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Fijne feestdagen!

Chillmomentje
IJmuiden - Fotograaf Erik 
Baalbergen was dit weekend 
op het kleine strand getuige 
van een aandoenlijk chillmo-
mentje van een zeehonden-
familie. ,,Naar aanleiding van 
de ontmoeting met een zee-

hond op vrijdagmiddag ben 
ik de volgende ochtend te-
ruggegaan naar het strand. 
Daar heb ik de hele familie 
ontmoet.” Zondagochtend la-
gen de zeehonden er weer. Er 
waren toen aanzienlijk meer 

mensen op de been om de 
familie te bekijken. De Stich-
ting Eerste Hulp bij Zeehon-
den (EHBZ) schat dat er in 
de havenmond ongeveer 20 
zeehonden leven. (foto: Erik 
Baalbergen)

Velsen -  Met deze krant 
vol kerstwensen en speci-
ale kerstverhalen van onze 
redacteuren moeten het 
wel fi jne feestdagen wor-
den! Voor u ligt een dub-
beldik weekblad in kerst-
sfeer waar u hopelijk weer 
veel genoegen aan be-
leeft.

De pagina’s zijn gevuld met 
kerstwensen van onze klan-
ten die u allemaal op hun ei-

gen wijze prettige feestdagen 
en een goed 2016 toewen-
sen. De kerststemming zat er 
goed in, dat ziet u op de fo-
to’s. Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u wekelijks 
een krant presenteren waar-
in u het lokale nieuws en veel 
informatie vindt. Uit al uw re-
acties blijkt wel hoe onze 
krant wordt gewaardeerd!
Afgelopen weken was het 
hard werken om deze dub-
beldikke kersteditie voor u te 

maken. Gelukkig was er voor 
alle medewerkers ook een 
zeer geslaagde personeels-
avond bij MijnKerstmarkt in 
Velserbroek (foto) waar wij 
met een heerlijk kerstbuf-
fet van Korf Catering en een 
kerstpakket naar keuze wer-
den verwend. 
Wij wensen onze lezers hele 
fi jne feestdagen en genoeg 
tijd om van deze kersteditie 
uitgebreid te kunnen genie-
ten. (foto: Reinder Weidijk)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

De periode van kerstvierin-
gen op de scholen ligt weer 
achter ons. Kinderen en ou-
ders kunnen terugkijken op 
een paar uurtjes gezellig sa-
menzijn, met verhalen, sa-
men zingen, kerstspel en niet 
zelden een maaltijd. Een van 
deze vieringen was dit jaar 
wel heel opvallend. Enkele 
leerkrachten en ouders van 
basisschool De Origon aan 
de Orionweg in Zeewijk be-
dachten een bijzondere ma-
nier van samen kerstfeest 
vieren. Dat ‘samen’ beteken-
de niet alleen met kinderen 
van 40 verschillende natio-
naliteiten, hun ouders en de 
leerkrachten, maar ook met 
buurtgenoten. Hierbij werd 
op een creatieve manier ge-
bruik gemaakt van wat Zee-
wijk heeft te bieden: buurt-
centrum De Dwarsligger en 
het Duinpark met zijn amfi-
theater.
Dat ‘samen’ omvatte ook het 
met elkaar vieren van het 
kerstfeest vanuit de Christe-
lijke identiteit van de school. 
De viering begon met een 
lichtjesoptocht vanuit school 
naar het buurtcentrum. Hier 
luisterden en keken de kin-

deren en hun ouders naar 
het kerstverhaal met uitbeel-
dingen. Vervolgens ging het 
in lichtjesoptocht door het 
Duinpark naar het amfithea-
ter. Tijdens de tocht kwamen 
de herders de stoet tegemoet 
en wezen de deelnemers de 
weg naar de levende kerst-
stal in het Amfitheater.
In en rond het theater had-
den zich vele buurtbewoners 
verzameld. Zij waren vooraf 
met flyers op de hoogte ge-
bracht. Onder een grote tent 
op het podium in het mid-
den was het kersttafereel uit-
gebeeld met rond de kribbe 
Maria, Jozef, de drie wijzen, 
de herders, enkele dieren 
(of waren het toch vermom-
de leerlingen?) en een heus 
engelenkoor. Onder begelei-
ding van vier koperblazers 
werden kerstliederen gezon-
gen. Zelfs vanaf de balkons 
van de aangrenzende wonin-
gen werd uit volle borst mee-
gezongen.
Na afloop trokken de leer-
lingen en hun ouders naar 
school. Hier wachtten de kin-
deren een heerlijke maal-
tijd met door ouders klaarge-
maakte overheerlijke hapjes. 
Voor de ouders werd de vie-
ring afgesloten met een sa-
menzijn en een lekker soep-
je in de hal. 
Alle betrokkenen kunnen 
met een goed gevoel terug-
kijken op een mooie kerst-
viering! Het kerstgevoel in de 
wijk is in elk geval goed aan-
gewakkerd.

ScheidingsMakelaar
nu ook familiemediator

IJmond - De ScheidingsMa-
kelaar Hans van Son, MfN re-
gistermediator, heeft de op-
leiding tot gespecialiseerd 
familiemediator met succes 
gevolgd. 
Van Son is nu ruim acht jaar 
werkzaam als Scheidings-
Makelaar. ,,Ik begeleid men-
sen bij het beëindigen van 
de relatie. Zowel getrouwde 
stellen, mensen die samen-
wonen of een geregistreerd 
partnerschap zijn aange-
gaan. Er komt nogal wat om 
de hoek kijken. Je kunt het af 
met een half A4tje of je kunt 
een goede basis leggen voor 
de toekomst. Mijn insteek is 
om uitgebreid te gaan be-

spreken en samen te ontdek-
ken wat de goede oplossing 
is. Daarbij komt de speciali-
satie familie mediation goed 
van pas. Regelmatig worden 
er gevoelige onderwerpen 
besproken en tot een geza-
menlijk gedragen oplossing 
gebracht. Daarna gaan we 
deze vastleggen en veranke-
ren naar de toekomst.’’
,,Ik verzorg het hele proces, 
van het eerste gesprek tot 
en met de inschrijving in het 
gemeentelijk register. Ook 
de procedurele afhandeling 
richting advocaat en recht-
bank wordt verzorgd. Alles 
tegen een vaste prijs. Duide-
lijkheid en zekerheid, geen 
verrassingen achteraf. Door 
de specialisatie familiemedi-
ation is nu ook een ‘toevoe-
ging’ mogelijk. Dus eigenlijk 
pro deo mediation. De raad 
van Rechtsbijstand bepaald 
dan een eigen bijdrage. Af-
hankelijk van het inkomen 
kan dat slechts 92 euro zijn.”
Hans van Son is het aan-
spreekpunt in de IJmond en 
Haarlem en omgeving. Bel 
voor meer informatie of een 
gratis scheidingsscan: 06-
21236301 of mail naar son@
scheidingsmakelaar.nl.

Noodfonds Velsen gaat 
in 2016 wel door

Velsen - Sinds de start van 
het Fonds in september 2013 
is veelvuldig beroep ge-
daan op hun ondersteuning. 
Noodfonds Velsen  (NFV)  
geeft hulp in de vorm van in-
formatie, geld, lening of in 
natura aan inwoners van Vel-
sen, die aantoonbaar in een 
acute financiële noodsituatie 
verkeren en niet in aanmer-
king komen voor een (wette-
lijke) voorliggende voorzie-
ning.
Het NFV doet dit met be-
middeling van professione-
le hulpverleners en werkt 
daartoe nauw samen met 
de Voedselbank, Sociale 
Raadslieden, Stichting Soci-
us , Vluchtelingenwerk, GGZ, 
MEE, Leger des Heils en an-
dere hulporganisaties. Daar-
naast is er samenwerking 
met  leveranciers van twee-
dehands goederen (er is he-
laas geen eigen opslagruim-
te) en ondernemers in Velsen 
die hun diensten beschik-
baar stellen.
De verwachting is dat het be-
staan van het Noodfonds ook 
in 2016 een bittere noodzaak 
blijft, mede  door de nawee-

en van de economische cri-
sis en de bezuinigingen van 
de gemeenten  en  de rijks-
overheid.
NFV ontvangt geen subsidie 
en is in zijn werk afhankelijk 
van donaties van het bedrijfs-
leven, fondsen, kerken en 
particulieren. Vrijwilligers van 
het NFV hopen dan ook dat 
dit bericht aanzet tot kleine of 
grotere schenkingen zodat zij 
Velsenaren in financiële nood 
kunnen blijven helpen. Giro: 
NL94 RABO 0116 6605 54 
van de Stichting Welzijn Vel-
sen o.v.v. Noodfonds Velsen. 
Zie ook www.noodfondsvel-
sen.nl.

Velsen – Per 1 juli 2015 is de 
Woningwet van kracht. Deze 
wet stelt regels voor de soci-
ale huursector en wat er van 
betrokken partijen wordt ver-
wacht. 
De gemeente heeft in de 
woonvisie vastgelegd op wel-
ke thema’s zij inzet verwacht 
van de woningcorporaties. 
Daarmee gaan de corpora-
ties in samenwerking met de 

huurdersraad aan de slag. Op 
welke termijn jaarlijks wordt 
gewerkt is nu vastgelegd. 
Velsen werkt voor de woon-
visie 2025 aan ‘Samen wer-
ken aan een aantrekkelijke 
stad’. Via de jaarplannen heb-
ben de corporaties bij de ge-
meente inzichtelijk gemaakt 
op welke wijze zij invulling 
geven aan prestatieafspra-
ken.

Woonprestaties
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Donderdag 
24 december

Kersttoernooi bij Tennis-
centrum Velserbroek. Tot en 
met 30 december.
Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend dage-
lijks tussen 11.00 en 18.00 uur. 
Buiten deze tijden telefonisch 
op afspraak via 023-5376227. 
Zie ook www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um met tentoonstelling To-
verbos, vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerstgroen’, over de 
oorsprong en symboliek van 
de decemberfeesten. Kerst-
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. 1,50/3,50 euro bovenop 
de entreeprijs. Museum sluit 
om 16.00 uur.
Kerstsamenzang met gezel-
ligheidskoor FF Anders en So-
li op het Vestingplein in Velser-
broek. Aanvang 19.00 uur.
Kerstnachtdienst bij Baptis-
tengemeente IJmuiden, Eem-
straat. Aanvang 21.00 uur.
Kerstnachtdienst in de Ich-
thuskerk, Fahrenheitstraat 
IJmuiden. Aanvang 22.00 uur.
Kerstnachtdienst in de 
Nieuwe Kerk, Kanaaltraat 250 
IJmuiden. Aanvang 22.00 uur.

Vrijdag 
25 december

Eerste Kerstdag
Kerstdienst bij Baptistenge-
meente IJmuiden, Eemstraat. 
Aanvang 10.30 uur. Spreker 
Peter Jansen. Zie ook www.
baptistenijmuiden.nl.
Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend dage-
lijks tussen 11.00 en 18.00 uur. 
Buiten deze tijden telefonisch 
op afspraak via 023-5376227. 
Zie ook www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl
NPO2 zendt documentaire uit 
van Boudewijn de Groot. Om 
22.40 uur.

Zaterdag 
26 december

Tweede Kerstdag
Kerstdienst in de Ichthus-
kerk, Snelliusstraat 40 IJmui-

den. Aanvang 10.00 uur.
Kerstdienst in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmui-
den. Aanvang 10.00 uur.
Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend dage-
lijks tussen 11.00 en 18.00 uur. 
Buiten deze tijden telefonisch 
op afspraak via 023-5376227. 
Zie ook www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Kerstverhalen in de keuken. 
Om 14.00, 14.30 en 15.00 uur.

Dasa Moroz (piano) en Ar-
tiom Shishkov (viool) in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Dansavond in Zalencen-
trum Velserduin, Velserduin-
plein 3-5. Voor 50plussers. 
Van 19.30 tot 23.30 uur. Toe-
gang 7,- incl. lekkere hapjes.
Stadsschouwburg Velsen: 
Verzetsheldin Hannie Schaft 
wordt geëerd met ‘Het meis-
je met het rode haar’. Aanvang 
20.15 uur.

Zondag
27 december

Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend dage-
lijks tussen 11.00 en 18.00 uur. 
Buiten deze tijden telefonisch 
op afspraak via 023-5376227. 
Zie ook www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Paradijs’. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang volwassenen 4,-. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Kerstverhalen in de keuken. 
Om 14.00, 14.30 en 15.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um met tentoonstelling To-
verbos, vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerstgroen’, over de 
oorsprong en symboliek van 
de decemberfeesten.
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’.

Maandag
28 december

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

Dinsdag
29 december

Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend dage-
lijks tussen 11.00 en 18.00 uur. 
Buiten deze tijden telefonisch 
op afspraak via 023-5376227. 
Zie ook www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um met tentoonstelling To-
verbos, vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerstgroen’, over de 
oorsprong en symboliek van 
de decemberfeesten. Kerst-
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. 
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
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’.

Woensdag
30 december

Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend dage-
lijks tussen 11.00 en 18.00 uur. 
Buiten deze tijden telefonisch 
op afspraak via 023-5376227. 
Zie ook www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um met tentoonstelling To-
verbos, vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerstgroen’, over de 
oorsprong en symboliek van 
de decemberfeesten. Kerst-
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. 
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’.
Kindervertelmiddag op 
Beeckestijn: voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten 6 euro per 
kind. Opgeven: carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252. Dit 
kan tot uiterlijk dinsdag. Gedu-
rende de Kerstvakantie.

