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Blaastest

Velsen-Noord - Vorige week
donderdagavond moesten
twee vrouwen een blaastest afleggen. Eén van hen
had met een auto op de Velsertraverse net een paal met
een verkeerscamera omvergereden. Omstreeks 21.50
uur kreeg de politie melding
van een verkeersongeval op
de Velsertraverse. Ter plaatse
bleek een auto vanaf de Velserweg linksaf de Velsertraverse opgereden te zijn. De
bestuurster was de macht
over het stuur kwijtgeraakt
en tegen de vangrail en de
paal tot stilstand gekomen.
Omdat de dames (een 32
Haarlemse en een 31-jarige IJmuidense) bij aankomst
uit de auto waren gestapt,
kon niet met zekerheid worden vastgesteld wie had gereden. Beide dames moesten daarom een ademanalyse afleggen. De Haarlemse blies 495 ug/l, de vrouw
uit IJmuiden 775 ug/l. Dat is
ruim twee maal en drieënhalf maal het wettelijk maximum van 220 ug/l. De IJmuidense moest bovendien haar
rijbewijs inleveren. De politie probeert antwoord te geven op de vraag wie er gereden heeft.
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Zes maanden werk in unieke foto
IJmuiden - De bekende fotograaf Ed Geels heeft zich de
afgelopen maanden gestort
op de creatie van een foto die
zo uit de filmwereld afkomstig lijkt. Het betreft hier echter geen fantasy- of science fictionfilm, maar een zorgvuldig
samengesteld en gefotoshopt
kunstwerk.

Op de achtergrond is iets bijzonders te zien: de Belgische tweekoppige schildpad Kianga. Deze
Afrikaanse sporenschildpad is een
‘foutje’ van Moeder Natuur en bestaat echt. Hij heeft twee koppen
en twee ruggengraten, maar één
lijf. Met deze schildpad als achtergrond creëerde Ed gedurende zes
maanden een sprookjesachtig ta-

fereel. Op de voorgrond staan de
zorgvuldig geselecteerde fotomodellen. Op zijn oproep voor
modellen reageerden maar liefst
350 tieners. Na de selectie bleven
er negen kinderen over die volgens Ed precies bij de foto pasten zoals hij die wilde maken. Zij
werden gekleed in door Ed verzonnen en door Christa Post ver-

vaardigde kleding. De zwaarden
en dolken leende Ed van zijn vader. De modellen werden los van
elkaar gefotografeerd. De achtergrond is gemaakt op het strand
van IJmuiderslag, maar volgens
Ed niet meer als zodanig herkenbaar. Alle foto’s zijn tenslotte samengebracht in bovenstaand
kunstwerk. Ze vormen een ‘uit de

kunst’-beeld waaraan de gedreven fotograaf zes maanden werkte.
De foto werd vorige week feestelijk onthuld in de studio aan de
Lange Nieuwstraat. Inmiddels is
Ed bezig met een volgend project waarvoor hij binnenkort een
oproep voor modellen doet. (foto:
Ed Geels)

Automobilist zwaargewond bij ongeval N202
Velsen-Zuid - Een 56-jarige bestuurder van een personenauto uit Haarlem is maandag bekneld geraakt na een frontale
aanrijding met een vrachtauto. Het ongeval gebeurde op de
N202 ter hoogte van manage
de Groene Heuvel. De brandweer heeft de man bevrijd.

hierna in de berm tot stilstand.
De bestuurder van de personenauto zat met zijn been bekneld in
de auto en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De 40-jarige bestuurder van
de vrachtauto uit Petten kwam
met de schrik vrij.
In verband met de aanrijding was
de rijbaan van de N202 enige tijd
Omstreeks 11.40 uur kwamen gestremd. De politie heeft een
beide voertuigen op de Amster- onderzoek ingesteld naar de oordamseweg frontaal met elkaar in zaak van de aanrijding. (foto: Mibotsing. De personenauto kwam chel van Bergen)

Lions Club Velsen
doneert aan Inloophuis

Velsen - Erik Verveld van Lions Club Velsen heeft op de open dag op 1 februari van Inloophuis Kennemerland een cheque van 2.000 euro overhandigd aan Eline Wielinga en Jet Winkel, coördinatoren van het Inloophuis Kennemerland. Dit is de opbrengst van de jaarlijkse wijnactie van de Lions Club Velsen. Het inloophuis Kennemerland, gevestigd aan Wulverderlaan 52 te Santpoort-Noord, biedt hulp, begeleiding en
een luisterend oor voor iedereen die in zijn of haar leven met kanker te maken krijgt. Inloophuis Kennemerland is van plan de donatie te gebruiken voor training van de vrijwilligers. Ook in 2018 zal Lions Club Velsen
weer een wijnactie houden ten behoeve van goede doelen in de Velser gemeenschap. (foto: JP van Daal)

02

8 februari 2018

COLOFON Begeleiding naar betere

cijfers bij ikwilbijles.nl

Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef Redactie:
Friso Huizinga
Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland PERS BV
OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

Regio - Samen met een aantal
enthousiaste collega’s geeft ikwilbijles.nl bijles in diverse vakken
voor de middelbare school, het
MBO en het HBO. Daarnaast worden studenten begeleid bij het
schrijven van hun scriptie, zodat
ze met een mooi cijfer kunnen afstuderen.
Met ruim vijf jaar ervaring is ikwilbijles.nl een gerenommeerde speler op het gebied van bijlessen en scriptiebegeleiding. Er
wordt gewerkt met ervaren docenten die weten hoe ze scholieren en studenten helpen en motiveren betere resultaten te halen.
Maar liefst 97 procent van de leerlingen en studenten die door ikwilbijles.nl worden geholpen, is
meer dan tevreden over de bijlessen. Uiteindelijk halen negen
van de tien studenten zijn of haar
toets na deze bijlessen. Op de re-

Door Erik Baalbergen

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 de herkomst van de naam
‘Kompasstraat’.
De Kompasstraat staat al geprojecteerd op het gemeentelijk uitbreidingsplan voor IJmuiden uit 1921. De straat ligt in de
wijk tussen de Kennemerlaan en
de beoogde verlenging van de
Oosterduinweg naar het westen
tot aan de Havenkade. De verlengde Oosterduinweg is lange tijd de zuidelijke begrenzing
van IJmuiden en krijgt in 1935 de
naam Burgemeester Rambonnetlaan. Na de Tweede Wereldoorlog
wordt deze laan opgesplitst in –
van oost naar west – de Burgemeester Rambonnetlaan, Edisonplein, M.K. Hofstedestraat, Fahrenheitstraat en het laatste stukje Linnaeusstraat bij de Havenkade. Er zijn twee onderbrekingen,
IJmuiden - Vrijdagavond 9 en za- gen gesteld worden over zaken bij de groenzone tussen Moerterdagmorgen 10 februari houdt als dyslexie of opstromen. Je kan bergplantsoen en Grahamstraat,
het Vellesan College Open Huis met een VR-bril door de gebou- en tussen de Vleetstraat en de
voor achtstegroepers en hun ou- wen dwalen. Er zijn demonstra- bocht in de Linnaeusstraat. Volgt
ders. Het hoofdgebouw aan de ties van de dansklas en natuurlijk u het nog?
Briniostraat en de locatie Plata- presenteren de sportklassen zich. Terug naar de Kompasstraat. Veel
nenstraat zijn open om belang- En er zijn veel leerlingen aanwe- straten in de wijk krijgen namen
stellenden te ontvangen.
zig die een goed en eerlijk beeld van uitvinders van nuttige zaken
Tijdens het open huis worden er van de school kunnen schetsen.
op het Vellesan College proefles- Kortom: voor achtstegroepers
sen gegeven om een indruk te en hun ouders is het een must
krijgen van het voortgezet on- om op 9 en 10 februari het Vellederwijs. Bèta-docenten geven de- san College te bezoeken als voormonstraties in het lab, de leer- bereiding op de keuze voor een
pleinen laten zien hoe het vmbo- middelbare school. Weten welonderwijs eruit ziet, docenten ge- ke kansen en keuzes het Vellesan
ven uitleg over hoe hun vak ge- biedt? Ga naar onze website: velgeven wordt en er kunnen vra- lesan.nl. (foto: aangeleverd)

Vellesan houdt open huis

voor de scheepvaart en visserij. De meeste straten zijn er nog,
zoals die genoemd naar Marconi (draadloze telegrafie), Alexander Bell (telefoon), Edison (gloeilamp), Torricelli (barometer), Fulton (stoomboot), Hadley (octant,
voorloper van de sextant), Ole Rømer (Deens astronoom, volgens
mij naamgever van de De Roemerstraat) en Bakker (het ‘eeuwige licht’ op de kop van de IJmuider pieren). Andere straten verdwijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse sloopwoede, zoals die genoemd naar
Willem Beukelszoon (haringkaken), Cornelius Drebbel (onderzeeboot), James Watt (stoommachine) en Lippershey (lenzenkijker).
De huidige Kompasstraat krijgt in
1919 de naam Flavio Giojastraat.
Flavio Gioja is een Italiaans zeeman, die aan het begin van de
veertiende eeuw het kompas zou
hebben uitgevonden. Of hij echt
bestaan heeft en werkelijk de uit-

vinder van het kompas is, wordt
overigens sterk betwijfeld. Gedurende de jaren twintig verrijzen er
huizenblokken aan weerszijden
van de straat en moet de straatnaam echt gebruikt gaan worden
in de volksmond.
Al spoedig komen er klachten
over de onuitspreekbare naam.
Het Haarlems Dagblad schrijft
in 1926 over deze straat in het
IJmuidens
uitvinderskwartier:
‘Maar deze naam ligt ons Hollanders niet gemakkelijk. Vooral
de bewoners van deze straat zaten leelijk met deze naam verlegen. Er was heel wat tonggymnastiek voor noodig voordat ze
de uitspraak onder de knie hadden.’ In november 1926 stellen
burgemeester en wethouders de
gemeenteraad voor om de ‘tongbrekende naam door een te vervangen, die onze spraakcapaciteiten niet te boven gaat.’ De Flavio Giojastraat wordt de Kompasstraat.
De naam sluit goed aan bij enkele
andere straten in de buurt die genoemd zijn naar voorwerpen uit
de visserij: de Vleetstraat en de Sirenestraat.
Bovendien wordt de naam toepasselijk gezien voor een straat
direct naast de visserijschool.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen

IJmuiden - Dinsdag 13 februari bezoekt een voetspecialist
Leemans Schoenen aan de LanWWW.JUTTER.NL
ge Nieuwstraat 469. De hele dag
WWW.HOFGEEST.NL
zal deze specialist mensen met
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk
gemaakt en uitleg gegeven over
de werking van de Vibrionveer,
een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de klassieke
steunzool, die vaak hard en statisch is. De Vibrionveer heeft een
verende werking en activeert de
spieren en de bloedsomloop.
Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit
Velsen - Ronald Vennik heeft voorkomt vermoeidheid en pijnal eerder laten weten na drie lijke voeten. Mensen met voetambtstermijnen te stoppen als klachten en daaruit voortvloeiwethouder voor de PvdA, on- ende rugklachten zijn enthousigeacht de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is al zeker dat hij per
1 mei aan de slag gaat als griffier bij de gemeente Heiloo.
Ronald Vennik zegt blij te zijn
met de uitkomst van de sollicitatieprocedure: ,,Ik kijk er naar
uit om vanuit een andere rol
en verantwoordelijkheid een
bijdrage te leveren aan de lokale democratie en het lokale
bestuur.’’

Ronald
Vennik
naar Heiloo

viewpagina van de website is
te lezen wat leerlingen, studenten en ouders over deze bijlessen zeggen. Zit je te zweten op je
scriptie omdat je het lastig vindt
aan alle eisen te voldoen? Of ben
je wel tevreden, maar krijg je ladingen met (onduidelijk) feedback? Geen paniek! Veel andere
studenten lopen hier ook tegen
aan. Ook zij willen studievertraging voorkomen en zo snel mogelijk afstuderen. Als jij worstelt
met je scriptie, helpt ikwilbijles.nl
je snel weer op weg.
Maak jij veel voorkomende fouten, waardoor je je toets verpleegkundig rekenen niet haalt?
Goed nieuws! Met de één-opéén bijles van ikwilbijles.nl ga je
het vak medisch rekenen goed
begrijpen. Meer weten? Kijk op
www.ikwilbijles.nl of stuur een
appje naar 06-83446634.
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ast over de Vibrionveer. De stand
van de voet en de holling van
de voet wordt verbeterd, de gevoelige voorvoet wordt ondersteund en de voet kan weer op
natuurlijke wijze afrollen. De
pijn neemt af, spieren en banden
worden krachtiger en een goede
doorbloeding wordt bevorderd.
De Fusegold Vibrionveer heeft
een handzaam formaat en past
in bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren
over deze Zweedse uitvinding.
Dit is geheel gratis, wel graag
van tevoren een afspraak maken.
Leemans is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0255511117.

