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Gebruikt frituurvet en 
bakolie? Lever het in!
Lever het in bij de supermarkt of 
bij het afvalbrengstation! Vet en 
olie krijgen dan een nieuw leven 
als biodiesel. Hoe mooi is dat?

en huishouden gebruikt jaarlijks 
zo n acht kilo rituurvet. Dit kan u 
inleveren op het VC a valbreng-
station en in de gele container bij u 
in de buurt. a verzameling gaan vet 
en olie naar een abriek voor de ver-
werking tot biodiesel. p die biodie-
sel kunnen weer auto s rijden. 

Gele container
ond de eestdagen gebruiken we 

vaker rituur- o  bakolie. ijvoor-
beeld om rites, oliebollen o  appel-
 appen te bakken. Dit gebruikte ri-

tuurvet o  olie kunt u weer terug gie-
ten in de originele verpakking o  in 
een lege plastic  es. ok bakolie o  
restjes jus mogen hierbij. Doe de a -
gesloten verpakking in een gele con-
tainer bij u in de buurt  veelal bij su-
permarkten  o  breng deze naar het 
a valbrengstation. 

Welke olie inleveren?
Dit zijn vloeibaar rituurvet, vast 
rituurvet, rituurolie, plantaardige 

olie, jus en restjes bakolie. iet al-
leen de olie kunnen we rec clen. ok  
plastic dat overblij t, wordt geschei-
den in een eigen rec clingproces en 
weer verwerkt tot nieuwe plastic 
producten. eer in ormatie vindt u 
ook op www.vetgoedbezig.nl.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan 
regels gebonden. Vuurwerk mag 
uitsluitend op 31 december 2017 
van 18.00 uur tot 1 januari 2018 
02.00 uur worden afgestoken.

Vuurwerkvrije zones 
Tijdens de jaarwisseling is het ver-
boden om vuurwerk a  te steken 
op sommige locaties binnen de ge-
meente. innen de gemeente Velsen 
zijn dit de volgende locaties
- lle scholen en schoolpleinen e.o.;
- Kinderboerderij Velserbeek e.o., 

Velsen- uid;
- Korenmolen De andhaas, 

stelaan 8  te antpoort- oord 
e.o.;

- Kerbert Dierentehuis, eeren-

duinweg 8 te IJmuiden e.o.

De politie zal optreden tegen over-
treders van dit verbod. vertreding 
kan leiden tot een hechtenis van 
ma imaal  maanden o  een  kse 
geldboete.

Illegaal vuurwerk 
et penbaar inisterie, de politie 

en de gemeente Velsen waarschu-
wen voor het gebruik van illegaal 
vuurwerk, dat voornamelijk a  om-
stig is uit ost- uropa. Dit vuur-
werk zorgt voor veel slachto  ers. De 
stra  en voor het bezit ervan zijn bo-
vendien hoog. Kijk voor meer in or-
matie  op www.politie.nl  themas  
vuurwerk.

(Brand)veilig het jaar uit
Statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoor-
beeld door vuurwerk, tijdens de-
ze periode van het jaar veel gro-
ter is dan de rest van het jaar.

et merendeel van deze schades 
zijn gelegenheidsschades, dat wil 
zeggen dat de daders niet alle con-

se uenties van hun daden over-
zien. r is een checklist rand
veilig het jaar uit  opgesteld. et 10 
eenvoudig te realiseren maatrege-
len kunt u het preventieniveau van 
gebouwen aanmerkelijk verbete-
ren.  vindt deze checklist op www.
velsen.nl.

Wist u dat..

de gemeente Velsen alle 
huishoudens in 2020 
elektriciteit neutraal wil 
laten zijn?
Het opwekken van duurzame 
energie heeft voor de gemeente 
Velsen hoge prioriteit. Binnen de 
gemeente Velsen zijn duurzame 
bronnen binnen handbereik, zo-
als zonne-energie, warmte-kou-
de opslag, windenergie en her-
gebruik van industriële warmte 
(warmtenet). De gemeente werkt 
hard om deze bronnen op grote 
schaal toe te passen.