De Kerstgroetjes
nu elke dag op
TV en internet

rtvseaport.nl

Donderdag 
31 december

Kerstshow Jan Makkes tot 
en met zondag 3 januari in 
Museumboerderij Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek. Geopend dage-
lijks tussen 11.00 en 18.00 uur. 
Buiten deze tijden telefonisch 
op afspraak via 023-5376227. 
Zie ook www.museumboerde-
rij-janmakkes.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um met tentoonstelling To-
verbos, vanaf 3 jaar. Tentoon-
stelling ‘Kerstgroen’, over de 
oorsprong en symboliek van 
de decemberfeesten. Kerst-
knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. 1,50/3,50 euro bovenop 
de entreeprijs. Museum sluit 
om 16.00 uur.

Pop-up expositie
in Kunstencentrum

IJmuiden - Er gebeurt veel 
in Kunstencentrum Vel-
sen in IJmuiden; een cultu-
rele instelling waar cursus-
sen workshops worden ge-
geven op het gebied van mu-
ziek, dans, beeldende kunst 
en theater.
Op zondag 10 januari (13.00 
tot 17.00 uur) neemt de af-
deling Ateliers voor één dag 
het hele centrum over voor 
de grote pop-up expositie: 
een expositie op galerieni-
veau van het beste werk van 
de cursisten van de veelzijdi-
ge afdeling Ateliers. 
De toegang voor deze ex-
positie in het karakteristieke 
gebouw aan de P.J. Troelstra-
weg 20 is gratis. 
Beeldende kunst kom je niet 
alleen tegen in musea, maar 

ook dagelijks om je heen, ge-
woon op straat. Creatief ta-
lent is niet gebonden aan 
werk of opleiding. Creativi-
teit kun je verder ontwikke-
len. Voor iedere leeftijd en elk 
niveau biedt Ateliers binnen 
het Kunstencentrum Velsen 
een passende cursus aan. Je 
krijgt in inspirerende atelier-
ruimtes les van docenten die 
zelf uitvoerend kunstenaar 
zijn. Heb je geen tijd om een 
hele cursus te volgen? 
Er worden door het jaar heen 
korte cursussen en work-
shops aangeboden én van-
af dit seizoen is er de mo-
gelijkheid samen met een 
vriend(in) ieder een halve 
cursus te volgen. Eind januari 
start de volgende cursusron-
de dus schrijf je nu in! 

IJmuiden - Op eerste 
kerstdag wordt in de Icht-
huskerk een gezinsdienst 
gehouden waarin ds. Kees 
Lous zal voorgaan. 
Het thema van de dienst 
is: ‘Kerstmis door de ogen 
van Maria’. In de dienst zal 
vooral veel aandacht zijn 
voor de kinderen die samen 
met Tjaltje Plug en Carlein 
Redeker op zoek gaan naar 
Maria. Ze mogen zelf mee-
spelen en –kijken en ko-
men dan natuurlijk bij het 
Kindje Jezus uit en horen 
over de betekenis van zijn 
geboorte voor alle mensen. 
Alle kinderen mogen een 
lampionstokje met een bat-
terij erin meenemen naar 
de kerk, die kunnen ze 
goed gebruiken bij hun 
tocht door de kerk. Ds Kees 
Lous zal over het thema een 
meditatie voor de volwas-
senen houden en natuur-
lijk zullen er bekende kerst-
liederen worden gezongen. 
Jong en oud zijn van harte 
welkom op Eerste Kerstdag 
in De Ichthuskerk, Snellius-
straat 40. 
De dienst begint om 10.00 
uur.

Kerstdienst in 
Ichthuskerk
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Velsen – Waar een wet is 
moet worden gehandhaafd. 
Dat geldt ook voor de Par-
ticipatiewet op het gebied 
van wet, werk en bijstand. 
Een voorbeeld is de Wet 
Taaleis die per 1 januari 
2016 ingaat: elke bijstands-
gerechtigde wordt verplicht 
zich in te spannen de Ne-
derlandse taal op basisni-
veau onder de knie te krij-
gen. 
Handhaven betekent erop 
toezien dat een wet wordt 
nageleefd. De gemeen-
te Velsen vindt een even-
wicht tussen preventie en 
straffen belangrijk. Daar-
om wordt hard gewerkt aan 
voorlichting en communi-
catie over de regels. Ook 
wil men meer informatiege-
stuurd werken om fraude te 
voorkomen en te beperken. 
Een middel om dat te berei-
ken is de fraudescorekaart 
waarmee kan worden be-
paald of een klant een hoog 
of laag frauderisico heeft. 
Klanten met een laag frau-
derisico hoeven niet meer 

te worden gecontroleerd, 
zodat de begeleiding zich 
bijvoorbeeld kan richten op 
het vinden van werk. 
Vanwege nieuwe ontwik-
kelingen rond de Participa-
tiewet hebben gemeenten 
hun handhaving- en sanc-
tiebeleid moeten aanpas-
sen om fraude te voorko-
men.
Zo zijn er meer regels ge-
komen rond huisbezoe-
ken, waarbij de leefsituatie 
kan worden gecontroleerd. 
En in de IJmond is een wet 
aangenomen om een te-
genprestatie te verplichten 
op te leggen aan bijstands-
gerechtigden. Nieuw is 
ook de kostendelersnorm, 
waarbij de hoogte van de 
uitkering kan worden aan-
gepast aan het aantal men-
sen binnen een huishou-
ding. 
Ook zijn regels vastgelegd 
over sancties, meestal het 
korten van de uitkering, als 
betrokkene niet meewerkt 
aan een huisbezoek of an-
dere afspraken. 

Metamorfose bij 
Van Velsen Kappers

IJmuiden - De wens van 
Trudy van der Veldt is blij-
vend volume in haar kapsel. 
Door haar te voorzien van 
een goed geknipte coupe 
met veel lagen creërde Van 
Velsen Kappers een vorm 
met volume rond het ge-
zicht. 
De ondersteunende 
‘Lockwave’ zorgt ervoor dat 
het volume minimaal twee 
maanden houdbaar blijft. 
De ammoniavrije produc-
ten van Nashi zorgen er-

voor dat het haar zacht en 
soepel aan blijft voelen. Een 
klein beetje Curlymaker van 
Nashi geven het haar ste-
vigheid tijdens het föhnen 
en een mooie glans aan de-
ze glamourlook. 
Heeft u ook interesse in een 
totaal nieuwe coupe, ga dan 
gerust langs bij Van Vel-
sen Kappers aan de Lange 
Nieuwstraat 181 in IJmui-
den, 0255-785182. Wellicht 
komt uw foto ook in de Jut-
ter.

Drukke samenzang
op feestelijk Thaliaplein

IJmuiden - Zaterdagavond 
werd voor het eerst een 
kerstsamenzang gehouden 
op het nieuwe Thaliaplein in 
oud-IJmuiden. En dat lever-
de veel blije gezichten op.
In de oude wijk staan veel 
nieuwe huizen met jon-
ge gezinnen en mensen die 
weer terug zijn in hun ou-
de wijk, maar ook mensen 
die nog een beetje moeten 
wennen in het nieuwe oud-
IJmuiden.
Het was dan ook bijzon-
der om die honderden wijk-
bewoners samen rond de 
kerstboom te zien genieten 

van de optredens van vier 
lokale artiesten. Peter van 
Bugnum, René van der Wel, 
Ferry van het Veld en Re-
né Post zongen de beken-
de kerstliederen en op het 
plein werd flink meegezon-
gen en meegedeind. Ook 
op de balkons van apparte-
menten werd genoten van 
het kerstevenement. Er werd 
Glühwein uitgedeeld die de 
kerstsfeer nog verhoogde. Al 
met al was het een bijzon-
dere avond en mogelijk de 
start van een nieuwe tradi-
tie op het Thaliaplein. (foto: 
Reinder Weidijk)

Kerstfeest
bij Bapisten

IJmuiden - We leven in een 
spannende en onrustige tijd.  
De aanslagen zoals Charlie 
Hebdo begin dit jaar, de bij-
na aanslag op de Thalys, het 
neerhalen van het Russische 
verkeersvliegtuig in de Si-
nai, de terreuraanslag in Pa-
rijs op vrijdag 13 november, 
het bombarderen van IS, maar 
ook van onschuldige burgers 
in Syrië en Irak, het vluchtelin-
genprobleem dat de Europese 
leiders niet kunnen sturen, de 
opkomst van extreemrechts, 
waar moet dit naar toe? Kun-
nen we nog wel een vredig 
en vreugdevol kerstfeest vie-
ren met elkaar? ‘God’s Kerst-
geschenk’ is het thema van dit 
jaar bij de Baptistengemeente 
IJmuiden in de Eemstraat. 
De Kerstnachtdienst is op 24 
december om 21.00 uur. Eer-
ste Kerstdag, 25 december, is 
een dienst om 10.30 uur. Spre-
ker is dan Peter Jansen. Kin-
deren van 4 tot 12 jaar vieren 
op Eerste Kerstdag in hetzelf-
de gebouw hun eigen kerst-
feest in aparte zalen. Zie ook 
www.baptistenijmuiden.nl.

www. .nl

www. .nl
Voor Na

Kerst Menu 2015
Tweede Kerstdag

bieden wij een 5-gangen 
diner-arrangement aan voor 

e 39,50 p.p.

Vanaf 16.00 bent u van harte welkom
(Bij elke reservering krijgt u bij 

binnenkomst een flesje van het huis) 

-SINDS 2015-

-SINDS 2015-Open 
saladebar!   

Gang 1:  
*Verrassing‘s Amuse

Gang 2 Keuze uit:
*Verse runder carpaccio
Licht gerookt, op bedje van 
rucola & truffelmayonaise

*Ciabatta’s de luxe
Belegd met tapanade, brie, 
serrano, tortilla & chorizo

*Garnalen Cocktail speciaal
Met frisse sla, avocado 

& tortilla chips

*Vistrio
Paling, zalmfilet & garnaaltjes 

met vleugje verse dille

Gang 3 Keuze uit:
(geserveerd met salade & frites 

of aardappelkroketjes)
*275 Grams biefstuk

Bospaddenstoelen, 
uitjes & toefje truffelboter

*Mixed “Gastrobar” Grill
lamskoteletjes, worstjes, kip, 

chorizo & sparerib

*225 Grams Zalmmoot
Gegratineerd met dille en strookje brie 

en truffelmayonaise

*noord-Zeetong
In de kruidenboter gebakken klassieker

Gang 4: *Vlees of Vis Soepje

Gang 5 Keuze uit: 
*Fruit sorbet  *dame blanche 

*Crema catalana

Halkade 29, 
1976 DC IJmuiden. 
Reserveringen: 
0255-578556
www.ijmuidenshaventje.nl









Het is een meisje!
Dat ik niet altijd de slimste ben, 
in praktisch opzicht, mag blijken 
uit dit verhaal. Tien jaar geleden 
woonden wij nog niet zo lang 
op ons nieuwe adres. De kerst-
kaartjes van de buren stroom-
den binnen en natuurlijk kregen 
ze een leuk kaartje terug. Om-
dat ik een ramp ben met namen 
en gezichten onthouden, was 
het voor mij heel handig dat de 
meeste buren hun huisnum-
mer hadden vermeld. Ik heb in 
het verleden wel eens twee ver-
keerde stellen gekoppeld, op 
het kerstkaartje dan, wat veel 
vragen opriep. Nu blijf ik me al-
tijd afvragen of die buren daar-
om nog steeds ruzie hebben 
met elkaar.
Enfi n, omdat bij ons in de straat 
een babymeisje was geboren, 
wilde ik meteen een geboorte-
kaartje op het betreffende adres 
bezorgen. Maar terwijl ik de 

kaartjes langsbracht bekroop 
mij een raar gevoel. Het huis-
nummer op het geboortekaart-
je bleek van mij bekende men-
sen te zijn, Jan en Gerda, die, 
met alle respect, niet meer echt 
de leeftijd hadden om een ba-
by te krijgen. Terwijl ik met het 
felicitatiekaartje stond te twij-
felen voor hun deur zag ik ge-
lukkig de naaste buurvrouw van 
het stel naar buiten komen.
Met veel helderheid van geest 
besefte zij kennelijk dat ik een 
probleem had, dus gooide ik 
mijn twijfels eruit. ,,Jan en Ger-
da, hebben die een baby ge-
kregen?’’ vroeg ik haar. Ze was 
heel verbaasd over mijn vraag. 
,,We kregen toch een geboorte-
kaartje,’’ legde ik uit. ,,Met ‘hoe-
ra, het is een meisje’ erop!’’ Toen 
ging bij haar een lichtje op. Hik-
kend van de lach zei ze dat ik 
het geboortekaartje nog maar 

