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IJmuidense tweeling wint
NK ploegenachtervolging
IJmuiden - Daphne en Manon Iskes uit IJmuiden zijn samen met
Lotte Kasten uit Haarlem Nederlands kampioen geworden op de
scholenploegenachtervolging. Dat gebeurde op de Coolste Baan
van Nederland in het Olympisch stadion in Amsterdam.

Ook CDA Velsen
Vertrouwd
gaat
voor goud!
en dichtbij
#TeamCDA

De tweeling schaatst bij het selectieteam van de schaatsacademie in Haarlem en is net als
Lotte lid van IJsclub Haarlem. Zij
deden namens het Mendel College mee met deze, onder de
schaatsende jeugd, zeer populaire scholencompetitie. De afgelopen weken zijn op diverse ijsbanen in Nederland voor-

rondes gehouden. Het winnende team van elke voorronde
plaatste zich automatisch voor
deze grote finale. Het team van
het Mendel College deed mee
tijdens de voorronde in Hoorn
waar zij tijdens een spannende laatste race een halve seconde sneller waren dan hun tegenstanders van het Tabor college.

Tijdens de finale in op de Coolste Baan in Amsterdam waren
ze beduidend sneller dan hun
tegenstanders. In de laatste rit,
die ging over een afstand van
3 rondes, waren ze ruim 3 seconde sneller dan de uiteindelijke nummer 2 het OSG Sevenwolden.
Het Mendel College laat weten
supertrots te zijn op deze meiden, en zal binnenkort een onvergetelijke huldiging voor hun
op school organiseren. (foto: Peter Iskes)

Poging tot
doodslag

ZIE ONZE SITE:

HOFGEEST.NL
JUTTER.NL

IJmuiden aan Zee - Zaterdag vertrok het boorplatform Prospector 1
uit de Ijmondhaven. Eerst in de mist, later volgde een sneeuw- en regenbui en tot slot zon. Maar mooi om te zien hoe een hele vloot aan
sleepboten hierbij actief is. De Saturnus, Triton, Svezia en Typhoon
sleepten het platform de IJmondhaven uit en keerden het tussen de
pieren met de kop naar zee. De Atlantis en En Avant 20 kabbelden
er eerst omheen. Daarna werd de zeesleper Maersk Trader aangekoppeld. Uiteindelijk werd het platform verder naar zee gesleept door de
Maersk Trader, ondersteund door de Atlantis en de En Avant 20. (foto:
Erik Baalbergen)

Moskee viert 25-jarig
bestaan met open dag

KORT NIEUWS:

Roosendaal - Een 30-jarige
man uit Velsen-Noord is zaterdagnacht in Roosendaal aangehouden voor recalcitrant
gedrag en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.
Tijdens zijn aanhouding heeft
hij geprobeerd één van de betrokken agenten te verwurgen.
Meerdere agenten schoten te
hulp en wisten de razende man
uiteindelijk met veel moeite in
de boeien te slaan. De agent
heeft aan het incident een
spierscheuring in een kuit, een
stijve nek en een schorre stem
overgehouden. Bij een andere agent is een hoofdwond behandeld. De verdachte is voor
verhoor overgebracht naar een
politiecellencomplex. Uit een
ademanalyse en een drugstest bleek dat hij onder invloed
van beiden verkeerde. De Velsenaar wordt poging doodslag
ten laste gelegd.

Platform Prospector 1
weer terug naar zee

IJmuiden - In verband met het
25-jarig bestaan van de Kuba
Moskee wordt zondag een open
dag gehouden voor alle inwoners
uit de regio. Het bestuur en de leden willen het jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In
Velsen en omstreken zullen nog
veel mensen zijn die de Kuba
moskee nooit van binnen hebben
gezien. Die kans krijgen ze op 18
februari. De open dag begint om
10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Bezoekers worden ontvangen in
de ontmoetingszaal waar gratis

Voorzitter neemt na 46 jaar
afscheid van Wiawaha
Velsen-Zuid - Lies Duineveld
heeft na 46 jaar afscheid genomen als voorzitter van scoutinggroep Wiawaha.

en leden en werd Martine aan
hen voorgesteld. Afscheid van de
leiding en het bestuur nam Lies
tijdens het traditionele leiding en
bestuursuitje van afgelopen zaNa een carrière als padvindster, terdag. Maar daar bleef het niet
sherpa, leidster, groepsbegeleid- bij. Terug in het clubhuis stond
ster en voorzitter werd het vol- Lies nog een grote verrassing te
gens haar tijd om het stokje nu wachten; een heuse bonte avond
aan iemand anders door te ge- speciaal voor haar.
ven. In Martine van Hiele vond zij Alle leiding, veel oud-leiding en
een waardige opvolgster voor de- de oud-voorzitter waren aanweze functie. Op zaterdag 13 januari zig om Lies met anekdotes, liednam Lies afscheid van de ouders jes een ABC en een quiz nog even

goed in het zonnetje te zetten.
Ook was er bezoek van koningin
Maxima, die Lies benoemde tot
erelid van de groep. Het werd een
gezellige avond met veel gelach
om al die mooie herinneringen.
Afscheid nemen van zo’n trouw
persoon is niet leuk. Gelukkig wil
Lies de groep niet helemaal verlaten. Daarom stond er heel gepast: ‘Lies, het is geen doei of dag,
maar tot ziens met een glimlach.’
Zie ook www.wiawaha.nl. (foto:
aangeleverd)

thee of koffie klaar staat. Hierna
volgt onder deskundige begeleiding de rondleiding. Hier kunnen
vragen worden gesteld 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 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. (foto:
aangeleverd)
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COLOFON Kathedralen en basilieken
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

