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Doe mee met de Nieuwjaarsduik
IJmuiden - Stichting Strandspektakel IJmuiden, Paviljoen Noordzee en de IJmuider Reddingsbrigade organiseren traditiegetrouw op 1 januari om 13.00 uur
de nieuwjaarsduik. Het thema
is ‘Beleef het mee, 35ste Nieuwjaarsduik in IJmuiden aan Zee’.
Iedereen is welkom, jong en
oud!
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De deelnemers kunnen zich vanaf 11.30 uur inschrijven in Paviljoen Noordzee. Deelname is gratis, maar er wordt wel een donatie gevraagd voor de IJRB. Bij het
inschrijven krijgen de deelnemers
de Unox-muts en hun traditionele
herinneringsvaantje en de bonnen
voor de uiteraard gratis chocomel,
glühwein en erwtensoep (gesponsord door Unox). Het geheel wordt
na de duik opgeluisterd met gezellige muziek in de zaal. Neem een
paar oude slippers, sportschoenen
of zwemschoenen en een handdoek en badjas mee. Dit voorkomt
koude voeten of onderkoeling. Zie
ook www.strandspektakelijmuiden.nl of bel 0255-514004. (foto:
aangeleverd)
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Mevrouw Daalhuizen 100 jaar
Santpoort-Zuid - Burgemeester Frank Dales heeft
vorige week een bezoek gebracht aan mevrouw Daalhuizen-Kroon. Aanleiding was
haar 100ste verjaardag. Mevrouw Daalhuizen verkeert in
zeer goede gezondheid. Zowel de burgemeester als de
fotograaf van dienst dachten
bij binnenkomst dat ze rond
de 80 jaar was. Misschien is
haar geheim dat ze tot op late leeftijd veel aan yoga heeft
gedaan. Mevrouw Daalhuizen
woont nog geheel zelfstandig
in Santpoort-Zuid. (foto: Reinder Weidijk)

www.tinholt.nl

SnowPlanet overgenomen
Velsen-Zuid - SnowPlanet is
overgenomen door SnowWorld, de grootste exploitant
van indoor skipistes in Nederland. De aandeelhouders zijn
vorige week akkoord gegaan
met de verrassende deal.

WIJZIGING
DEADLINE
VAN DONDERDAG 3 JANUARI.
REDACTIE EN ADVERTENTIES
AANLEVEREN VOOR
MAANDAG 31 DECEMBER 12.00 UUR.

locatie zal zijn specifieke karakter
hebben, maar moet tegelijk de
typische SnowWorld kwaliteit en
ervaring bieden. Mensen moeten
al op de parking ondergedompeld worden in die typische winterbeleving, want ze komen toch

al snel voor een halve dag bij ons
op bezoek. Dus willen we hen een
gezellig vakantiegevoel geven.”
,,Indoorskihallen worden steeds
relevanter,” vervolgt de CEO van
SnowWorld. ,,Door de klimaatveranderingen ligt de sneeuw-

grens in de natuurlijke skigebieden steeds hoger, en dus bieden
onze skipistes alternatieve belevingen. De komende maanden
gaan we alles verder budgetteren
en faseren en nieuwe ideeën ontwikkelen.’’ (foto: SnowPlanet)

GEVRAAGD

Naast de overname van SnowPlanet heeft SnowWorld ook een
minderheidsparticipatie van 25%
in de site Alpenpark Neuss in
Duitsland verkregen. SnowWorld
wil met deze uitbreiding vooral
inzetten op die absolute totaalbeleving voor families met kinderen. Het indoorskiën op verse
hoogkwalitatieve sneeuw blijft
vanzelfsprekend de belangrijkste activiteit, maar elke bezoeker moet kunnen genieten van
een compleet authentiek wintersport/resort gevoel bij SnowWorld.
,,Deze schaalvergroting biedt
voordelen voor iedereen’’, aldus Wim Hubrechtsen, CEO van
SnowWorld. ,,Met onze partners
kunnen we relevantere deals afsluiten en voor onze bezoekers
creëren we één grote wintersport-community. Ze kunnen van
vestiging naar vestiging trekken,
net zoals ze in de bergen van piste naar piste zouden gaan. Elke

023 5385550

Inclusief
eindejaarskaartjes!

BEZORGERS M/V
Wij zijn op zoek naar serieuze

• Voor de postcodes 1971 en 1972
• Omg. Groot Berkenbos/Abelenbos,
150 kranten
• Omg. Ruyterstraat/Zoutmanstraat
375 kranten
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Door Erik Baalbergen
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Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4
Koffieochtend in Bibliotheek Vel- jaar en expositie ‘Kerstgroen’ in
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. Pieter Vermeulen Museum. Van
13.00 tot 17.00 uur. PoppenkastTentoonstelling ‘De Afval-expe- voorstelling ‘Rommel in het bos’
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar (vanaf 3 jaar). Aanvang 13.30 uur.
in Pieter Vermeulen Museum. Toegang gratis na betaling enVan 13.00 tot 17.00 uur. Work- tree museum.
shop knutselen: maak van blik
een robot of een pennenbakje.
Kosten 1,50 en entree museum.
Van 13.30 tot 15.30 uur.

27 DECEMBER

31 DECEMBER

(foto: aangeleverd)
ersttoernooi tenniscentrum Velserbroek van start. Toernooi
duurt tot en met 30 december.

Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN
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Afsluiting van het jaar 2018 in de
Naaldkerk in Santpoort-Noord.
Aanvang 17.00 uur.

28 DECEMBER

1 JANUARI

Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes
in IJmuiden’, ’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in
de IJmond’. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.

2 JANUARI

Dubbel6Kamp in Sporthal Zee- Opteden Nico Bakker in Café Bartwijk. Groep 6,74 en 8 van de ba- je, Hoofdstraat Santpoort-Noord.
sisscholen gaan de strij met el- Aanvang 15.00 uur.
kaar aan van 09.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 16.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’,
’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar
staaltransport in de IJmond’. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ voor iedereen vanaf 4 jaar
en expositie ‘Kerstgroen’ in Pieter Tentoonstelling ‘De Afval-expeVermeulen Museum. Van 13.00 rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar
en expositie ‘Kerstgroen’ in Pieter
tot 17.00 uur.
Vermeulen Museum. Van 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen: maak van blik een robot of
een pennenbakje. Kosten 1,50
en entree museum. Van 13.30 tot
15.30 uur.
Filmmiddag voor de jeugd in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid.
Aanvang 14.00 uur.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen.
Start
10.00 uur vanaf dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Wandeling duurt
± 45 minuten in een rustig tempo. Na de wandeling koffie/thee
en een geheugenspelletje. Voor
interesse als deelnemer of begeleider, Janneke Cluistra, telefoon
023-3031228.

3 JANUARI
(foto: SHIP)
Film ‘Zicht op water’ bij SHIP (bereikbaar via de noordzijde van
het Noordzeekanaal. Aanvang
15.30 uur, zaal open vanaf 15.00
uur. Aanmelden kan via 0255516254 of www.ship-info.nl
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
Koffieochtend in Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Rouwspreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan
12 Santpoort-Noord van 11.00 tot
12.00 uur.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor het voormalige Hervormd
Jeugdgebouw aan de Rembrandtlaan.
Na de Tweede Wereldoorlog
maakt de Nederlands Hervormde
Gemeente IJmuiden-Oost plannen voor een nieuw verenigingsgebouw ter vervanging van het
in de winter 1944-1945 afgebroken gebouw aan de Kalverstraat.
Het verenigingsgebouw komt
aan de Rembrandtlaan, dicht bij
de in 1934 in gebruik genomen
Goede Herderkerk aan de Velserduinweg. De Bloemendaalse
architect Van Kempen ontwerpt
een deftig uitziend ‘jeugdhuis’
met naastgelegen conciërgewoning. De hoofdingang aan de
Rembrandtlaan krijgt een overdekt verhoogd terras met vier
zuilen. Achter de hoofddeuren
is een garderobe met toiletten,
met daarachter vergaderlokalen.
De bovenverdieping herbergt
een grote zaal met toneel, foyer, kleedkamers, buffet en filmcabine.
Het bouwwerk is begroot op
twee ton. Een kwart hiervan
komt uit een vergoeding voor
het verlies van het oude verenigingsgebouw. De rest moet komen uit leningen, schenkingen
en geldinzamelacties. In 1951
wordt de eerste steen gelegd
door de zoon van de predikant
van de hervormde gemeente. De
steen is nog aanwezig in de zijgevel en vermeldt: ‘De eerste steen
van dit jeugdgebouw werd gelegd door Abraham Wassenaar
oud 7 jaar op 8 september 1951’.
Op 14 juni 1952 wordt het nieuwe ‘Hervormd Jeugdgebouw’