Pizza met Kerstmis
De kookkunsten van mijn 
moeder waren, achteraf be-
zien, niet bovengemiddeld. Er 
werd over het algemeen een-
voudige Hollandse kost op ta-
fel gezet en hooguit eens per 
week stond er rijst of pasta 
op het menu. Veel geld was er 
niet te besteden, mijn moeder 
leefde samen met mij van een 
uitkering op bijstandsniveau. 
Arm heb ik me overigens nooit 
gevoeld. Dat het er elders wel-
licht anders aan toeging, viel 
me niet echt op, omdat ik zel-
den ‘elders’ kwam. Er werd 
vrijwel altijd thuis gegeten, 
ook gedurende de kerstdagen. 
En wat zette mijn moeder dan 
op tafel? Eigenlijk niets bijzon-
ders, gewone alledaagse kost 
met hooguit eens een klein 
beetje extra. Het feestelijke zat 
hem vooral in het feit dat er 
‘s avonds wat toastjes of wat 
kaas en worst op tafel kwa-
men, iets wat op een doorsnee 
avond nooit gebeurde. Nog-
maals, dit soort details vielen 
voor mij nauwelijks op, om-
dat ik niet beter wist. Tegen-
woordig verbaas ik me zelfs 
regelmatig over de neiging die 
mensen hebben om voor het 
kerstdiner alles uit de kast (en 
de portemonnee) te trekken, 
om vervolgens een week la-
ter triomfantelijk te melden dat 
het hoog tijd is om te gaan lij-
nen. Maar één kerstmaaltijd is 
me altijd bijgebleven. Kenne-
lijk had mijn moeder weinig zin 
om zelf in de keuken te gaan 
staan, want ze besloot dat we 
pizza zouden laten bezorgen. 
Op zich al heel wat, voor een 
gezin dat leeft van minima-
le middelen. Voor twee vers-

gebakken, thuisbezorgde piz-
za’s ben je veel meer kwijt dan 
voor een gemiddelde zelfbe-
reide maaltijd. Maar geld was 
in dit geval niet de beperkende 
factor. Onwetend over de gang 
van zaken bij menig pizzabak-
ker tijdens de kerstdagen, bel-
de ik met een bezorgdienst. 
Geen gehoor. Ik probeerde de 
volgende. Wederom geen ge-
hoor. Zo heb ik, naar ik meen, 
een stuk of vier bedrijven ge-
beld. Allemaal waren ze geslo-
ten. Uiteindelijk slaagde ik er-
in om een bedrijf aan de lijn te 
krijgen dat geopend was en 
pizza’s bezorgde. Na onze be-
stelling te hebben doorgege-
ven werd mij gevraagd om het 
bezorgadres. Ik noemde de 
precieze locatie in de Da Cos-
tastraat in Heemskerk. ,,Hoe? 
De Kosterstraat?” ,,Nee, me-
neer, de Da Costastraat”¹, ant-
woordde ik. Ter verduidelijking 
zei ik nog: ,,Eerst ‘dee aah’ en 
dan ‘Costa’ als tweede woord.” 
Het bleef even stil. Vervolgens 
werd ik bedankt voor de be-
stelling. Ongeveer drie kwar-
tier later werden we gebeld. 
,,Wat is het adres?” 
Men bleek de Da Costa-
straat niet te hebben gevon-
den. Nogmaals uitgelegd en 
weer afgewacht. Uiteindelijk 
zelf nog maar een keer ge-
beld, omdat er nog steeds 
geen pizza’s waren. En ja hoor, 
na lang wachten verscheen er 
een bezorger. De pizza’s wa-
ren te hard, te taai en teveel 
afgekoeld. We hebben nadien 
nooit meer pizza gegeten tij-
dens de kerstdagen. 

Raimond Bos.

eens goed moest gaan bekijken 
en dat het wel een heel apart 
kaartje was. Schielijk trok ik het 
roze felicitatiekaartje maar weer 
uit de brievenbus van het stel en 
ging op huis aan. 
Ja, daar was die kaart toch. In-
derdaad, een heel apart kaart-
je. Verdraaid, dat leken wel Jo-
zef en Maria in een stal. En die 
ezel en os. Dat kon geen toeval 
zijn? Maar die tekst dan, daar 
was toch wel iets mee mis? 
Want er stond toch echt: ‘Hoe-
ra, het is een meisje!’ En Maria 
en Jozef zagen er heel blij uit. 
Het was het meest verrassende 
kerstkaartje dat ik ooit heb ge-
kregen. En echt, ik was er glans-
rijk in getrapt. Gerda en Jan, die 
hebben het nooit geweten. Tot 
nu toe dan, want nu staat het in 
de krant.

Karin Dekkers.

Eindelijk veilig
In de dagen voor kerst moet 
ik regelmatig denken aan al-
le mensen die op de vlucht zijn 
voor de verschrikkingen in hun 
land. De beelden van kapotge-
schoten steden in Syrië en ge-
zinnen die uit pure wanhoop in 
gammele bootjes de oversteek 
maken naar het Europese vas-
teland laten mij niet los. Terwijl 
wij druk zijn met de boodschap-
pen voor het kerstdiner en na-
denken over welke wijn het 
beste bij het hoofdgerecht past, 
verblijven in Nederland tien-
duizenden vluchtelingen in een 
noodopvang, ver van huis.

Wat zou er in de hoofden van 
deze volwassenen en kinde-
ren omgaan? Zouden ze zich 
wel welkom voelen in ons land? 
Ik hoop eerlijk gezegd dat ze 
de afgelopen dagen niet veel 
naar de televisie hebben geke-
ken. Natuurlijk begrijp ik best 
dat je als inwoner van een dorp 
kritisch bent over de komst 
van een asielzoekerscentrum 
met 1.500 mensen. Maar dat 
je daarom alle democratische 
waarden overboord gooit door 
vernielingen te plegen en agen-
ten te verwonden, dat gaat er bij 
mij niet in. Terwijl er twintig me-

ter verderop zestig bewoners 
klaar staan om in te spreken en 
de gemeenteraad de komst van 
het AZC waarschijnlijk zeer kri-
tisch tegen het licht zou heb-
ben gehouden. Maar zover is 
het dus niet gekomen omdat 
de weerzin het heeft gewon-
nen van het gezonde verstand.
In Velsen komt geen AZC, maar 
moeten wel 160 statushouders 
- vluchtelingen met een ver-
blijfsstatus -  worden onderge-
bracht. Dat gebeurt deels in so-
ciale huurwoningen en panden 
van de gemeente, maar van-
wege de hoge nood is ook het 
voormalige missiehuis in Drie-
huis aangemerkt als opvanglo-

catie. Inwoners van het dorp 
hebben hun zorgen geuit en 
vinden dat de huisvesting van 
statushouders aan voorwaar-
den moet voldoen. Volkomen 
terecht, want voor vrijwel iedere 
zin in hun brief valt iets te zeg-
gen. Ik ben blij dat in onze ge-
meente verstand overheerst en 
de meeste inwoners vertrouwen 
hebben in de lokale democratie. 
Dit weekend las ik een interview 
dat voor een deel antwoord gaf 
op mijn vraag of vluchtelin-
gen zich hier welkom voelen. 
In het magazine van Woning-
bedrijf Velsen kwamen de ge-
vluchte Syriërs Yasser en Hous-
sam aan het woord. Zij wonen 

sinds kort in onze gemeen-
te. ,,Eindelijk veilig! Mijn doch-
ter van zeven kan nu voor het 
eerst naar school en wij kunnen 
ook zelf aan de slag om ons le-
ven weer op te pakken. Dankje-
wel Nederland!’’ Het is een ge-
ruststellende gedachte dat ik in 
een gemeente woon waar de 
meeste inwoners snappen dat 
mensen als Yasser en Houssam 
niet zomaar naar ons land zijn 
gekomen, maar dat zij gevlucht 
zijn voor bommen en onder-
drukking. Met het idee dat deze 
mensen nu veilig zijn, ga ik kerst 
vieren. Fijne feestdagen!

Friso Huizinga
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Heemskerk - Sama Bouw-
service maakt de aanschaf 
van zonnepanelen nu voor ie-
dereen bereikbaar. Het bedrijf 
heeft een ‘plug & play’ zon-
nepaneel in de collectie op-
genomen, dat zonder monta-
ge op elke vlakke oppervlak-
te kan worden geplaatst. Zeer 
geschikt voor toepassing op 
een dakkapel, maar ook ideaal 
om op een aanbouw te zetten. 
Bovendien wordt de aankoop-
prijs gemiddeld binnen zeven 
jaar terugverdiend doordat er 
flink bespaard wordt op de 
elektriciteitskosten.
Het aantrekkelijke van de-
ze zonnepanelen is dat er 
geen extra handelingen nodig 
zijn. De meterkast hoeft niet 
te worden aangepast, dank-
zij een kleine omvormer aan 
de onderzijde is een stekker 
in het stopcontact voldoen-
de om het paneel zijn werk 
te laten doen. Deze zonnepa-
nelen behoren qua energie-
opbrengst tot de betere klas-
se en hebben als bijzonder-
heid dat ze aan elkaar ge-
schakeld kunnen worden. Zo 
kunnen er twee zonnepanelen 

met slechts één stekker wor-
den aangesloten op dezelf-
de stroomgroep. Ga je verhui-
zen? Dan neem je het paneel 
gewoon mee! Wie precies wil 
bijhouden hoeveel energie het 
paneel opbrengt kan daarvoor 
optioneel een speciale meter 
aanschaffen, die in het betref-
fende stopcontact wordt ge-
plaatst. Zo valt exact af te le-
zen welke besparing is gere-
aliseerd. Deze zonnepanelen 
zijn uitgerust met een robuus-
te metalen standaard, die ver-
zwaard wordt door middel van 
tegels. Sama Bouwservice le-
vert er een handige brochu-
re bij, waarin precies staat 
beschreven hoeveel tegels er 
nodig zijn, afhankelijk van de 
omstandigheden. De panelen 
zijn direct uit voorraad lever-
baar. Sama Bouwservice blijft 
uiteraard ook het juiste adres 
voor onder meer dakkapellen, 
zonwering en rolluiken.
Sama Bouwservice is geves-
tigd aan de Lijnbaan 75 in 
Heemskerk. 
Kijk op www.sama.nl voor uit-
gebreide informatie of bel: 
0251 236846.

Bij Sama Bouwservice
Dakkapel compleet 
met zonnepaneel

IJmuiden – Voor het cen-
trum van IJmuiden is een 
nieuw verkeersplan nodig. 
De aanzet hiervan zal 14 ja-
nuari 2016 worden bespro-
ken in de gemeenteraad. 
Het centrum van IJmuiden 
kampt met een aantal ver-
keersproblemen en ook zijn 
er ontwikkelingen, zoals de 
komst van de nieuwe su-
permarkt aan de Merwe-
destraat, waardoor het ver-
keer ter plaatse zal toene-
men. In de planning is uiter-
aard ook ruimte voor over-
leg en discussie met be-
trokkenen. Het college van 
Velsen heeft in de planning 
voor inspraak en besluitvor-
ming de periode tussen mei 
en juli aangewezen. Met het 
nieuwe verkeersplan wil het 
college het centrum beter 
bereikbaar maken door al-
ternatieven voor de druk-
ke Lange Nieuwstraat uit 
te werken. Er wordt dan 
gedacht aan een directe-
re verbinding tussen Moer-
bergplantsoen en IJmuider-
straatweg. Ook wil men de 
Kennemerlaan opnieuw in-
richten omdat de snelheid 
daar te hoog is, het parke-
ren problemen oplevert en 
fietsers zich er niet veilig 
voelen. Met de nieuwbouw 
op de KPN-locatie ver-
wacht men nog meer ver-
keer. Daarom wil men ook 
een oplossing zoeken voor 
het zwaar belaste verkeer 
op de kruising Marktplein/ 
Lange Nieuwstraat/ Merwe-
destraat.

Nieuw 
verkeersplan 

voor IJmuiden

Driehuis - Wie kent deze 
prachtige vrijstaande monu-
mentale woonboerderij met 
luikjes nou niet?
Met een oprijlaan van 150 me-
ter en geheel in het groen ver-
scholen staat deze woning aan 
de rand van park Schoonen-
berg vlakbij de eendenvijver, 
romantischer kan haast niet! 
Maar dit is niet altijd zo ge-
weest in 1982 is de voorma-
lige dienstwoning, van ouds-
her bewoond door de tuinlie-
den van buitenplaats Schoo-
nenberg, bijna geheel afge-
brand. Oorspronkelijk maakte 
de woonboerderij (18e eeuws) 
deel uit van het vroegere land-
goed ‘Hoogergeest’ één van de 
vele landagoederen die Velsen 
heeft gekend. Na 1985 is dit 
gemeentelijk monument ge-

heel herbouwd naar oorspron-
kelijk ontwerp, gekenmerkt 
door de driekantige raampartij-
en. De vrijstaande woning is nu 
van alle moderne comfort voor-
zien en heeft een prachtig aan-
gelegde tuin die bijdraagt aan 
de authentieke uitstraling. De 
twee voordeuren zijn nog intact 
en memoreren aan het feit dat 
het ooit een dubbele dienstwo-
ning was. Verrassend genoeg 
telt deze samengetrokken wo-
ning nu circa 190 m2 woonop-
pervlakte!
Danielle Smit SBGroep Make-
laars heeft een zeer bijzonde-
re woonvideo door een ‘drone’ 
laten maken welke een mooie 
indruk geeft van dit historische 
object! Voor wie benieuwd is 
naar dit unieke object kan deze 
video op Funda bekijken.

Kerstverhalen op 
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Op Tweede 
Kerstdag is Buitenplaats Beec-
kestijn geopend van 12.00 tot 
16.00 uur. Niet alleen is dan 
een bezoek aan de tentoon-
stelling ‘Paradijs’ de moeite 
waard, ook kan er in de keu-
ken van het hoofdhuis geluis-
terd worden naar kerstverha-
len die zomaar op Beeckestijn 
plaatsgevonden zouden kun-
nen hebben. 
De verhalen starten om 14.00, 
14.30 en 15.00 uur.  Voor toe-
gang gelden de reguliere toe-
gangsprijzen. Voor de verhalen 
wordt geen toegang  gevraagd.

De gehele kerstvakantie is het 
mogelijk voor kinderen tus-
sen 4 en 8 jaar om deel te ne-
men aan de kindervertelmid-
dagen. De kosten daarvoor be-
dragen 6 euro per kind. Opge-
ven kan uiterlijk de avond te-
voren voor 18.00 uur via carla_
schut@hotmail.nl. De vertel-
middag gaat door bij aanmel-
ding van minimaal 4 kinderen. 
De kinderen kunnen al dan 
niet verkleed als kerstprinses 
of -prins deelnemen. De kin-
deren verwerken het verhaal in 
een werkstukje. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Kerst in De Heideberg
Santpoort-Noord - Wie Hos-
pice De Heideberg betreedt 
wordt direct  verrast door een 
aangename Kerstsfeer. Een 
sfeer, gecreëerd niet alleen 
door de vrijwilligers, maar ook 
door de familie en vrienden 
van de gasten. Met slingers, 
lichtjes een kerstboom, groot, 
maar ook piepklein. Kerstmis 
wordt nog steeds gezien als 
het feest van de vrede, hoe-
wel dat steeds minder geloof-
waardig wordt met alle oor-
logen en oorlogsdreiging om 
ons heen.Gelukkig is Kerst-
mis ook een mooie gelegen-
heid om dankbaarheid naar 
anderen te tonen. Hospice De 
Heideberg maakt graag ge-
bruik van de gelegenheid om 
al diegenen te bedanken, die 
met hun gulle gaven, in natu-
ra en financieel, het werk in 
het Hospice mede mogelijk 
hebben gemaakt. 