Regio - Ons kleine Nederland telt
heel wat kathedralen en basilieken. Weet u waar ze in ons land
staan? Weet u trouwens waarom
er een verschil is in benaming? Iedere kathedraal en iedere basiliek
heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen vaak eeuwenoude geschiedenis. Voor iedereen die meer wil
zien, horen en weten van dit religieus erfgoed, houdt Hugo Kolstee op twee plaatsen een presentatie over deze fraaie gebouwen. Op dinsdag 20 februari om
20.00 uur in de pastoriezaal van
de Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg 113 in Driehuis. De zaal
is open om 19.45 uur. En op don-

derdag 15 maart om 20.00 uur
bij het Themacafé in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 in Haarlem. De zaal is open om 19:30 uur.
Aan de hand van dia’s maakt u
een kleine ontdekkingsreis door
ons land. Hugo studeerde enige
jaren bouwkunde en daarna geneeskunde. Hij werkte als arts in
en buiten Nederland. Toen hij bij
‘toeval’ in een basiliek kwam, ging
er een wereld voor hem open. Alle kerken heeft hij, vanwege zijn
interesse voor bouwkunde en
geschiedenis, bezocht en daar
een boek overgeschreven. Graag
neemt hij u mee op zijn tocht.

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!
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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 SHIP, het Sluis Haven Informatie Punt.

GroenLinks Velsen
gaat langs de deuren
Regio - Velsen - GroenLinks Velsen gaat de komende weken de
deuren langs om aan inwoners te
vragen wat er in hun buurt speelt
en wat ze belangrijke onderwerpen vinden met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart.
,,Bij eerdere huis-aan-huisacties
merkten we dat de meeste bewoners erg betrokken zijn bij hun
buurt’’, aldus Iskandar Sitompul,
fractievoorzitter en lijsttrekker
van GroenLinks Velsen. ,,Gelukkig
horen we vaak dat mensen tevreden zijn over hun leefomgeving.
Ook waarderen ze al het groen in

en om Velsen. Ergernissen betreffen onder andere straatvuil, parkeerproblemen, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Verder
maken mensen zich zorgen om
het klimaat en bijvoorbeeld de
groei van Schiphol. Twee van onze belangrijkste punten voor de
verkiezingen zijn dan ook dat het
groen in Velsen groen moet blijven en dat Velsen vol in moet zetten op duurzaamheid.’’
GroenLinks is op 24 februari te
vinden in Velserbroek, op 10
maart in IJmuiden-Noord en op
18 maart in Santpoort-Noord. (foto: aangeleverd)

Het Sluis Haven Informatie Punt
(SHIP) is hèt informatiecentrum
over de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Omdat de sluisbouw plaatsvindt op een beperkte oppervlakte waar veel werkzaamheden zich onder de grond
afspelen, is er bovengronds voor
de nieuwsgierige niet-OpenIJmedewerker weinig te zien, afgezien van silo’s, bouwkranen en
momenteel de bekisting voor de
deurkassen bij de sluishoofden.
Een bezoek aan de bouw zelf is
helaas niet mogelijk. Maar niet
getreurd: een interactieve expositie bij SHIP toont hoe de bouw
wordt aangepakt en vordert.
SHIP is gehuisvest in het opvallend rode gebouw aan de Noordersluisweg 1 in IJmuiden, met
de naam in grote witte en in het
donker goed verlichte letters.
SHIP is op 30 maart 2017 geopend door Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland; zij heeft onder
andere vaarwegen, zeehavens

Woongroep voor ouderen

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Ook CDA Velsen
gaat voor goud!
Velsen - De olympische spelen
2018 zijn begonnen. Spannende tijden voor onze Nederlandse
Sporters. En dat geldt ook voor
de politiek. Want naast de olympische spelen is ook de verkiezingsstrijd losgebarsten.
En CDA Velsen gaat voor goud.
Met een krachtig #TeamCDA en
het inspirerende verkiezingsprogramma “Zorg voor elkaar” gaat
het CDA de strijd aan. Het CDA
staat voor goede zorg, veiligheid in de eigen wijken en goede omgangsvormen met elkaar.
U heeft wat te kiezen. Dit keer
doen er 10 politieke partijen
mee. U kunt kiezen op een gedegen politieke partij met idealen en sterke lokale kandidaten.
Stem 21 maart, vertrouwd CDA
Velsen!

en het Noordzeekanaalgebied
in portefeuille. Vanaf 31 maart is
het open voor het publiek. Sinds
de opening zijn al veel bezoekers
ontvangen. Inmiddels hebben al
bijna 45.000 het informatiecentrum bezocht!
SHIP vertelt niet alleen het verhaal over de nieuwe zeesluis,
maar ook van alles over het reilen en zeilen rond het Noordzeekanaal. Het biedt zowel vaste als wisselende exposities over
het Noordzeekanaalgebied en
de nieuwe zeesluis, een lesruimte voor technieklessen aan jongeren, een aantal vergaderruimtes
en een restaurant. In de tentoonstellingsruimte kun je bij een maquette van het sluizencomplex
door de nieuwe zeesluis wandelen en zelf een sluis bedienen.
SHIP is een initiatief van het ‘Bestuursplatform NZKG’ (Noordzeekanaalgebied). Hierin zitten
vertegenwoordigers van de gemeente Velsen en de andere aan
het Noordzeekanaal gelegen ge-