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Poëzieweek op Felisenum
Velsen-Zuid - Met de nationale Gedichtendag ging op de laatste dat ze dat gewend zijn bij de Klasdonderdag van januari traditiegetrouw de Poëzieweek 2018 van sieke Talen; ze zijn ervaren in het
geduld hebben met taal. Veel
start. Het thema van dit jaar is ‘theater’.
leerlingen hier zijn op meerdePeter Verhelst, postmoderne met hun favoriete gedichten of re vlakken intelligent: ze hebben
dichter, romancier, theatermaker gedichten van eigen makelij.
gevoel voor kunst en voelen het
en geschenkauteur van de Poë- ‘Peter Verhelst poogt in zijn werk verband tussen muziek en poëzie
zieweek 2018, riep alle studen- het nu en de eeuwigheid te be- ook goed aan. Alleen al de voorten van de Lage Landen op om grijpen, te benaderen en te be- aankondiging van de poëzieweek
zijn gedichten om te zetten naar schrijven,’ aldus de jury van de leverde een spontane gedichteneen kleine of grote vertaling en VSB-poëzieprijs. Het pogen is dan storm op. Heel bijzonder.’
via grote en kleine acties de po- de ervaring en de uitdaging op De poëzieweek wordt op 25 april
ezie zichtbaar te maken voor ie- zich.
afgesloten met een poëzierevue
dereen. De tweedeklassers van Volgens docent Jaap Breukel is waarin de leerlingen gaan luistehet Gymnasium Felisenum gaven precies dát hetgeen wat opvalt ren naar een lezing van Thomas
op geheel eigen wijze gehoor aan aan de omgang die deze leerlin- Möhlmann. Ook mogen sommide oproep aan alle creatieve leer- gen hebben met poëzie. Op het ge uitverkorenen uit eigen werk
lingen en studenten van Vlaande- Felisenum is de aandacht voor voordragen en strijden om de
ren en Nederland: laat je inspire- poëzie groot. In alle klassen ziet eer van het mooiste gedicht en
ren en breng poëzie in je leven! hij dat ze het puzzelen met taal de mooiste illustratie. (foto: PeZij kalkten het schoolplein vol interessant vinden. ‘Ik vermoed tra Bax)
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Wethouder Bal treedt
toe tot bestuur KIMO

Velsen - Wethouder Floor Bal
is toegetreden als dagelijks bestuurslid van de Vereniging van
Kustgemeenten, KIMO Nederland
en België. Hij volgt hiermee wethouder Robert te Beest op die recentelijk is afgetreden.
KIMO is de vereniging die zich namens kustgemeenten ten doel
stelt om de vervuiling van de
noordelijke zeeën en kustwateren te bestrijden en te voorkomen. Dit om deze wateren in goede staat achter te laten voor het
welzijn van toekomstige generaties.
Floor Bal, zelf afkomstig uit een
vissersfamilie, is een groot voor-

stander van KIMO’s Fishing for Litter project en de hieraan gekoppelde Green Deal Visserij voor een
Schone Zee. Bij Fishing for Litter
nemen vissers afvall dat zij met
hun visvangst uit zee hebben gehaald mee naar de wal waar het
zo duurzaam mogelijk wordt verwerkt. Binnen de Green Deal Visserij voor een Schone Zee werken
vissers, havens, afvalverwerkers
en gemeenten samen om ook
de opslag en verwerking van visserij-gerelateerd afval in havens
te verbeteren. Dat gebeurt ook
in de haven van IJmuiden. Ook
is hij als IJmuidenaar groot voorstander van de Green Deal Scho-

ne Stranden. Een schoon strand
is van groot belang voor recreanten, toeristen en de recreatiesector, waaronder strandpaviljoens
en natuurlijk ook kustgemeenten
als Velsen zelf. Maar ook ondernemingen zoals de Zeeboerderij verdienen navolging volgens
de heer Bal. Het kweken van zeewier zorgt voor de zuivering van
het water en is nuttig als aquacultuur voor de productie van eetbare producten en dus ook de lokale economie.
Kortom, Floor Bal heeft er zin in
en werkt graag met partners samen aan een duurzame zee en
kust. (foto: aangeleverd)

Op het Ichthus Lyceum
zit je zeker goed
Driehuis - Het Ichthus Lyceum is ooit begonnen als categoraal
gymnasium en is daarna uitgebreid tot lyceum met ook atheneum en havo. Zo’n 10 jaar geleden is daar het Technasium bijgekomen. Nog steeds kan je op het Ichthus Lyceum een volwaardig
gymnasiumdiploma behalen, inclusief de klassieke talen Latijn
en Grieks.
Het voordeel van het gymnasium
binnen het lyceum is natuurlijk
dat de overstap naar het atheneum goed mogelijk is. Zeker voor
leerlingen die twijfelen of gymnasium wel echt bij hen past is
dat een groot voordeel. Ook is
er een mogelijkheid te starten
op het atheneum en halverwege
het brugjaar versneld lessen Latijn te volgen en vervolgens in de
tweede klas van het gymnasium
in te stromen. Los van de opleiding die je op het Ichthus Lyceum

volgt, is het ontwikkelen van talent de rode draad op de school.
In de eerste klas maken leerlingen kennis met veel verschillende vakken. Vanaf de tweede klas
kiezen leerlingen - naast de verplichte basisvakken - één van de
drie talentstromen. Met een keuze voor Technasium, Internationalisering of Kunst & Cultuur is
het mogelijk om echt een verdiepingsslag te maken op het terrein
dat de leerling aanspreekt. Een
bijkomend voordeel is dat leer-

lingen op die manier ontdekken
waar ze goed in zijn en welke vakken zij in de bovenbouw het beste kunnen kiezen. Voor wie nog
meer uitdaging nodig heeft kent
het Ichthus het zogenaamde Ichthus Top Talent programma, waarbij leerlingen in samenwerking
met TU Delft of RU Leiden aan
een onderzoeksprogramma deelnemen. Via de website www.ichthuslyceum.nl kunnen belangstellende groep 8 leerlingen zich inschrijven voor kennismakingslessen op woensdagmiddag 21 februari.
Voor leerlingen met belangstelling voor het gymnasium is er een
speciale kennismakingsmiddag
op woensdag 14 februari. (foto:
aangeleverd)

Camera’s havengebied
IJmuiden in gebruik

IJmuiden - Maandag 5 februari hebben burgemeester Frank
Dales en wethouder Arjan Verkaik, in aanwezigheid van het
bestuur van Stichting BIZ Havengebied IJmuiden, middels
plechtige onthulling van een
waarschuwingsbord
‘Camerabewaking’, de camerasystemen in het havengebied in gebruik genomen.

De plechtigheid vond plaats op
de Makreelkade in en nabij het
kantoor van de firma Vrolijk. Deze systemen bestaan enerzijds
uit camera’s die de openbare
ruimte in een groot deel van het
havengebied bewaken en anderzijds de camera’s van Zeehaven IJmuiden, die gericht zijn op
de eigendommen van Zeehaven
IJmuiden, zoals de kades.
Ton Wijker, voorzitter van Stichting BIZ Havengebied IJmuiden,
legde in zijn speech uit met wel-

ke factoren de aanleg van dergelijke camerasystemen gepaard
gaat. Niet alleen toetsing aan de
privacy wetgeving en de keuze van de locaties waren van belang, maar ook de techniek om
camerabeelden naar de gecertificeerde meldkamer van de NVD
in Haarlem te transporteren was
een grote uitdaging.
Nu de revitalisering van het Middenhavengebied en bestrijding
van criminaliteit en illegaliteit
zijn uitgevoerd door respectievelijk Zeehaven IJmuiden en de
gemeente Velsen waren nu de
ondernemers aan zet met onder
andere de ingebruikname van
de camera’s. Wijker: ,,Hiermee
zijn we weer een stap verder gekomen aangaande de veiligheid
in het gebied.’’
Voor dit laatste hebben Zeehaven IJmuiden en de stichting
BIZ Havengebied een compleet
draadloos netwerk middels aan-

besteding aan installatiebedrijf De Vilder & Wijnands aangelegd. De camera’s van stichting BIZ zijn aangelegd door de
NVD. Naast de onthulling van het
waarschuwingsbord ‘Camerabewaking’ memoreerde Ton Wijker
ook de aanstelling van de heer
Frans Hoogzaad als parkmanager van het BIZ havengebied. Hij
houdt kantoor boven uitzendbureau Zebra aan de Margadantenstraat.
Burgemeester Frank Dales: ,,Het
streven naar een schoon, heel
en veilig havengebied is niet alleen van belang voor de ondernemers in dit gebied, maar is een
voorbeeld, waar andere havens
ook met belangstelling naar kijken.”
Burgemeester Dales prees de
volharding van het bestuur van
stichting BIZ in het bewerkstelligen van dit buitengewoon zinvol
collectief. (foto: Harry van Wees)

SVIJ bokst voor goed doel
IJmuiden - Afgelopen zondag
waren de meiden van SVIJ MO15
te gast bij Gym Haarlem voor een
intensieve boks workout onder
professionele leiding van Hannes
en Jessy Schneider. Vaders, moeders, broertjes, zusjes en vriendinnetjes hebben een vol uur staan
knallen voor het goede doel. Na
een stevige warming up werden
er diverse stoot technieken geoefend, tussendoor afgewisseld met
conditie- en krachtoefeningen en
zelfs extra opdrachten wanneer

er in de wedstrijdelementen verloren werd. Door de enorme belangstelling en het grote aantal
deelnemers is er een fors bedrag
bij elkaar gebokst. Tevens heeft
SVIJ aangegeven dit initiatief
enorm te waarderen en doneert
een fantastisch mooi bedrag namens de club. De meiden is gevraagd om zelf en gezamenlijk
het goede doel vast te stellen. De
opbrengst zal worden gedoneerd
aan Nierstichting Nederland. Gym
Haarlem, ouders/meiden, suppor-

ters én SVIJ bedankt voor deze
geweldige middag! SVIJ MO15 is
‘ready to rumble’ en klaar voor de
tweede seizoenshelft.
Ben je tussen de 13 en 15 jaar en
wil je volgend jaar mee met het
teamuitje? Zij zoeken nog meiden die het team komen versterken. Train gerust een keer mee op
dinsdag en donderdag om 19.00
uur, vraag naar Ron en/of Justin.
Zie ook www.svij.nl voor meer info of aanmelden. (foto: aangeleverd)

Bomenwandeling Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 18 februari houdt Natuurmonumenten
van 14.00 tot 15.30 uur een bomenwandeling in de tuinen van
Beeckestijn. Tijdens deze wandeling wordt aandacht besteed aan
het groene aspect van de buitenplaats: de bomen en lanen en
het behoud, onderhoud en herstel hiervan.
In de formele aanleg van het
park vormt de lanenstructuur de
‘hardcore’ van het park. Een gefaseerde verjonging van de lanen van Beeckestijn is een belangrijk onderdeel van het versterkingsplan dat Natuurmonumenten samen met verschillende betrokkenen heeft opgesteld. Herstel van het lanenstelsel betekent onder meer verwijderen van storende bomen in lanen, wegwerken van achterstallige onderhoudssnoei en in een
enkel geval het vervangen van
een hele laan. De dilemma’s die
daarbij komen kijken wil Natuurmonumenten graag met u delen
tijdens de wandeling.
Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Deelname is gratis. Graag aanmelden via beeckestijn@natuurmonumenten.nl.
Bent u toch verhinderd na het
opgeven, geeft dat dan alstublieft tijdig door. (foto: Natuurmonumenten/Rene Koster)
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13 FEBRUARI

▲
Carnaval in Café Bartje, Hoofdstraat Santpoort-Noord.

8 FEBRUARI

Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00
uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

11 FEBRUARI

Boeken- en platenmarkt in
De Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden. Van 10.00 tot 14.00
uur.

9 FEBRUARI

(foto: aangeleverd)
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Lezing over architectuur van
treinstations door Suzanne Roelofs. ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 uur.

14 FEBRUARI

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-522330.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar.
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Open huis bij het Vellesan College, Briniostraat en Platanenstraat. Va 19.00 tot 21.00 uur.
Telstar-Jong
20.00 uur.

Ajax.

Aanvang

(foto: aangeleverd)
Karlicek Duo in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

10 FEBRUARI

Rommelmarkt in buurtcentrum
De Dwarsligger, Planetenweg
338 IJmuiden. Aanvang 09.00
uur.

(foto: aangeleverd)
Open huis bij het Vellesan College, Briniostraat en Platanenstraat. Va 10.00 tot 13.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

IJmuiden - In 2015 stond Jan Karsten, hoofd technische dienst,
van Kloosterboer Velsen BV op het podium van de IJmond Duurzaam Award van Omgevingsdienst IJmond. Afgelopen maandag
29 januari stonden zij nationaal in de spotlight tijdens de uitreiking van de EZK Energy Award door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Kloosterboer Velsen BV werd daar uitgeroepen tot winnaar, dankzij de duurzame uitbreiding van hun
vrieshuis.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus en ‘IJmuiden
Weerspiegeld’. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot
puber. Gratis rondleiding (na entree) om 14.30 uur.

Kloosterboer wint
landelijke energy award

Wethouder Floor Bal van gemeente Velsen stond dinsdag(foto: aangeleverd)
morgen vroeg met voorzitter van
Speciale kennismakingsmiddag OV IJmond Ton van der Scheer en
voor leerlingen met belangstel- voorzitter van Stichting Greenling voor het gymnasium bij het Biz Cees Duivenvoorde met een
Ichthus Lyceum, Wolff en De- bloemetje en een taart voor de
kenlaan 1 in Driehuis.
deur bij Jan Karsten.
Floor Bal: ,,Ik ben trots dat door
Zee- en Havenmuseum IJmui- deze prijs de IJmond er weer
den open van 13.00 tot 17.00 mooi op staat, bedankt Kloosuur. Expositie ‘Vissersschepen’ terboer Velsen!” Jan Karsten is
door Jan de Reus en ‘IJmuiden
Weerspiegeld’. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot
puber.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’.
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open Pieter Vermeulen Museum: Tenvan 13.00 tot 17.00 uur.
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’.
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open
ZoMiPo in De Dwarsligger, Pla- van 13.00 tot 17.00 uur. Worknetenweg 338 IJmuiden. Optre- shop knutselen van 13.30 tot
den Plug-in. Aanvang 14.00 uur. 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop
de entreeprijs.