Onmogelijk is het iedereen 
met name te noemen; daarom 
een kleine bloemlezing.
Bakkerij Vreeman voor het 
dagelijks brood. Tuincentrum 
De Haan, voor die kerstboom 
waar je niet omheen kunt. 
Viswinkel Santpoort aan Zee 
voor dat lekkere stukje zalm 
en Snackbar Peter, omdat de 
gasten soms ook nog wel een 
kroketje lusten. 
Maar ook Slijterij Zeewijck 
met een mooie, nog lopende 
wijnactie. De politiek: kerstat-
tenties van de fracties Velsen 
Lokaal en VVD Velsen. De vrij-
willigers van de Oud-Katho-
lieke Kerk IJmuiden, die een 
kerstdiner verzorgen voor alle 
vrijwilligers van het Hospice.
Alle sponsors en donateurs, 
ook de niet-genoemden: met 
jullie gaven en giften hebben 
jullie het verblijf van de gasten 
zeer vaak opgefleurd.

Velsen-Noord - De Kenne-
mer Delta van Jan Schrama 
en Louis ‘t Hart heeft vier 
medailles in de IJmond uit-
gebracht, waarvan een me-
daille van de Jozefkerk in 
Velsen-Noord. Schrama, 
oud Velsen-Noorder heeft al 
vijf drinkglazen met de ge-
schiedenis van de voetbal-
club Velsenoord en twee 
cd’s met daarop het volks-
lied van Velsen-Noord en 
het clublied van  Velsen-
oord, het licht doen zien. 
Ook is hij initiatiefnemer 
van het Razziapad en het 
Herman Harsveldpad. De 
medaille kost 4 euro (kost-
prijs) en is verkrijgbaar bij 
Leo Aardenburg, de bloe-
mist aan de Wijkerstraatweg 
in Velsen-Noord.

Medaille van 
Jozefkerk
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Velsen-Noord - Je buurtbe-
woners een gelukkig nieuw-
jaar wensen onder het genot 
van een hapje en een drank-
je, dat kan in wijkcentrum de 
Stek in Velsen-Noord. Se-
niorencafé is iedere eerste 
zondag van de maand. Zon-
dag 3 januari staat in het te-
ken van ‘wens elkaar een ge-
lukkig nieuw jaar’. In het se-
niorencafé is er gelegenheid 
om een spelletje te doen of 
naar muziek luisteren of ge-
zellig te praten onder het ge-
not van een kop koffie of een 
borreltje. Het seniorencafé is 
geopend van 14.00 tot 16.30 
uur en de entree is 1 eu-
ro per persoon. Voor infor-
matie: Wijkcentrum de Stek. 
Heirweg 2, Velsen-Noord. 
Het telefoonnummer is 0251-
226445.

Nieuwjaars-
wensen in 

seniorencafé

Velsen-Zuid – Zaterdag 19 
december was bij s.v. Full 
Speed afdeling klootschieten 
het kerstvleestoernooi aan de 
gang. Ieder die meespeelde 
kreeg een pak karbonades. 
En wie niet aanwezig kon zijn 
krijgt een kerststol. Deze een-
malige geste, word niet ver-
volgd in 2016. Ook het par-
cours was anders. De Harm-
route maar dan andersom. 
Ook het weer was  tegenge-
steld zacht. Team 2 met Rob, 
Gerda, Sander en Raymond, 
werd eerste met 61-2. Team 3 
met Jan St., Dries en Bertus 
werd tweede met 64–8. Team 
1 met Willem, Jan Gr., Nico en 
Bertie werden derde met 65–
24. Team 4 met Peter, Ina en 
Harm werd vierde met 66-12. 

Klootschieten

IJmuiden - Donderdagavond 
(kerstavond) vindt er een 
kerstnachtdienst plaats in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 
250. Aanvang 22.00 uur. Deze 
dienst zal worden geleid door 
ds. J.J.H. Hoekstra uit Velsen-
Zuid. Dit jaar is er voor geko-
zen om zoveel mogelijk kerst-
liederen te laten zingen door 
alle aanwezigen. Organist is 
Ary Rijke. Na afloop is ieder-
een van harte welkom in De 
Rank voor warme chocolade-
melk en kerstbrood. Op eer-
ste kerstdag begint de dienst 
om 10.00 uur. Deze wordt ge-
leid door ds. G.F. Smaling uit 
Oegstgeest. 

Kerstdiensten in 
Nieuwe Kerk

High Tea voor Zeestroom
IJmuiden - De Zeestroom in 
IJmuiden, een initiatief van 
Zorgbalans, is een ontmoe-
tingscentrum voor mensen 
met een (beginnende) de-
mentie en hun mantelzorgers 
in Zeewijk, gevestigd vlakbij 
het wijksteunpunt. Twee da-
gen per week krijgt men er 
ondersteuning bij het om-
gaan met alle gevolgen van 
dementie. Het programma 
voor de verschillende groe-
pen kan er variëren van ge-
heugentraining tot meedoen 
aan een gespreksgroep. Er 
wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan bewegen en is 
er ruimte voor hobby’s en uit-
stapjes. Twee leerlingen van 

het Tendercollege, Mandy en 
Caitlin, lopen er stage.  Zij 
hadden het idee iets te doen 
voor de mensen van de Zee-
stroom. 
Samen met hun docent ko-
ken bedachten zij dat het 
leuk zou zijn om een groep 
te verrassen met een High 
Tea voor de Kerst. Leerlingen 
die de richting horeca doen 
zorgden voor verschillende 
overheerlijke hapjes die op 
een mooie manier gepresen-
teerd werden. Men was blij 
verrast door de uitgebreide 
keuze van de gerechten. Het 
was een groot succes en het 
werd met recht een heerlijke 
middag.

DCIJ-nieuws
Rijnsburg wint van 
Damclub IJmuiden

IJmuiden - Snelle achter-
eenvolgende nederlagen van 
Jesse Bos, Willem Winter en 
Kees Pippel zette de IJmui-
denaren op een nauwelijks 
te overbruggen achterstand. 
Het zijn juist deze toppers die 
vaak voor het tiental de pun-
ten moeten vergaren. Jes-
se Bos moest als eerste ca-
pituleren tegen de sterke Ri-
chard Kromhout. Hoewel 
Bos volop in de strijd ging 
moest in zijn tegenstander 
zijn meerdere erkennen. Een-
zelfde lot overkwam Willem 
Winter. En wederzijdse door-
braak naar de damlijn werd 
door de talentvolle Arjen de 
Mooij beter berekend en na 
een fraaie afwikkeling zorg-
de hij dat Rijnsburg een 2-0 
voorsprong pakte. Kees Pip-
pel beging een ernstige fout 
in de opening toen hij al bij 
de 13de zet een schijf verloor. 
Hoewel Pippel nog taai verzet 
bood was de partij niet meer 
te redden.  
Voor een positieve meeval-
ler zorgde Martin van Dijk. 

Tegen Cor van Dusseldorp 
kwam Van Dijk, na sterk po-
sitiespel, tot een winnen-
de stand. De uitslag had ook 
ander resultaat kunnen ge-
ven wanneer Dusseldorp een 
meer dan fraaie combinatie 
had genomen. Het spel ver-
liep daarna niet meer zo de-
sastreus voor het IJmuiden-
se tiental. Stijn Tuijtel speelde 
een degelijke remise en ook 
Conall Sleutel liet zich niet 
onbetuigd en pakte een punt. 
Cees van der Vlis zorgde zo-
waar voor de tweede winst.  
Feroz Amirkhan, door studie-
verplichtingen enkele malen 
niet inzetbaar, speelde een 
gedegen wedstrijd waarbij 
hij zijn voordeel niet in winst 
kon omzetten. Harrie van der 
Vossen, de vechter pur sang, 
ledde zijn schijven naar een 
verdiende puntendeling. In-
valster Jacqueline Schouten 
kon geen voordeel verkrijgen 
tegen Denise van Dam en na 
een mooie partij met een ge-
compliceerd eindspel was de 
nederlaag onafwendbaar.

Kerstengelen gezocht 
voor zwerfkatten

IJmuiden - Het jaar is voor-
bijgevlogen voor de vrijwilli-
gers van Stichting Zwerfkat-
ten havengebied IJmuiden.  
Niet zo vreemd als je bedenkt 
dat zij zeven dagen per week, 
24 uur per dag, klaar staan 
voor ‘hun’ zwerfkatten in de 
haven en de onplaatsbare 
katten in de opvang.  
Nu de populaties zwerfkat-
ten in het havengebied on-
der controle zijn, is er meer 
aandacht voor de opvang van 
onplaatsbare katten. En dat 
blijkt nodig. Het gaat dan om 
zeer angstige katten, onzin-
delijke katten, gehandicap-
te dieren of exemplaren met 
dure speciale zorg of een ge-
dragsprobleem die gedumpt 
zijn.  Omdat er weinig asiels 
zijn die kansloze katten een 
permanente plaats bieden, 
komen deze dieren steeds 
vaker in de veilige opvang 
van de IJmuidense stichting 
terecht.  In vrijheid natuurlijk, 
want hier zit niets in een hok 
opgesloten.
Maar deze gespecialiseer-
de zorg kost veel geld: al-
leen het voer voor de 150 
(zwerf)katten kost al 30 eu-
ro per dag. De stichting, die 
geheel afhankelijk is van gif-
ten, is daarom altijd hard op 
zoek naar de middelen om 
de zorg te kunnen continue-
ren. Dankzij de hulp van do-
nateurs en sponsors kon-
den zij afgelopen augustus 
een broodnodig tweede bin-
nen- en buitenverblijf ope-
nen! Maar ook kon een pro-
fessionele couveuse worden 
aangeschaft. Geen moment 
te vroeg want kort daarna 
kwam een vijftal zwerfkit-
tens binnen. De kleintjes wa-

ren tijdens bluswerkzaam-
heden bij een brand gevon-
den; doornat, onderkoeld en 
met rook in de longetjes. Na 
enige spannende dagen wa-
ren hun levenskansen al ver-
dubbeld!
Om nog meer levens te kun-
nen redden, wil de organisa-
tie zich het komend jaar rich-
ten op het verbouwen van 
de quarantaine, die nu niet 
meer voldoet. Een investering 
van 2500 euro waar zieke 
zwerfkatten nog jaren profijt 
van gaan hebben. Maar ook 
de zwervertjes buiten wor-
den niet vergeten. Deze ge-
castreerde, verwilderde kat-
ten worden bijgevoerd en in 
de gaten gehouden door de 
vrijwilligers. Maar de groep 
wordt gestaag ouder en 
heeft vaker medische hulp 
nodig. Met name de gebit-
ten blijven een kostbaar punt 
van aandacht.  Daarom zijn 
de dierenvrienden een inza-
melingsactie begonnen. Voor 
10 euro kunnen zij een zwer-
ver parasietvrij krijgen, voor 
30 euro een kat inenten te-
gen ziektes en voor 100 eu-
ro heeft één van hen weer ja-
renlang een topgebit! 
Tussen 10 december en 7 ja-
nuari loopt deze Kerstactie: 
elke donatie wordt dan door 
een sponsor met 50% ver-
hoogd. Dus 20 euro wordt 
verhoogd tot 30 euro en een 
gift van 100 euro is ineens 
150 euro. En zo helpt u de 
hulpbehoevende katten meer 
dan ooit!
Stichting Zwerfkatten IJmui-
den, rekeningnummer 
NL85INGB0004761772, on-
der vermelding van 50% actie 
of Kerstactie. Bedankt!

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Eten met nabestaanden
Santpoort-Zuid - Inloophuis 
Kennemerland start in janu-
ari weer met een Kook-Eet-
groep voor nabestaanden die 
hun partner verloren zijn aan 
kanker. Het doel is om samen 
de maaltijd te gebruiken, met 
ruimte voor het uitwisselen 
van ervaringen en aandacht 
voor verlies en rouw.
De sfeer zal open en laag-
drempelig zijn, het Inloop-

huis zorgt voor de praktische 
invulling van de maaltijd en 
men wordt van harte uitgeno-
digd om mee te koken en/of 
op te ruimen.
De veilige plek en ondersteu-
ning van deskundige vrij-
willigers, met veel ervaring 
op het gebied van rouw- en 
verliesbegeleiding, zullen er 
voor zorgen dat de gesprek-
ken aan tafel goed verlopen, 
er aandacht voor ieder is en 
men weer op verhaal kan ko-
men. Men geeft zich op voor 
de gehele periode, de groeps-
samenstelling blijft dus ook 
tijdens deze zes keer Kook/
Eten hetzelfde. Voor deze 
groep kunnen zich maximaal 
tien deelnemers inschrijven, 
dus wacht u niet te lang! 
Locatie: Inloophuis Kenne-
merland, Wulverderlaan 51, 
Santpoort-Noord. De data 
zijn: 13 en 27 januari, 10 en 
24 februari en 9 en 23 maart 
2016, steeds van 17.30 tot  
20.00 uur. Aanmelden kan via 
mail: info@inloophuiskenne-
merland.nl of telefonisch via 
023-8885367. De eigen bijdra-
ge voor zes avonden is totaal: 
52,50 euro.