meenten, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, TATA en de provincie Noord-Holland. Het informatiecentrum wordt geëxploiteerd door Telstar, naast succesvol in de voetbal ook actief als sociaal-maatschappelijke organisatie, horecabedrijf en verhuurder
van zalen met arrangementen.
De mensen achter SHIP zetten
zich als team ‘ShipAhoy’ in voor
de ontvangst van gasten, de horeca, de rondleidingen en het organiseren van evenementen, zoals excursies, films, lezingen en
exposities.
SHIP is zeven dagen in de week
geopend van 10.00 tot 17.00 uur
en uiteraard toegankelijk met
een rolstoel. Een bezoek is zeker
de moeite waard, en echt niet alleen omdat de toegang gratis is!
Gelegen aan de noordkant van
het Noorderbuitentoeleidingskanaal heeft de bezoeker vanaf
het dak een adembenemend uitzicht over het sluizencomplex en
de aanleg van de nieuwe zeesluis,
met IJmuiden en de Noordzee als
achtergrond. Een aan de zeezijde
van de Noordersluis in- of uitvarende tanker of cruiseschip biedt
vanaf het dak en vanuit het restaurant een imposante aanblik!

Lentekriebels bij de Freules
IJmuiden - Zaterdag 17 februari is het weer Super Saturday Sale
bij de Freules in Santpoort-Noord.
Om ruimte te maken voor de
voorjaarskleding wordt die dag
maar liefst 70% korting gegeven
op alle aanwezige kleding en accessoires. Gezien het veelzijdige
aanbod voor jong en oud met dameskleding in alle maten, is een
bezoekje zeker de moeite waard.

De gezellige winkel op de hoek
van de Hoofdstraat en de Terrasweg is inmiddels een begrip in
Santpoort-Noord. De fraaie etalages laten altijd een mooi beeld
zien van de collectie met trendy, zakelijke en vintage tweedehands kleding, schoenen en accessoires. Deze collectie merkkleding zorgt samen met het altijd
eerlijke kledingadvies van de bei-

de eigenaressen Saskia en Margot, dat een compleet outfit voor
een aantrekkelijke prijs snel gevonden is.
Vanaf 21 februari kunt u uw voorjaarskleding inbrengen tijdens de
openingstijden (woensdag t/m
vrijdag van 10.00 tot 18.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur).
Zie ook www.defreules.nl of kijk
op Facebook. (foto: aangeleverd)

Velsen - Ruimte voor anders wonen-wie durft? Dit stond boven
een oproep in het infomagazine
van Woningbedrijf Velsen in april
2016. Inmiddels heeft zich een
groep durfals gevormd die serieus nadenken over het vormen
van een woongroep voor ouderen in Velsen. Dit betekent dat iedereen zijn eigen appartement
heeft met daarnaast gezamenlijke ruimtes om bij elkaar te komen maar ook bijvoorbeeld een
gemeenschappelijke wasmachine en droger, samen de tuin onderhouden en af en toe met elkaar eten.
De mensen die zich aangemeld
hebben zijn een paar keer bij elkaar geweest en hebben ideeen uitgewisseld. ,,Het is superleuk om met een groep gelijkgestemden aan een project te werken”, zegt groepsvoorzitter Carla
Voogt. ,,Ik geloof in de visie dat je
lang zelfstandig kan blijven wonen met elkaar als je ouder wordt.
Ik zie om me heen dat ouderen
vaak vereenzamen, waarom daarop wachten? Het mooie van dit
wonen is dat we samen dingen

ondernemen en toch zelfstandig
zijn. De groep is divers wat leeftijd betreft, tussen de 55 en 85
jaar en dat is precies wat we willen. We hebben werkbezoeken
afgelegd bij andere woongroepen en plannen vergaderingen
en gezamenlijke uitjes om elkaar
beter te leren kennen. Om ons
voor te laten lichten schakelen
wij de landelijke vereniging voor
woongroepen in. Uitgangspunt
is dat de woningen door een woningcorporatie worden gebouwd
en dat wij gaan huren.’’
Jammer genoeg heeft het Woningbedrijf Velsen alle nieuwbouwprojecten stop gezet. Dit is
voor de durfals echter geen reden om de plannen in de koelkast te zetten.
De groep is zo enthousiast dat er
nu een bestuur is ontstaan dat
het concept gaat ondersteunen
en uitdragen naar het gemeentebestuur en politieke partijen
en woningcorporaties. Ben jij ook
een durfal? Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Carla Voogt, woongroep@carlavoogt.nl.

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE
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museum. Aanvagn 19.30 uur,
zaal open 19.00 uur. Toegang
gratis.

▲

Lezing over kathedralen en basillieken door Hugo Kolstee in
de pastoriezaal van de Engelmunduskerk,
Driehuizerkerweg 113 Driehuis. Aanvang
20.00 uur, zaal open om 19.45
uur.

15 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.

16 FEBRUARI

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3
jaar. Open van 13.00 tot 17.00
uur.
Lasergamen voor kinderen tot
13 jaar in De Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek. Van 18.00
tot 20.00 uur.