Herverdeling
portefeuilles

Velsen - In verband met het aftreden van wethouder Te Beest,
op 15 januari, is besloten zijn portefeuille onder de zittende wethouders te verdelen. Het gaat nog
om een korte periode, want op
Valentijnsfilmdiner ‘Love, Ro- 21 maart zijn de gemeenteraadssie’ in het Thalia Theater , Bree- verkiezingen en dan gaat het col12 FEBRUARI
saapstraat 52 IJmuiden. Ape- lege er sowieso heel anders uit
Lotgenotenbijeenkomst
voor ritief 19.00 uur. Aanvang film zien. Wethouders Verkaik en Venmensen met niet-aangeboren 19.30 uur.
nik hebben beiden aangekondigd
hersenafwijking. Deze keer is er
te stoppen als wethouder. Wat de
een gastspreker aanwezig van- Filmavond voor vrouwen in voorlopige herverdeling van de
uit Heliomare, die een presenta- De Brulboei, Kanaalstraat 166 portefeuille van Robert te Beest
tie geeft over slaapproblemen na IJmuiden. De film ‘Paterson’ betreft het volgende: Annet Baerhersenletsel. Van 13.30 tot 15.30 wordt vertoond.
veldt neemt Wmo, Kunst en Culuur in buurtcentrum Het Spectuur, Kunstcommissie en Monutrum te Heemskerk. Ook partmentenbeleid over. Ronald Vennik
ners/familie zijn welkom. Aanneemt Welzijn erbij. Wethouder
melden niet nodig.
Bal gaat verder met Dierenwelzijn,
15 FEBRUARI
KIMO en Wijkgerichte DienstverlePostzegelavond in Het Terras, Oecumenische koffieochtend in ning. En tenslotte zal burgemeesDinkgrevelaan 17 Santpoort- de Ichthusburcht, ingang Fah- ter Dales de Mondiale BewustworNoord. Vanaf circa 19.00 uur.
renheitstraat IJmuiden. Vanaf ding overnemen. Wethouder Ven10.00 uur is iedereen welkom.
nik gaat verder als wijkwethouder
Informatieavond over de Navan IJmuiden-Zuid en Floor Bal
tuurgidsenopleiding (start eind Koffieochtend in Bibliotheek doet dat in Velsen-Noord. Tenslotmaart) van IVN Midden-Kenne- Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 te neemt Ronald Vennik ook het
merland om 19.30 uur in Het uur.
lidmaatschap van het NH Archief
Koetshuys, Tolweg 9 te Heemsvan Robert te Beest over.
kerk. Aanmelden kan via de
website of het sturen van een
mail naar ivnmkl1@gmail.com
Voor het complete programma
en inschijfformulier voor de opleiding kijk op www.ivn.nl/mkl

Leren omgaan
met computer

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus en ‘IJmuiden
Weerspiegeld’. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot
puber. Gratis rondleiding om
14.30 uur (na entree).

Bijeenkomst van Passage om
19.45 uur in Vrijburchtzaal van
Morgensterkerk, Vrijburglaan te
Heemskerk. Deze keer: terugblik
op honderd jaar vrouwenbeweging in Nederland, waarvan
zestig jaar vrouwenorganisatie
(NCVB/Passage) in Heemskerk.
Entree 3 euro incl. consumptie.

Repair Café in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 291
Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot
16.00 uur.

Film ‘Even Omzien’ deel 1 en 2 bij
Historische Kring Velsen in wijkcentrum De Hofstede, A. Jacobsstraat 227. Aanvang 20.00 uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

de belangrijke aanjager achter
het realiseren van de ambities.
,,De uitbreiding van ons koel- en
vrieshuis is energieneutraal door
de daken volledig vol te leggen
met zonnepanelen die samen
700.000 Kwh per jaar opleveren.
We hebben daarnaast voor de
koeling naar de meest moderne technieken gekeken. De prijs
van de maatregelen was voor ons
vaak van ondergeschikt belang.”

Van de directie kreeg hij alle vrijheid, waar hij blij mee is. “Door alle maatregelen die we genomen
hebben, zijn we het eerste koelen vrieshuis van Europa dat BREAAM vijf sterren gecertificeerd is.
Dit is de allerhoogte certificering
die te behalen is.”
Deelnemers aan de EZK Energy
Award moeten minimaal meer
dan 50.000 kilowattuur elektra
en/of 25.000 m³ gas per jaar verbruiken. Eisen aan de inzendingen zijn: aanzienlijke verduurzaming van energiegebruik door
duurzaam opwekken en/of energie besparen, vernieuwende en
innovatieve toepassing van bestaande technieken en brede
toepasbaarheid. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - In Buurthuis De Brulboei is een korte cursus omgaan
met pc of laptop. Op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
leert u in vijf lessen de beginselen van uw computer. Let op: Deze
workshop is alleen bedoeld voor
het werken met Windows 10. De
totale kosten bedragen 25 euro. U
kunt uw eigen laptop meenemen.
De workshop start zodra er voldoende deelnemers zijn. Meer weten? Bel 0255-510652, buurthuis
De Brulboei, Kanaalstraat 166.

90+ en toch spetterend
IJmuiden - Maandag was het
dubbel feest in zwembad De Heerenduinen. Bij de zwemgroep van
10.45 uur werd mevrouw Zweiphennig (foto boven) gefeliciteerd
en in de groep van 11.30 uur mevrouw Hoekstra (foto onder). Beide dames vierden een verjaardag
waarbij het eerste cijfer begon
met een 9.
Natuurlijk werd er gezongen,

werden er natte handen geschud,
wangen gezoend en felicitaties
uitgewisseld. Namens zwembad
de Heerenduinen werd er een
bloemetje overhandigd en was
er voor beide dames een mooi
cadeau: een hele maand gratis meedoen met Aquagym. En
dat was heel welkom bij de twee
spetterende dames. (foto’s: aangeleverd)
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Wedstrijd Jong
Ajax bijna
uitverkocht

Clinic voor kwetsbare kinderen
Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnisbak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind. Deze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voetbalskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden
een onvergetelijke dag met hun idolen.
De kinderen werden met de bus
opgehaald en hadden een spetterende, sportieve middag. Na
ontvangst met een drankje en
iets lekkers was het tijd voor het
echte werk. De kinderen kregen
een voetbalshirt en een paar
door Nike gesponsorde voetbalschoenen. Zo konden ze als een
echte speler mee het veld op
met de selectiespelers. Na de clinic werden de kinderen rondgeleid door het stadion en de dag
werd afgesloten met een hapje
en een drankje. En als klap op de
vuurpijl kreeg elk kind ook nog

twee tickets voor de eerstvolgende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voetbalclub waar een voetbalclinic
georganiseerd werd. In totaal
volgden circa 400 kinderen uit
opvanglocaties door heel Nederland een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van
de Week van Het Vergeten Kind
is het belang van kleine gebaren
van echte aandacht. Kleine gebaren, zoals het bieden van een
luisterend oor of het sturen van
een lief berichtje zorgen ervoor
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland
100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek die deze positieve aandacht nauwelijks krijgen. Om deze kinderen te steunen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Nederland op om deze kinderen te verwarmen met een kilometerslange supportsjaal van lieve berichten. Na de actieperiode deelt Het
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal,
uit aan kwetsbare kinderen in
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind
was van maandag 29 januari tot en met zondag 4 februari met verschillende activiteiten
door het hele land. Vaste onderdelen zijn de uitreiking van de
‘Kind Centraal’ Award, Het Vergeten Kind Filmfestival en de voetbalclinics. Zie ook www.hetvergetenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Vrijdag speelt
Telstar in de Jupiler League
een belangrijke thuiswedstrijd
tegen Jong Ajax. De kaarten
zijn bijna uitverkocht. De westtribune en de oostribune zitten al vol. Voor de zuidtribune,
doorgaans bestemd voor de
supporters van de tegenpartij, waren woensdag nog enkele kaarten beschikbaar. Mogelijk zijn alle kaarten bij het verschijnen van deze krant echter
toch al verkocht. Dat betekent
dat alle 3.200 plaatsen in het
Rabobank IJmond Stadion bezet zullen zijn. De laatste keer
dat het zo’n volle bak was bij
Telstar was op 29 oktober 2015
in de bekerwedstrijd tegen AZ,
die eindigde in 0-1.
Het succes van Telstar betekent dat de kaarten voor de
wedstrijden als warme broodjes gaan. Telstar verloor vorig weekeinde echter de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Het
was de eerste nederlaag in zes
wedstrijden, maar dat had gelukkig geen grote gevolgen
voor de stand op de ranglijst
omdat de concurrentie ook
punten liet liggen.
Jong Ajax is sinds maandag
de nieuwe koploper in de Jupiler League. Het wordt dan
ook een belangrijke wedstrijd
voor beide ploegen. Er wordt
met belangstelling uitgekeken
naar een mogelijke opstelling
van Ajax-speler Younes. Maandag speelde hij nog mee met
Jong Ajax en maakte daar direct een glansrol van. Het is
nog afwachten of Younes tegen Telstar uitkomt. In ieder
geval hoeft hij niet tegen lege
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 februari wordt weer een Repair Café gehouden van 13.30 uur tot
16.00 uur in ’t Brederode Huys
aan de Bloemendaalsestraatweg
201. Tijdens het Repair Café draait
het op elke tweede zaterdagmiddag van de maand allemaal om
repareren. Het biedt, naast dat
het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische
apparaten, klokken, horloges,
meubeltjes, speelgoed, computers, mobiele telefoons, fietsen,
enz. ter reparatie aan te bieden.
In principe gebeurt dit gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.

Velserbroek - Onder zeer grote
belangstelling zijn afgelopen
zaterdag de finales van het
18de Hofstede biljarttoernooi
gespeeld. Als winnaar van het
toernooi kwam het team van
de Watertoren uit de bus.
In een enerverende finale versloegen zij de biljarters van Heerenduinen met ruim verschil (88
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra
mocht voor zijn team de felbegeerde wisselbeker in ontvangst
nemen.
Tot beste speler van het toernooi werd Dick de Haan van
team de Hofstede uitgeroepen.
Hij speelde 247 punten bij elkaar. Hij bleef daarmee John
Warmerdam van de Hofstede
met 226 punten en René Stammis van Velserbroek en Rinus
van Henten Heerenduinen, beiden met 208 punten in de puntentelling ruim voor. Dick kwam
hierdoor in het bezit van de in

2013 nieuw geïntroduceerde
Johan Helder trofee. Gezien het
door hem vertoonde spel een
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en
vierde plaats was beslist de
moeite van het bekijken waard.
Hier bleek Velserbroek duidelijk
een maatje te groot voor de Hofstede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de
55-plussers nog steeds verbroederd was wederom duidelijk te
merken. De belangstelling in het
wijkcentrum tijdens de wedstrijden was overweldigend en hoe
verbeten er tijdens het toernooi
ook voor de partijwinst werd gestreden. Na afloop was er ruimschoots gelegenheid om onder
het genot van een hapje en een
drankje de onder-linge contacten verder te verstevigen.
Al met al reden voor het bestuur
om volgend jaar weer een Hofstede biljarttoernooi te organiseren. (foto: aangeleverd)

Wie kan vertellen over
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en
Havenmuseum is voor de nieuwe tentoonstelling ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’, te zien
vanaf zaterdag 25 februari, op
zoek naar mensen met verhalen
over de logistiek van het staalbedrijf.
De aanvoer van grondstoffen en
de afvoer van materialen van en
naar verre oorden vereist een geweldige organisatie en inzet. Van
planning op kantoor tot afhandeling in de havens. Iedere schakel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt

of bent u nog werkzaam bij Tata Steel en heeft u een bijzonder
verhaal, of wilt u graag iets vertellen over uw werkzaamheden, dan
kunt u zich melden bij het museum.
Het is de bedoeling dat een aantal verhalen wordt opgenomen
zodat bezoekers van de tentoonstelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretariaat museum via 0255-538007 of
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u
wordt teruggebeld.

Open dag Kuba moskee

Achtste
termijn HOV
Velsen - De gemeente Velsen
gaat de achtste termijn afbetalen van het HOV (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer) tussen IJmuiden en Haarlem. Het gaat voor
2018 om 167.000 euro. Het gedeelte dat de gemeente meebetaalt aan het project zou bestaan uit 15 jaarlijkse termijnen.
Maar nu het HOV totaalbedrag
veel lager is uitgekomen ziet het
er naar uit dat niet al die termijnen moeten worden betaald. Dit
jaar wordt duidelijk hoeveel Velsen nog moet betalen. Oorspronkelijk zou het totaalbedrag uitkomen op een bedrag van 67
miljoen euro, grotendeels betaald door de provincie NoordHolland. Vorig jaar werd na afronding van het project bekend dat
door slim aanbesteden het totaalbedrag uitkomt op circa 36
miljoen euro.