Winters Beeckestijn 
trekt veel bezoekers

Velsen-Zuid - Het was zon-
dagmiddag gezellig druk op 
Buitenplaats Beeckestijn. In 
samenwerking met Cultuur-
compagnie Noord-Holland 
was een winterthemamiddag 
georganiseerd met een geva-
rieerd programma. Honder-
den mensen wisten de weg 
naar de fraaie buitenplaats te 
vinden.
Onder het genot van een 
glaasje glühwein of chocola-
demelk konden de bezoekers 
genieten van de optredens 
van diverse zangkoren die in 
stijl kerstliederen ten gehore 
brachten.

Kinderen genoten van de 
gratis poffertjes en zowel zij 
als de oudere aanwezigen 
luisterden geboeid naar de 
twee verhalenvertellers die in 
het huis en buiten in een tent 
actief waren.
De boswachter van Natuur-
monumenten trok er een aan-
tal keer op uit om een groep 
belangstellenden uitleg te 
geven over het belang van de 
historische tuinen en tot slot 
waren er nog  een beschei-
den aantal verkoopkramen, 
die zich in een warme be-
langstelling mochten verheu-
gen. (foto: Kenneth Stamp)

SVIJ E1 kampioen 
in laatste wedstrijd
IJmuiden - SVIJ E1 speelde vorige week in een thuiswed-
strijd met 3-3 gelijk tegen naaste concurrent Zandvoort. Het 
was de laatste wedstrijd in de poule. Een punt was voor SVIJ 
E1 genoeg voor het kampioenschap. Heel begrijpelijk dat dit 
uitbundig werd gevierd!

Jongste jeugd 
VV IJmuiden 
op het matje

Velsen-Zuid - Deze week 
geen trainen meer voor de 
mini-, F- en E-pupillen van 
VV IJmuiden: de grasmat 
krijgt haar welverdiende win-
terrust. In de winterstop volgt 
de jongste jeugd judolessen 
bij Dschen Dui in IJmuiden. 
Marnick Akersloot, buurt-
sportcoach in IJmuiden-Oost, 
is de judoleraar die de les-
sen geeft. Afgelopen maan-
dag hebben de eerste kinde-
ren kennis gemaakt met de 
grondbeginselen van deze 
van oorsprong Japanse zelf-
verdedigingskunst en dit tot 
groot enthousiasme van zo-
wel de kinderen als de ou-
ders. VV IJmuiden is zeer te-
vreden over de samenwer-
king met Akersloot en hoopt 
deze samenwerking verder 
uit te breiden met leuke en 
sportieve evenementen.

Ode aan Jack Bart
Vorige week woensdag is 
een markante IJmuide-
naar overleden. Jack Bart 
was bekend om de aan-
koop van platen uit zol-
ders of kelders. Hij fiets-
te van kringloopwinkel 
naar kringloopwinkel. Ze 
kennen Jack allemaal. Hij 

kon niets laten liggen, zag 
overal wat in. 
Toen het fietsen door Par-
kinson niet meer ging, reed 
Jack met zijn scootmobiel 
door IJmuiden, Santpoort 
en Haarlem. Je kwam Jack 
overal tegen en hij kende 
daardoor ook iedereen.

Kerstsamenzang in 
Santpoort-Noord gered

Santpoort-Noord - De tra-
ditionele kerstsamenzang om 
de kerst in te luiden zal ook 
dit jaar weer plaatsvinden 
op 24 december om 24.00 
uur ‘s nachts op het Broek-
bergenplein in Santpoort-
Noord. Een gelegenheids-
koor van Zanggroep Voices 
en een kerstcombo van Mu-
ziekvereniging Soli zullen sa-
men voor de begeleiding zor-
gen. ,,Het leek er even op dat 
de kerstsamenzang niet door 
kon gaan omdat er geen 
sponsor was, maar gelukkig 
zijn we mede door de publi-
citeit in lokale media gered 
door de sponsor Assurantie-
kantoor Nieuwland & Aarts 

uit Santpoort. We zijn heel 
blij dat we deze traditie on-
verminderd door kunnen zet-
ten. Volgende jaren zal op-
nieuw moeten worden beke-
ken hoe we deze organisatie 
financieel draaiende kunnen 
houden.’’
Ter verhoging van de sfeer 
op het Broekbergenplein be-
zoekers verzocht een lichtje/
kaarsje mee te brengen. Ui-
teraard is de glühwein en 
warme chocolademelk weer 
gratis. Muziekvereniging So-
li hoopt deze samenzang nog 
jaren te kunnen blijven orga-
niseren en daarbij rekenen zij 
ook een beetje op uw vrijwil-
lige bijdrage!

Velsen - De gemeenteraad 
van Velsen heeft tijdens de 
raad van 17 december een 
motie van D66Velsen aange-
nomen om Rijkswaterstaat te 
vragen om een sportief eve-
nement te organiseren bij de 
heropening van de Velser-
tunnel. De Velsertunnel gaat 
vanaf april naar verwachting 
negen maanden dicht, wat 
grote gevolgen zal hebben 
voor de Velsense bevolking. 
D66Velsen vindt het daarom 
een goed idee om de herope-
ning op een feestelijke ma-
nier te doen, waarbij is ge-
kozen voor een sportief eve-
nement zoals een hardloop-
wedstrijd of wielrenwedstrijd, 
eventueel samen met een 
wandeling. Op deze manier 
kunnen inwoners de opge-
knapte tunnel van binnen be-
kijken tijdens een leuk evene-
ment. De motie was eerder al 
in Beverwijk aangenomen en 
ook de raad van Velsen was 
het met de motie van Sander 
Smeets van D66Velsen eens. 
De motie werd met algemene 
stemmen aangenomen.

Hardlopen 
door de tunnel?

Digitaal inloopspreekuur
Velsen - Heb je vragen over 
het gebruik van je compu-
ter of tablet? Wil je meer we-
ten over e-books? Of heb je 
hulp nodig bij het downloa-
den? Loop dan eens binnen 
bij het digitaal inloopspreek-
uur bij Bibliotheek Velsen!
De medewerkers helpen je 
graag met nuttige informatie 

en tips. Het digitaal inloop-
spreekuur is gratis toeganke-
lijk en vindt plaats op woens-
dag 13 januari van 13.00 tot 
14.00 uur, vrijdag 22 janu-
ari van 10.00 tot 11.00 uur, 
woensdag 10 februari van 
13.00 tot 14.00 uur en vrij-
dag 19 februari van 10.00 tot 
11.00 uur.





Een kerstboom 
om van te houden

,,Zeg, die bouwmarkt verkoopt 
kerstbomen, Nordmannen om 
precies te zijn, en als we er 
pak ‘m beet 1500 airmiles te-
genaan gooien, valt de prijs 
reuze mee.” Mijn man kijkt 
mij heel tevreden aan over 
zijn zojuist bedachte plan. Oh 
ja, een kerstboom, die koch-
ten wij altijd om de hoek bij 
de buren die met een vuur-
korf meteen vanaf Sinterklaas 
de verkoop startten. Ze staan 
er niet meer omdat het stuk-
je grond verkocht is. Ze zijn 
uitgeweken en nu moeten we 
dus sowieso sjouwen met een 
boom. Ik wil geen kunstboom, 
zo¹n plastic geval, zo’n ijselijk 
recht kreng waar de neppig-
heid van afstraalt.
Ik wil een echte, ik houd van 
het ophalen, de geur, zelfs het 
uitvallen, ja ik ben er dol op. 
Zo’n echte leeft, heeft mis-
schien zelfs wel een ziel als je 
onze boomknuffelende prin-
ses mag geloven. Dus rijden 
wij naar die bouwmarkt twee 
dorpen verderop. Eerst wor-
den we een paar kilometer 
door de winkel geloodst, ter-
wijl we verleid worden allerlei 
kerstige zaken aan te schaf-
fen. Maar die hoef ik niet, ik 
kom voor een boom. Over-
al schalt kerstmuziek die ik 
overigens al aan moet horen 
vanaf 22 oktober waar wij op 
een Spaans vliegveld op on-

ze vlucht zaten te wachten. 
Inmiddels kan ik geen Jingle 
bells meer horen en ga ik bij-
na van rapmuziek houden. Al-
les is goed als het maar geen 
Rudolf, Christmas tree of Let 
it snow bevat. We komen uit 
op een buitenplaats waar de 
bomen dicht tegen elkaar lig-
gen, zo dicht dat je niet kunt 
inschatten of het een redelij-
ke boom is. Mijn man is min-
der kieskeurig en pakt de eer-
ste de beste beet. ,,Nou deze 
dan maar”, zegt hij vastbera-
den. Maar ik wil ‘m niet, jam-
mer voor het boompje, wat 
mij betreft is hij voor niks ge-
kapt en gaat hij mijn woonka-
mer niet opleuken. Hij is van 
onderen te breed, dan een 
stuk kaal en loopt vervolgens 
over in een ielig bovenkantje. 
,,Daar kan ik toch niets mee?” 
roep ik verbaasd. En zo mod-
deren we nog een tijdje ver-
der, geen enkel boompje vol-
doet aan de optuigelijke eisen 
die ik stel. 
De verkoopster komt vro-
lijk op ons af gehuppeld met 
de vraag: ,,Zoekt u een kerst-
boom?”, een tamelijk overbo-
dige vraag als je omringd door 
een naaldbomenwoud  ter 
grootte van het Amsterdam-
se bos aan het rondstruinen 
bent. ,,Ja wij zoeken een air-
milesboom, een Nordmann” 
poog ik. Meteen schat ze in 

dat aan ons weinig te verdie-
nen valt en met ,,moet u daar 
maar kijken” laat ze ons het 
verder zelf uitzoeken. We ko-
men er niet uit, de een is nog 
misvormder dan de ander en 
enigszins teleurgesteld rijden 
wij boomloos terug naar Uit-
geest. Toch maar even bij de 
nieuwe locatie kijken van de 
buren die nog een paar over-
gebleven bomen hebben 
staan. We zoeken en zoeken 
en vinden uiteindelijk voor ge-
noeg geld een boom die tot nu 
toe iedereen liet staan. Het is 
de minst erge van het stel. De 
stam wordt voor ons behulp-
zaam bijgezaagd en met veel 
gedoe proppen we het ge-
val in de auto. Eenmaal thuis 
moet ie even uitzakken zo-
dat de takken mooi komen te 
hangen. Vakkundig slaat mijn 
man er een kruis onder en 
twee dagen later wordt ie bin-
nengezet. De onderste tak-
ken dwalen alle kanten op en 
de tak waar de piek op moet, 
staat zo krom als een banaan. 
,,Zo, zo, zo, ben je daar lelij-
kerd?”, grijns ik het boompje 
toe. Als door een angel ge-
stoken zakt ie met een klap 
nog schever dan daarvoor en 
ik weet meteen waarom ik de 
komende dagen van hem ga 
houden.

Monique Teeling

Een wintervertelling
,,Ik ga vanavond uit”, grapte 
de oude vrouw die opgebrand 
in haar bed lag. Ze werd om-
ringd door haar acht kinde-
ren terwijl ze de dood in de 
ogen keek. Uit alle delen van 
de wereld waren ze naar het 
ouderlijk huis gekomen om 
afscheid van hun moeder te 
nemen. Want alle mensen 
die haar kenden, hielden van 
haar. Hun vader was al eer-
der heengegaan, maar dat af-
scheid was minder zwaar ge-
weest. De man was onbe-
trouwbaar.
Na haar begrafenis, kwamen 
de broers en zussen nog een 
keer bij elkaar om wat spullen 
van de oude vrouw te verde-
len. Het was kerstavond. De 
acht meest waardevolle voor-
werpen werden bij elkaar ge-
zet. Antiek en wat sieraden. 
De oudste zus, een alleen-
staande vrouw zonder kinde-
ren, had haar zinnen gezet op 
een klein schilderij en hoopte 
dat zij dat mee naar huis kon 
nemen. 
Er werd geloot om op een eer-
lijke manier de volgorde van 
het kiezen te bepalen en zij 
eindigde als een van de laat-
sten. Het schilderijtje werd ge-
kozen door haar oudste broer, 
waarna de vrouw genoegen 

moest nemen met haar moe-
ders trouwring. Toen de spul-
len verdeeld waren, kwam 
de broer met het schilderijtje 
naar haar toe. ,,Hier, voor jou. 
Ik wist dat je het mooi vindt en 
wilde er zeker van zijn dat het 
bij jou terecht zou komen.” De 
volgende dag stapte de broer 
fl uitend het vliegtuig in met de 
trouwring om zijn pink. 
Ook de zus liep die kerstdag 
rond met een glimlach van 
oor tot oor. Alleen zij wist dat 
het schilderij een klein ka-
pitaal waard was en ze hield 
het in haar bezit als een ap-
peltje voor de dorst. Een jaar 
later, net na kerst, stierf de 
vrouw plotseling. Haar zeven 
broers en zussen kwamen 
over voor haar begrafenis en 
hadden verdriet. Bij de afhan-
deling van haar administratie 
werd duidelijk dat het schil-
derij verzekerd was voor een 
groot bedrag. Het schilderij 
werd geveild, iedereen werd 
wat rijker, maar de nagedach-
tenis aan hun zus zou voor al-
tijd vertroebeld zijn. Moraal 
van het verhaal: wacht niet 
te lang met fouten herstellen, 
maar doe het niet tijdens het 
kerstdiner.

Anneke Zonneveld. 