Poppentheater Kizzebis presenteert ‘Bootje op zee’. Informatieboerderij Zorgvrij. Aanvang
29 DECEMBER
11.30 uur. Kosten 5,- per kind, 3,Zee- en Havenmuseum IJmuiden per begeleider.
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, Zee- en Havenmuseum IJmui’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar den extra open van 13.00 tot
staaltransport in de IJmond’. 3 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes
Speurtochten voor kinderen van in IJmuiden’, ’Opstand in IJmuikleuter tot puber. Motordraai- den’ en ‘100 jaar staaltransport in Regio - De Omgevingsraad
middag
de IJmond’. 3 Speurtochten voor Schiphol heeft de afgelopen
weken belangrijke stappen
kinderen van kleuter tot puber.
kunnen zetten in het gesprek
Tentoonstelling ‘De Afval-expe- over de toekomst van Schiphol
rience’ voor iedereen vanaf 4 jaar tot en met 2030.
30 DECEMBER
en expositie ‘Kerstgroen’ in Pieter Hiervoor zijn tal van gesprekZee- en Havenmuseum IJmuiden Vermeulen Museum. Van 13.00 ken tussen de partijen en met
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- tot 17.00 uur. Workshop knutse- de partijen gevoerd. Er is over
positie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’, len: maak van blik een robot of tal van punten overeenstem’Opstand in IJmuiden’ en ‘100 jaar een pennenbakje. Kosten 1,50 ming bereikt.
staaltransport in de IJmond’. 3 en entree museum. Van 13.30 tot Partijen delen met elkaar waar
Speurtochten voor kinderen van 15.30 uur.
aandacht aan moet worden be-

geopend. Het gebouw moet
nog wel worden afbetaald. In de
maanden na de opening worden meelevende gezinnen opgeroepen om onder de noemer
van ‘Iedereen in touw; dan slaagt
de bazar voor ons jeugdgebouw’
spullen voor een groots opgezette bazar met verloting te leveren: huismoeders en dochters
om sokken en kleedjes te maken,
en mannen om speelgoed en gebruiksvoorwerpen te maken en
om doosjes sigaretten niet op te
roken maar af te staan. Wie wil
mag konijnen en slachtkippen
fokken…
In de kelder krijgt de Christelijke Jongemannen Vereniging Immanuël een eigen clublokaal. De
vergaderlokalen en de grote zaal
worden gebruikt voor kerkelijke
activiteiten maar zijn ook te huur.
In de jaren na de opening maken
veel scholen en verenigingen intensief gebruik van het jeugdgebouw. Veel IJmuidenaren herinneren zich nog de muziekuitvoeringen, toneelvoorstellingen,
filmvertoningen, feestavonden
en vergaderingen in het jeugdgebouw. In 1971 stoot de Hervormde Gemeente het jeugdgebouw af wegens verliesgevende exploitatie. Het gebouw komt
dan in gebruik als buurthuis De
Spil. In de volksmond heet het
nog steeds ‘jeugdgebouw’. In
1987 verhuist Buurtcentrum De
Spil naar de nieuwbouw aan de
Frans Halsstraat. De winkel in
tweedehands spullen ‘Het Water-

looplein’ betrekt vervolgens het
jeugdgebouw. Andere ruimten
in het pand worden gebruik door
onder meer een sportschool ‘Popeye Gym’, een lijstenwinkel en
een tandartspraktijk. Later maakt
Het Waterlooplein plaats voor de
Meubelknaller. In 2012 zijn er tevergeefse plannen voor de vestiging van ‘winkelcentrum Rembrandt’ waar nieuwe ondernemers een plek kunnen vinden.
Een jaar later wordt er vergunning aangevraagd voor het verbouwen van het pand, met oorspronkelijke bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’, tot
woonruimte. De woonvergunning wordt verleend en er komen
twee woningen in het complex.
Tijdens het maken van de foto
word ik door Gerard ‘zeg maar: levensgenieter’ Schol uitgenodigd
voor een rondleiding. Schol bewoont de onderste woning. De
binnenkant is grondig verbouwd
en de conciërgewoning is erbij
getrokken.
De begane grond huisvest een
gezellige woonkeuken en een
woonkamer. In de kelder is een
privéfitnessruimte ingericht. In
de tuin is een atelier met daaronder de ‘grootste privékroeg
van IJmuiden’. Van weleer zijn onder meer het podium en de kassa
nog in het pand aanwezig.
De buitenkant van het jeugdgebouw heeft de oorspronkelijk deftige uitstraling. Het koperen kunstwerk aan de zijgevel is
‘De Schooljongen’ van kunstenaar Huib de Ru. Het is afkomstig
van het inmiddels gesloopte gebouw van de voormalige Gunningschool aan de Rijnstraat. Het
jeugdgebouw kan in elk geval
zonder sloopangst de toekomst
tegemoet treden!

Gesprek over ontwikkeling luchthaven duurt voort

Omgevingsraad Schiphol heeft
meer tijd nodig voor advies
steed. Dat gaat onder meer om
veiligheid, bescherming van de
gebieden aan de kop van de secundaire banen, meten van geluid, substitutie van vliegtuig
naar trein, klimaat.
Het gesprek gaat nu over de invulling van de voorwaarden die
gesteld worden aan een gematigde en beheerste ontwikkeling en het moment waarop
dan aan die ontwikkeling invulling wordt gegeven.

De voorzitter heeft geconstateerd dat het mogelijk is om tot
een advies te komen in de eerste maand van volgend jaar.
De samenhang tussen de ontwikkeling op Schiphol en de
ontwikkeling op Lelystad is
voor vrijwel alle delegaties aanleiding om aan te dringen op
duidelijkheid over de overloopfunctie van Lelystad. Partijen
hebben dat onderdeel nodig
om tot een advies te komen.
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(Brand)veilig het jaar uit
Statistieken tonen aan dat de schade
aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuurwerk, tijdens deze periode veel groter
is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades zijn gelegenheidsschades, dat wil zeggen dat de

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

Zorgverzekering voor mensen
met een minimuminkomen
U heeft nog maar vier dagen om u aan te
melden voor de zorgverzekering van het
Unive gemeentepakket.

Heeft u een inkomen tot 130% van het minimuminkomen en regelmatig hoge zorgkosten? Dan geeft de gemeente Velsen een
korting op de maandelijkse premie van de
zorgverzekering van het Univé gemeen-

tepakket. U moet dan vóór 1 januari 2019
overstappen via www.gezondverzekerd.nl.
Hier kunt u uw huidige verzekering vergelijken met die van het Univé gemeentepakket.
Ook kunt u zich hier direct aanmelden.
Kijk voor meer informatie op https://www.
velsen.nl/zorgverzekering-voor-mensenmet-een-minimuminkomen

Het gemeentebestuur
van Velsen wenst u

45ste Dubbel6kamp
Op donderdag 27 en vrijdag 28 december
a.s. wordt in sporthal Zeewijk het startschot gegeven voor alweer de 45e DUBBELZESKAMP. Een evenement, dat niet
meer weg te denken is in het gemeentelijk schoolsportaanbod en waaraan leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Velsen kunnen deelnemen. Over
beide dagen zullen er 90 teams van de
verschillende scholen actief zijn.

De DUBBELZESKAMP is een happening
voor de schooljeugd met verschillende spelen, waarbij samenwerken, behendigheid en
snelheid een rol spelen. Dit jaar zijn twee
uitdagende opblaasbare hindernisbanen
onderdeel van de zeskamp.

Een goede gezondheid en
veel voorspoed in 2019

De DUBBELZESKAMP is al jaren een traditionele kerstactiviteit. Op donderdag 27
december a.s. zullen de leerlingen van groep
3, 4 en 5 met elkaar de strijd aangaan en op
vrijdag 28 december a.s. komen de leerlingen van groep 6, 7, en 8 in actie.
Op beide dagen is er zowel een ochtend- als
een middagprogramma. De ochtend serie
begint om 09.00 uur en eindigt ca. 12.00 uur,
de middag serie begint om 13.00 uur en eindigt om ca. 16.00 uur.
De organisatie is in handen van de gemeente Velsen (Sportloket Velsen) en SportSupport. (foto: gemeente Velsen)

Wij nodigen u uit voor een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 8 januari 2019 van 17.00
tot 19.00 uur op Plein 1945.
Het gemeentebestuur komt graag naar u toe,
daarom ontvangen wij u dit keer in een feestelijke
tent op Plein 1945. We rekenen op uw aanwezigheid
met het hele gezin.
Wij heten u welkom met hapjes, drankjes en
speciaal voor de kinderen een hoekje waar ze
zich kunnen amuseren!