Watertoren wint
Hofstede biljarttoernooi

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan
Campertschool vierde op 1 februari Warme Truiendag, de jaarlijkse energiebesparing dag, met het
Pieter Vermeulen Museum.
Op school vertelde Joost Kok van
Coöperatie Energiek Velsen over
duurzame energie en zonnepanelen die ook, als cadeau van Energiek Velsen, op het dak van het
museum zijn geplaatst. De ouders
werden opgeroepen om mee te
doen met de actie om zonnepanelen te kopen op het dak van De
Kleine Verhuizer in het havengebied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Energie-duurzaamheids-proeflokaal.
In een filmpje werd duidelijk dat
de fossiele brandstoffen die worden verbrand om energie op te
wekken in energiecentrales opraken én dat ze zorgen voor vervuiling van de lucht: een oorzaak
van klimaatverandering. Duidelijk
is dat we over moeten op duurzame energie.
In groepjes gingen de kinderen
aan de slag met proefjes om te
ontdekken hoe nieuwe manieren
van energie opwekken werken
en hoe je zuiniger om kunt gaan
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, halogeen-, en led-lamp verbruiken:
daarbij kwam de led-lamp natuurlijk als winnaar uit de bus. Ze
bekeken op welke manier, onder
andere door isolatie, je de warmte van een modelhuisje maximaal
binnen kunt houden en testten
hoe je zonnewarmte kunt gebruiken. Als klap op de vuurpijl knutselden de kinderen een Picosol in
elkaar: een zonnebloem die werkt
op een zonnecel.
Een mooie afsluiting van een superleuke en leerzame Warme Truien-middag in het Pieter Vermeulen Museum. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Vanwege het 25–jarig bestaan van de Kuba moskee
wordt op zondag 18 februari een
open dag gehouden voor alle inwoners uit Velsen en de regio.
Op 16 februari 1993 opende de
Kuba moskee aan de Planetenweg haar deuren en sindsdien
vervult de moskee een belangrijke functie voor de moslims uit
Velsen en omstreken. De eerste
Turken kwamen eind jaren 60
naar Nederland om bij de toenmalige Hoogovens en in de visserij te werken. Al snel ontstond
er behoefte aan een gebedsruimte. Om hieraan gevolg te geven
werd gedurende een aantal jaren
diverse ruimten gehuurd. Omdat de gemeenschap door gezinshereniging snel groeide was
er behoefte aan een permanente ruimte. Begin jaren negentig reisde de gemeente-architect
Siem Schaafsma naar Turkije om
daar verschillende moskeeën te
bezoeken wat resulteerde in een
ontwerp van een moskee naar
het model van een dorpsmoskee.
In 2008 is het educatief en cultureel centrum erbij gebouwd omdat de activiteiten zich uitbreidden. De Kuba moskee wil een bijdrage leveren aan de samenleving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken.
De laatste jaren is de Kuba moskee actief om veel meer naar buiten te treden door het organiseren van allerlei activiteiten.
Het bestuur en de leden laten
het 25-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij gaan. In Velsen
en omstreken zullen nog veel
mensen zijn die de Kuba moskee nooit van binnen hebben gezien. Die kans krijgen ze tijdens
de open dag op 18 februari. De
open dag begint om 10.00 uur en
duurt tot 14.00 uur. Gedurende
de open dag worden bezoekers
ontvangen in de ontmoetingszaal waar ze gratis thee of koffie
krijgen. Hierna volgt onder deskundige begeleiding de rondleiding. Tijdens de rondleiding kunnen vragen gesteld worden en
mogen foto’s gemaakt worden.
Als het weer redelijk is zal er voor
de kinderen een springkussen
zijn, kunnen ze zich laten schminken en is er voor hen een kleurwedstrijd. De winnaars ontvangen een cadeautje en alle kinderen krijgen een gratis suikerspin.
Alle bezoekers ontvangen een
klein aandenken aan het 25-jarig bestaan. Wat dit aandenken is
ziet u op zondag 18 februari.
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Lezing over architectuur
van treinstations

Teambuilding onder de Spaanse zon
Marbella/Driehuis - De eerste teams van hockeyclub Strawberries hebben een zonovergoten teamweekend achter de rug in het
Zuid-Spaanse Marbella. Dames 1 en Heren 1 begonnen de voorbereiding op de tweede seizoenshelft zonder sticks, bitjes en scheenbeschermers. Net als vorig jaar stonden teambuilding en het versterken van de onderlinge band tussen beide teams centraal.
De spelers en speelsters verbleven in het prachtige vakantiepark Banus Lodge, dat sinds twee
jaar sponsor is van de Velsense
hockeyclub. Rondom het azuurblauwe zwembad staan dertien
Spaanse bungalows die van alle
gemakken zijn voorzien. Net als
vorig jaar kregen de Strawberrianen een warm welkom van de
beheerders Lisa en Werner, die inmiddels groot fan zijn geworden
van de teams en hun prestaties
vanuit Zuid-Spanje op de voet
volgen.
Na een welkomstborrel op Banus
Lodge en een geslaagd tapasdiner in Puerto Banus begon de

tweede dag met ochtendgymnastiek op het strand en de boulevard. Onder een stralende zon
werden de spieren onder leiding
van de aanvoerders Shelley Rietdijk en Niels Corver losgemaakt.
Dat was geen overbodige luxe,
want ’s middags stond er een pittige outdooractiviteit op het programma in de Guadalmina-rivier
bij Benahavis: canyoning. Hiervoor lagen voor alle deelnemers
een wetsuit, helm en speciale
schoenen klaar (foto). Onder leiding van vier gidsen werd de loop
van de rivier gevolgd. Daarbij
was het nodig om te wandelen,
af te klimmen, te springen en te

zwemmen. Volop spektakel dus!
Voor het avondprogramma werd
de taxi genomen naar het centrum van Marbella, waar opnieuw een Spaanse maaltijd klaar
stond. Op loopafstand van het
restaurant nam de groep vervolgens deel aan een salsaworkshop,
waarbij alle moves van deze Latijns-Amerikaanse dans aan bod
kwamen.
Op zaterdag gingen de teams allebei hun eigen weg. Heren 1
voerde gesprekken en ging schilderen in het vakantiehuis van
coach Willem Sanders, terwijl Dames 1 ging buggyrijden door de
bergen bij Estepona en deelnam
aan een wijnproeverij bij Brasserie El Marques in San Pedro.
De speelsters werden hier opgewacht door Ronald Voogel, voormalig eigenaar van het sterrenrestaurant Chapeau in Bloemendaal en tegenwoordig samen met

zijn vrouw Esther in Zuid-Spanje
actief in de wijn.
Zaterdagavond kwamen de
teams weer samen op Banus
Lodge, waar werd gebarbecued,
de kennis over elkaar werd getest en de muziek wat harder
ging voor het themafeest Après
Ski Marbella. Het teamweekend
werd op zondag afgesloten met
een partijtje pádel op Real Club
Pádel Marbella. Vervolgens werden alle huisjes opgeruimd en Lisa en Werner uitgezwaaid.
Om de reis te bekostigen zijn alle spelers en speelsters aan het
begin van het seizoen op zoek
gegaan naar sponsors voor de
teamsweater en het presentatieboekje. Beide teams willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd graag heel hartelijk bedanken voor het unieke weekend onder de Spaanse zon! (foto: Werner
Lanser)

Santpoort-Zuid - Op dinsdag
13 februari, aanvang 20.00 uur,
houdt Suzanne Roelofs in ‘t Brederode Huys een lezing over de
architectuur van treinstations.
Treinstations zijn sinds het eind
van de 19de eeuw vaak de paradepaardjes van de stad geweest.
Maar zeker de laatste jaren zijn er
veel stations bijgekomen of spectaculair vernieuwd. Veel steden
hebben stadsarchitecten aangetrokken en in deze lezing bekijken we de meest spannende
projecten: van New York City tot
Mumbai, van Luik naar Madrid.
Natuurlijk worden ook onze re-

cente Nederlandse stations niet
vergeten. Suzanne Roelofs is architectuurhistoricus. Ze ontwikkelt en geeft lezingen en arrangementen, rondleidingen en reizen op het gebied van met name
moderne architectuur. Om alvast
in de stemming te komen kunt
u haar prachtige website www.
buildingstories.nl bezoeken. Suzanne spreekt met passie en plezier, boeiend om naar te luisteren.
Kaarten à 6 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal van de Vereniging
Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201 of te reserveren
via www.santpoortsbelang.nl.

Geen bon maar schijf
Santpoort-Noord - Sinds een
paar weken draait de gemeente
Velsen een proef met blauwe zones in de Hoofdstraat, Hagelingerweg en Burgemeester Weertsplantsoen in Santpoort-Noord.
VVD Velsen heeft het afgelopen
weekend en het weekend daarvoor aan honderden bezoekers
parkeerschijven uitgedeeld. Dit
leidde tot enthousiaste reacties,

omdat nog niet iedereen over
een parkeerschijf beschikte.
Daarnaast gingen de (kandidaat)
raadsleden met bewoners, winkeliers en winkelend publiek in
gesprek. Ervaringen met de proef
werden uitgewisseld.
VVD Velsen zal de komende tijd
blijven monitoren hoe de proef
wordt ervaren. (foto: aangeleverd)

Films bij
Historische
Kring Velsen

IJmond Bereikbaar Awards
IJmond – Donderdag presenteerde IJmond Bereikbaar haar resultaten over de periode 2015-2017 en de plannen voor 2018 en verder. IJmond Bereikbaar gaat verder, met scherpere doelstellingen
om de IJmond ook in de toekomst bereikbaar te houden.

de plannen van IJmond Bereikbaar.
Onder de naam ‘Slimme & Duurzame Mobiliteit IJmond’ worden ook
nieuwe elementen toegevoegd.
Zoals op het gebied van gedragsEr is de afgelopen jaren construc- DSE Automatisering, Crown van verandering, aanleg kleinschalige
tief samengewerkt aan de bereik- Gelder, Amazing Wheels en Hun- infra, slimme & duurzame logistiek
baarheid van de regio. En het resul- ting Energy Services. Zij hebben en innovatieve projecten C-ITS. De
taat mag er zijn. Van de 170 bedrij- zich onderscheiden door hun extra samenwerking tussen de gemeenven hebben ruim 2600 fietsers zich inzet om hun fietsende medewer- ten, Omgevingsdienst IJmond,
inmiddels aangesloten bij het pro- kers te belonen. Bij de award hoort Rijkswaterstaat, Provincie en het
gramma, 1800 fietsers waren voor- een cheque van 2000 euro die ten bedrijfsleven blijft essentieel. Onheen vooral autogebruiker. Na de gunste komt aan de medewerkers der de noemer Beter Benutten nepresentatie ontstond een leven- van het bedrijf.
men het bedrijfsleven, het Rijk en
dig rondetafelgesprek met onder Ook kregen drie IJmond Bereik- regionale en lokale overheden tot
meer wethouder Ronald Vennik, baar fietsers een individuele prijs. 2018 ruim 30 maatregelen om de
voorzitter van de OV IJmond Ton Deze fietsers, Nico Oenen (Etos), reistijd op de drukste knelpunten
van der Scheer en vertegenwoor- Petra Reker (C&D Foods) en Engel in de spits te verbeteren met 10
digers van het IJmondse bedrijfs- Bos (Nova College) waren genomi- procent. Bijvoorbeeld door het reileven (Pré Wonen, Nova College en neerd door hun werkgever en ont- zigers makkelijker te maken om op
Tata Staal).
vingen een cheque van € 500,- te andere momenten te reizen, een
Tijdens het evenement mochten besteden aan fietsproducten.
andere route te nemen, thuis te
vier bedrijven de IJmond Bereik- De komende jaren maakt de fiets- werken of een ander vervoersmidbaar Award in ontvangst nemen: campagne nog steeds deel uit van del te kiezen. (foto: aangeleverd)

Rommelmarkt in Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 10 februari een rommelmarkt gehouden. Be- reserveren kan bij Gerda Broek
wordt in buurtcentrum de Dwars- zoekers zijn tussen 9.00 en 13.00 via 0255-522782. Graag bellen na
ligger, Planetenweg 338, weer uur van harte welkom. Een tafel 9.30 uur.

Velserbroek - In het kader van
de lezingencyclus van Historische Kring Velsen (HKV) zullen maandag 12 februari delen 1
en 2 van de films ‘Even Omzien’
worden vertoond. De twee films
werden door het Gemeente Archief Velsen gemaakt ter ere van
het 100-jarig jubileum van het
Noordzeekanaal in 1976 en tonen boeiende beelden uit Velsens
verleden die voor velen nog zeer
herkenbaar zullen zijn, maar voor
anderen een reactie van verbazing of verwondering oproepen.
Dit mag u absoluut niet missen.
Voor leden van HKV is de toegang
gratis. Niet-leden betalen 2,50 euro voor de toegang. De film wordt
vertoond in Wijkcentrum de Hofstede aan Aletta Jacobsstraat 227
in Velserbroek. De aanvang is om
20.00 uur.

Plug-in in
De Dwarsligger
IJmuiden - Zondag 11 februari
verzorgt het ZoMiPo een vrolijke
en muzikale middag met het optreden van Plug In, in Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden. Deze theatermuziekgroep laat u genieten van
meezingers en luisterliedjes van
Vreeswijk tot Beatles en Nijgh tot
Abba. De voorstelling begint om
14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de
zaal open. Kaarten à 5,00 euro zijn
verkrijgbaar aan de zaal.