Wat doet de gemeente zelf ?
p diverse gemeentelijke gebouwen 

zijn zonnepanelen geplaatst. ok 
wordt een deel van het gemeente-
huis door middel van warmtekoude 
opslag K  voorzien van warm-
te. De gemeente hee t de ambitie 
dat alle huishoudens in 2020 ener-
gieneutraal zijn voor stroom. Daar-
voor zoekt ze de samenwerking met 
inwoners, woningbouwcorporaties, 
maatschappelijke instellingen en 
bedrijven. 

Wat kunt u als inwoner doen? 
et meest eenvoudig is het plaatsen 

van zonnepanelen op uw dak. en 
investering in zonnepanelen is te-

genwoordig binnen   8 jaar terug-
verdiend. et is raadzaam om voor-
a  in ormatie in te winnen bij een 
installateur o  bij het gratis in or-
matieloket www. Duurzaambouw-
loket.nl.  ls uw eigen dak niet ge-
schikt is en u wilt toch bijdragen 
aan het opwekken van zonne-ener-
gie, dan kunt u zich ook wenden tot 
de co peratie nergiek Velsen en 
zonnepanelen op daken van derden 
leggen. Voor meer in ormatie www.
energiekvelsen.nl. 

Bij verbouwing
Indien u uw woning gaat verbouwen 
o  een woning gaat kopen, denk dan 
ook aan de mogelijkheid om de CV 
ketel te vervangen door een warm-
tepomp. p dit moment is hiervoor 
subsidie verkrijgbaar via www.rvo.
nl subsidies-regelingen investe-
ringssubsidie-duurzame-energie-
isde warmtepompen-isde. Voor 
meer in ormatie kunt u zich ook 
wenden tot www.duurzaambouwlo-
ket.nl. p de oto einder eidijk  
het bestuur van nergiek Velsen vl-
nr ; Joost Kok, rank Cornet en en 

ouda
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Werkzaamheden op kruising 
en in Engelmundusstraat

Kort parkeren in centrum 
van Santpoort-Noord
In de week van 15 januari 2018 
wordt op twee plaatsen in het 
centrum van Santpoort-Noord 
bij wijze van proef een blauwe 
zone ingesteld . Dit om kort(er) 
parkeren te stimuleren.

innen de blauwe zones is parke-
ren van maandag tot en met zater-
dag tussen 00-18 00 uur geduren-
de 1,5 uur toegestaan bij vertoning 
van de begintijd van het parkeren 
op de parkeerschij . uiten dit tijd-
venster zijn de parkeervakken vrij 
toegankelijk. arkeerdruk is de re-
den voor het instellen van de blau-
we zones in de winkelomgeving. 

et het instellen van de blauwe zo-

nes komt de  gemeente tegemoet 
aan de wens van de inkeliersver-
eniging antpoort- oord. 

Waar?
De blauwe zones worden inge-
steld bij het oostelijk deel van de 
parkeergelegenheid aan het ur-
gemeester eertsplantsoen in-
clusie  de westzijde van het deel 
van de agelingerweg tussen het 

urgemeester eertsplantsoen 
en de oo dstraat en het deel van 
de oo dstraat ten zuiden van de 

uis ten iltstraat tot en met de 
parkeervakken ter hoogte van het 
pand met nummer 2  zie situa-
tieschetsen .

Vanaf maandag 8 januari 2018 
start BAM Infra Wegen - in op-
dracht van de gemeente Velsen - 
met werkzaamheden aan de krui-
sing Kalverstraat / Engelmundus-
straat / Frans Naereboutstraat  en 
het Velserduinplein. Op de krui-
sing komt een verkeersplateau en 
de Engelmundusstraat wordt op-
nieuw bestraat.

Engelmundusstraat
Tijdens het werk zijn de kruising en 
de ngelmundusstraat voor al het 
doorgaande verkeer a gesloten. e-
woners omwonenden worden in de 
eerste week van januari 2018 per 
brie  ge n ormeerd. inkeliers zijn 
persoonlijk op de hoogte gesteld. De 
markt blij t voorlopig nog op het ou-
de gedeelte van het Velserduinplein 
staan. Dat betekent, dat de ngel-
mundusstraat  toegankelijk blij t 

vana  de ange ieuwstraat zodat 
de marktkooplieden vana  de an-
ge ieuwstraat het Velserduinplein 
kunnen benaderen.