Groot en klein leed
Kerst... het geeft me een am-
bivalent gevoel. Ik heb uitein-
delijk positieve gevoelens bij 
kerst, maar dat is lang niet al-
tijd zo geweest. Ik voel me ook 
een beetje schuldig in mijn 
kleine wereldje waarin ik wel 
happy ben met kerst, maar ook 
besef dat anderen dat totaal 
niet kunnen zijn. 
Kaarslicht, verlichte tuinen, 
mooi versierde kerstbomen; 
ik ben er gek op. Maar het 
zijn ook dagen waarin je je 
juist extra eenzaam kunt voe-
len. Ik heb het, gelukkig jaren 
geleden, aan den lijve onder-
vonden en dat was hard, kei-
hard. Het zijn dagen waarop 
mensen die gelukkig zijn zich 
nog gelukkiger voelen, maar 
voor mensen die in een lasti-
ge levensfase zitten kunnen 
het juist vreselijke dagen zijn. 
Voor mij is het ook een voorbo-
de van een moeilijke tijd. In de 

dagen tussen kerst en oud en 
nieuw zijn zeer dierbaren mij 
plotseling ontvallen. Mijn vader 
(66) in 1986, mijn schoonmoe-
der (66) in 1988 en mijn broer 
(49) in 1998. Die drama’s, ook 
al is het al zo lang geleden, zal 
ik altijd met me meedragen en 
dat hoort dus voor mij ook al-
tijd bij kerst. Ik ben, nog steeds, 
elk jaar blij als 27, 28, 29 en 30 
december weer voorbij zijn.
Maar wat is dit maar een, re-
latief gezien, klein leed in ver-
gelijking met wat de men-
sen moeten voelen die nu in 
een tentje met hun gezinne-
tje de kerst doorbrengen, to-
taal in het ongewisse over hun 
toekomst. Hele gezinnen die 
huis en haard noodgedwon-
gen achter zich hebben gela-
ten. Kunnen wij ons daar IETS 
bij voorstellen? Ik niet!

Renée Wouwenaar.
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5.000 gratis autowasbonnen
Opening BOB Autowas 

gevierd met korting
Velserbroek - Villa Wes-
tend en BOB Autowas vie-
ren de opening van de mo-
derne wasstraat met 5.000 
gratis wasbeurten én kor-
ting op een diner in het res-
taurant aan de Westbroek-
plas. BOB Autowas is sinds 
deze maand gevestigd in een 
voormalige bouwmarkt aan 
de Meubelmakerstraat in 
Velserbroek.
Iedereen die bij Villa Wes-
tend komt lunchen of dine-
ren, ontvangt een bon voor 
een intensief wasprogram-
ma ter waarde van 15 eu-
ro bij BOB Autowas. Er zijn 
5.000 bonnen gedrukt. De 
actie werkt ook andersom, 
want klanten van BOB Au-
towas ontvangen een kor-
tingsbon van 15% voor een 
diner bij Villa Westend (zo-
lang de voorraad strekt). Als 
extraatje ligt voor de 100ste 
en 200ste klant die zijn auto 
laat wassen een dinerbon ter 
waarde van 100 euro klaar.
Tijdens de 100% Nieuwjaars-
borrel op zaterdag 2 januari 

is het BOB Autowas Promo-
team aanwezig om autowas-
bonnen uit te delen aan de 
bezoekers. Die avond zijn er 
optredens van diverse bands 
en artiesten, waaronder Wol-
ter Kroes. Tickets kosten 10 
euro en zijn te koop bij Vil-
la Westend.
BOB Autowas beschikt over 
moderne wasstraten waar-
in gebruik wordt gemaakt 
van textiele lappen voor een 
streeploos eindresultaat. 
Daarnaast wordt gebruik ge-
maakt van een geavanceerd 
wateronthardingssysteem 
voor een vlekvrije droging en 
worden alleen de beste mi-
lieuvriendelijke producten 
gebruikt.
Het bedrijf biedt een uniek 
programma aan waarbij au-
to’s in 10 minuten door een 
team op de interieurband 
van binnen geheel schoon 
gemaakt worden. Ondertus-
sen kunnen klanten genieten 
van een vers kopje koffie of 
thee. Zie ook www.bobauto-
was.nl.

Brug over middensluis 
afgesloten

IJmuiden - De brug over de 
middensluis aan de kant van 
de zee verkeert in slechte 
staat. Dat is gebleken tijdens 
een inspectie van Rijkswater-
staat. De brug is met directe 
ingang afgesloten. 
De schade aan de brug is 
vermoedelijk ontstaan door 
te zwaar verkeer. Als gevolg 
van de overbelasting zijn er 
scheuren ontstaan en zijn 
de wielstellen onder de brug 
beschadigd. Rijkswaterstaat 
gaat de brug op korte termijn 
repareren. Naar verwachting 
duurt dit enkele maanden.
Weggebruikers moeten re-
kening houden met vertra-
ging op de sluisroute. Afhan-
kelijk van de waterstand en 
hoeveel schepen er geschut 
worden, kan de vertraging 
oplopen tot meer dan 40 mi-
nuten. Er ontstaat niet alleen 
vertraging als gevolg van 
het schutten, maar ook om-
dat het verkeer dat staat te 
wachten maar in één richting 
tegelijk over de brug aan de 
kanaalzijde kan rijden.

In januari zijn er ook onder-
houdswerkzaamheden aan 
de Noordersluis. Er worden 
dan meer schepen door de 
middensluis geschut. Daar-
door ontstaat extra vertra-
ging. Rijkswaterstaat advi-
seert automobilisten in die 
maand geen gebruik te ma-
ken van de route over het 
sluizencomplex maar gebruik 
te maken van de Velsertun-
nel.
Rijkswaterstaat onderzoekt 
of het mogelijk is fietsers en 
voetgangers wel gebruik te 
laten maken van de afgeslo-
ten brug. Daar zal begin ja-
nuari meer duidelijkheid over 
zijn. Er wordt ook onderzocht 
of het mogelijk is nood- en 
hulpdiensten en vletterlie-
den gebruik te laten maken 
van de brug aan de zeezijde. 
Scheepvaart ondervindt geen 
hinder van deze situatie.
Rijkswaterstaat gaat er van 
uit dat de herstelwerkzaam-
heden klaar zijn voor de re-
novatie van de Velsertunnel 
begint. (foto: Rijkswaterstaat)

IJmond – De gemeentera-
den van de drie IJmondge-
meenten (Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen) hebben eind 
oktober besloten dat er on-
derzoek mag worden gedaan 
naar de mogelijkheid van be-
stuurlijke samenwerking voor 
de IJmond. Eerst zal een eva-
luatie worden gedaan, daar-
na volgt een besluit over de 
structuur van besturen die 
het best bij de IJmond past. 
De Regiegroep IJmond heeft 
al gesproken over de aan-
pak en fasering van het plan, 
waarbij alle ruimte is voor 
participatie. Het doel van de 
bestuurlijke samenwerking 
is de IJmond te versterken. 
De kosten voor de plannen 
zijn begroot op 110.000 eu-
ro. Deze kosten zijn voor de 
werkconferentie, participatie, 
communicatie en voorberei-
dende werkzaamheden. Ge-
wogen naar inwoneraantal is 
dat omgerekend naar 50.000 
euro voor de gemeente Vel-
sen en 30.000 euro voor elk 
Beverwijk en Heemskerk.

Onderzoek 
naar één 

bestuur IJmond

Velsen – SHIP staat voor 
Sluis- en HavenInformatie-
punt, een mooie afkorting 
voor een laagdrempelig be-
zoekerscentrum rond de 
bouw van de nieuwe zee-
sluis in IJmuiden. Maar ook 
kan men hier kennis ma-
ken met het hele sluizen-
complex, de haven en de 
bedrijvigheid en de beroe-
pen in en rond het Noord-
zeekanaalgebied. Het colle-
ge van Velsen heeft voorge-
steld over vijf jaar een be-
drag van totaal 200.000 eu-
ro beschikbaar te stellen 
voor SHIP. Zij zien SHIP 
als een interessant concept 
om de gemeente en regio 
te profileren als nautische 
toegangspoort en als plek 
om kennis en interesse in 
havens en techniek te ver-
groten. Maar de twee ton 
wordt alleen op tafel ge-
legd als ook andere part-
ners meebetalen. De nieu-
we zeesluis in IJmuiden zal, 
voorlopig, de grootste ter 
wereld zijn.

Twee ton 
voor SHIP

Kluswoningen in
Jan Ligthartgebouw
IJmuiden – Het college van 
Velsen heeft 1,1 miljoen euro 
beschikbaar gesteld om het 
Jan Ligthartgebouw aan te 
passen voor de verkoop van 
kluswoningen. Door de ver-
koop van tien woningen wil 
de gemeente deze investe-
ring budgetneutraal terug-
verdienen.
Het oude Jan Ligthartgebouw 
is nu niet geschikt om in te 
wonen. De bedoeling is dat 
er bouwkundige aanpassin-
gen komen, zodat er tenmin-
ste tien wooneenheden met 
voordeuren en meterkas-
ten komen die door de nieu-
we eigenaars kunnen wor-
den afgebouwd. Voor het zo-

ver is zal de gemeente inves-
teren in een nieuw dak met 
dakkapellen. Daardoor ont-
staat een uniform gevelbeeld 
en dat moet het voor kopers 
aantrekkelijk maken. Zij hoe-
ven dan (samen) geen bouw-
vergunningen aan te vragen 
voor wijzigingen aan de ge-
vel. De oude riolering en ver-
warming wordt door de ge-
meente gesloopt en aanwe-
zig asbest wordt veilig afge-
voerd. De nieuwe eigenaren 
kunnen zelf aan de slag met 
isoleren, indelen en het aan-
leggen van alle installaties, 
zodat zij de woning of het ap-
partement naar eigen inzicht 
kunnen inrichten.

Nieuwjaarswedstrijd 
bij RKVV Velsen
Driehuis - Op vrijdag 1 ja-
nuari staat RKVV Velsen 
weer in de spotlights tij-
dens de nieuwjaarswed-
strijd op Sportpark Driehuis. 
Aansluitend vindt de nieuw-
jaarsreceptie plaats. 
Het programma begint om 
14.00 uur met de klassieke 
wedstrijd tussen het huidi-
ge eerste elftal van Velsen 
en (G)Oud Velsen 1. Bij (G)
Oud Velsen 1 zijn onder an-
dere Rick Schotvanger, Rob 
Spronk, Dennis van Baekel, 
Evert Kuitwaard, Patrick van 
der Fits, Barry Schildwacht 
en Pim Smit te bewonderen. 

Velsen wil graag al haar le-
den, sponsoren, vrijwilli-
gers en supporters uitnodi-
gen om te komen genieten 
van deze wedstrijd, waar-
bij er voor, tijdens en na de 
wedstrijd voldoende ruimte 
is om elkaar een sportief en 
gezond 2016 toe te wensen. 
Na de wedstrijd zal de oer-
gezellige nieuwjaarsrecep-
tie plaatsvinden in de kan-
tine.
Velsen heeft ook dit jaar 
weer een fantastische loterij 
op poten gezet waarbij zeer 
uiteenlopende en interes-
sante prijzen te winnen zijn!

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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‘t Mosterdzaadje
Twee top musici op 
Tweede Kerstdag
Santpoort-Noord - De pia-
niste Dasha Moroz en de vi-
olist Artiom Shishkov (prijs-
winnaars van het Koningin 
Elisabeth Concours in Bel-
gië), staan op Tweede Kerst-
dag, zaterdag 26 december 
om 15.00 uur op de planken 
van ‘t Mosterdzaadje. Zij voe-
ren werk uit van Bach (Cha-
conne), Ysaye (Ballade), Ra-
vel (Tzygane),  Bloch (Nigun) 
en Chausson (Poème).
Sinds 2000 spelen de in 
Minsk geboren en afgestu-
deerde musici als duo sa-
men. En hoewel het beiden 
echte solisten gaan ze als 
duo een unieke samenwer-
king aan. Hun verbluffend 
goed samenspel oogstte di-
rect veel succes.  Dat resul-
teerde weer in veel prijzen. 
Internationaal wonnen ze so-
listisch en als duo wel dertig 

belangrijke concoursen. Ze 
treden op in heel Europa en 
van hen worden vaak opna-
mes gemaakt voor de radio 
en tv. Hun cd-opnames zijn 
talrijk. 
Beiden hebben een leven van 
altijd onderweg zijn. Artiom 
Shiskov is eerste violist van 
het Lipkind Quartet en reist 
over de hele wereld. Dasha 
Moroz treedt op in heel Eu-
ropa en doceert aan de mu-
ziek academie in Minsk. Op 
hun website is hun indruk-
wekkende staat van verdien-
ste te zien. Www.artiomshis-
hkov.com 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Hattrick bezorgt 
Stormvogels zege

IJmuiden - Tegen SVW’27 
uit Heerhugowaard speelde 
Stormvogels niet alleen de 
laatste wedstrijd van dit jaar, 
maar ook het laatste duel van 
de eerste competitiehelft. Na 
een matige eerste helft, af-
gesloten met een 0-0-rust-
stand, werd na een goed 
tweede part de eindstand 
3-1. Matchwinner werd Bas-
tiaan Scholten die een onver-
valste hattrick maakte.
Lag het aan het vele zand, 
dat in grote hoeveelheid op 
het hoofdveld was gestrooid, 
dat is niet bekend, maar wel 
is zeker dat het spelpeil aan 
beide kanten de eerste helft 
niet van een al te hoog ni-
veau was. Stormvogels was 
de betere ploeg en creëerde 
zich een redelijk aantal kan-
sen, onder meer voor Etkin 
Zivkara, maar omdat te non-
chalant daarmee werd omge-
gaan, hoefde SVW’27-doel-
man Dion Bleeker niet een 
keer de gang naar het net te 
maken.
De tweede helft werd Storm-
vogels overduidelijk de bo-
venliggende partij en na 
wat kansjes gemist te heb-
ben nam Stormvogels na ze-
ven minuten de leiding. Van-
af links gaf de opnieuw zeer 
gedreven Bastiaan Scholten 
een lage voorzet, die door de 
Heerhugowaardse verdedi-
ging half weggewerkt werd 
waardoor Stormvogels weer 
in balbezit kwam en via via 

kwam de bal voor de voeten 
van Scholten die met een kei-
hard schot het net liet bollen, 
1-0.
Halverwege de tweede helft 
wist Scholten met een ge-
plaatst afstandsschot op-
nieuw doelman Bleeker te 
verschalken, 2-1. En ondanks 
het feit, dat Stormvogels druk 
bleef uitoefenen op het team 
van trainer Kenneth Goud-
mijn, die in eerste helft door 
scheidsrechter M. ten Dam-
me richting tribune was ver-
wezen, wist SVW’27-verdedi-
ger Tim Kramer acht minuten 
voor tijd voor de aansluitings-
treffer te zorgen, 2-1.
Stormvogels werd hierna een 
paar minuten onder druk ge-
zet, maar echt gevaarlijk kon 
SVW’27 niet meer worden. 
Een paar minuten voor tijd 
werd Bastiaan Scholten in de 
diepte gestuurd en heel be-
kwaam passeerde hij doel-
man Bleeker opnieuw, 3-1. 
Voor Scholten was dit een 
onvervalste hattrick.
Door dit positieve resultaat 
staat Stormvogels op een ge-
deelde vijfde plaats en in de 
stand om de tweede periode 
is men opgeklommen tot de 
tweede plaats, een punt ach-
ter op FC Uitgeest.
Op 24 januari a.s. spelen de 
IJmuidenaren hun eerste 
wedstrijd na de winterstop in 
Beverwijk tegen De Kenne-
mers; een gevecht tussen de 
gebroeders Adrichem.