Boekenmarkt
IJmuiden - Buurthuis De Brulboei
organiseert op zondag 11 februari een boeken- en platenmarkt
van 10.00 tot 14.00 uur. De opbrengst van de markt is bestemd
voor het buurthuis. De entree is
gratis en de bar is geopend. Meer
weten? Bel 0255-510652.

Mosterdzaadje

Karliček Duo met
meesterlijk programma
Santpoort-Noord - Twee Tsjechische broers die al vanaf hun
jeugd samen musiceren zijn op
vrijdag 9 februari om 20.00 uur
voor het eerst samen te gast in
‘t Mosterdzaadje. Pianist Petr en
cellist Josef Karliček voeren als
Karliček Duo werken uit van Debussy (Sonata in d klein), Messiaen (Louange à l’Éternité de Jesus), Brahms (Sonata in e klein
op.38) en Grieg (Sonata voor cello en piano in a klein, Op.36). ,,Deze stukken hebben overeenkomsten maar zijn toch ook heel verschillend”, vertelt Petr. ,,Brahms
en Grieg zetten hun werk beiden
grootschalig op en de muziek
is laat romantisch. Maar ze hebben ieder een heel eigen sfeer.
Debussy en Messiaen zijn Franse
componisten met een heel andere aanpak. Zij representeren ook
een ander tijdperk. De uitwerking van zo’n programma is verfrissend en nieuw. Voor ons is het
een heel mooi programma om te
spelen en zeker ook voor het publiek om het te beluisteren.”
Vanaf 1993 begonnen de broers
officieel als Karliček Duo concerten te geven. Het duo studeerde

kamermuziek in Praag en werden
door grote namen van beroemde
ensembles gecoacht. Meteen vielen ze ook in de prijzen op diverse concours en festivals. Zij hebben talrijke concerten gegeven
in Duitsland, Tsjechië, Nederland
en ook Japan, waar zij in 2008 een
debuut recital gemaakt hebben
in Casals Hall in Tokyo.
Na zijn studie werkte Josef als
de aanvoerder met orkesten in
Duitsland en Japan. In 2007 liet
Josef Karlíček zijn orkestcarrière achter zich en wijdde zich aan
lesgeven. Eerst als docent aan de
Academie in Hamburg, nu als privé pedagoog. Petr studeerde aan
het conservatorium van Pilsen en
aan de Muziekacademie in Praag,
daarna nog in München. Aan het
Utrechts Conservatorium behaalde hij met de hoogste onderscheiding zijn diploma Uitvoerend Musicus.
Locatie: ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 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:
aangeleverd)
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NIEUWS van de voetbalvelden
Stormvogels verslaat
Robinhood opnieuw
IJmuiden - Stormvogels heeft in de thuiswedstrijd voor de komende kraker tegen Zandvoort opnieuw met 2-1 gewonnen van
het Amsterdamse Robinhood. In de eerste helft werden alle doelpunten gemaakt. Danny Blok (zie foto) was met twee vrije trappen verantwoordelijk voor de verdiende overwinning van de
IJmuidenaren.De wedstrijd begon stroef van beide kanten. Robinhood, dat beschikt over een aantal zeer technisch vaardige
spelers, maakte het Stormvogels in de eerste minuten knap lastig
door heel vroeg druk te zetten en te loeren op de counter.
Toch was het Stormvogels dat
door een prachtige vrije trap
van Danny Blok op een 1-0 voorsprong kwam. Stijn van der Voort
brak door op rechts en werd op
de rand van de 16 meter neergehaald. Blok krulde de bal vervolgens onhoudbaar in de bovenhoek, 1-0. Stormvogels begon na
deze voorsprong het spel meer
te bepalen. Toch konden zij niet
voorkomen dat de Amsterdamse ploeg op gelijke hoogte kwam,
want in een omschakelmoment
van Robinhood kwam de snelle
Elton Riedewald vlak voor doelman Ebbeling terecht. Deze pareerde de eerste inzet nog door
hem op de lat te tikken, maar in
de rebound was het uiteindelijk
toch raak, 1-1.
Stormvogels nam hierna weer het
initiatief in handen. Meerdere malen waren zij gevaarlijk via Ezeoke op rechts en Yilmaz op links en
Gregory van Nieuwkoop als balvaste spits. Echter, de eindpass

kwam steeds ongelukkig terecht
voor de voeten van het aanvalstrio. Het was dan ook weer Danny Blok die Stormvogels uit een
standaardsituatie op voorsprong
moest brengen. Een vrije trap aan
de rechterflank werd door Blok in
geslingerd. Alle Stormvogels spelers, die zich in het strafschopgebied bevonden, misten de bal.
Omdat doelman Aalse de bal volledig verkeerd inschatte, viel ook
deze vrije trap van Blok in het netje en ging Stormvogels met een
2-1 voorsprong de rust in.
In de tweede helft was Stormvogels de ploeg die het spel volledig
bepaalde. De achterhoede, onder
leiding van aanvoerder Jos Jansen, gaf zeer weinig weg. Ondertussen waren er voor Stormvogels
verschillende mogelijkheden namens Berry Willemse, Brian Ezeoke en Thomas Scholten. Een goal
van Willemse werd afgekeurd wegens buitenspel. Ondanks het feit
dat Stormvogels zichzelf niet be-

loonde met een derde doelpunt
kwamen zij niet meer in de problemen waardoor zij net als bij de
eerste wedstrijd van dit seizoen
met 2-1 wonnen van Robinhood.
Volgende week wacht de zeer belangrijke uitwedstrijd tegen Zandvoort. Stormvogels bezet momenteel de eerste plek met 37
punten; Zandvoort volgt echter
op een punt. Ondanks het feit dat
de competitie nog elf wedstrijden
kent, zal de kraker van volgende
week een erg belangrijke en misschien wel beslissende rol gaan
spelen in de strijd om het kampioenschap. In de strijd om het
tweede periodekampioenschap
gaat Stormvogels met 18 punten uit 6 wedstrijden aan de leiding gevolgd door Zandvoort en
Overbos op respectievelijk 3 en 4
punten. De tweede periode wordt
overigens over 9 wedstrijden gespeeld. (foto: Hans Willemse)

Velsen laat punten liggen
Driehuis - Afgelopen woensdag is Velsen doorgedrongen tot de
achtste finales van de KNVB Beker na een overwinning op zaterdag hoofdklasser Argon uit Mijdrecht. Bij een gelijke eindstand
was de ploeg van Ton Pronk beter in het nemen van de strafschoppen. Dat geeft toch weer vertrouwen voor de moeilijke uitwedstrijd tegen DEM uit Beverwijk.

Velsen zat er direct goed op en al
in de tweede minuut was het debutant Sherjhun Sambo die via
de rechterkant doorkwam en een
prima voorzet afleverde. De DEM
defensie kon ternauwernood de
bal tot corner verwerken. Enkele
minuten later een ingooi van Jesper Gutteling doorgekopt door
Remco van Dam: de inkomende
Tim Groenewoud kopte de bal
net over en schoot kort daarna
rakelings voorlangs. Op het moment dat DEM het heft in handen

nam kwam voor de Wijkers de
tegentreffer. Een lange bal vanaf het middenveld bereikte Mark
Kloosterboer die net iets sneller
was dan de uitlopende doelman
en Velsen op voorsprong zette:
0-1. Tien minuten later een corner van Tim Groenewoud. Mischa
Plug steeg boven iedereen uit en
kopte Velsen naar een comfortabele 0-2 voorsprong met meteen
daarna een kans de voorsprong te
vergroten maar Tim Groenewoud
kopte net naast en herhaalde dat

kunstje even later. Kort daarna
haalde verdediger Twan Verswijveren Jesse van de Meer onderuit
en de scheidsrechter gaf hem direct de rode kaart. DEM had grote
moeite om de aanvallen van Velsen onder controle te krijgen terwijl Velsen de fraaiste kansen liet
liggen. Diverse keren verdween
de bal naast en over het doel of
eindigde in de handen van doelman Adrichem.
Na de thee ging DEM alles of niets
spelen en zette daarmee Velsen onder druk. Sander van der
Lugt was echter attent maar zag
ook Jesper Gutteling een bal van
de doellijn koppen. Velsen vergat de overtalsituatie verder uit
te buiten en DEM leek wel met
een man meer te spelen in plaats
van met tien. Verdere kansen van
Tim Groenewoud en Jesse van de
Meer leverden niets op en toen
de klok al tegen de negentigste minuut liep ging het alsnog
fout voor Velsen. Eerst was het
Mehmet Gencer die na een ingooi de bal het laatst raakte en de
aansluitingstreffer maakte: 1-2.
Drie minuten later was het spits
Rik Stals die de bal langs Sander
van de Lugt schoot en DEM op
gelijke hoogte bracht: 2-2.
Meteen daarna floot de scheidsrechter voor het einde en had Velsen de overwinning schlemielig
uit handen gegeven. (foto: Frans
van der Horst)

VSV in mineur
Velserbroek - Wist VSV zondag 1
vorige week nog een punt binnen
te slepen in de thuiswedstrijd tegen De Foresters, afgelopen zondag werd er kansloos uit tegen de
Spartanen met 5-1 verloren. De
zaterdag 1 deed het al niet veel
beter, want na een onnodige nederlaag vorige week tegen SCW
uit (1-0) werd er afgelopen zaterdag met ruime cijfers bij titelkandidaat Zandvoort verloren. (10-0)
De zondag 1 verspeelde vorige
week een zekere overwinning in
de slotminuten en speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk thuis tegen
de Foresters. Dit gelijke spel voelde echter als een nederlaag en
werden er dus onnodig 2 punten
verspeeld. Tegen De Spartanen
uit was het zondag snel over en
uit want na de 2-0 score van die
club was de wedstrijd eigenlijk al
gespeeld, al had de wedstrijd nog
een andere wending kunnen krijgen als de 2-1 van Tim Sewalt niet
was afgekeurd. Diezelfde speler
kon later in de wedstrijd wel reglementair het net vinden, maar
De Spartanen hadden eerder hetzelfde kunstje uitgevoerd, dus
bleef het verschil van 2 doelpunten gehandhaafd. Dat De Spartanen daarna eenvoudig nog naar
een 5-1 overwinning konden uitlopen was nog slechts voor de
statistieken. As. zondag staat de
belangrijke thuiswedstrijd tegen
KFC aanvang 14.00 uur op het
programma en het is zaak voor
VSV om een overwinning te behalen, zodat daarmee de weg
omhoog kan worden ingezet. Om
VSV meer steun te geven zijn de
toegangsprijzen vanaf as. zondag gehalveerd. Voor de zaterdag
1 geldt hetzelfde scenario. Het
team is met 2 achtereenvolgende
nederlagen slecht uit de winterstop gekomen en kreeg zaterdag
tegen Zandvoort uit zelfs met 100 klop. In de eerste helft zag het
daar zeker niet naar uit, want het
team ging met een 2-0 achterstand de rust in en dat is tegen
een team als Zandvoort zeker
billijk te noemen. Na de rust gaf
Zandvoort echter gas en liet VSV
alle hoeken van het veld zien. VSV
had verder niets meer in te brengen dan alleen een doelpoging
van Max Hummel die nog net van
de lijn kon worden gehaald. VSV
thuis is altijd een heel ander verhaal en as zaterdag komt Overbos
op bezoek, waarbij het VSV zeker
aan gelegen is om deze smadelijke nederlaag met een overwinning op dit team uit te wissen.
Aanvang is 14.45 uur.

niks in te brengen. Jordy scoorde
opnieuw, 0-3. Kay maakte de 0-4
en een eigen doelpunt zorgde voor
de 0-5. En opeens was daar toch de
1-5. ‘Een momentje’ zullen we het
maar noemen. Hierna nam Jordy
de 1-6 voor zijn rekening en zorgde
daarmee voor een hattrick en de
ruststand. Jordy lijkt dus weer helemaal terug na zes maanden rust.
Na de thee was daar weer die lan-

ge die met vier goals de stand even
naar een 1-10 wist te schieten. Dat
VEW nog een keer tegen scoorde en ook nog een penalty miste,
maakte het niet minder mooi. Zeker niet voor die Lange die zes keer
scoorde. Zo is IJmuiden de tweede
helft van de competitie zeer goed
begonnen: 2 gespeeld 6 punten.
Zaterdag staat de thuiswedstrijd
tegen United Davo op het pro-

IJmuiden - NL Doet is een goed
alternatief voor de traditionele teambuilding of een dagje uit.
Maar uiteraard zijn ook bewoners
van harte welkom om de handen
uit de mouwen te steken op zaterdag 10 maart bij Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! Op deze vrijwilligersdag wordt aangegrepen om
zoveel mogelijk oude speeltoestellen te verwijderen.
Op dit moment staat de teller
op 30 vrijwilligers die zich hebben aangemeld om samen op zaterdag 10 maart tussen 10.00 en
16.00 uur eens flink aan de slag te
gaan op het terrein waar later dit
jaar de natuurspeeltuin gerealiseerd zal worden. Tussen het werken door trakteren wordt getrakteerd op een lekkere lunch en na
afloop wordt de dag gezellig afgesloten.
Naast enthousiaste bewoners,
vrijwilligers en het bestuur is er

deze dag ook medewerking van
de Vrijwillige Brandweer Velsen,
VVD raadsleden en leden van motorclub de Wakers.
Het is een grote klus om zoveel
mogelijk oude speeltoestellen
weg te halen. Het bestuur is dan
ook blij met elke aanmelding. Wilt
u ook uw steentje bijdragen? Aanmelden kan via Facebook, www.
natuurspeeltuinzeewijk.nl of via
06-21597049.
Mede door deze dag en de financiële bijdrage die er tot nu toe is
ontvangen van: Tata Steel, Stichting Boschuysen en Gemeente
Velsen komt de realisatie van de
natuurspeeltuin een stap dichterbij! Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: NL Doet, een
initiatief van het Oranje Fonds.
Alvast bedankt namens het bestuur en vrijwilligers van Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! (foto: aangeleverd)