Heemskerk zingt tijdens de eucharistieviering in H. Engelmunduskerk, Kon. Wilhelminakade in IJmuiden. Aanvang
10.00 uur.
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 (foto: Wim Lanser)
Stadsschouwburg Velsen: ‘The
entree) om 14.30 uur.
Simon & Garfunkel Story’. Aanvang 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3
jaar. Open van 13.00 tot 17.00
uur.

Donateursconcert in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.

17 FEBRUARI

PvdA in de Buurt-actie: omgeving Hoofdstraat, Hagelingerweg en Burg. Weertplantsoen in Santpoort-Noord. Deze actie heeft als doel inwoners van Velsen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te
gaan, met de nadruk op de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De actie
start om 10.30 uur bij Café De
Wildeman, Hoofdstraat 142, en
duurt tot 13.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

21 FEBRUARI

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

seizoen. Mohammed Osman, de
andere revelatie op het middenveld, maakte tijdens de winterstop
de overstap naar Heracles Almelo.
De vrees van veel supporters werd
bewaarheid: het begin van de leegloop begon al tijdens de tussentijdse window. Ook de vraag of trainer
Mike Snoei een langer verblijf aan
Sportpark Schoonenberg ambieert
is een gerechtvaardigde.
Deze Velsense onzekerheden verstomde voor 90 minuten tijdens het
vermakelijke treffen. Vanaf begin af
aan wilde de ploeg van Snoei weer
de toon zetten in eigen huis. Niet
één van de fraaie combinaties, maar
een standaardsituatie werd uitein-

delijk gepromoveerd tot een doelpunt. De schitterende 2-0 van Andrija Novakovich liet zien dat Hamdaoui ook prima op het middenveld uit de voeten kan. Een perfecte
pass legde de rode loper uit voor de
boomlange Amerikaanse Serviër.
“Een vrije trap van Hamdaoui zeilde
in één rechte streep richting Alblas,
de keeper leek de bal simpel te kunnen pakken maar liet hem door zijn
benen stuiteren.“
De krachtsverhoudingen die je mag
verwachten werden zichtbaar toen
Jong Ajax de gelegenheid werd gegeven om echt te gaan voetballen.
Binnen mum van tijd wisten Cassierra, Flemming en Orejuela de wedstrijd volledig doen kantelen. Opnieuw toonden de Witte Leeuwen
veerkracht en wederom wist een
echte Snoei-voetballer dat te vertalen in een doelpunt. Met het nodige geluk én op pure wilskracht passeerde Schouten Alblas. Het publiek
kreeg voor de zoveelste keer dit seizoen waar voor het geld. (Douwe de
Vries, foto: Dennis Gouda)

(foto: Natuurmonumenten/Rene Koster)
Natuurmonumenten organiseert van 14.30 tot 15.30 uur
een bomenwandeling op Buitenplaats Beeckestijn. Deelname gratis, aanmelden verplicht
via beeckestijn@natuurmonumenten.nl

22 FEBRUARI

Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek. Van 10.30 tot
12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Strandexcursie Zuidpier IJmuiden. Vertrek 11.00 uur bij eindpunt bus 382, achterin de
jachthaven.

(foto: aangeleverd)
Cello en viool in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortZee- en Havenmuseum IJmui- Noord. Aanvang 15.00 uur. Toeden open van 13.00 tot 17.00 gang gratis, bijdrage in de onuur. Expositie ‘Vissersschepen’ kosten wenselijk.
door Jan de Reus en ‘IJmuiden
Weerspiegeld’. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot
puber.

Zang en klarinet in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Zie ook www.dekapel-bloemendaal.nl

19 FEBRUARI

Muntenclub houdt haar clubavond in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord.
Zaal open vanaf 19.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Ladies Night The Full Monty.

20 FEBRUARI
18 FEBRUARI

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Gemengd koor Bellissimo uit

Lezing over vakbeweging
door Jan Berghuis, voormalig
vakbondsbestuurder bij FNV
Bondgenoten. Zee- en Haven-

Open dag bij 25-jarig Kuba
Moskee van 10.00 tot 14.00
uur.

Velsen-Zuid - Een waar spektakelstuk kreeg het eindelijk uitverkochte Rabobank IJmond Stadion afgelopen vrijdagavond voorgeschoteld tegen beloften van Ajax. Op een ijzig veld leken zowel
Telstar als Jong Ajax lange tijd op de overwinning af te stevenen,
maar eindigde de topper uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel. Op basis van doelsaldo heeft het team van, voormalig verdedigingsduo, Michael Reiziger en Winston Bogarde de koppositie moeten
afstaan aan NEC Nijmegen. Telstar blijft de vierde plek in de Jupiler League bezetten.

De opnieuw uitblinkende Jerdy
Schouten sprak na afloop van gemengde gevoelens. ,,Natuurlijk
is het knap dat we nog tot 3-3 komen. Maar aan de andere kant: er
had echt meer ingezeten volgens
ons. Dat zijn wel overheersende gedachten bij de jongens in de kleedkamer”, aldus de aanvallende midPieter Vermeulen Museum: denvelder. Hij wist met een ouderTentoonstelling ‘Tuin vol Ge- wets flipperkastdoelpunt de Witte
heimen’. Voor iedereen vanaf 3 Leeuwen naast Jong Ajax te brenjaar. Open van 13.00 tot 17.00 gen. Één van de belichamingen van
uur. Workshop knutselen van het huidige Telstar-succes zag voor
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 het eerst Mo Hamdaoui naast hem
spelen in de middelste linie
bovenop de entreeprijs.
Het was het gevolg van één van de
onvermijdelijke Telstar-verlaters dit
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.