Driehuis - De actie van leer-
lingen van het Ichthus Lyce-
um om vluchtelingen te hel-
pen is een eclatant succes ge-
worden. 
Leerlingen hebben canvas 
tasjes voorzien van mooie tek-
sten. Vervolgens werden de 

tasjes gevuld, met shampoo, 
deodorant, tandpasta, tanden-
borstels etcetera. Dit gebeurde 
in overleg met vluchtelingen-
werk Velsen. Het is hartver-
warmend hoe  leerlingen, do-
centen en ouders gehoor heb-
ben gegeven aan deze actie.

IJmuiden – Het vooront-
werpbestemmingsplan Bin-
nenhaven is onlangs vrijge-
geven voor inspraak. In het 
gemeentehuis en op de web-
site www.velsen.nl is het plan 
in te zien. Het plangebied is 
omsloten door het park aan 
de Zeeweg, de Velserduin-
weg, de Appelboomstraat en 
het Appelboompad. Er is een 
plan gemaakt voor 50 eenge-
zinswoningen die een open 
carré vormen waarbij op het 
binnenterrein de achtertui-
nen en parkeerplek wor-
den gerealiseerd. Er komen 
aan de buitenzijde ook par-
keerplaatsen. Er zullen extra 
parkeerplaatsen worden ge-
maakt, ook omdat bij de eer-
dere nieuwbouwwoningen 
en appartementen niet vol-
doende parkeerplek is ge-
realiseerd. Daar is een cij-
fermatig tekort van onge-
veer 100 parkeerplaatsen. De 
toegang tot het woongebied 
gaat via de Velserduinweg en 
de Zeeweg. Omdat apparte-
menten in IJmuiden slecht op 
de markt liggen is gekozen 
voor woningen met een tuin. 
Het oorspronkelijke plan om 
zorgwoningen op het terrein 
van het voormalige Zeeweg-
ziekenhuis te bouwen wordt 
met dit voorontwerp niet ge-
realiseerd. Dat heeft ook te 
maken met huidige ontwik-
kelingen in de zorg, waar-
bij wonen en zorg wordt ge-
scheiden. In het volgende 
plan zou ruimte zijn voor het 
ontwikkelen van zowel be-
schermd als verzorgd wonen.

Voorontwerp 
Binnenhaven

Geen studenten-
woningen in Breezicht
IJmuiden - Er komen geen 
woningen voor studenten 
van het Nova College in de 
toren van Breezicht. Dat heeft 
het onderzoek naar de haal-
baarheid van deze optie uit-
gewezen. 
Zorgbalans, het Nova College 
en Woningbedrijf Velsen on-
derzochten de mogelijkheid 
studenten van de Maritieme 
Academie Holland in de to-
ren van Breezicht te huisves-
ten. Uit het onderzoek blijkt 
dat de kosten voor de nodi-
ge aanpassingen van het ge-
bouw, in combinatie met de 
huur die de studenten kun-
nen betalen, een groot tekort 
oplevert. 
Op de begane grond en de 
eerste drie verdiepingen van 
Breezicht blijft Zorgbalans 90 

oudere bewoners met zorg 
huisvesten. Op de verdie-
pingen daarboven blijven de 
huidige bewoners wonen. De 
vrijkomende woningen wor-
den ingezet voor ouderen die 
tijdelijk opvang nodig heb-
ben. Hier blijkt veel vraag 
naar. Op deze manier kan de 
woontoren nog een plek bie-
den aan ouderen die in ver-
schillende mate zorg nodig 
hebben. 
Als gevolg van het overheids-
beleid blijven mensen langer 
thuis wonen, ook als ze zorg 
nodig hebben. Hierdoor zijn 
er minder plaatsen nodig in 
de woonzorgcentra. Voor de 
toekomst wordt er daarom 
wel gekeken naar een alter-
natieve bestemming van de 
toren.

Gewonden 
bij frontale 
aanrijding

Velserbroek - Bij een ver-
keersongeval tussen twee 
scooters zijn donderdag-
avond twee gewonden ge-
vallen. Het ongeval gebeurde 
rond elf uur op het fietspad 
langs de Vlietweg in de bocht 
naar het Delftplein. Beide 
scooters zijn in de bocht fron-
taal met elkaar in botsing ge-
komen waarna de bestuur-
ders hard ten val kwamen. 
Twee ambulances kwamen 
ter plaatse om de gewonden 
te verzorgen. Een gewonde is 
naar het Rode Kruis Zieken-
huis overgebracht en de an-
dere naar het Spaarne Gast-
huis. De verkeersongevallen-
analyse (VOA) van de politie 
is een onderzoek gestart om 
de exacte toedracht van het 
ongeval te achterhalen. 
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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.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Thaliaplein geopend
Donderdag 17 december werd in 
Oud-IJmuiden gevierd dat het 
Thaliaplein klaar is.

De afgelopen jaren is het voorma-
lig bedrijventerrein omgetoverd in 
een aantrekkelijk nieuw woonge-
bied. Het was een gezellig samenzijn 
bij de kerstboom met de nieuwe be-
woners, mensen van BPD Ontwikke-
ling, Velison Wonen, Woningbedijf 
Velsen en de gemeente Velsen. Op de 
foto overhandigt Wethouder Ronald 
Vennik een kerstkaart van het Tha-

liaplein aan de heer Chris Hoppen-
brouwer en mevrouw Truus Groen, 
beide bewoners van het eerste uur in 
Oud-IJmuiden.

Met de recente start verkoop van 
DOK 09 wordt op korte termijn de 
250ste nieuwbouwwoning gereali-
seerd. En dat is nog niet alles. In de 
komende paar jaar komen er nog 
minstens 250 woningen bij in Oud-
IJmuiden. Voor meer informatie 
kijk op www.oudijmuiden.nl. (foto: 
Reinder Weidijk)

Wijkcentrum gesloten
Wijkcentrum De Stek in Velsen-
Noord is tussen Kerst en Oudjaar 
gesloten.

Normaal gesproken zijn er ’s maan-
dags tussen 16.00 en 16.30 uur 
mensen aanwezig van Burgerza-

ken, gemeente Velsen. Dat gaat op 
maandag 28 december dus niet 
door. 

Die dag kunt u tot 16.00 uur bij Bur-
gerzaken op het gemeentehuis in 
IJmuiden terecht.

Allemaal diamanten
2015 was het jaar van een onge-
kend aantal diamanten echtpa-
ren in Velsen. Maar liefst 67 echt-
paren waren dit jaar 60 jaar ge-
trouwd.

De gemeente Velsen had hen vorige 
week woensdag (16 december) alle-
maal uitgenodigd om dit jubileum te 

komen vieren. Wie niet op eigen ge-
legenheid kon komen, werd opge-
haald. In totaal maakten 31 diaman-
ten koppels gebruik van deze uitno-
diging. De bruidsparen werden ver-
welkomd door locoburgemeester 
Annette Baerveldt, die zichtbaar ge-
noot van hun verhalen. (foto: Rein-
der Weidijk)
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Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in de gemeente 
Velsen uitsluitend op 31 decem-
ber 2015 van 18.00 uur tot 1 ja-
nuari 2016 02.00 uur worden af-
gestoken.

Geen vuurwerk op schoolpleinen 
Tijdens de jaarwisseling is het ver-

boden om vuurwerk af te steken 
op schoolpleinen en de omgeving 
daarvan. De politie zal optreden te-
gen degenen die dit verbod overtre-
den. Overtreding kan leiden tot een 
hechtenis van maximaal 3 maan-
den of een fi kse geldboete. (foto: ge-
meente Velsen)

Brug middensluis dicht
De brug over de middensluis aan 
de zeezijde blijkt onverwacht 
in slechte staat te verkeren. Dat 
constateerde Rijkswaterstaat tij-
dens de laatste inspectie van de 
bruggen op het sluizencomplex 
in IJmuiden. De brug is direct af-
gesloten voor al het verkeer. Op 
korte termijn start een onderzoek 
naar de reparatie. Advies voor au-
tomobilisten: ga niet over de slui-
zen maar via de Velsertunnel.

De schade aan de brug is waarschijn-
lijk ontstaan doordat er te zwaar ver-
keer overheen rijdt. Rijkswaterstaat 
gaat de brug op korte termijn repare-
ren; dit gaat naar verwachting enke-
le maanden duren. 

Weggebruikers moeten rekening 
houden met vertraging op de sluis-
route. A� ankelijk van de water-
stand en hoeveel schepen er geschut 
worden, kan de vertraging oplopen 
tot meer dan 40 minuten. Daar komt 

nog vertraging bij, omdat het verkeer 
dat staat te wachten maar in één 
richting tegelijk over de brug aan de 
kanaalzijde kan rijden. Rijkswater-
staat advisee0rt automobilisten om 
geen gebruik te maken van de rou-
te over het sluizencomplex, maar ge-
bruik te maken van de Velsertunnel.

Fietsers en voetgangers wel over 
de brug? 
Onderzocht wordt of fi etsers en 
voetgangers wel gebruik kunnen 
blijven maken van de brug. Begin ja-
nuari wordt dat duidelijk. Tot die tijd 
kunnen fi etsers en voetgangers ge-
bruik maken van de pont vanaf het 
Pontplein in IJmuiden. 

In april 2016 begint de renovatie van 
de Velsertunnel. De Velsertunnel 
is dan voor 9 maanden afgesloten. 
Rijkswaterstaat gaat er van uit dat 
de herstelwerkzaamheden aan de 
brug over de middensluis klaar zijn 
voor deze renovatie begint.

Tien maatregelen voor gebouwen

Check (brand)veiligheid
Zet afvalcontainers binnen, sluit 
ramen en deuren goed, en zorg 
dag en nacht voor goede buiten-
verlichting – een paar tips uit de 
checklist die de brandveiligheid 
van uw gebouwen verbeteren. 
Alle tien de tips staan op www.
velsen.nl. Zo kunt u schade voor-
komen, en dat scheelt een hoop 
narigheid en geld. 

In deze tijd van het jaar is er veel 
meer schade aan gebouwen dan an-
ders – bijvoorbeeld door vuurwerk. 
Vaak zijn het gelegenheidsschades, 
dat wil zeggen dat de vaak jonge da-
ders niet alle con-sequenties van 
hun acties overzien. Lees de check-
list ‘(Brand)veilig het jaar uit’ op 
www.velsen.nl en doe uw voordeel 
met tien eenvoudige maatregelen.

Sociaal Wijkteam staat voor u klaar in Velserbroek
Het Sociaal Wijkteam staat voor u klaar. Ook op donderdag 17 december was dat zo. On-
der het genot van warme chocolademelk en een stukje kerststol konden inwoners van 
Velserbroek kennis maken met de zorgverleners en hun service.

Het Sociaal Wijkteam stond deze zachte winterdag in het winkelcentrum van Velserbroek om 
kennis te maken met de inwoners. Maar vooral om hen op weg te helpen als er zorg nodig is. Tij-
dens de verschillende gesprekken werd duidelijk dat het Sociaal Wijkteam nog aan bekendheid 
kan winnen. Veel inwoners van Velserbroek waren geïnteresseerd in de mogelijkheden van het 
team. Door hun professionaliteit en de samenwerking met verschillende organisaties kan het 
Sociaal Wijkteam mensen goed informeren, leren om hun eigen kracht te benutten of door te 
verwijzen waar nodig.

Eens per maand in Velserbroek
Het Sociaal Wijkteam is vanaf  7 januari 2016 iedere eerste donderdagochtend te vinden in de 
bibliotheek van Velserbroek van 11.00 tot 12.30 uur. Bent u het team misgelopen en wilt u meer 
weten? Heeft u zelf een vraag of een probleem, kom dan langs.  Iedereen is welkom! Bellen kan 
ook via nummer: 088-8876970. E-mail: contact@swtvelsen.nl. Of u belt het algemene nummer 
van de gemeente Velsen: 140255 (geen netnummer nodig). (foto: gemeente Velsen)
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Bewonersinitiatief verzilverd

WhatsApp-borden
geplaatst in Velsen-Noord
Ongenode gasten: er wordt op 
u gelet! Sinds 11 december han-
gen er WhatsApp-borden in Vel-
sen-Noord. Wethouder Robert te 
Beest, relatiemanager Rob Plessi-
us en wijkagent Henk Hobo deden 
samen de onthulling.