Dames 1 Smashing
Velsen in het nieuw
Velsen - Deze dames vormen het Dames 1 team van volleybalvereniging. Ze staan niet voor niets zo stralend op de foto want het team
is door Sportcafé Nol en Sport 2000 compleet en deskundig in het
nieuw gestoken. Met deze mooie trainings- en wedstrijdkleding kunnen ze weer lekker aan (de) slag. (foto: aangeleverd)

AZ Selectiedag bij RKVV

Lange scoort zes keer voor IJmuiden
IJmuiden - Het was een bijzondere
middag geweest toen na 90 minuten spelen er een 2-10 eindstand
op het bord stond bij VEW tegen
IJmuiden.
IJmuiden begon gelijk sterk tegen
de ploeg die een plek lager stond.
Het was Kay Brouwer (Lange) die
de bal in het doel werkte. Niet veel
later was Jordy de Man er om de
0-2 binnen te werken. VEW had

Help mee bij Speeltuin
Zeewijk Natuurlijk!

gramma, aanvang 14.30uur.
Ook Dames 1 is de tweede helft
van het seizoen goed begonnen.
Nadat verleden week VVA de Spartaan met 1-5 werd verslagen was
het deze week Devo 58 die aan de
zegekar werd gebonden en met
1-0 naar huis gestuurd kon worden, waar Sophie de Heer scoorde. De dames spelen zaterdag tegen WV HEDW thuis om 12.00 uur.

Velsen - Wil jij trainen als een
voetballer van AZ en graag een
keer je kunsten vertonen aan
de trainers en scouts van de AZ
Jeugdopleiding? Meld je dan
nu aan voor een van de AZ Selectiedagen. Op donderdag 3
mei kun je terecht bij RKVV Velsen in Driehuis.
Tijdens de AZ Selectiedagen
krijg je een training aangeboden met verschillende oefenvormen. De selectiedagen worden georganiseerd voor zowel veldspelers als keepers in
de leeftijdscategorieën Onder
8 tot en met Onder 14 (geboren tussen 2004 en 2010) op
acht verschillende locaties in
Noord-Holland.
Andere clubs die meedoen (op
verschillende data in de meivakantie) zijn De Foresters uit
Heiloo, vv SRC uit Schagen, KFC
1910 uit Koog aan de Zaan, Victoria-O uit Obdam, VV De Zou-

aven uit Grootebroek, rksv HBC
Voetbal uit Heemstede en AFC
’34 uit Alkmaar.
Deelnemers dienen tussen
de 7 en 14 jaar oud te zijn op
het moment van inschrijven.
Schrijf je in voor het tijdvak
waarin jouw leeftijdscategorie
in actie komt. Groep 1 (Onder
8, Onder 9 en Onder 10) start
om 14:00 uur, Groep 2 (Onder
10, Onder 11 en Onder 12) om
15:30 uur en Groep 3 (Onder
13, Onder 14 en Onder 15) om
17:00 uur.
Deelname aan de AZ Selectiedagen kost 10 euro en voor leden van de AZ-juniorclubs 7,50
euro. Voor de betaling maak je
gebruik van IDEAL
Voor vragen en uitgebreide informatie: kijk www.rkvv-velsen.
nl waar je via een link verder
wordt geholpen als je je wilt
aanmelden. Een mail naar AZ
kan ook: voetbalschool@az.nl.
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Cameratoezicht havengebied
Een grote meerderheid van ondernemers
in het havengebied van IJmuiden heeft in
oktober 2016 voor de zogeheten Bedrijven Investerings Zone (BIZ) gestemd.

BI omvat een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers samen investeren in meer
kwaliteit en veiligheid in hun bedrijfsomgeving. o is er een parkmanager aangesteld
en heeft het gebied ook cameratoezicht gekregen. Door goede afspraken zijn privac a-

specten geborgd. Het cameras steem werd
door burgemeester rank Dales en wethouder Verkaik maandagmiddag voor het eerst
o cieel in werking gesteld. Als burgemeester hoop ik dat de vruchtbare samenwerking
met de ondernemers in het havengebied nog
lang mag voortduren , aldus Dales. p de foto
( einder eidijk) van links naar rechts on
ijker (BI ), burgemeester Dales, wethouder Verkaik en parkmanager rans Hoogzaad.

Onthulling straatnaambord
Pieter Weijstraat
In het nog te bouwen nieuwbouwproject Blekersduin in Santpoort-Zuid worden drie straten vernoemd naar verzetsstrijders. Het gaat om de Albert Glasstraat, de Pieter Verswijverenstraat en
de Pieter Weijstraat. In 2020 wordt dit
project gebouwd.

Pieter Weij
Vanwege de gezondheidssituatie van de
zoon van Pieter eij was de gemeente bereid om al op een eerder moment een informele onthulling van het straatnaambord te
laten plaatsvinden. Dit gebeurde op vrijdag
2 februari 201 . p die dag was het 75 jaar

geleden dat Pieter eij werd gefusilleerd
in de duinen in Bloemendaal. amen met
onder andere imon icolaas armenhoven en oelof erard trengholt, die al een
straat op hun naam hebben staan in IJmuiden.
De familie en nabestaanden van de twee
andere verzetsstrijders Albert las en Pieter Verswijveren, zijn ge nformeerd over
deze informele onthulling. odra de straten daadwerkelijk zijn aangelegd, krijgen
hun families en nabestaanden ook een uitnodiging voor een o ci le onthulling. (foto einder eidijk)
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Leden gezocht voor
participatieraad Velsen
Het is belangrijk dat iedereen mee kan
doen in de samenleving van Velsen. Dat
geldt zeker voor gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden,
jongeren die met zorgen rondlopen of
mensen die moeilijk aan het werk komen. Zij worden niet altijd gehoord,
terwijl ze ook hun ervaringen en ideeen hebben. De participatieraad ondersteunt hen daarbij. Wil jij ervoor zorgen
dat zij goed gehoord worden? Meld je
dan nu aan voor de participatieraad Velsen.

Vanaf 1 april 201 starten in Beverwijk,
Heemskerk en Velsen de participatiera-

den. roepen van 7 tot 12 vrijwilligers die,
ondersteund door professionals uit de gemeente, zelf aan de slag gaan. amen manieren bedenken om in contact te komen
met de mensen om wie het gaat.
Als lid van de participatieraad is jouw kennis en ervaring belangrijk, evenals je betrokkenheid bij sociale vraagstukken. o
kunnen we met elkaar het samenleven in
onze gemeente verbeteren. Heb je belangstelling om deel te nemen aan de participatieraad
eld je dan voor 1 maart 201 aan
via vacatures velsen.nl. eer informatie
over de participatieraad kun je lezen op velsen.nl.

Uit het college

De gemeentes Beverwijk, Heemskerk en
Velsen hebben een strategische IJmond
agenda. Een onderdeel daarvan is een regionale cultuurvisie die nog wordt uitgewerkt. p verzoek van de gemeentes wordt
ook om de mening van inwoners gevraagd.
a de verkiezingen bieden de nieuwe colleges deze regionale cultuurvisie aan aan de
gemeenteraden.

ethouder onald Vennik keert na de gemeenteraadverkiezingen niet terug in de
Velsense politiek. Hij is deze week benoemd als raadsgri er bij gemeente Heiloo. Vennik begint 1 mei in deze functie.
eer informatie op www.velsen.nl bestuurorganisatie gemeenteraad raadskalender
collegeberichten.
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Intentieovereenkomst ondertekend

Geen gasaansluiting meer
in nieuwbouwwoningen
Gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond hebben een grote
stap gezet op weg naar een aardgasvrije
toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit om te bouwen na 1 februari 2018 is gevallen, worden opgeleverd
zonder aardgasaansluiting.

Dat staat in een intentieovereenkomst van de
etropoolregio Amsterdam (
A), die op 1
februari is ondertekend. De regio IJmond is
bij de
A aangesloten. Evenals uid-Kennemerland en aanstreek- aterland. Het
gaat om 25 gemeenten. De ondertekening
vond plaats tijdens het Duurzaam ebouwd
Congres in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp.
verheden en de bouw- en vastgoedsector
gingen tijdens het congres in gesprek over de
stappen die nodig zijn voor de overgang naar
duurzame energie.
Noodzakelijke ‘energietransitie’
m de afspraak uit het Energieakkoord - volledig duurzame energievoorziening in 2050 te halen is het nodig om over te stappen naar
duurzame bronnen als zonne-en windenergie
(transitie). Een van de doelen van de
A-sa-

menwerking is de versnelling van de verduurzaming van de woningbouw of sterker nog de
markt wordt uitgedaagd om energieleverende
woningen te realiseren.
Geen onderlinge concurrentie
Het initiatief voor deze intentieovereenkomst
komt van de Haarlemse wethouder Cora- e
ikkema en de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho. edeputeerde van provincie
oord-Holland Jack van der Hoek Door de
regionale aanpak wordt een aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen gestimuleerd zonder dat gemeenten elkaar daarbij onderling beconcurreren. ntwikkelaars zullen
niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid
overal gelijk is.
Besluit Tweede Kamer
De intentieovereenkomst sluit aan op het besluit dat de weede Kamer dinsdag 30 januari
201 heeft genomen om de gasaansluitplicht
voor nieuwbouw uit de wet te schrappen. De
gemeenten in de etropoolregio Amsterdam
werken dus al direct samen aan de uitvoering
van dit besluit.

In gesprek met Floor Bal
over het klimaat

Wist u dat...

Voor Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! de stichting, buurtbewoners en de gemeente samen aan
de slag zijn?
Tijdens de Burgertop in februari vorig
jaar brachten inwoners van Velsen het
idee van een Natuurspeeltuin naar voren.
In Zeewijk bestond al een speeltuin, maar
die was hoognodig aan vernieuwing toe.
Het bestuur van de Stichting Speeltuin
Zeewijk wilde er een natuurspeeltuin van
maken. Deze twee initiatieven zijn samengebracht en leiden tot mooie resultaten.

a een oproep op Velsen op Koers hebben
verschillende buurtbewoners zich gemeld en
aangegeven dat ze zich in willen zetten voor
een atuurspeeltuin in de wijk. Vanaf september werken de tichting eewijk, buurtbewoners en de gemeente samen om de atuurspeeltuin van de grond te krijgen. p basis van gelijkwaardigheid, dat wil zeggen dat
alles samen bedacht, besproken en beslist
wordt.
Uit de startblokken
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt.
Er ligt nu een bedrijfsplan en er is een ontwerp gemaakt voor de speeltuin, samen met

de kinderen uit de buurt. Hun idee n en wensen zijn vertaald in een prachtig ontwerp
voor de nieuwe speeltuin. De website en de
facebookpagina zijn ingericht www.speeltuinzeewijk.nl en www.facebook.com speeltuinzeewijknatuurlijk. Er worden fondsen
aangeschreven voor een nanci le bijdrage.
En dat alles begint zijn vruchten af te werpen. De eerste bijdragen zijn binnen van het
ata teel onds en van tichting Boschu sen. De speeltuin is ook aangemeld voor L
Doet op 10 maart. ensen uit de buurt kunnen dan een dag in de speeltuin komen helpen. En dat werkt, er melden zich al mensen
aan Die hulp is overigens niet alleen op 10
maart nodig.
Nog meer hulp nodig
ensen die het leuk vinden om actief mee te
denken of mee te werken kunnen zich melden via het aanmeldformulier op de website www.speeltuinzeewijk.nl organisatie-2
vrijwilligers. amen werken voor een doel
geeft energie. Dat blijkt wel hier in eewijk.
(foto speeltuin eewijk atuurlijk )

Aanstaande vrijdag 9 februari is wethouder Floor Bal van de gemeente Velsen er helemaal klaar voor. Tussen 15.00
en 16.00 is hij te vinden bij de bushalte
bij NS-station Santpoort-Noord om met
u in gesprek te gaan over wat te doen
tegen klimaatverandering. Ook uw oordeel is belangrijk, komt allen!

ijn actie maakt deel uit van de landelijke
campagne Kies voor klimaat . loor Bal
ns klimaat is van en voor iedereen. Daarom is het belangrijk dat we slimme technieken ontwikkelen en maatregelen nemen om de verandering van het klimaat te
beperken. Bijvoorbeeld door op een verantwoorde manier van het aardgas los te komen. Er is werk aan de winkel .
Niet links of rechts
ethouder Bal is niet de enige bestuurder die over dit onderwerp het gesprek
aangaat. o n 40 wethouders van veel verschillende politieke partijen vertellen in
een landelijke campagne Kies voor Kli-

maat wat zij doen om klimaatverandering
tegen te gaan. De bestuurders willen samen met bedrijven en anderen laten zien
dat het klimaat niet links of rechts is. In elke gemeente werkt wel een bevlogen wethouder die hard werkt om klimaatverandering een halt toe te roepen. ij maken het
verschil... Alle partijen zijn nodig om de
klimaatdoelen van Parijs te halen. ommige wethouders vinden dat 100 duurzaam
energie opwekken al in 2030 nodig en mogelijk is en zetten zich in voor een versnelde energietransitie. In Velsen bijvoorbeeld
door het winnen van warmte uit het riool
(zie tekst op a che).
Niet alleen wethouders
aast wethouders doen ook ondernemers,
bekende ederlanders, bestuurders van
grote bedrijven als Unilever, Philips, Ikea
en boeren mee aan de campagne Kies voor
klimaat .
Kijk voor meer informatie over deze campagne op www.urgenda.nl.
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IJmonder van het jaar
Velsen kan trots zijn. Nicolette Koopen
uit Velserbroek is maandagavond 5 februari verkozen tot IJmonder van het
Jaar 2017.