Planning
e verwachten dat we ongeveer 2 

weken aan de kruising zullen wer-
ken. De totale werkzaamheden  in-
clusie  herinrichting ngelmundus-
straat  duren  o  8 weken, maar dat 
is ook a  ankelijk van het weer. 

Slecht weer zorgt voor vertra-
ging

ij slecht weer vorst, sneeuw etc.  
loopt dit werk vertraging op. e ho-
pen natuurlijk dat dat niet gebeurt. 

aar als het nodig is, zetten we de 
vertraging op de acebookpagina van 
de gemeente acebook gemeente-
velsen  o  op de website www.velsen.
nl. illustratie  gemeente Velsen
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Afgesloten kruising 

Rij route bevoorrading AH 

Bereikbaarheid parkeerplaats 
Velserduinplein 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden o  hee t u een 
vraag  el dan 1  0255, u hoe t hier-
voor geen netnummer te draaien. i-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant Contact Centrum 

in het gemeentehuis. et KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 1 .00 uur. p donderdag 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor in-
houdelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen o  
vragen die daarmee te maken hebben, 
kunt u een a spraak maken met n 
van de vakspecialisten via 1  0255. 

Burgerzaken
urgerzaken werkt uitsluitend op a -

spraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 2  uur per dag een a spraak 
maken.  kunt natuurlijk ook elke 

werkdag van 08. 0 tot 1 .00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum 
voor een a spraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen aciliteert mel-
dingen o  klachten over discrimina-
tie. ij het Klant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een ormu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding o  klacht kunt noteren. raag 
deze vervolgens versturen naar  u-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land in aarlem. eer in ormatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 201  hebben burge-

meester en wethouders van Velsen 
besloten om vana  1 januari 201  alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook 
gepubliceerd op de In opagina van de 
gemeente in de huis-aan-huisbladen 
De Jutter en De o geest. et elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. In ormatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het aadsplein is te vinden 
op  www.velsen.nl gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
december 2017 tot en met 15 de-
cember 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Krentenboomho  ong., oprichten 50 
woningen 11 12 201  20 -201 ;

adarstraat ong., oprichten  
appartementen parkeergarage  

1 12 201  22 2-201 ;  
Velserduinweg 2 8, wijzigen prak-
tijk- en winkelruimten naar 2 appar-

tementen 1 12 201  2 1-201 ;   
angevlak 1, plaatsen dakkapel 

1 12 201  2 8-201 .

Velsen-Noord
Duinvlietstraat , plaatsen dakkapel  

11 12 201  20 -201 .   

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen speeltoe-
stellen  11 12 201  2008-201  

ijksmonument .  

Santpoort-Noord
Velserhoo tlaan 1, kappen boom  
noodkap  11 12 201  2100-201 ;  

eeweg ong., aanleggen verharding 
 etspad eeweg Duin-en Kruidberg 
11 12 201  20 -201 ;   

oo straat 1 0, tijdelijk  gebruik 

deel achterer  als terras 11 12 201  
21 -201 ;

Kerkweg 1 8 en150, plaatsen dak-
opbouw met 2 dakkapellen en 1 dak-
raam aan voorzijde 15 12 101  

250 -201 .

Driehuis
Driehuizerkerkweg 188, starten ed 

  reak ast 1 12 201  2 1 -
201 .  

Rectifi catie:

Santpoort-Noord
Dokter de rootlaan , plaatsen dak-
kapel  0 12 201  1 2 -201 .

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 

voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie tedelijk choon 
Velsen. Voor meer in ormatie over 
welstand  1 0255

Verlenging beslistermijn
urgemeester en wethouders van 

Velsen hebben op grond van artikel 
.  van de et algemene bepalingen 

omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken

IJmuiden
James attstraat b, verhogen 
en splitsen twee opslagunits dak 

11 12 201  2 1-201 .