(foto: Jaap Reedijk)
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Släpstick’ van de Wëreldbänd.
Aanvang 20.15 uur.

Bingo- en loterijavond in speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.

Uitverkocht stadion ziet
spektakel tegen Jong Ajax

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

Unidos laat sterk staaltje zien
met musical The Hired Man
Velsen - Wat een bezieling en professionaliteit straalde Musicalvereniging Unidos dit weekeinde uit met de opvoering van The
Hired Man. De in Nederland relatief onbekende musical is gebaseerd op een trilogie van de Britse auteur Melvyn Bragg en is
eind tachtiger jaren door Howard Goodall op muziek gezet. Martijn Egelmeer is de nieuwe regisseur van Unidos en heeft gezorgd
voor een razend sterke uitvoering met goed gekozen hoofdrolspelers.

over Unidos hebt. Zang, samenspel en choreografie, alles klopte. Maar het was vooral de bezieling, het geloven in eigen kunnen
(en dat is niet gering) wat de musical compleet maakte. The Hired
Man is in de basis al een prachtige
musical, maar met zoveel overtuiging en deskundigheid gespeeld
The Hired Man is een bijna docu- Koelman, wat een kracht, passie is het zeker een sterk staaltje van
mentarische weergave van het le- en sympathie zette hij neer. Het- Unidos. De muziek onder leiding
ven en de liefde van John en Emi- zelfde gold voor zijn vrouw Emily van Bas Jongsma harmoniseerly die eind negentiende eeuw in (Lisanne Wensing-Kops): de pas- de prachtig met de stemmen. Het
het dorpje Crossbridge gaan wo- sie straalde uit haar ogen. Beiden decor was eenvoudig maar mulnen. John werkt hard als land- zongen en speelden ijzersterk. tifunctioneel. De kleding was soarbeider maar het blijft armoe Maar eigenlijk gold dat voor de ber, maar prachtig passend bij de
troef. Hoe het koppel onafhanke- gehele cast: de broers van John, tijd en zonder opsmuk.
lijk probeert te blijven in een we- Isaac (Baris Kirik) en Seth (Jeroen Na het luchtige Hairspray van voreld waarin arbeiders bijna als sla- de Brouwer) speelden de sterren rig jaar is hier een enorme tegenven worden behandeld wordt op- van de hemel. Jackson, de min- hanger neergezet. Het tekent de
recht en zonder sentimentaliteit naar van Emily, Bart Bijker, de kin- professionaliteit van Unidos dat
gebracht. De twee overleven de deren van John en Emily (Dai- ook nu weer kan worden gesprogevaren van armoede, het wer- sy Carati en Yannou Tamis), wa- ken over een meer dan geslaagken in een kolenmijn en de Eerste ren speels en levensecht. Wat een de musical. Het publiek kijkt nu
Wereldoorlog en komen er niet oprechte en echte mensen ston- al reikhalzend uit naar de uitvoeongeschonden maar wel ster- den er vrijdag en zaterdag op ring van volgend jaar. (Karin Dekker uit. John werd prachtig ge- het podium. Het woord amateurs kers, foto: Dennis Philippi/Musispeeld en gezongen door Patrick moet je maar vergeten als je het calnieuws.nl)
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Laat je Horen, Zien en Zwijg niet!

Op donderdag 8 maart vieren
we ook in Dorpshuis het Terras in
Santpoort-Noord
Internationale Vrouwendag. Het thema van
dit jaar is Gelijkwaardigheid. Tegenwoordig krijgen mannen en
vrouwen in Nederland dezelfde
kansen. Toch pakt het in de praktijk vaak anders uit; Mannen zitten vaker in hogere, leidinggevende functies, verdienen meer
en kunnen zichzelf beter verkopen. Dus ook al krijgen we dezelfde kansen, vrouwen moeten deze nog wat meer (willen) pakken.
Bescheidenheid siert een mens
maar brengt je niet altijd verder.
In tegenstelling tot het bekende
beeldje ‘Horen, Zien en Zwijgen’,
moeten vrouwen meer van zich
‘Laten Horen’, zich ‘Laten Zien’ en
vooral ‘Niet Zwijgen’. In Het Terras
bieden wij op donderdag 8 maart
3 workshops aan waarin je op een
leuke manier aan deze kwaliteiten
kunt werken.
Daarnaast is er veel gezelligheid
en ontmoeting met andere vrouwen. Er is een middag- en avondprogramma; met 3 verschillende
workshops: 1. Laat je Zien; work-

LAAT JE

HOREN

LAAT JE

ZIEN

EN

ZWIJG
NIET!

shop oriëntaals dansen, 2. Laat je
Horen: workshop Djembé, 3. Zwijg
Niet; workshop assertiviteit. De
vrouwendag is voor alle vrouwen
uit Velsen ouder dan 20 jaar, Meld
je uiterlijk 1 maart a.s. aan per mail:
jannekecluistra@welzijnvelsen.
nl of telefonisch 023-3031228. Bij
aanmelding graag vermelden met
welke workshops je mee wil doen.
3 workshops voor 12,50 euro, inclusief 1 consumptie, een losse
workshop kost 7,50 euro, de maaltijdsoep 5 euro.