Foto: Reinder Weidijk Fotografie

Koken èn afval scheiden tijdens
de feestdagen
December, de maand van gezelligheid,
cadeautjes en lekker eten. Tijdens het koken ontstaat er vaak afval, bijvoorbeeld
schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd
is er nog wel eens een restje over. Etensresten horen bij het gft (groente-, fruiten tuinafval). Als u dit in de goede bak
gooit, kan er weer biobrandstof en compost van worden gemaakt. Afval scheiden is makkelijk, het is een kwestie van
doen!

Van klokhuis tot biogas
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en koffieprut. Het is allemaal gft, dat gescheiden
wordt ingezameld. Het wordt eerst drie weken vergist, waardoor er biogas vrijkomt. Na
het vergisten blijft de basis voor compost
achter. Na zes weken omwoelen wordt het
compost gezeefd om steentjes eruit te ha-

len. Uw etensresten vormen zo de basis voor
groen gas en compost.
Goed scheiden
Goed afval scheiden is van belang, want alleen goed gescheiden afval kan worden
hergebruikt. Voor goede compost en groen
gas is het dus van belang dat er geen andere soorten afval bij het gft worden gegooid.
Hoe meer gft-afval er gescheiden wordt, des
te meer groen gas en compost eruit gewonnen kan worden. Een gezin heeft gemiddeld
160 kilo gft per jaar. Onderzoek laat zien
dat de helft daarvan, 80 kilo, goed wordt gescheiden. De andere helft verdwijnt nog in
het restafval. Met de feestdagen staat u misschien iets meer in de keuken dan de rest
van het jaar. Een goed moment om vanaf nu
ál uw snijrestjes en etensresten in de gftbak te gooien! (foto: HVC)
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Alles over afval in BRAK! IJmuiden

Afvalavontuur
Leer, onderzoek en ontdek alles over afval
en recyclen tijdens de BRAK! gezinsmiddag
in de kerstvakantie. Een greep uit het programma:
• Theater Poppekus vertelt om 13.00, 14.00,
15.00 en 16.00 uur het verhaal over een
zeemeermin die op weg naar een feestje
verstrikt raakt in plastic soep. Paniek Zal
de haai, van wie de zeemeermin nog iets
te goed heeft, haar helpen? Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Kom je kijken hoe het a oopt
met de zeemeermin?
• Het Afvallab: een rijdende groene caravan
met daarin een theater én laboratorium in
één om afval te onderzoeken, muziek te

gemvelsen

Een gezonde leefstijl voor 40-plussers

Gezinsmiddag in de kerstvakantie aan het Kennemermeer
Op zaterdag 29 december organiseert
Science Center BRAK! IJmuiden voor de
tweede keer een gezinsactiviteit. Van
13.00 – 17.00 uur is jong en oud van harte welkom in en om het Wikkelhouse
aan het Kennemermeer, de locatie waar
BRAK! sinds augustus gevestigd is. De
middag staat in het teken van afval en recyclen: van een poppentheatervoorstelling over plastic soep, zelf plastic omsmelten en muziek maken met afval in
het Afvallab tot een heuse training tot
Samoerai-schoonmaker. Alle activiteiten
zijn gratis toegankelijk. Een leuke, leerzame middag in de kerstvakantie!

gemeentevelsen |

Gezondheidsbeurs Velsen

maken over afval en plastic te upcyclen.
• Kennen jullie Samoerai-krijgers Shiro en
Shakuma al? Volg de speciaal voor BRAK!
gemaakte mini-speurtocht van het Pieter
Vermeulen Museum en win een vrijkaartje naar de grote (zwerf )afvaltentoonstelling in het museum met uitdagende, grappige en educatieve trainingsonderdelen
en word zo een echte Samoerai-schoonmaker!
• Knutselen met afval. We geven afval een
tweede leven en leren hoe we hier een
mooie sleutelhanger van kunnen maken.
De hele middag staat de warme chocomelk
met wat lekkers bij een knapperend vuurtje klaar. Kijk voor het hele programma op
www.brakijmuiden.nl. Meld je hier ook aan
voor de theatervoorstelling om zeker te zijn
van een plek.
BRAK! IJmuiden BRAK! IJmuiden is een
initiatief van gemeente Velsen in samenwerking met het Pieter Vermeulen
useum. Samen met andere geïnteresseerde
partijen en partners groeit BRAK! vanaf
2018 stap voor stap uit tot een spraakmakend centrum in het hart van het nieuwe
kustdorp IJmuiden aan Zee. Het is de toegangspoort tot IJmuiden aan Zee waar altijd informatie te vinden is over de natuur,
het water, klimaat en de bedrijvigheid in de
omgeving. (foto: BRAK! IJmuiden)

Op zondag 27 januari vindt opnieuw de
Gezondheidsbeurs Velsen plaats. Deze
beurs is specifiek gericht op een gezonde leefstijl voor inwoners van 40 jaar en
ouder.

satie of bedrijf wil aanmelden, kan contact opnemen met Nicole Sheridan of Ad
Otten telefoonnummer: 0255-510186 (De
Spil) of mailen naar buurtsport@welzijnvelsen.nl.

Op de beurs kunnen bezoekers een kijkje
nemen bij organisaties op het gebied van
medische preventie (zoals artsen en fysiotherapeuten), sport en vitaliteit, gezonde
voeding, zorg en welzijn. De toegang is
gratis.
Nog deelnemers welkom
Voor organisaties op het gebied van gezondheid biedt de beurs een goede kans
om de organisatie te promoten bij de inwoners van Velsen. Biedt u een gezond
product of gezonde dienst, een activiteit
of een test? We nodigen u graag uit als
deelnemer aan deze beurs. Niet elk verzoek kan gehonoreerd worden, omdat de
organisatie van de beurs streeft naar een
divers aanbod van producten en diensten.
Wie nog vragen heeft of zich als organi-

Op 27 januari van 10.00 tot 14.00 uur
in het Rabobank IJmond Stadion in
Velsen-Zuid. Kijk voor meer informatie op www.welzijnvelsen.nl en klik
op gezondheidsbeurs-velsen.

Zwerfvuil? Vraag om hulp!
Wist u dat de gemeente afvalgrijpers beschikbaar stelt? We helpen mensen graag een handje mee als zij zwerfvuil in hun buurt willen opruimen. Afvalgrijpers kunt u gratis ophalen bij
de wijkpost aan de Wijnold Dani lslaan 53 in Santpoort-Zuid.

Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2018?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om
kandidaten voor te dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw,
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter
van het jaar 2018.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Sportgala op vrijdag 8 maart 2019
in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent u
iemand die aan onderstaande voorwaarden
voldoet of kent u iemand, of een team, dat
aan onderstaande voorwaarden voldoet,
geef deze sporter(s) dan vóór 21 januari
2019 op via de aanmeldknop op de website
van www.sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar
sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag hem, haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, aster en Gehandicapte Sporter. De prestatie
dient behaald te zijn in het kalenderjaar
2018 en de sport moet onderdeel zijn van
een sportbond die aangesloten is bij het
NOC*NSF. Een deskundige jury bepaalt
wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking
vindt plaats in het Thalia Theater in IJmuiden en de presentatie van het Sportgala is

in handen van Franks Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een
Velsense vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van een
niet-Velsense vereniging. Teamsporters
die uit Velsen komen en lid zijn van een
team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd. Hele teams, als het
een Velsens team is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie
voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europees kampioenschap.
c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldkampioenschap.
d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldbekerkampioenschap.
e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europacupwedstrijd.
f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
wedstrijd van vergelijkbaar niveau als
de punten onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs hebt ge-

wonnen van een officiële sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019

Nieuws uit zwembad De Heerenduinen
Openingstijden extra vrijzwemmen van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Recreatiebad

Wedstrijdbad

aandag 24 december
Dinsdag 25 december
Woensdag 26 december
Donderdag 27 december
Vrijdag 28 december

10.00-1 .00 uur
1e kerstdag
2e kerstdag
10.00-1 .30 uur
10.00-1 .30 uur

10.00-1 .00 uur
Gesloten
Gesloten
10.00-15.30 uur
10.00-15.00 uur

aandag 31 december
Dinsdag 1 januari
Woensdag 2 januari
Donderdag 3 januari
Vrijdag 4 januari