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Velserduinweg 50, legaliseren er-
a scheiding  1 12 201  20 5-

201 ;   
Cepheusstraat 2, vervangen groen 
door moestuin, plaatsen er a schei-
ding  1 12 201  2 5-201 .    

Velsen-Noord
e ndersweg 1,wijzigingen hoo d-

zakelijk gevels, interieur, veranda s  
ten opzichte van verleende vergun-
ning   15 12 201  10 0-201  .

Santpoort-Noord

Velserhoo tlaan 1, kappen boom 
noodkap 1 12 201  2100-

201 ; 
roenelaantje  001 , legaliseren 

tuinhuis  15 12 201  2 1-201 .  

Santpoort-Zuid
ouise de Colign laan , plaatsen 

dakkapel 15 12 201  2 520-201 . 

Driehuis
i ron mus van lphenlaan 5,plaat-

sen erker met balkon 11 12 201  
28508-201 ;       
Driehuizerkerkweg  en 5, aan-
passen lui el  1 12 201  2 5 -
201 .   

Velserbroek
Dammersweg 1 , plaatsen berging  

15 12 201  -285 -201 ;   
estbroekerweg 12 , plaatsen 2 

dakkapellen 15 12 201  28 -
201 .  
 

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

Velserbroek
 nieuwjaarsduik, op1 janu-

ari 2018 van 15.00 tot 15 0 uur, 
locatie  strand estbroekplas  

15 12 201 2 5-201 .

Verleende standplaatsvergun-
ningen APV artikel 5:18 

IJmuiden
verkoop bloemen en planten op 
woensdag t m zaterdag, locatie Ken-
nemerplein  hoek Kennemerlaan te 
IJmuiden 1 12 201  1 8-201  

verlenging .

Velsen-Noord
verkoop slagerproducten en worst 
op vrijdag, locatie ijkerstraatweg 
ter hoogte van 1   te Velsen- oord 

1 12 201  0550-201 verlen-
ging .

Besluiten

Beleidsregels Evenementenveiligheid
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering van 12 december  hebben besloten op grond van Art 4:81 
tot en met 4:84 Awb en 1:3 lid 4 Awb, Gewijzigde Algemene Plaatse-
lijke Verordening 2009 en het  Evenementenbeleid gemeente Velsen 
2016

• beleidsregels venementenveiligheid gemeente Velsen 201  vast te stellen
• beleidsregels venementenveiligheid gemeente Velsen 201  in werking te 

laten treden  daags na publicatie

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 22 december 201

Ter inzage
De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de 
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.



Infopagina

21 december 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Beleidsregels bijzondere bijstand en minima-
regelingen 2018

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering op 5 december 2018 hebben besloten:

• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018 gemeente 
Velsen vast te stellen;

• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2015 gemeente 
Velsen in te trekken;

• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018 in werking 
te laten treden op 1 januari 2018;

Inwerkingtreding
De beleidsregels bijzondere bijstand treden in werking op 1 januari 2018. 

Ter inzage
De integrale tekst van de beleidsregels is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Tevens liggen de beleidsregels 12 we-
ken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de websi-
te overheid.nl.

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering van 12 december 2017 hebben besloten op grond van 
het Convenant VVE Voor en Vroegschoolse Educatie Velsen (2015), 
de uitvoeringsnotitie ouderbetrokkenheid in VVE in Velsen 2015 en 
op grond van artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidie Veror-
dening 2017 Velsen: 

• De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018 

vast te stellen.
• De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018 
in werking te laten treden op 1 januari 2018.