Programma:

DONDERDAG

8 MAART

HM18

2 01 8

14.30 - 15.30:
Assertief - Hansje Veen.
16.00 - 17.00:
Oriëntaals Dansen - Layla Lyn.
17.30 - 18.30:
Pauze: Soep & Zo.
18.30 - 19.30:
Djembé - Michael Agbodo.
19.45 - 20.45:
Assertief - Hansje Veen.
21.00 - 22.00:
Oriëntaals Dansen - Layla Lyn.
22.30:
Einde programma

Bent u klusvrijwilliger of tuinman?
WonenPlus biedt praktische diensten aan die het mogelijk maken
dat mensen van 65 jaar en ouder
en mensen met een beperking
langer zelfstandig kunnen blijven
wonen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons klussenteam wil-

Herstart fietsgroep de Spil

De Spil - Op woensdag 4 april
wordt de fietsgroep van de
Spil voortgezet. Tussen 10.30
en 11.00 uur worden wederom
aantrekkelijke fietstochten ondernomen vanaf Buurtcentrum
de Spil.
De meeste deelnemers zijn 50+
en in het bezit van een e-bike,
dus het tempo is redelijk vlot.
Info en opgave bij Buurtsportcoach Ad Otten: 06-11883720,
of fiets gewoon langs!

len uitbreiden en ook willen wij
nog graag een tuinman in ons
team welkom heten. Het gaat
hier om kleine klusjes in en om
het huis en lichte tuinwerkzaamheden.
Bent u op één of meerdere dag-

delen beschikbaar en heeft u affiniteit met ouderen. U bent klantvriendelijk, zelfstandig en u heeft
kennis van zaken dan zijn wij op
zoek naar u.
Als klus of tuinvrijwilliger heeft
u recht op een onkostenvergoe-

Winkelen in Heerhugowaard
WonenPlus - Voor degene die gezellig samen willen winkelen organiseert WonenPlus voor haar
abonnees woensdag 21 maart
een gezellige winkelmiddag naar
Heerhugowaard. U wordt opge-

haald van huis door een busje tussen 12.00 en 13.00 uur en u bent
rond 17.00 weer thuis. Kosten:
7 euro p.p. U kunt zich aanmelden voor dit uitstapje tot en met
woensdag 14 maart. Bij afmelding

Zeewijk - In het Seniorencentrum in Zeewijk wordt met ingang van dinsdag 6 maart van
15.00 tot 16.00 uur Yoga voor
Ouderen gegeven. Bij deze
vorm van Yoga kunnen cursis-

ten waar nodig de ondersteuning van een stoel gebruiken.
De docente is de ervaren Leonie
van Dijk.
Tot aan de zomervakantie kan
men 13 lessen lang kennisma-

stopt. Vanaf begin februari 2018
zijn de deuren van het huiskamerproject weer geopend, deze
keer in de ontmoetingsruimte in
Buurtcentrum de Spil.
Het huiskamerproject bestaat
voorlopig uit een gezellige vrijdagmiddag waarin o.a. gebiljart
en gekaart wordt. Iedere vrij-

dagmiddag van 14.00 tot 18.30
uur is De Spil open voor mensen die elkaar willen ontmoeten of gezellig een spelletje willen spelen. Er zijn twee zeer enthousiaste vrijwilligers aanwezig die als gastvrouw deze middagen begeleiden. U bent van
harte welkom.

High Wine in de Stek
De Stek - 8 maart is het internationale vrouwendag. En dit
wordt in Velsen-Noord gevierd
met een High Wine in Wijkcentrum de Stek. Dat het een gezellige avond gaat worden is
één ding wat zeker is, heerlijke met zorg uitgekozen wij-

nen en bijpassende hapjes. Tussendoor een kleine‘vrouwen’kien en een pub quiz met ‘echte
mannen’vragen.
De High Wine is all-inclusive,
kost 7,50 euro. Hiervoor krijgt
u een quiz, een kien en 4 glazen wijn en verschillende hap-

jesrondes. De High Wine is van
19.00 uur tot 21.30 uur. Uitermate geschikt voor een gezellige vriendinnenavond. U kunt
zich aanmelden vóór 1 maart
bij Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord. Telefoon: 0251226445.

Buurtsport - Velsen heeft een
prachtige omgeving om in te
wandelen dus sluit je aan bij een
wandelgroep. Loop bij voorbeeld
mee op dinsdagochtend van 9.45
tot 10.45 uur vanuit Buurtcentrum de Spil, op dinsdag 20 februari wandelt hier natuurgids
Anne Einwachter weer mee, zij
vertelt onderweg over de planten
en dieren die we tegenkomen.

Meelopen met deze groep is gratis en vrijblijvend.
Aanmelden is niet nodig. Voor
meer informatie over wandelen
of andere beweegactiviteiten
voor 45+ers kunt u bellen of mailen met Ad Otten of Nicole Sheridan (buurtsportcoaches voor volwassenen) bereikbaar via 0255510186 of buurtsport@welzijnvelsen.nl

Leren omgaan
met de computer
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei kunt u op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
leren omgaan met pc of laptop.
U leert in vijf lessen de beginselen van uw computer. Deze work-

shop is alleen bedoeld voor het
werken met Windows 10. De totale kosten bedragen 25,00 euro. U kunt uw eigen laptop meenemen. Meer weten? Bel 0255510652.

binnen een week voor 21 maart
zijn wij genoodzaakt 7 euro in rekening te brengen. U kunt zich
aanmelden bij WonenPlus. Maandag t/m donderdag van 10.00 tot
14.30 uur. Tel: 0255-518888