10.00-1 .00 uur
Nieuwjaarsdag
10.00-1 .30 uur
10.00-1 .30 uur
10.00-1 .30 uur

10.00-1 .00 uur
Gesloten
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.00 uur

Doelgroepenbad

09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder kind
09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder kind
12.30-13.45 uur Therapeutisch zwemmen

09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder kind
12.30-13.45 uur Therapeutisch zwemmen

worden doorgegeven via de aanmeldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen
kunt u ook bellen met Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen: 0628302505. (foto: gemeente Velsen)
• Op zaterdag en zondag gelden de reguliere openingstijden.
•
aandag 24 december 2018 en
maandag 31 december 2018 komt het
banenzwemmen 13.00-15.00 uur te
vervallen.
• Zwemlessen worden aangepast aangeboden.
• De zwemles wordt maandag 24 december 2018 en 31 december 2018
verplaatst naar de ochtend tussen
08.00-12.00 uur.
• Er is geen A uasport en Bab peuterzwemmen in de kerstvakantie.
• Van 28 december 2018 t/m 0 januari 2019 ligt de IJsbeer Hindernisbaan
in het wedstrijdbad
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Vuurwerkoverlast wordt bestraft
Vuurwerk is prachtig om te zien, maar kan
ook negatieve gevolgen hebben. Het afsteken van vuurwerk kan leiden tot geluidsoverlast, brandgevaar of schade aan
mens, dier en objecten. Politie, gemeentelijke handhavers en HALT slaan daarom de
handen ineen tijdens de vuurwerkperiode.

Politie en gemeentelijk handhavers surveilleren zowel in uniform als in burger om te controleren of de regels nageleefd worden.
Het is niet toegestaan om:
• vuurwerk af te steken buiten de afsteekperiode. De afsteekperiode begint om 18:00
uur op 31 december 2018 en eindigt om
2:00 uur op 1 januari 2019;
• vuurwerk af te steken in een gebied dat is
aangewezen als vuurwerkvrije zone;
• vuurwerk af te steken dat niet in het Vuurwerkbesluit staat vermeld (oftewel: illegaal vuurwerk).

Vuurwerkafval:
hoe gooit u het veilig weg?
De straat vol vuurwerkresten? Natuurlijk is het fijn als we allemaal weer opruimen wat we achterlieten door het afsteken van vuurwerk.

Maar er kleeft ook altijd een risico aan, dat
pijlen niet goed zijn afgegaan en/of dat er
iets nog lang smeult of gloeit van binnen.
Wat is een veilige manier om van uw vuurwerk af te komen?

Zet overgebleven vuurwerk of vuurwerkafval 24 uur in een emmer water. Nadat het heeft kunnen afdruipen doet u het
dan in de restafvalbak of in een zak in de
ondergrondse container. Let op: vanwege
explosiegevaar is het verboden om vuurwerkafval bij het grof restafval op het afvalbrengstation achter te laten. (foto:
HVC)

Check de afvalkalender rond de
feestdagen!

Vuurwerkvrije zones
De volgende locaties zijn aangewezen als
vuurwerkvrije zones:
• Alle scholen en schoolpleinen e.o.
• Kinderboerderij Veslerbeek e.o., Velsen
Zuid
• Korenmolen de Zandhaas, Wustelaan 83 in
Santpoort Noord

• Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8 in
IJmuiden
Bij een overtreding van deze regels kan een
geldboete, taakstraf of gevangenisstraf opgelegd worden. Daarnaast kunnen jongeren
tussen 12 en 18 jaar bij een licht vergrijp naar
Halt worden gestuurd voor een zogeheten
Haltstraf. Bij Halt krijgen jongeren een passende straf. Die straf bestaat in ieder geval uit
een aantal gesprekken met Halt, het aanbieden van excuses aan slachtoffers en het maken van een leeropdracht. Schade vergoeden
hoort ook bij de straf. De ouders van de jongeren worden geïnformeerd.
Wij wensen u een mooie en veilige jaarwisseling! (foto: Pixabay)

Gewijzigde openingstijden
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als
volgt gewijzigd:
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag )
Maandag 7 januari 2018
(i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)

Gesloten
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur

Met de feestdagen gaat alles anders, ook
de afvalinzameling van HVC. Tijdens de
kerstdagen (dinsdag 25 en woensdag 26
december) en op Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari) leegt HVC geen bakken.

Let op: mogelijk worden de bakken rond de
feestdagen op een eerder of later moment
geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaaldag niet op een feestdag valt. Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de HVC afval-app
of op hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt
geleegd of de zakken worden opgehaald.
Gebruikt u een ondergrondse container?
Houdt u er dan rekening mee dat deze door
de feestdagen eerder vol kan zitten. U kunt
dan een andere container proberen of de
zak nog even thuis bewaren.
Afvalbrengstations
Ook de HVC afvalbrengstations zijn tijdens
Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag gesloten. Van 27 tot en met 31 december 2018 en vanaf 2 januari 2019 bent u

Elke kerstboom is geld waard!
welkom op de afvalbrenstations tijdens de
vaste openingstijden. (foto: HVC)

Parkeermeters, prullenbakken
en ondergrondse afvalcontainers tijdelijk op slot
Om schade te voorkomen aan divers
straatmeubilair door het vuurwerk,
worden rond de feestdagen door HVC
de prullenbakken in de openbare ruimte afgesloten. Ook de zakjes voor hondenpoep worden op veel plekken weggehaald.

De

bovengrondse

verzamelcontainers

voor kunststof, blik en drankpakken worden vanaf donderdag 27 december 2018
weggehaald en op dinsdag 1 januari 2019
weer teruggeplaatst.
Ten slotte gaan parkeermeters in IJmuiden op slot vanaf 28 december en weer
open op 2 januari. In die periode hoeft er
voor parkeren niet betaald te worden.

Op woensdag 9 januari kun je weer kerstbomen inleveren voor verbranding. Elke
boom is 50 eurocent waard. Heb je er
veel? Breng ze dan naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in IJmuiden
en het grasveld aan de Hagelingerweg
(circusveld) in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45,
Canopusplein van 12.30 tot 15.30 uur
• IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats
van 12.30 tot 19.00 uur
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van
12.00 tot 15.30 uur
• Velserbroek: Vestingplein van 12.00 tot
16.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne
van 12.30 tot 15.30 uur
• Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de
kerk van 12.30 tot 15.30 uur

• Santpoort-Zuid: Willem de Zwijgerlaan
naast het station van 12.30 tot 15.30 uur
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Burgemeester Weertplantsoen van 12.30 tot
15.30 uur
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg op het
veld bij de brandplaats t.h.v. Biezenweg
van 12.30 tot 19.00 uur.
Verbranding
Op woensdag 9 januari om 18.30 uur aan de
Heerenduinweg in IJmuiden en op woensdag 9 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg (circusveld) in Santpoort-Noord.
Niet verbranden?
Op zaterdag 12 januari 2019 zamelt HVC
alle overige kerstbomen in. HVC rijdt een
route via de doorgaande wegen. Deze route
staat op www.velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)
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Wethouders brengen bezoek aan Nieuwe Zeesluis IJmuiden
Woensdag 19 december kregen wethouders Bram Diepstraten en Jeroen Verwoort een rondleiding over het bouwterrein van de Nieuwe Zeesluis door
aannemersconsortium OpenIJ en Rijkswaterstaat.

De wethouders waren onder de indruk van
het gigantische en complexe werk dat wordt
uitgevoerd. Tijdens de rondleiding vroegen
zij opnieuw aandacht voor de sluisroute en
dat deze zo snel mogelijk weer open gaat.
Wist u dat de Nieuwe Zeesluis zo groot
wordt dat er wel zeven Boeing 747’s in passen of 2.800 blauwe vinvissen? Dat is een
kwart van de totale populatie blauwe vinvissen in de wereld! (foto: gemeente Velsen)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Bekendmaking beleid
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in haar vergadering
van 21 december 2018 heeft besloten:

1. de Bomenlijst met beschermenswaardige
houtopstanden en het beschermenswaar-

te voertuigen 2019 vast te stellen;
5. deze besluiten in werking te laten treden
tegelijk met de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het
elektronisch gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl (externe link) of
www.velsen.nl.Tevens wordt het beleid gepubliceerd op www.overheid.nl.

devolle bomen en beschermenswaardige gebieden’ vast te stellen.

gebieden’ treden in werking een dag na bekendmaking.