Ter inzage
De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de 
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.
nl 
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Geld vinden makkelijker 
voor verenigingen en 
organisaties in IJmond

IJmond - Verenigingen, or-
ganisaties en inwonerinitiatie-
ven in de IJmond kunnen van-
af 2018 makkelijker op zoek 
naar geld voor hun activiteiten 
en projecten. Via de websites 
van de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen kunnen 
zij straks rechtstreeks de lan-
delijke database van Vindsub-
sidies.nl raadplegen, met daar-
in de informatie over alle be-
schikbare particuliere, lande-
lijke, provinciale en regionale 
fondsen en regelingen.
Regelmatig kloppen maat-
schappelijke organisaties zoals 
verenigingen, buurthuizen of 
inwonerinitiatieven voor onder-
steuning aan bij de gemeente 
als zij op zoek zijn naar alterna-
tieve financiering voor hun ac-
tiviteiten, projecten of investe-
ringen. Niet alleen met het doel 
om meer geld binnen te krij-
gen, maar ook om minder af-
hankelijk te worden van ge-
meentelijke subsidie.
De IJmondgemeenten hebben 
besloten in zee te gaan met 
Vindsubsidies.nl. Dit bedrijf 
heeft een landelijke database 
ontwikkeld waarin niet alleen 
(vrijwel) alle fondsen en rege-

lingen zijn opgenomen, maar 
waarin deze ook direct door or-
ganisaties en verenigingen di-
gitaal zijn te raadplegen en te 
gebruiken. Deze database, het 
digitale fondsenloket, krijgt een 
directe link via de website van 
de gemeenten, waardoor het 
voor organisaties en verenigin-
gen eenduidig en eenvoudig te 
bereiken is. Ook het direct in-
dienen van aanvragen bij fond-
sen is via het digitale loket mo-
gelijk.
Het researchteam van Vind-
subsidies actualiseert dage-
lijks de zeer gedetailleerde re-
gelingenbeschrijvingen in de 
database van het fondsenloket. 
Daarnaast verzorgt zij een da-
gelijkse nieuwsvoorziening met 
het belangrijkste Europese, na-
tionale, en regionale subsidie-
nieuws.
Begin 2018 wordt het fondsen-
loket opengesteld. Daarover 
zal uitgebreid worden bericht.  
De gemeenten volgen het ge-
bruik nauwkeurig en zullen ook 
de raadplegers vragen naar 
hun ervaringen. Op basis daar-
van nemen de gemeenten eind 
2018 een besluit over eventuele 
voortzetting van de deelname.

Kerstconcert op
Tweede Kerstdag

Santpoort-Noord - Op 
Tweede Kerstdag kunt u 
weer genieten van het tra-
ditionele kerstconcert van 
de muziekvereniging So-
li. Als u er even tussenuit 
wilt bent u om 13.00 uur 
van harte welkom in het 
gebouw van de muziekver-
eniging Soli. 
Op Tweede Kerstdag wordt 
hier het traditionele kerst-
concert gegeven door het 
opleidingen- en het har-
monieorkest van de ver-
eniging. Tijdens dit concert 

kunt u genieten van de or-
kesten die zeer aanspre-
kende kerstmuziek zul-
len spelen, maar kunt ook 
meezingen met de kerst-
liedjes. In een ongedwon-
gen en gezellige sfeer is 
er na afloop gelegenheid 
om nog even na te praten 
onder het genot van een 
drankje. 
Na het gratis toegankelijke 
concert wordt een collecte 
gehouden om de kosten te 
kunnen dekken. (foto: aan-
geleverd)

Velsen – Er is tijdens de 
raadsvergadering van 7 de-
cember mogelijk een misver-
stand ontstaan over het be-
eindigen van de overeen-
komst met Vluchtelingen-
werk Velsen. Geen paniek, 
want de gemeente is al be-
zig met een nieuwe over-
eenkomst. De overeenkomst 
met Vluchtelingenwerk Vel-
sen nadert de vooraf bepaal-
de looptijd. Vluchtelingen-
werk Velsen kan, net als an-
dere partijen, de dienstverle-
ning aan statushouders op-
nieuw aan de gemeente Vel-
sen aanbieden. Momenteel 
zijn hierover gesprekken met 
Vluchtelingenwerk Velsen.

Vluchte-
lingenwerk

Velserbroek - De Hofstede  
houdt op 5 januari 2018 een 
nieuwjaarsreceptie voor alle 
bewoners en de omwonen-
den. U bent allen van harte 
welkom om tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur om gezamenlijk 
een hapje en een drankje te 
komen nuttigen en te proos-
ten op het nieuwe jaar.

Nieuwjaar in 
De Hofstede
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