Door middel van Whatsapp groe-
pen maken de bewoners van Velsen-
Noord elkaar attent op zaken die spe-
len in de buurt. Ze houden een oogje 
in het zeil, zodat ze sneller verdachte 
zaken door kunnen geven aan de po-
litie.

Het wijkplatform van Velsen-Noord, 
waarin ook de gemeente vertegen-
woordigd is, wilde de WhatsApp-bor-

den plaatsen en vroeg of de gemeente 
Velsen daarbij kon helpen. Rob Ples-
sius, de wijkrelatiemanager van Vel-
sen, maakte hen attent op de moge-
lijkheid van een ‘bewonersinitiatief ’ 
en zo kwam de zaak aan het rollen. 
In totaal zijn er in Velsen-Noord zes 
WhatsApp-borden geplaatst, in elke 
wijk één. 

Om er een o�  cieel tintje aan te geven, 
mocht Robert te Beest, wethouder 
Welzijn, het bord aan de Melklaan 
onthullen, in aanwezigheid van wijk-
agenda Henk Hobo en Rob Plessius. 
Allen hopen dat Velsen-Noord door 
de borden en de WhatsApp-groepen 
veiliger en lee� aarder wordt. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
In december en januari zijn dit de openingstijden:

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Donderdag 31 december (Oudejaarsdag) Gesloten vanaf 16.00 uur
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  Gesloten
Maandag 4 januari   Open vanaf 10.00 uur

Donderdagavond 24 en 31 december is het gemeentehuis ook gesloten.

Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op woensdag 6 januari kun je weer kerstbomen inleveren voor ver-
branding. Elke boom is 50 eurocent waard. Heb je er veel? Breng ze 
dan naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in IJmuiden en de 
Hagelingerweg in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45, Canopusplein van 13.00 tot 16.00 

uur
• IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats van 13.00 tot 19.00 uur 
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van 13.00  tot 16.00 uur
• Velserbroek: Vestingplein van 13.00 tot 17.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne van 13.00 tot 16.00 uur
• Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de kerk van 13.00 tot 16.00 uur
• Santpoort-Zuid: naast het station van 13.00 tot 16.00 uur 
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Burgemeester Weertplantsoen, brand-

plaats, van 13.00 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover de 
tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 9 januari 2016 neemt HVC Inzameling (vroeger ReinUnie) de 
kerstbomen mee die vanaf 8.00 uur bij de minicontainers of bij de onder-
grondse containers liggen. (foto: gemeente Velsen)

Burgernet breidt zich uit
Burgernet Velsen heeft er 186  
nieuwe deelnemers bij! Dit is 
het voorlopige resultaat van 
een campagne in de afgelopen 
maand. 

Bij Burgernet doet de politie een be-
roep op de burgers. Diegenen die 
zich bij het netwerk hebben aan-
gemeld, ontvangen na een incident 

een spraak- of sms-bericht met een 
duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de ver-
dachte zien of andere aanwijzin-
gen hebben, kunnen zij gratis bellen 
naar 0800-0011. Zo kan de politie 
sneller en gerichter zoeken. 

Ook meedoen? Aanmelden bij Bur-
gernet kan via www.burgernet.nl.
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Afval tijdens feestdagen
HVC (vroeger de ReinUnie) 
neemt verschillende maatre-
gelen om vuurwerkschade te 
voorkomen. Het huisvuil wordt 
soms op andere dagen opge-
haald, parkeermeters gaan uit, 
afvalcontainers worden afge-
sloten of weggehaald en nog 
meer. Hieronder de maatrege-
len op een rij.

Huisvuil
Uw huisvuil wordt tijdens de 
Kerst op andere dagen opgehaald. 
De inzameling is naar voren ge-
plaatst of naar achteren. Kijk op 
de digitale afvalkalender op www.
hvcgroep.nl. Ook het afvalbreng-
station van HVC is tijdens de 
feestdagen gesloten.

Prullenbakken & afvalcontai-
ners
Tegen de kerst worden diverse 
openbare prullenbakken dichtge-
maakt, net als de meeste houders 
van hondenpoepzakjes. In de he-
le gemeente Velsen worden de bo-
vengrondse ‘Plastic Hero’ con-
tainers voor plastic afval op 30 of 

31 december weggehaald en tus-
sen 2 en 4 januari weer terugge-
zet. De ondergrondse container 
voor kunststof afval bij winkel-
centrum Velserbroek wordt op 31 
december afgesloten tot 2 januari. 
De ondergrondse containers voor 
kunststof die bij de andere win-
kelcentra staan, blijven wel open, 
evenals de papier- en glas contai-
ners.

Parkeermeters 
De parkeermeters worden in Vel-
sen op maandag 28 december uit-
gezet en op maandag 4 januari 
2016 weer in bedrijf genomen. 

Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomen-
verbrandingen in IJmuiden en 
Santpoort op woensdag 6 januari 
kunnen overgebleven kerstbomen 
op zaterdag 9 januari vanaf 08.00 
uur worden neergezet bij de clus-
terplaats voor minicontainers of 
bij de ondergrondse containers. 
Daar worden ze die dag door HVC 
opgehaald.

Meer containers voor 
plastic, blik en pakken
De gemeente Velsen wil graag 
meer afval gescheiden inzame-
len. Vandaar dat er na de jaarwis-
seling zes extra afvalcontainers 
worden geplaatst voor lege pak-
ken zuivel en plastic afval. Daar 
mogen vanaf nu ook uw lege blik-
ken bij!

Extra containers
Begin januari 2016 komen er boven-
grondse containers voor plastic af-
val, blik en lege pakken in de:
1. Albert Verweijlaan in Driehuis, 

naast de ondergrondse containers 
voor glas en papier

2. Reigersbossenlaan / Dennenkop-
laan in IJmuiden, naast de onder-
grondse containers voor glas en 
papier

3. Maasstraat (ter hoogte van nr. 53) 
in IJmuiden, naast de ondergrond-
se restafvalcontainer

4. Spitsaak in Velserbroek, naast de 
ondergrondse containers voor glas 
en papier.

Vervanging
Later in januari 2016 worden onder-

grondse glascontainers vervangen 
door ondergrondse containers voor 
plastic afval, blik en lege pakken aan:
1. het Van den Bergh van Eysinga-

plantsoen in Santpoort Zuid
2. de Boelenstraat, hoek Kanaal-

straat in IJmuiden.

Vanaf heden mag u dus ook uw le-
ge blikken bij het plastic afval weg-
gooien. Plastic, metaal en dranken-
kartons mogen allemaal in de verza-
melcontainer gegooid worden. Meer 
informatie over de inzameling van 
dit afval kunt u terugvinden op www.
velsen.nl of op www.indegoeiebak.
nl. Op de website van plastic heroes, 
www.plasticheroes.nl kunt u nakij-
ken waar de overige containers voor 
het gecombineerde afval  staan.

De gemeente probeert het u op de-
ze manier makkelijk te maken om 
afval te scheiden. Plastic, metaal 
en lege pakken kan allemaal herge-
bruikt worden. Ieder pak vruchten-
sap, blikje en elk stukje plastic afval 
dat in de vuilverbranding belandt, is 
er één teveel.

Tweede JOP staat op de Dokweg

Jongerenontmoetingsplek Zee- en Duinwijk geopend
Maandag 21 december jl. is de 
tweede overdekte ontmoetings-
plek voor jongeren, een zogehe-
ten JOP, aan de Dokweg in Zee- 
en Duinwijk door wethouder An-
nette Baerveldt geopend.

Tegelijkertijd is een samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend 
door de gemeente, politie en Street-
cornerwork. In deze overeenkomst 
zijn afspraken gemaakt om ervoor 
te zorgen, dat de beschutte ontmoe-
tingsplaats voor en door de jongeren 
goed gebruikt gaat worden. Behal-

ve jeugd, waren ook vertegenwoor-
digers van het wijkplatform, hand-
having en het woningbedrijf Velsen 
aanwezig. 

Het bouwwerk is niet nieuw. Eerder 
had het dienst gedaan als rookprieel 
bij PWN in Velserbroek. Met de JOP 
in Zee-en Duinwijk is tegemoet ge-
komen aan de behoefte van de jon-
geren om in hun buurt een ontmoe-
tingsplek te hebben. Overleg met de 
wijkagent en jongerenwerker heeft 
geleid tot invulling van hun wens.
(foto’s: Reinder Weidijk)
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Tussenbeeksweg 30, plaatsen dakop-

bouw (17/012/2015)17726-2015;
Loggerstraat 19 D, legaliseren verdie-
ping bedrijfshal (17/12/2015)16783-
2015;
Boerhaavestraat 9, vergroten 2e ver-
dieping (17/12/2015)17340-2015;
Kromhoutstraat 54-0026, legalise-
ren tussenvloer (21/12/2015) 17077-
2015

Driehuis
Driehuizerkerkweg 16, plaatsen dak-
opbouw (21/12/2015) 16895-2015;         

Santpoort-Noord
Kerkpad 59, vergroten clubgebouw 
(16-12-2015)17230-2015;

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 28, (gedeel-

telijk vergund) kappen 3 bomen 
(17/12/2015) 18350-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunnin-
gen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 28, (gedeel-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
december 2015 tot en met 18 de-
cember 2015 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
Parkweg, Stationsweg, Kanaal-
dijk, Kromhoutstraat t/m de Bad-
weg, plaatsen van 35 banieren 
(17/12/2015)
 19398-2015;

Driehuis 
Van den Vondellaan 48, plaatsen 
groendrager ((16/12/2015) 19345-
2015;
Wol�  en Dekenlaan 19, kappen boom 
(17/12/2015) 19404-2015

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 49, wijzigen voor-
gevel (15/12/2015) 19259-2015;
Paramaribostraat 42, oprichten ber-
ging (17/12/2015) 19374-2015;

Velsen-Zuid
Genieweg 52, plaatsen kozijnen in 
stalgebouw (17/12/2015) 19387-
2015;

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Closenberg Bastion 19, kappen boom 
(17/12/2015) 19382-2015;
De Zeiler 166, oprichten berging (18-
12-2015) 19450-2015

Velsen-Noord
Noordersluisweg 75, plaatsen van 
handhole en inblazen in bestaan-
de HDPE-buis en gebruik handhole 
(14/12/2015) 19201-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen overkapping  
(17/12/2015) 16662-2015

Santpoort-Noord
HOV Velsen deeltracé 5+, kappen 44 
bomen (18/12/2015) 16996-2015

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.

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.

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 

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

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.

Bekendmakingen algemeen
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Tegemoetkoming meerkosten personen met beperking 

Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Nadere regels Tegemoetkoming 
meerkosten personen met een 
beperking of chronische psychi-
sche of psychosociale problemen 
2015 Gemeente Velsen.

• Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 15 december 

2015 hebben besloten: 
- De Nadere regels Tegemoetkoming 

meerkosten personen met een be-
perking of chronische psychische 
of psychosociale problemen 2015 
Gemeente Velsen vast te stellen; 

- De Nadere regels Tegemoetkoming 
meerkosten personen met een be-
perking of chronische psychische 

of psychosociale problemen 2015 
Gemeente Velsen in werking te la-
ten treden op de eerste dag na be-
kendmaking.

Ter inzage
De Nadere regels Tegemoetkoming 
meerkosten personen met een be-
perking of chronische psychische of 

psychosociale problemen 2015 Ge-
meente Velsen worden 6 weken ter 
inzage gelegd bij de balie van het ge-
meentehuis. Tevens worden de na-
dere regels gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.
velsen.nl.

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

- de gewijzigde Afvalsto� enverorde-
ning Velsen 2009 vast te stellen;

- de gewijzigde Afvalsto� enverorde-
ning Velsen 2009 in werking te la-
ten treden op de vierde dag na be-
kendmaking;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 24 december 2015.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeente 
Velsen. Tevens ligt de verordening 12 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Deze verordening wordt ook ge-
publiceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Schokker 64, 1991 XR  VELSER-

BROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Besluiten (vervolg)
telijk geweigerd) kappen 3 bomen 
(17/12/2015) 18350-2015
Vinkenbaan 6, kappen boom 
(18/12/2015) 16802-2015

Welstandsnota 2006 gemeente 
Velsen ingetrokken

Welstandsnota 2015 gemeente 
Velsen vastgesteld 
Welstandstoezicht levert een be-
langrijke bijdrage aan de borging van 
de ruimtelijke kwaliteit en lee� aar-
heid van Velsen. De raad van Velsen 
heeft in de raadsvergadering van 17 

december 2015 de Welstandsnota 
2015 gemeente Velsen vastgesteld 
en de Welstandnota 2006 gemeen-
te Velsen ingetrokken. Deze beslui-
ten treden de dag na bekendmaking 
in werking. De vaststelling en intrek-
king van de welstandsnota zijn be-

sluiten van algemene strekking en 
daarom niet vatbaar voor bezwaar en 
beroep. De Welstandsnota 2015 ge-
meente Velsen is te raadplegen op de 
website www.velsen.nl.

Regeling van Budgethouders 2016
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 212 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 15 december 
2015 heeft besloten:

- de Regeling van Budgethouders 

2016 vast te stellen
- de Regeling van Budgethouders 

2016 in werking te laten treden op 
de vierde dag na bekendmaking

- per gelijke datum de Regeling van 
Budgethouders 2011 (tweede wij-
ziging) in te trekken

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 1 januari 2016.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad van de gemeen-

te Velsen. Tevens ligt de verordening 
12 weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
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