De ‘Selectiecriteria monumentale en waardevolle bomen en beschermenswaardige

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het

elektronisch gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl (externe link) of
www.velsen.nl.Tevens wordt het beleid gepubliceerd op www.overheid.nl.

dig gebied vast te stellen;
2. het Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering vast te stellen;
3. het Aanwijzingsbesluit plakplaatsen 2019
vast te stellen;
4. het Aanwijzingsbesluit parkeren van gro-

Bekendmaking beleid
De gemeenteraad van Velsen maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 20
december 2018 heeft besloten:

De ‘Selectiecriteria monumentale en waar-

‘Mooiste vuurwerk van Nederland’
bij Hans Schram in Castricum

Castricum - Een jaar gaat snel
voorbij. Daar weten ze bij vuurwerkspektakel Hans Schram alles van. Het vuurwerkteam is
alweer vanaf september bezig
om voor alle klanten in de regio het mooiste en goedkoop-

ste vuurwerk te bekijken op de
diverse vuurwerkshows in het
land.
,,We hebben er altijd ontzettend veel plezier in’’, zegt Hans
Schram. ,,Dat komt ook omdat wij als een van de weini-

gen in de regio vuurwerk van
Rubro verkopen. Deze leverancier is twee jaar achter elkaar
genomineerd voor het mooiste vuurwerk van het jaar! Omdat onze klanten ook altijd super tevreden zijn, kijken wij er
met z’n allen naar uit om dit
vuurwerk weer in onze shop te
mogen verkopen. Dat is trouwens bijna een familieaanglegenheid.
Mijn zwager heeft dit jaar een
aantal prijsafspraken kunnen
maken en mijn andere zwager
komt tijdens de verkoopdagen
helpen in de shop. Het beloven weer gezellige en drukke
dagen te worden aan de Overtoom 7 in Castricum. Op www.
vuurwerkspektakel.nl zijn alle
produkten te bewonderen en
te bestellen.
De vuuwerkshop is geopend
op vrijdag 28 en zaterdag 29

december van 08.00 tot 21.00
uur. Zondag 30 december mag
er landelijk geen vuurwerk verkocht worden, maar dan kunt u
nog wel bestellen via de website (tot 20.00 uur). Maandag
31 december is de shop geopend van 8.00 tot 18.00 uur.
Hans Schram: ,,Maak snel je
keuze, want de gewilde artikelen zoals de Transbomber,
de Thunderking Jumbo Box,
de Crash Box en de Chinese
rollen worden al veel besteld.
Voor de liefhebbers van harde
knallen hebben wij de Spanish
Bomb, de Turoclash Rockets en
de Big Bang met 100 en 400
shots. Let ook op onze actieprodukten, want nergens anders vind u ze goedkoper. De
1+1 gratis en de combideals,
spotgoedkoop en Rubrovuurwerk! Het kan niet beter!’’ (foto: aangeleverd)

Gratis bloeddrukmetingen bij Vegro
Haarlem - De bloeddruk is een
duidelijke graadmeter om te
checken hoe gezond het lichaam
is. Vegro organiseert daarom iedere eerste woensdag van de
maand gratis bloeddrukmetingen. Woensdag 2 januari is men
tussen 10.00 en 15.00 uur welkom bij Vegro in Haarlem, gevestigd aan de Amsterdamstraat 7072. Een afspraak maken is niet
nodig. Bij iedere hartslag wordt
bloed vanuit het hart door het lichaam gepompt. De bloeddruk
is de druk die het bloed hierbij
op de bloedvaten uitoefent. Deze bloeddruk is bij iedereen en

op elk moment van de dag anders. De bloeddruk kan een hoop
vertellen over de conditie waarin
men verkeert. Het is daarom van
belang de bloeddruk regelmatig
te controleren.
Er zijn hier diverse hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals een bloeddruk- of vetmeter, om ook regelmatig zélf de gezondheid te
checken. De medewerkers kunnen geen medisch advies aan de
meting verbinden. Bij afwijkende
waarden kan contact opgenomen
worden met een huisarts. Zie ook
www.vegro.nl of bel gratis 08002887766. (foto: aangeleverd)
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VVK/Telstar verslaat ook topklasser
rommeliger door de vele wisselingen aan beide zijden. VVK/Telstar bracht 4 speelster van onder 19 jaar in het veld, waarvan
3 afkomstig uit de eigen opleiding! Toch konden beide teams
nog een doelpunt aan het tonen. Wartburgia zorgden met een taal toevoegen. Eerst zorgde Kim
knappe uitbraak via Sanne van Zethof (Ter Leede) voor de 3-1,
Beek snel voor de 0-1.
waarna Samya Hassani (de voriBeide teams waren aan elkaar ge- ge wedstrijd nog uitkomend voor
waagd in de eerste helft. Lang- VVK/Telstar) de eindstand op 3-2
zaam kregen de Witte Leeuwin- bracht.
nen grip op de wedstrijd en cre- Weer een geslaagde test voor deeerden ze meerdere kansen. Na ze selectie van trainer Hans de
eerst een mooi doelpunt van Da- Winter. En door steeds betere tenique vd Wal (Saestum) scoorde genstanders uit te nodigen wilvlak daarna Kitty Susan (Ter Lee- len de Witte Leeuwinnen vab VVK
de) van grote afstand de 2-1 –te- Telstar laten zien dat er voldoenvens ruststand- over de verbou- de mogelijkheden zijn om mee
wereerde Eline Roet.
te draaien op het allerhoogste niNa de rust werd het spelbeeld veau.

Velsen-Zuid - De Witte Leeuwinnen hebben ook hun tweede wedstrijd in winst omgezet (3-2). Dinsdagavond traden de speelsters
van Vrouwenvoetbal Kennemerland/Telstar aan voor alweer een
testwedstrijd in het Rabobank IJmond Stadion, ditmaal tegen de
vrouwen van topklasser Watburgia. Doel is om komend seizoen
klaar te zijn voor de Vrouwen Eredivisie.
De Witte Leeuwinnen speelden
met een kern die ook het eerste testduel vorm hadden gegeven. Na de ruime overwinning
op DSS Vrouwen, uitkomend in
de Hoofdklasse, werd er nu met
een zestal nieuwe speelsters gespeeld tegen de huidige nummer
2 uit de Topklasse.
De Amsterdamse vrouwen lieten
van zich spreken in de eerste minuten. Daar waar VVK/Telstar nog
nooit in deze samenstelling had
gespeeld, moesten de voetbalsters nog even aan elkaar wen-

Pieter Vermeulen Museum heeft
metamorfose ondergaan
Driehuis - De verouderde inrichting van het Pieter Vermeulen Museum was het bestuur en de vrijwilligers al jaren een doorn in het
oog. Gezien de kosten die aan een ingrijpende renovatie verbonden zijn is gekeken naar mogelijkheden om middels sponsoring
de hoogstnoodzakelijke vernieuwingen door te voeren en dat
is gelukkig deels gelukt. Al eerder werd in de ontvangsthal een
compleet nieuwe balie geplaatst, werden elektrische rolgordijnen in de vergaderruimte opgehangen en ook zijn de toiletgroepen vernieuwd.
En vandaag vond dan de officiële overdracht plaats van de
nieuwe vloerbedekking in het
bijzijn van Udo Weijkamp, directeur Verkoop & Marketing van
Forbo Flooring BV in Krommenie.
,,We vonden dit een leuk en
kleinschalig project om te doen
voor een vrijwilligersorganisa-

tie’’, vertelt Udo. ,,De entree is
geheel voorzien van Coral Welcome, een schoonlooptapijt dat
wordt gemaakt van gerecyclede
visnetten. Past dus prima bij de
doelstellingen van het museum
en jullie hebben nu de grootste
schoonloopmat van Nederland.’’
In de vergaderruimte en in de
gangen ligt een nieuw type ‘los-

leg’ vloerbedekking die, indien
nodig, hergebruikt kan worden, bijvoorbeeld in geval van
een mogelijke verhuizing. Deze vloerbedekking wordt niet
vastgelijmd, maar is met plakstrips aan de ondervloer bevestigd. Het museum heeft voor
een lichtgroene kleur gekozen
die goed past bij de natuuruitstraling die het museum hoog
in het vaandel heeft.
,,De publieksruimtes zien er nu
in ieder geval weer prima uit en
als het mogelijk is willen we volgend jaar nog de kantoren van
onze vaste medewerksters een
facelift geven’’, aldus bestuurslid Fred van Dam. (foto: aangeleverd)