Yoga voor ouderen

Huiskamerproject
De Spil – In oktober 2017 is er
een huiskamerproject gestart in
de voormalige peuterspeelzaal
van Buurtcentrum de Spil. Na
een aantal reacties uit de buurt
en het bekijken van de huidige
vergunning van De Spil is het
huiskamerproject in de peuterspeelzaal voor enige tijd ge-

ding. Heeft u interesse of wilt u
meer informatie dan kunt u contact op nemen met Lydia Moreira,
email: moreira@welzijnvelsen.nl
of Ans Keet, email: anskeet@welzijnvelsen.nl of telefoon: 0255518888

Wandelen

ken met Yoga voor slechts 35
euro. De eerste 3 lessen zijn gratis en zonder opgave vooraf toegankelijk. Voor meer informatie:
buurtsportcoach Ad Otten, tel.
06-11883720.

IJmuiden wat
vertel je me
nou!

VACATURE TOP 5 februari
Medewerker filmavond buurthuis de Brulboei
vac.nr:1656
Wij zoeken, voor de filmavond, mensen met feeling voor de visserij,
boten en alles wat met de zee te maken heeft.
Klusjes in en om huis, tuinklusjes, medewerker meldpunt voor
Stichting Wonen Plus
vac.nr: 1666,1667,1668
Stichting Wonen Plus biedt diensten aan om mensen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen met hulp van vrijwilligers.
Verkoopster/verkoper Smikkeltuin Santpoort Noord
vac.nr: 1659
Wij hebben winkeltje waarvoor wij iemand zoeken die het leuk zou
vinden onze spulletjes te verkopen.

De Brulboei - Op donderdag
Wandelvrijwilliger De Molenweid
vac.nr: 1655
22 februari vindt weer de gezelWij zoeken vrijwilligers om met onze bewoners naar buiten te gaan
lige filmavond IJmuiden wat….
voor een wandeling of een frisse neus.
plaats in Buurthuis de Brulboei. Dan ziet u USS NEW ORLEGastvrouw / gastheer Beeckestijn
vac.nr: 1665
ANS, een film over het nieuwste
Wij zoeken iemand voor de balie van Buitenplaats Beeckestijn. De
schip van de Amerikaanse mariwerkzaamheden zijn o.a kaartverkoop.
ne. Dit schip van 213 meter lang
is in staat om een gehele groep
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van
mariniers van 800 man met al
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30
hun materiaal aan land te brenuur, terecht bij:
gen. Na de pauze gaat u in de
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
film PLANTS ON THE MOVE tePlein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
rug naar de jaren 80 van de vori1971 GA IJmuiden
ge eeuw om de reizen te volgen
Tel: 0255-548547
van het toen revolutionaire schip
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
van Wijsmuller, De Mighty Servant . Dit schip brengt complete fabrieken van Frankrijk naar
Amerika en van Japan naar ArPlein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
gentinië. De eerste film begint
Telefoonnummer: 0255 548548
om 20.00 uur. Kaarten a 3,00 eu- Stichting Welzijn Velsen
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
ro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Gebouw de Beurs
Website: www.welzijnvelsen.nl
Meer weten? Bel 0255-510652.

Colofon
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Bellissimo zingt in
Oud-Katholieke kerk

MRA werkt
samen aan
cultuur

IJmuiden - Op zondag 18 februari zingt het Gemengd Koor Bellissimo uit Heemskerk tijdens de
eucharistieviering in de H. Engelmunduskerk in IJmuiden ‘Die
Deutsche Messe’ van Franz Schubert. Met dit optreden begint de
oud-katholieke parochie in de
IJmond de Veertigdagentijd, de
tijd van voorbereiding op Pasen.
Bellissimo is een Heemskerks
koor van 61 leden.
Het bestaat dit jaar 60 jaar en

Regio - In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waartoe ook de
IJmond behoort gaat men meer
samenwerken op het gebied van
cultuur. Alhoewel er een grote diversiteit aan cultuur is op de 2580
km2 staat het cultuuraanbod onder
druk. Industrieel erfgoed staat leeg,
vanwege bezuinigingen en veranderingen in de gemeenten nemen
de verschillen per plaats toe. Om de
kracht van de diversiteit niet te verliezen en versnippering van initiatieven tegen te gaan wil men meer
samenwerking en afstemming binnen de MRA, zodat het leidt tot een
samenhangend toeristisch product met een hoogwaardige kwaliteit, internationaal onderscheidend
en goed bereikbaar. In de Ruimtelijk Economische Actie-agenda van
MRA is de Cultuurimpuls als actie
opgenomen. Amsterdam en provincie Noord-Holland zij de bestuurlijke trekkers. De drie pijlers
zijn: versterking en positionering
van kunst en cultuur via samenwerking en afstemming; spreiding van
toerisme en marketing; en behoud
van Metropolitaan Erfgoed en
landschap. Binnen de IJmondgemeenten is al hard gewerkt aan samenwerking. Op 6 november 2017
werd een stakeholderbijeenkomst
gehouden. Belangrijkste opbrengsten waren: behoefte aan inventarisatie en coördinatie op IJmondniveau: wat is er te doen? Cöordinatie
voor werving en inzet van vrijwilligers. Regiomarketing voor cultuur.
Samenwerking met bedrijfsleven
bij festivals (sponsoring). Uitbreiding van gezamelijke evenementen in de IJmond.

hoopt nog jaren door te gaan.
Het koor staat onder leiding van
dirigent Laurenzo Pappolo en
wordt op piano begeleid door
Elena Lelyukhina. ‘Die Deutsche
Messe’ is een Duitstalige mis en
een van de beroemdste werken
van Franz Schubert.
De kerkdienst in de H. Engelmunduskerk op de Koningin Wilhelminakade begint om 10.00 uur. Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden.