De verkiezing werd gehouden in het Kennemer heater in Beverwijk. icolette dankt
haar titel aan haar tomeloze inzet voor de
tichting eam Dani lle. Deze stichting
heeft ze zelf opgericht na het overlijden van
haar dochter Dani lle in 2016 als gevolg van
het gebruik van
C. tichting eam Danielle bezoekt scholen om er leerlingen, docenten en ouders bewust te maken van de gevaren van het gebruik van C. icolette toonde zich verheugd met de titel. Hierdoor kan
ik waarschijnlijk nog meer mensen bereiken . (foto gemeente Velsen)

Koninklijke Onderscheiding
Op donderdag 1 februari heeft burgemeester Frank Dales een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Renée Smit-Plant uit Santpoort-Zuid. Mevrouw Smit-Plant is benoemd als Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

De ceremonie vond plaats in restaurant Boschbeek in antpoort- oord. evrouw mitPlant is bestuurslid en co rdinator van de
tichting Aangepast Vervoer uid-Kenne-

merland. olmobiel is een in Haarlem gevestigde vrijwilligersorganisatie en vervoert
al meer dan 33 jaar rolstoel gebonden personen in de regio uid-Kennemerland. evrouw mit-Plant is sinds 2004 verbonden
aan olmobiel als centralist. wee jaar later
werd zij co rdinator van de centrale, maar
ook bestuurslid.
ede dankzij mevrouw
mit-Plant is olmobiel uitgegroeid tot een
solide vrijwilligersorganisatie. (foto einder
eidijk)

Tips meeuwenoverlast op daken
Deze week weer nieuwe tips om meeuwen van uw dak te houden. Onthoud: vanaf 15 maart mag u een nest-in-aanleg niet
meer weghalen. U heeft nog ruim een
maand om in actie te komen.

p een plat dak kunt u sedum gebruiken als
dakbedekking. edum is een verzamelnaam
voor vochtige, lage plantjes die goed groeien op een dak (zie foto). Dat vocht houdt de
vogels weg; meeuwen houden niet van natte voeten. m dezelfde reden kunt u ook een
klein laagje water op uw platte dak laten
staan. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren,
anders krijgt u lekkage.
p platte en schuine daken kunt u netten
plaatsen, met mazen die maximaal 7,5 cm
wijd zijn. Een net in dezelfde kleur als uw
dak valt het minste op. Een nadeel is wel dat
(ook andere) vogels daar ook in verstrikt kunnen raken. eestvlaggetjes ophangen kan
ook. De onrust van de wapperende vlaggetjes
schrikt vogels af.
U kunt metalen draden over het dak spannen.

Nieuwe eisen sociale hygiëne
Vanaf 1 mei gelden er in de horeca nieuwe eisen op het gebied van sociale hygiëne. Daardoor is straks het huidige horecadiploma verouderd.

Per 1 mei is de zogeheten Verklaring kennis en inzicht sociale h gi ne vereist. Deze wordt afgegeven door de tichting Vakbekwaamheid Horeca ( VH). Daarna vindt registratie plaats. Dit is nodig als de exploitant
van een bestaand horecabedrijf een vergunning wil verlengen of een extra zaak wil openen. eer informatie www.svh.nl
Overgangsperiode tot 1 mei 2018
Voor medewerkers en ondernemers met een

verouderd diploma, biedt VH de mogelijkheid om het huidige VH Diploma ociale
H gi ne aan te vragen. De overgangsperiode
loopt tot 1 mei 201 . Dus bent u een ondernemer of werkzaam in de horeca org dan dat
u uw horecadiploma up to date is. Indien dit
voor 1 mei nog niet voor elkaar is, dan zal opnieuw examen moeten worden gedaan.
Welke oude diploma’s komen in aanmerking?
Van een groot aantal diploma s heeft VH onderzocht of deze in aanmerking komen voor
een VH Diploma ociale H gi ne. p de
website www.svh.nl staan de voorwaarden
en de procedure. (foto Pixaba )

In rechte lijnen, met ongeveer 25 cm tussen
de draden. Kan ook goed op dakranden en op
de nok van een schuin dak. Er zijn bedrijven
die dat voor u kunnen doen, daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Laatste mogelijkheid zogenaamde duivenpinnen ; te vinden op internet.
eeuwen komen graag terug op de vorige nestplek, wel een paar jaar achter elkaar.
eeuwen verjagen is dus een kwestie van
lange adem. (foto gemeente Velsen)

Veel animo subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties
Er is grote belangstelling voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame
energie
sportaccommodaties
(EDS). Binnen korte tijd zijn meer dan
500 aanvragen ingediend met een gezamenlijke waarde van 5,9 miljoen euro.

De subsidieregeling Energiebesparing en
duurzame energie sportaccommodaties
(ED ) richt zich op sportverenigingen en
sportstichtingen. et de subsidie kan bij
sportaccommodaties worden ge nvesteerd
in energiebesparing en toepassingen van
duurzame energie. Voor sportverenigingen maakt de energierekening zo n 10-20
deel uit van de begroting. De subsidie is beschikbaar voor tal van maatregelen zoals

LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en
zonneboilers.
Budget
De subsidieregeling loopt van 2016 t m
2020. Er is jaarlijks een budget van 6 miljoen
euro. portverenigingen die zijn aangesloten bij
C
of sportstichtingen - die
de sportaccommodatie (deels) in eigendom
hebben en die door de sportvereniging(en)
gebruikt wordt - komen in aanmerking voor
de subsidieregeling.
Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op de website van de ijksdienst voor
ndernemend
ederland
( V .nl)
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Doel in 2020: 75% afval goed gescheiden

Scheiden van afval, hoe staat het ervoor?
Sinds begin 2017 is HVC onder de noemer ‘Meer Waarde uit Afval’ druk bezig om het
scheiden van afval makkelijker te maken. Afvalscheiding zorgt ervoor, dat we van afval nieuwe producten kunnen maken, zoals compost of speelgoed. Het streven is om in

2020 te voldoen aan de landelijke norm dat 75% van het afval goed gescheiden wordt
met maximaal 130 kg restafval per inwoner per jaar. Bijgaand treft u een overzicht aan
wat er per wijk gebeurt.

Oud-Velsen, Velsen-Noord en Velserbroek

Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid,
Velsen-Zuid

In september 2017 zijn de eerste stappen gezet voor inzameling van restafval via ondergrondse containers. Bewoners kunnen straks hun restafval alleen nog naar ondergrondse containers brengen. Hun rolcontainer voor restafval wordt ingenomen en zij ontvangen een eigen rolcontainer voor plastic blik en drankpakken.

In deze kernen hebben de eengezinswoningen inmiddels
drie of vier rolcontainers aan huis gekregen voor
,
restafval, plastic blik drankpakken en eventueel papier.
In de loop van april starten we met afsluiten van de bestaande ondergrondse containers voor restafval. Die zijn
dan alleen nog met een speciale pas te openen.

IJmuiden
In de Vogelbuurt van IJmuiden hebben de eengezinswoningen inmiddels drie of vier rolcontainers aan huis gekregen voor
, restafval, plastic en eventueel papier.
Elke week wordt n van de containers geleegd.
Nieuwe plekken voor ondergrondse containers; omwonenden
In heel IJmuiden (uitgezonderd Vogelbuurt) kunnen inwoners straks hun restafval uitsluitend nog naar ondergrondse containers brengen. Hun rolcontainer voor restafval wordt ingenomen en zij ontvangen een nieuwe rolcontainer voor plastic blik en drankpakken. Voor de ondergrondse containers voor restafval zijn nieuwe plekken
bepaald. De mensen die in de buurt van deze nieuwe containers wonen hebben per post informatie ontvangen en
voor hen zijn eind 2017 verschillende inloopbijeenkomsten geweest. p dit moment kunnen zij aangeven wat ze
van de nieuwe locaties vinden. Van hun reacties gaat een
rapport naar het college, waarna het college de locaties denitief zal vaststellen. Daarna kunnen inwoners nog bezwaar indienen tegen het besluit van het college.
Voor eind 2018 is het klaar
Als de plekken voor de nieuwe containers de nitief zijn,
krijgen de inwoners van IJmuiden informatie over hoe de
nieuwe manier van inzamelen werkt. a de zomervakantie kunnen zij tijdens inloopbijeenkomsten hun vragen
stellen. Eind september verwachten we in IJmuiden te
starten met het plaatsen van de ondergrondse containers
voor restafval, het innemen van de containers voor restafval en het uitdelen van de nieuwe rolcontainers voor plastic blik drankpakken.

Vragen
ocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via afval velsen.nl. ok vindt u aanvullende informatie op webadres velsen.nl actueel projecten gemeentelijke-projecten meerwaarde-uit-afval.

Nieuwe plekken ondergrondse containers; omwonenden
Er zijn nieuwe plekken voor ondergrondse containers
voor restafval bepaald. De mensen die in de buurt wonen
van deze nieuwe containers hebben per post informatie
ontvangen. Voor hen zijn eind 2017 en begin 201 inloopbijeenkomsten geweest. p dit moment kunnen zij aangeven wat ze van de nieuwe locaties vinden. Van hun reacties gaat een rapport naar het college, waarna het college
de locaties de nitief vaststelt. Daarna kunnen inwoners
nog bezwaar indienen tegen het besluit van het college.
Voor de zomer is het klaar
Als de plekken voor de nieuwe containers de nitief zijn,
krijgen lle inwoners van ud-Velsen, Velsen oord en
Velserbroek informatie over hoe de nieuwe manier van
inzamelen werkt. Eind tweede kwartaal kunnen zij tijdens inloopbijeenkomsten hun vragen stellen. Voor de zomervakantie verwachten we te starten met het plaatsen
van ondergrondse containers voor restafval, en het ophalen van de containers voor restafval en het uitdelen van de
nieuwe rolcontainers voor plastic blik drankpakken.

Uitzonderingen, waaronder het buitengebied,
industriegebieden, sluizengebied en woonboten
In bepaalde buurten van Velsen wordt het afval op een andere manier ingezameld - o.a. het buitengebied van Velsen, bewoners die op industriegebieden wonen, de bewoners in het sluizengebied en de bewoners van de woonbotenlangs zijkanaal B . In deze gebieden gaan de inwoners
op een ander moment over op andere manieren van afval
inzamelen. De logistiek of de omgeving vragen om meer
uitzoekwerk om ervoor te zorgen dat het afval beter gescheiden kan worden. p velsen.nl staat een lijst met deze
gebieden en hun voorlopige planning.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

opend op maandag tot en met vrijdag van
0 .00 tot 17.00 uur. p donderdag van 0 .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 n
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 ge-

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 0 .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. raag deze vervolgens versturen naar Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. eer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 2013 hebben burgemeester
en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er
ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de huis-aan-huisbladen De Jutter
en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de
vergaderingen van het aadsplein is te vinden op www.velsen.nl gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 27 januari 2018 tot en met
2 februari 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
ijk aan ee rweg 162 A t m , gebruiksvergunning brandveiliggebruik (30 01 201 )
1426-201 ;
Velserduinweg 209, plaatsen dakkapel (0202-201 ) 1653-201 .
Santpoort-Noord
errasweg 60, plaatsen erker (30 01 201 )
13 2-201 ;
errasweg 30 en 32, samenvoegen van winkelpand met bovenwoning (29 01 201 )
1375-201 ;

stelaan 100, plaatsen dakkapel voor- en
achterzijde woning (30 01 201 ) 1392-201 ;
Corantijnstraat , kappen boom (31 01 201 )
1435-201 ;
anonkelstraat 10 en 14, plaatsen dakopbouw (31 01 201 ) 1500-201 .
Santpoort-Zuid
illem de wijgerlaan 12, kappen boom
(2 01 201 ) 130 -201 .
Velsen- Zuid
Dr. Ku perlaan 19, plaatsen
(01 02 201 ) 151 -201 .

dakkapel

Velserbroek
wanebloembocht 90, plaatsen afdakje
(29 01 201 ) 1306-201 .
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie tedelijk
choon Velsen. Voor meer informatie over
welstand 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben op grond van artikel 3.9 van de et
algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes weken
IJmuiden
Kennemerstrand 17 ,plaatsen
toiletunit
inclusief terras, windscherm en betonnen
keerwand (30 01 201 ) 3169 -2017
Industriestraat 52, realiseren open loods
(30 01 201 ) 32546-2017.
Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen fundering voor de

plaatsing van silo s (30 01 201 ) 31 17-2017.
Driehuis
esselschadeplantsoen 3, plaatsen erfafscheiding (30 01 201 ) 31317-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Lange ieuwstraat 451a, plaatsen reclame
(29 01 201 ) 33206-2017.
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
paarnwoudeloop, op 4 maart 201 van 09.00
uur tot 14.00 uur, Locatie rondom boerderij
orgvrij (30-01-201 )1444-201

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende
bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan
wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook
een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunningen – in
heroverweging

IJmuiden
Dokweg 21, gebruiken bestaande bouwwerk
als kaasgroothandel, winkel en cheesebar
en plaatsen foodtruck (31 01 201 ) 300912017;
riftstraat 16, plaatsen dakopbouw (1-02201 ) 325-201 .

p grond van artikel 1 en 6 7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen 6 weken na
verzending een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de echtbank oord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 B Haarlem. Bij verzending
van het beroepschrift per post moet u het
beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post bezorgen. Het is dan bovendien
noodzakelijk dat het niet later dan een week
na a oop van de termijn bij de rechtbank
is ontvangen. Het beroepschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht (zo mogelijk dient u
een afschrift van dit besluit bij uw beroepschrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.