FC Volendam wint Vissersderby

Tribute levert 3.500 euro op

Telstar sluit eerste seizoenshelft
teleurstellend af

IJmuiden - Het muzikale eerbetoon aan de overleden zangeres Natascha Klobedanz, op 1 december in
het Thalia Theater, heeft 3.500 euro opgeleverd. Dat meldt de band Full Count op Facebook. De opbrengst
Volendam - Na negentien wedstrijden is er een einde gekomen,
wordt gestort op de spaarrekening voor Natascha’s dochter. (foto: aangeleverd)
aan een voor Telstar teleurstellende eerste seizoenshelft. De
ploeg van trainer Mike Snoei won zeven wedstrijden, speelde er
één gelijk en verloor elf maal. De twee verliespartijen tegen medesubtopbelagers Jong PSV en FC Volendam deden extra pijn.
Opnieuw zat er meer in voor de Witte Leeuwen, maar de ploeg
van Hans de Koning had simpelweg meer fortuin in het eigen Kras
Stadion. Nick Doodeman zorgde vlak voor rust voor de enige treffer van de avond.

ken in en dan proberen wij wat
te forceren, maar dat lukte dan
net niet.” Zelf was hij één van de
Telstar-spelers die in de tweede
helft kansrijk op doelman Nordin Bakker af kon lopen, maar
hij miste de controle om echt
gevaar te stichten. Het dichtste
bij was medeverdediger Toine
van Huizen nog met een kop,,De mogelijkheden waren er, paal eindigde. Een krappe tien bal van dichtbij. Zijn poging
maar het was toch niet door- minuten later was het wel raak verdween zo’n meter over het
tastend genoeg. De jongens voor de thuisploeg. Na uitste- doel.
hebben gestreden. We hebben kend doorzetten van notabene De Noord-Hollandse derby had
alleen niet gescoord en dan is linksback Mohamed Betti kon zelfs nog in 2-0 kunnen eindihet moeilijk om een wedstrijd Doodeman al vallend de bal gen, maar invaller Teije ten Den
te winnen”, was de analyse van binnenkoppen.
schoot van dichtbij op de lat. In
Snoei na afloop. In een gelijk ,,We hebben eigenlijk amper de winterstop is er nog genoeg
opgaande partij was het voet- problemen gehad, maar plot- werk aan de Velsense winkel.
bal niet bijster goed, en waren seling komen we 1-0 achter”, Vanaf 13 januari beginnen de
de kansen derhalve schaars. zo zei verdediger Melle Sprin- Witte Leeuwen met een inhaalSpits Cas Peters was na vijfen- ger in de Volendamse catacom- slag. Helmond Sport is dan de
dertig minuten nog het dicht- ben. ,,Dan loop je een beet- eerste tegenstander. (Douwe
IJmuiden - Seabreeze bigband en het IJHmusementsorkest be- Sinatra, maar ook met het uitda- ste bij met een inzet die op de je achter de feiten aan. Zij zak- de Vries, foto: 1963-pictures.nl)
ginnen met nieuwe jaar op zondag 13 januari om 12.00 uur met gende werk van moderne top-bigeen swingend nieuwjaarsconcert in de Burgerzaal van het ge- bands als de Big Phat Band. Fluismeentehuis. De toegang is gratis.
terzachte ballads en knallende uptempo nummers. Optredens van
Beide orkesten staan onder lei- motto is ‘Let the music play’. En dat de Seabreeze Bigband zijn altijd
ding van de nieuwe dirigent kunt u zien en horen in het eerste energiek en origineel en maken
Elivera van Sloten. Zij studeerde deel van dit prachtige Nieuwjaars- ook dit nieuwjaarsconcert als afklassieke fluit aan het Conserva- concert
sluiting tot een geweldig muzikaal
torium te Tilburg bij Leon Berend- Bigband-jazz van de bovenste nieuwjaars feestje. De bigband
se en harmonie- en fanfare direc- plank, daar draait het om in het 2e staat onder leiding van niemand
tie aan het Conservatorium te Til- deel van het nieuwjaarsconcert bij minder dan componist/arrangeur/
burg bij Hardy Mertens. Beide stu- de Seabreeze Big Band. Zeventien dirigent Sebastian Ohm.
dies sloot zij Cum Laude af. Inmid- gedreven muzikanten, en een fan- De zaal gaat open om 11.30 uur.
dels staan vijf muziekverenigingen tastische zangeres. De Seabreeze Wees er snel bij, want vol is vol.
onder haar leiding, waaronder nu Big Band speelt in de klassieke big- Aan het einde van dit concert zal
ook het IJHmusementsorkest. Zij bandbezetting: trompetten, trom- buiten de deur een kleine collecstaat bekend om haar grote moti- bones, saxofoons en ritmesectie. te worden gehouden, om de kosvatie en haar expressieve mimiek, Een inspirerend repertoire met de ten enigszins te kunnen opvangen
waarmee zij de betekenis van de vroege Count Basie-swing en de voor de vereniging. (foto: aangelemuziek uitdaagt én uitdraagt. Haar muziek van Ella Fitzgerald en Frank verd)

Swingend dubbel Nieuwjaarsconcert IJmuider Harmonie

Nieuwjaarsbijeenkomst
in tent op Plein 1945
Velsen - Het gemeentebestuur
nodigt alle inwoners van Velsen uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 8 januari 2019.
In lijn met het collegeprogram-

ma ‘Velsen komt naar je toe!’
wordt de bijeenkomst niet in de
Burgerzaal gehouden, maar in
een tent op Plein 1945.
De bezoekers worden hier welkom geheten met hapjes en

drankjes. Voor kinderen wordt
een speciale hoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken. De nieuwjaarsbijeenkomst
duurt van van 17.00 tot 19.00
uur.
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In het land waar ik
wil gaan wonen…

waaronder een tocht op zijn geliefde motor, als een
veer in de wind.
De dag dat ik opnieuw bij de familie binnenstapte,
Op een zonnige middag werd ik ontvangen door zijn
was er verdriet maar rust. Met een lach en een traan
geliefde gezin. Nog vol van schok en onmacht door
werd meneer in alle aandacht en liefde gewassen,
het nieuws dat er niets meer voor hem kon worden
aangekleed en geschoren. Zijn luchtje werd opgedaan
gedaan.
en ging met hem mee.
Meneer zelf lag op bed, luisterend naar zijn muziek
Tijdens het afscheid werd meneer door de handen
die ook tijdens het afscheid gedraaid moest worden. gedragen die hem zo lief waren. Een volle aula en
Hij vertelde mij dat het leven een feestje is en dat zijn een entree die bij hem paste. ‘Hoe meer, hoe beter!’
motto voor zijn afscheid was: ‘Hoe meer, hoe beter’.
was in ieder geval gelukt.
En zo fijn dat de tijd van meneer nog langer heeft
Naast zijn liefde voor zijn gezin was er nog die
mogen duren dan dat iedereen ooit kon denken. Tijd
andere grote liefde in zijn leven; zijn motor. En ook die
waarin nog vele mooie herinneringen zijn gecreëerd
ontbrak die dag niet door een prominente plek in de

Ineke Smit Uitvaartverzorging

aula naast een bloemenzee van prachtige boeketten.
Alles op die dag verliep zoals hij wilde. Zijn
positiviteit, de kracht en liefde stroomden door de
vele woorden die zijn gesproken. ‘Het leven is een
feestje’ waren de woorden van meneer. En met die
gedachte werd door zijn gezin een toost uitgebracht.

Ga je mee, als een veer in de wind.
Je kan er heen gaan zo je wil,
vederlicht in de wind.

Kim Schubert

Freelance Uitvaartbegeleider voor Ineke Smit

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem | info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl | Tel.: 06 54661799

DCIJ-nieuws

Moritz Woestenburg koploper
in paspoortcompetitie
IJmuiden - Bij Damclub IJmuiden (DCIJ) wordt er ieder jaar na afloop van het schooldamtoernooi een dampaspoort voor tien gratis lessen uitgereikt aan de topscorers. Na afloop van de lessen
worden er per avond twee partijen gespeeld, waarbij de paspoortdammers en jeugdleden van DCIJ het tegen elkaar opnemen.