Santpoort-Zuid
usburglaan , vergroten 2e verdieping
(30 01 201 )
31630-2017.
Santpoort-Noord
Kieftendellaan 46, plaatsen dakopbouw
(01 02 201 ) 733-201 .
Driehuis
Bosboom- oussaintlaan , plaatsen dakkapel (01 02 201 ) 544-201 .
Driehuizerkerkweg 79, splitsen woning in
bovenwoning en appartement op begane
grond (01 02 201 ) 30 22-2017.

p grond van artikel
1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank oord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te tre en indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat u ook beroep heeft ingesteld.
IJmuiden
Koningin ilhelminakade 157, plaatsen dakopbouw (29 01 201 ) 30933-2017
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
IJmuiden
Verkoop oliebollen, 13 oktober t m 31 december 201 op maandag t m zondag, Locatie Lange ieuwstraat (01 02 201 ) 41 201
Velserbroek
Verkoop oliebollen, 15 oktober t m 31 december 201 op maandag t m zondag, Locatie
Vestingplein (01 02 201 ) 22-201 .

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel.

Bik- en Arnoldkade 40, 1975 CJ IJ UIDE

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Kapmelding
17 x Es, 1 x Linde, 4 x Esdoorn, 3 x Iep, 2 x Eik,
2 x Els

Op locatie Wijkeroogpark / Volkstuinencomplex:

De bomen staan te dicht op de volkstuinen en
de huisjes, deze geven veel overlast en kun-

nen een gevaar vormen voor de omgeving.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.

zien bij de afdeling Informatiemanagement
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255
567352.

Vergroting Velserduinplein
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.
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Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-
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VASTSTELLEN OPENBARE RUIMTE

Esri Nederland & Community Maps Contributors

Bestand: N:\ArcGIS\Projecten\20171205_OR_Velserduinplein\OR_0089_Velserduinplein.mxd

: 13-12-2017

Ondernemingsdossier

Ondernemingsdossier
Velsen - In juni 2015 is raadsbreed een motie aangenomen
over het ondernemingsdossier.
De gemeenteraad van Velsen wilde toen al een blijvend digitaal
ondernemersdossier bij de gemeente, zodat bij vergunningen
niet steeds dezelfde documenten
hoeven te worden aangeleverd.
Hiervoor waren diverse opties. In
de gemeenteraad van 19 oktober
tijd ontstonden er leuke gesprek- 2017 is navraag gedaan naar de
jes en werd er druk gepraat over stand van zaken. Het softwaresyde leuke en spannende verha- steem Dimpact van de gemeente
len die samen gelezen werden. Velsen geeft prioriteit aan andeNa een bekertje appelsap en een re ontwikkelingen. Aansluiten bij
plakje ontbijtboek liepen de peu- ‘mijnondernemingsdossier’van
ters weer terug naar Zoeff! (foto: het ministerie is niet meer mogelijk, want dat is gestopt. Wel werkt
aangeleverd)

Bestand: N:\ArcGIS\Projecten\20171205_OR_Velserduinplein\OR_0088_Tussengang_Zuidergang_Intrekking.mxd

Esri Nederland & Community Maps Contributors

Bestand: N:\ArcGIS\Projecten\20171205_OR_Velserduinplein\OR_0089_Velserduinplein.mxd

: Weg
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: Nieuw deel
Naam Openbare Ruimte : Velserduinplein
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u
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Datum : 13-12-2017
Schaal : nvt
Kaartnr. : OR_0089

In de gemoedelijke huiskamer zaten de ouderen klaar om de allerkleinsten gezellig te ontvangen. Er werd voorgelezen uit allerlei prentenboeken die de peuters van Zoeff! hadden meegenomen. De peuters waren aanvankelijk nog wat stil maar na korte

Type Openbare Ruimte

: Tussengang, Zuidergang.
Schaal : nvt
Velsen - Ook de jarige VelserA, B en C Kaartnr.
gecontroleerd
of het afMeters
: OR_0088
Type Openbare Ruimte : Weg
ZwemVereniging (VZV) uit IJmuizwemmen
verloopt
conform de
Esri Nederland
& Community
Maps Contributors
den heeft in december 2017 de Li- afzwemeisen: de Examenregeling
centie Nationale Zwemdiploma’s Nationale Zwemdiploma’s. Met de
behaald. Daarmee voldoet de ver- invoering van de Licentie Nationaeniging ook aan de meest recen- le Zwemdiploma’s krijgt de klant
te kwaliteitscriteria om zwemles meer duidelijkheid. Een zwemleste mogen geven voor het Zwem- aanbieder wordt door de NationaABC, de Nationale Zwemdiplo- le Raad Zwemveiligheid ook gema’s.
toetst op zaken als: wet- en regelSinds jaren wordt er bij een zwem- geving, screening zwemonderwijbad, zwemschool of zwemvereni- zers, de Gedragscode Zwembranging waar je kunt afzwemmen che en meer. Dat is dus bij VZV dik
voor de Nationale Zwemdiploma’s in orde.

Bewoners De Moerberg
lezen voor aan peuters
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Velserbroek - Vorige week
woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. De peuters van peutercentrum Zoeff! in IJmuiden gingen
voor een bijzonder voorleesmoment op bezoek bij bewoners
van zorgcentrum de Moerberg.

Datum

Bestand: N:\ArcGIS\Projecten\20171205_OR_Velserduinplein\OR_0088_Tussengang_Zuidergang_Intrekking.mxd

50
Meters

men nu aan Mijn Overheid voor
Ondernemers, maar dit is nog
niet klaar voor gebruik. In de steden Purmerend en Leiden werkte
men wel met het ondernemingsdossier, maar ook daar is het stopgezet. Purmerend verwijst nu
naar de website ondernemersplein.nl waar ondernemers algemene informatie kunnen vinden.
De gemeente Velsen beheert met
succes het Ondernemersloket dat
door ondernemers goed wordt
gevonden, waarbij doorgeleiding
naar de juiste afdelingen plaatsvindt. Toch volgt Velsen de ontwikkelingen rondom Mijn Overheid voor Ondernemers om daar
mogelijk op aan te sluiten.

Velserbroek - In het kader van
de lezingencyclus van Historische
Kring Velsen (HKV) zullen maandag 12 februari om 20.00 uur delen 1 en 2 van de films ‘Even Omzien’ worden vertoond. De twee
films werden door het Gemeente Archief Velsen gemaakt ter ere
van het 100-jarig jubileum van het
Noordzeekanaal in 1976 en tonen
boeiende beelden uit Velsens verleden die voor velen nog zeer herkenbaar zullen zijn, maar voor anderen een reactie van verbazing of
verwondering oproepen. Dit mag
u absoluut niet missen. Voor leden
van HKV is de toegang gratis. Nietleden betalen 2,50 euro voor de
toegang. De film wordt vertoond
in Wijkcentrum de Hofstede aan
Aletta Jacobsstraat 227.
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: In te trekken
Naam Openbare Ruimte

: Tussengang, Zuidergang.
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Maps Contributors
den heeft in december 2017 de Li- afzwemeisen: de Examenregeling
centie Nationale Zwemdiploma’s Nationale Zwemdiploma’s. Met de
behaald. Daarmee voldoet de ver- invoering van de Licentie Nationaeniging ook aan de meest recen- le Zwemdiploma’s krijgt de klant
te kwaliteitscriteria om zwemles meer duidelijkheid. Een zwemleste mogen geven voor het Zwem- aanbieder wordt door de NationaABC, de Nationale Zwemdiplo- le Raad Zwemveiligheid ook gema’s.
toetst op zaken als: wet- en regelSinds jaren wordt er bij een zwem- geving, screening zwemonderwijbad, zwemschool of zwemvereni- zers, de Gedragscode Zwembranging waar je kunt afzwemmen che en meer. Dat is dus bij VZV dik
voor de Nationale Zwemdiploma’s in orde.

50
Meters

men nu aan Mijn Overheid voor
Ondernemers, maar dit is nog
niet klaar voor gebruik. In de steden Purmerend en Leiden werkte
men wel met het ondernemingsdossier, maar ook daar is het stopgezet. Purmerend verwijst nu
naar de website ondernemersplein.nl waar ondernemers algemene informatie kunnen vinden.
De gemeente Velsen beheert met
succes het Ondernemersloket dat
door ondernemers goed wordt
gevonden, waarbij doorgeleiding
naar de juiste afdelingen plaatsvindt. Toch volgt Velsen de ontwikkelingen rondom Mijn Overheid voor Ondernemers om daar
mogelijk op aan te sluiten.

Postzegelavond

: Weg

Bewoners De Moerberg
lezen voor aan peuters

Type Openbare Ruimte

Santpoort-Noord - Op maandag
12 februari is er een postzegelavond van Postzegel
Vereniging
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Santpoort in Het Terras, Dinkgrevelaan 17. Op deze avond wordt
er een veiling gehouden. Voorafgaand aan de veiling kunt u de
kavels bekijken. Iedereen is van
harte welkom. De zaal is open
vanaf circa 19.00 uur. Er is voldoende
parkeergelegenheid.
Meer informatie: 023-5382274
(na 18.00 uur).

Velsen - In juni 2015 is raadsbreed een motie aangenomen
over het ondernemingsdossier.
De gemeenteraad van Velsen wilde toen al een blijvend digitaal
ondernemersdossier bij de gemeente, zodat bij vergunningen
niet steeds dezelfde documenten
hoeven te worden aangeleverd.
Hiervoor waren diverse opties. In
de gemeenteraad van 19 oktober
2017 is navraag gedaan naar de
stand van zaken. Het softwaresysteem Dimpact van de gemeente
Velsen geeft prioriteit aan andere ontwikkelingen. Aansluiten bij
‘mijnondernemingsdossier’van
het ministerie is niet meer mogelijk, want dat is gestopt. Wel werkt
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: Nieuw deel
Naam Openbare Ruimte : Velserduinplein
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Films bij
Historische
Kring Velsen

tijd ontstonden er leuke gesprekjes en werd er druk gepraat over
de leuke en spannende verhalen die samen gelezen werden.
Na een bekertje appelsap en een
plakje ontbijtboek liepen de peuters weer terug naar Zoeff! (foto:
aangeleverd)
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In de gemoedelijke huiskamer zaten de ouderen klaar om de allerkleinsten gezellig te ontvangen. Er werd voorgelezen uit allerlei prentenboeken die de peuters van Zoeff! hadden meegenomen. De peuters waren aanvankelijk nog wat stil maar na korte

Santpoort-Noord - Op maandag
12 februari is er een postzegelavond van Postzegel
Vereniging
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Santpoort in Het Terras, Dinkgrevelaan 17. Op deze avond wordt
er een veiling gehouden. Voorafgaand aan de veiling kunt u de
kavels bekijken. Iedereen is van
harte welkom. De zaal is open
vanaf circa 19.00 uur. Er is voldoende
parkeergelegenheid.
Meer informatie: 023-5382274
(na 18.00 uur).

Velserbroek - Vorige week
woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. De peuters van peutercentrum Zoeff! in IJmuiden gingen
voor een bijzonder voorleesmoment op bezoek bij bewoners
van zorgcentrum de Moerberg.
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Velserbroek - In het kader van
de lezingencyclus van Historische
Kring Velsen (HKV) zullen maandag 12 februari om 20.00 uur delen 1 en 2 van de films ‘Even Omzien’ worden vertoond. De twee
films werden door het Gemeente Archief Velsen gemaakt ter ere
van het 100-jarig jubileum van het
Noordzeekanaal in 1976 en tonen
boeiende beelden uit Velsens verleden die voor velen nog zeer herkenbaar zullen zijn, maar voor anderen een reactie van verbazing of
verwondering oproepen. Dit mag
u absoluut niet missen. Voor leden
van HKV is de toegang gratis. Nietleden betalen 2,50 euro voor de
toegang. De film wordt vertoond
in Wijkcentrum de Hofstede aan
Aletta Jacobsstraat 227.

Burgemeester en wethouders hebben op
30 januari 2018 besloten om de straatnamen Tussengang en Zuidergang in IJmuiden in te trekken en nieuwe contouren
voor het Velserduinplein vast te stellen.
(zie afbeeldingen).
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