Na zes avonden gaat Moritz
Woestenburg aan kop met 22
punten uit 12 wedstrijden. Hiermee lijkt hij twee jaar na zijn overwinning in de paspoortcompetitie op weg naar een nieuwe zege.
Hij dient echter nog af te rekenen

met Lars van Eeken, die driemaal
op rij tweede is geworden en ook
nu maar één punt achterstand
heeft. Op gepaste afstand lijkt Fico van Beek lijkt met 14 punten
uit 10 wedstrijden de beste papieren voor de derde plaats te heb-

ben, gevolgd door kampioen Jens
Mischke en Raphaël Schoemaker.
Bij de paspoortdammers, die binnen de competitie ook hun eigen
klassement hebben, zijn er maar
liefst drie koplopers met 10 punten uit 10 wedstrijden: Sepp de
Ruiter, Storm van den Berg en Joy
van IJzendoorn. Ook Huub Janse
heeft 10 punten, maar dan uit 12
wedstrijden.
Bij de senioren werd titelverdediger en koploper Jesse Bos in de
opening combinatief verrast door
Max Doornbosch. Achtervolger
Stijn Tuijtel sloeg na een tijdelijke schijfwinst toe met een combinatie tegen Wim Winter, waardoor
de koppositie voor hem binnen
handbereik is. Een andere kanshebber, Krijn ter Braake, kwam tegen Martin van Dijk niet verder
dan een gelijkwaardige remise.
Tot slot boekte Cees van der Vlis in
een partij met wisselende kansen
een belangrijke zege op Jacqueline Schouten. De zesde plaats die
Van der Vlis nu bezet, is voldoende voor een basisplaats in DCIJ 1
in het volgend seizoen. (foto: aangeleverd)

Zin om te
klaverjassen?
Driehuis - In de Parochiezaal
naast de R.K. Engelmunduskerk
in Driehuis wordt vanaf 17 januari weer als vanouds geklaverjast.
Opgeven kan tot 1 januari 2019
bij Mary van Goinga, telefoon 0621666886.

Ondernemers: maak nu nog gebruik
van de investeringsaftrek

over de laatste ontwikkelingen
en daarnaast de juiste bedrijfswagen uit onze voorraad te selecteren. ,,Voor een Volkswagen
bedrijfswagen kunt u ons vinden
in ons bedrijfswagencentrum in
,,Bij Broekhuis weten we als geen Carplus inbouwstation in Bever- Alkmaar, onze Volkswagen vesander dat uw bedrijfswagen veel wijk. Daarnaast kan de bedrijfs- tiging in Haarlem en Heemskerk
meer is dan een vervoermiddel. wagen zowel gefinancierd door daarnaast ook in Schagen waar
Voor u als ondernemer is uw be- Broekhuis Lease als verzekerd wij naast Volkswagen Bedrijfswadrijfswagen de ideale partner om door Broekhuis Verzekeringen gens ook Fiat Bedrijfswagen veriedere klus te klaren.
worden. Naast circa 150 Volks- kopen.’’
Uw bedrijfswagen moet veilig, wagen Transporters, Caddy’s en Vergeet dus niet voor het einde
comfortabel maar bovenal ook Crafters heeft Broekhuis ook nog van het jaar één van onze vespraktisch zijn. Broekhuis heeft diverse andere merken uit voor- tingen te bezoeken. Als u voor
daarom alles in huis voor een raad leverbaar.’’
het einde van het jaar uw huidiTurn-Key aflevering. Uw bedrijfs- Kortom, bezoek één van onder- ge bedrijfswagen inruilt ontvangt
wagen kan volledig op maat wor- staande Volkswagen-vestigingen u een flinke inruilpremie bij aanden ingericht door ons Broekhuis om volledig bijgepraat te worden koop. (foto: aangeleverd)
Haarlem - Broekhuis (voorheen Martin Schilder) heeft in 2018
flinke hoeveelheden Volkswagen Bedrijfswagens ingekocht. Dit
speciaal voor de ondernemers die nog gebruik willen maken van
een aantal fiscale voordelen in 2018. Dat betekend dus ook dat
deze bedrijfswagens startklaar staan om begin 2019 te rijden.

‘t Mosterdzaadje gaat met
Beethoven het nieuwe jaar in
Santpoort-Noord - Het nieuwjaarsconcert is in handen van
de pianist Patrick Hopper die op
zondag 6 januari om 15.00 uur de
drie sonates opus 31 van Ludwig
van Beethoven gaat uitvoeren.
De drie pianosonates nr. 16, 17
(de storm) en 18 (de jacht) vormen samen Opus 31. In veel opzichten zijn ze bijzonder binnen
het oeuvre van Beethoven. Hij
sloeg een heel nieuwe weg in. De
sonates schreef Beethoven tussen 1801 en 1802. Het was in de
periode dat hij in Heiligenstadt
verbleef. Daar stuurde hij de bekende brief waarin hij zijn broers
vertelt over de wanhoop omtrent
het verlies van zijn gehoor. De-

ze pianosonates zijn bij uitstek
het muzikale dagboek van Beethoven. Het is niet allemaal kommer en kwel, maar ook vol speelse humor, warmte, bezinning en
tomeloos enthousiasme. Eigenlijk komt het hele scala aan emoties voorbij.
Deze drie sonates laten ook horen hoe enorm de invloed was
van Beethoven op de ontwikkeling van de Westerse muziek.
Patrick Hopper is een graag geziene gast in Santpoort. Behalve
een geweldig pianist is hij ook al
heel lang de onvolprezen webmaster van ‘t Mosterdzaadje.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een

half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl. (foto:
POPpictures Mary Ann Deuning)

Plus-Wijzer
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Oliebollen van De Haarlemse Bakker
met goud bekroond

ook de apparatuur en onze oliebollen bakkers zijn prima. Brood
bakken we iedere dag, daarvan weten we wel hoe het moet.
Oliebollen bakken we maar een
aantal dagen per jaar. De start is
dus altijd weer spannend.
Ook de dagen na kerst zal het
ongetwijfeld druk worden in de
winkels van De Haarlemse Bakker.
Zij hebben daarom ook dit jaar
een extra verkooppunt gemaakt
Elk jaar blijft het spannend, maar bij de bakkerij aan de Waarderook dit jaar hebben we de be- weg 11 te Haarlem. Deze is op
vestiging gekregen. Aan een top 31 december geopend van 07.00
recept hoef je niets te wijzigen, tot 15.00 uur. Daar kunt u tevens
Haarlem/IJmuiden - De oliebollen van De Haarlemse Bakker zijn door het Nederlands
Bakkerij Centrum in Wageningen voor het derde jaar op rij
bekroond met goud. Hiermee
voldoet het product aan strenge kwaliteitseisen en onderscheidt het zich van andere. De
Haarlemse Bakker heeft deze
titel meer dan verdiend door
zijn uitstekende oliebol.

zien hoe de Gouden Oliebollen
gebakken worden.
Om in aanmerking te komen
voor een Gouden Bekroning
moet het product aan hoge eisen voldoen.
Het Nederlands Bakkerij Centrum is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij het Nederlands Bakkerij Centrum werken diverse keurmeesters met
een lange staat van dienst in de
bakkerijsector. De keuringen van
het Bakkerij Centrum zijn objectief en onafhankelijk en worden
al ruim 100 jaar uitgevoerd. (foto: aangeleverd)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • info@waasdorp.nl

DAGVERSE VIS VOOR DE LEKKERSTE VISGERECHTEN

Openingstijden
Zaterdag 29 en zondag 30 december
7.00-20.00 uur
Oudjaarsdag maandag 31 december
7.00-18.00 uur
Nieuwjaarsdag
1 januari 10.00-16.00 uur
www.waasdorp.nl

Van verse visproducten! ZELF EEN VISPLANK SAMENSTELLEN MET O.A.:
Visfondue/gourmet Vistapas
Warm gerookte zalm
Inktvissalade
vanaf 2 pers. € 9,50 p.p. Ansjovisfilet
Bakkeljauw frita
Zalmcaviaar
Noordzee garnalen
Party garnalen
Luxe
€ 12,50 p.p. Octopus salade
Pepedew roomkaas
makreel americain

RIJKGEVULDE
VISSCHOTELS

De lekkeste!

€37,50
Alles voor uw Topverse

Kreeftensoep
Bisque
Visfond
LEVENDE KREEFT & KRAB

Al vanaf

Fruit de Mer
plateau

DOE-HET-ZELF
PAKKET

VISSALADE
voor circa 6 pers.

€ 39,75

Inclusief schaal en doos

Oesters
Hollandse
Ierse
Franse

Mini rolmops
Diverse vissalades

Zelf Sashimi of Sushi maken!
Topverse kwaliteit

Vissoep

Tonijn
Zalm
Coquilles

De oesters kunnen op verzoek
voor u worden geopend en op
ijs worden
meegenomen

DUURZAAMHEID & GOEDE VIS

DE KEUZE IS AAN U!
Wildvangst:

Kweek:

TOPVERSE
KABELJAUWWANGEN
Ook gebakken!

AMBASSADEUR
VAN

Inktvis
Zeebaars
Makreel

Alles aanwezig om zelf aan de slag te gaan

Gratis voor u gekookt

Oesters & Schelpen

Heilbot
Tarbot
Gamba’s

VERSE
GAMBA’S
Diverse
soorten

Clean label
Coquilles
vlees

Puur & gezond

VERSE RODE ZALM
Circa 3 kilo per stuk
Per kilo €9,75
Gratis voor u gefileerd

WWW.WAASDORP.NL
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Nieuwjaarswedstrijd RKVV Velsen
Driehuis - Op dinsdag 1 januari 2019 is het zover, dan staat de
gehele voetbalvereniging RKVV
Velsen weer in de spotlights tijdens de Nieuwjaarswedstrijd
met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie van 2019.
Het programma begint om
14.00 uur met de klassieke wedstrijd tussen het huidige 1e elftal van Velsen en (G)Oud Velsen
1. Bij (G)Oud Velsen 1 zijn onder andere Rob Spronk, Marcel Looij, Maurice Thijssen, Alex
Hermans en Remko Hoek te bewonderen. Velsen wil graag al

Velsen
1
tegen

Oud Velsen
2019
UARI
1 JAN DSTRIJD
G
A
D
DINS JAARSWE
W
NIEU
AANVANG 14:00
SPORTPARK DRIEHUIS
AANSLUITEND DE NIEUWJAARSRECEPTIE

haar leden, sponsoren, vrijwilligers en supporters uitnodigen om te komen genieten van
deze wedstrijd, waarbij er voor,
tijdens en na de wedstrijd voldoende ruimte is om elkaar een
sportief en gezond 2019 toe te
wensen. Na de wedstrijd zal de
oergezellige Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in de kantine.
Velsen heeft ook dit jaar weer
een fantastische loterij op poten gezet waarbij zeer uiteenlopende en interessante prijzen te winnen zijn! (foto: aangeleverd)

Nieuwe jeugdboeken voor Bibliotheek
otheek Velserbroek. Wij hebben
ervoor gekozen om titels aan te
schaffen die wij niet (meer) in de
collectie hadden en die veel worden gelezen of exemplaren te vervangen waarvan wij wisten dat ze
eigenlijk stuk gelezen zijn.’’
Bibliotheekadviseur
Annemie- De nadruk bij het uitzoeken lag
ke van Vark vertelt: ,,Afgelopen op de leeftijdsgroep 12 tot en
week hebben wij de opbrengst met 16 jaar. Dit zijn zogenaamde
van onze grote boekverkoop be- C-boeken van onder andere Mirsteed aan de aanschaf van nieu- jam Mous, Danielle Bakhuis, Carry
we jeugdboeken voor de Centrale Slee en Mel Wallis de Vries. DaarBibliotheek in IJmuiden en Bibli- naast zijn er nog een aantal ‘must
Velsen - De boekenmarkt in de
Bibliotheek Velsen heeft weer
ruimte gemaakt voor nieuwe
aanwinsten. De opbrengst van
ruim 500 euro komt ten goede
aan de jeugdcollectie.

have’ prentenboeken aangeschaft
waaronder ‘Wij gaan op berenjacht’, ‘Woeste Willem’, ‘De verhalen van kleine Beer’, ‘Het grote boek van kleine ijsbeer’ en de
klassieker ‘Rupsje Nooitgenoeg’.
,,Wij bedanken de mensen die
materialen gekocht hebben tijdens de grote boekverkoop’’, aldus Van Vark. ,,Het opgebrachte
geld is goed besteed en de nieuwe boeken zullen snel geleend
kunnen worden door onze jeugdleden.’’ (foto: aangeleverd)

Marathon-uitzending RTV Seaport
enthousiast ontvangen

gitaar begeleid door Ed Idema,
een aantal sfeervolle nummers.
Eline Schmidt van KOEL Productions blikte samen met de zussen
Christa en Rianne Moerdijk met
een swingend opreden terug op
Geurts blikten terug op het afge- de Grote Kerstshow in de Stadslopen jaar en bedankten de vrij- schouwburg Velsen.
willigers.
Gerard Boer sloot de uitzenZanger Oscar Benton en Johnny ding af met de nummer 1 van de
Laporte speelden Oscar’s groot- Kerst Top 20, ‘Last Christmas’ van
ste hit ‘Bensonhurst Blues’ en pre- Wham. (bron: RTV Seaport, foto:
sentator Anita Sanders zong, op Ton van Steijn)

IJmuiden - De deuren van de studio van RTV Seaport stonden zaterdag wijd open tijdens de jaarlijkse marathon-kerstuitzending.
Een doorlopend programma waarbij luisteraars of bezoekers van
de studio, live in de uitzending hun kerstgroeten konden uitspreken.
Te gast waren onder meer Bram
Biesterveld (bekend van ‘Pommetje Horlepiep’) en zangeres
Justine Pelmelay, die de exclusieve première van haar nieuwe
nummer ‘Niets is genoeg’ ten gehore bracht. Theo Koster en Pim

Filmmiddag voor de jeugd
in ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Woensdag 2
januari organiseert Vereniging
Santpoorts Belang een filmmiddag voor de jeugd. Kinderen, ouders en grootouders zijn van harte welkom. Er wordt deze middag
de film Journey to the Christmas
Star vertoond.
Een dapper meisje begint aan

een gevaarlijke zoektocht naar de
Kerstster. Alleen als ze die vindt,
wordt het koninkrijk bevrijd van
een vloek en zal de lang verloren
prinses terug kunnen keren. Maar
machtige vijanden doen er alles
aan om haar te stoppen. Journey
to the Christmas Star is een kerstavontuur voor de hele familie dat

zich afspeelt in een magisch winterlandschap.
De film begint om 14.00 uur en
de toegang is gratis. ’t Brederode Huys staat op de Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon
023-5383016. Zie ook www.santpoortsbelang.nl. (foto: aangeleverd)

Alcoholcontroles in Velsen

Kersttoernooi tenniscentrum
Velserbroek vandaag van start
Velserbroek - Tenniscentrum Velserbroek organiseert van 27 tot
en met 30 december weer het traditionele kersttoernooi voor dubbels.
Dat er nog steeds veel tennisliefhebbers zijn die nog even spor-

tief bezig willen zijn, blijkt wel wedstrijden van een uur. Het
Bezoek
uit het aantal inschrijvingen.
Dat onze
toernooi website:
start ’s middags en gaat
30 december nu WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
op een zondag ’s avonds door. Kom gerust gezelspeelt ook mee.
lig een kijkje nemen tijdens het
Van elke categorie zijn de deel- toernooi. De wedstrijden staan
nemers in poules ingedeeld. Zo
op toernooiklapper
Bezoek
onze website: vermeld. (fospeelt iedereen minimaal twee to: aangeleverd)

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Politie controleert ook
gewoon tijdens de feestdagen
Velsen-Noord - De politie heeft
zaterdagavond een alcoholcontrole gehouden op de Velsertraverse in Velsen-Noord. Verkeer
dat de stad uitkwam werd voor
de Velsertunnel op alcoholgebruik getest.
Bijna 400 bestuurders moesten
een blaastest afleggen en dat

heeft tot een invordering van een
rijbewijs geleid. Die bestuurder
bleek bijna viermaal de toegestane hoeveelheid alcohol uit te blazen.
Een beginnend bestuurder liep
ook tegen de lamp, ondanks het
feit dat hij eerst de controle probeerde te omzeilen.

Ook tijdens de feestdagen controleert de politie op het gebruik
van alcohol in verkeer. Kijk voor
meer over de regels rond alcoholgebruik in het verkeer, de toegestane limieten, of je strafbaar
bent met te veel drank op de fiets
en andere nuttige informatie op
www.politie.nl.

Huis Beeckestijn tijdelijk gesloten
MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Velsen-Zuid - Tot 1 maart 2019
is de benedenverdieping van het
Huis Beeckestijn niet voor publiek
toegankelijk. Dit wegens her-ori-

entatie en voorbereiding op een
andere invulling van de kamers.
Overigens, rondleidingen en
bruidsfoto-reportages gaan wel

gewoon door. Aanvragen daarvoor kan weer vanaf 7 januari
2019. Zij houden u uiteraard op
de hoogte van ontwikkelingen.