Lezing Jan Berghuis
over vakbeweging
IJmuiden - Op dinsdag 20 februari spreekt Jan Berghuis, voormalig vakbondsbestuurder bij FNV
Bondgenoten, in het Zee- en Havenmuseum. Berghuis bespreekt
zijn geschiedenis bij de vakbond
bij de Hoogovens in IJmuiden. Bij
een van de grootste industriële
bedrijven in Nederland was de rol
van de vakbond in veel opzichten
leidend voor eisen van de vakbeweging in andere sectoren. Met
hun hoge organisatiegraad zette de bond bij de Hoogovens de
toon en was zij ook in staat om
de eisen kracht bij te zetten met
acties en - zo nodig - stakingen.
Na de WOII is evenwel maar wei-

nig echt gestaakt, maar de dreiging van harde actie lag altijd
op de loer, en daar gaat het om
wat Jan Berghuis aangaat. ,,Mijn
broer Roel en ik hadden destijds
misschien altijd wel een grote
bek, maar nooit zonder een stevig mandaat van onze achterban.’’
Naast die terugblik in het verleden zal Berghuis ook zijn gedachten delen over de toekomst van
de FNV. Als opmaat naar de slotbijeenkomst van de lezingencyclus in april met vakbondsbestuurder Tuur Elzinga. De lezing
begint om 19.30 uur (zaal open
om 19.00 uur) en de toegang is
gratis.

IJmuiden - Op 10 februari vonden de eerste plaatsingswedstrijden in de CDE-klasse plaats,
waar TVIJ met maar liefst 16 deelnemers, waaronder vier debutanten, actief was. In deze serie
van drie plaatsingswedstrijden,
waarvan de beste twee tellen,
kunnen de TVIJ-ers zich plaatsen
voor het NK trampolinespringen
in juni van dit jaar.
Naast de debutanten óp de
trampoline waren er in Alkmaar
ook zes nieuwe juryleden voor
TVIJ actief. Deze ouders en springers hebben twee weken geleden hun jurybrevet weten te bemachtigen, bedankt voor jullie
tijd en inzet!
Behalve heel veel plezier voor
vanzelf wel voor dat hij wordt alle deelnemers, was het vooral
opgehaald, want Peter hoort er voor de nieuwelingen ook heel
gewoon bij’’, aldus Kabel. ,,Hij spannend! Geweldig dan ook
gaat mee naar alle uitwedstrijden van de selectie en is eigenlijk het hele weekend wel actief
bij Waterloo. Wij waarderen dat
enorm en genieten aan de andere kant ook weer van hem. Hij is
een van die mensen waar de blijheid van af straalt. Iedereen bij
Waterloo loopt met hem weg.
Die huldiging heeft hij dik verdiend.’’
Velsen-Zuid - Zondag was een
drukke en gezellige wedstrijddag bij Hippisch Centrum Velsen.

‘De blijheid straalt van hem af’

VV Waterloo huldigt
vrijwilliger Peter Katers
Velsen - Als jonge knul hielp hij
al bij de F-jes. Nu, 25 jaar later,
is Peter Kalkman, beter bekend
als Peter Katers, assistent bij de
meeste wedstrijden die worden gespeeld bij VV Waterloo.
Hij verzamelt de ballen, haalt
de vlaggen van de lijn, is waterdrager en hangt alle wedstrijdshirts en trainingspakken voorafgaand aan de wedstrijden netjes op voor de spelers. Eigenlijk
is hij gewoon onvervangbaar. En
vanwege zijn ‘big smile’ wordt hij
door alle spelers en trainers van
Waterloo op handen gedragen.
Zondagmiddag werd Peter eens
goed getrakteerd en door VV
Waterloo gehuldigd. Tot zijn
grote verrassing werd hij die
dag lekker mee uit eten genomen bij Prinsenhof in IJmuiden
en voorzien van prachtige wedstrijdkleding en dito schoenen.
Samen met familie en hem bekende (oud)trainers en (oud)leden werd het een heel feestelijke middag voor Peter.
Wedstrijdsecretaris Rob Kabel
is een van de vele Waterloo-ers
die zich om hem bekommeren.
,,Peter woont tegenwoordig in
Haarlem en als hij geen vervoer
heeft zorgt iemand van ons er

dat bijna alle springers die voor
de eerste keer meededen, een
foutloze wedstrijd hebben weten neer te zetten.
De grootste verrassing was met
stip de zilveren medaille voor
Kjell Wilderom. De week voorafgaand aan de wedstrijd heeft hij
vooral getraind op de eerste oefening, die hij tijdens te training
nog niet altijd tot een goed einde wist te brengen. Tijdens de
wedstrijd bleek het vele oefenen
niet voor niets te zijn geweest:
Met maar 0,4 verschil met de
nummer één, kreeg hij de zilveren plak omgehangen, wat een
prestatie!
Maar er waren nog meer successen, er waren namelijk ook medailles voor Roen Salcredo, Sam
Engelen, Julia de Vries, Valerie
Woestenburg, Dewi Soddeman

en Brigdget Thijssen. Connor
Smith en Ruben Walkeuter behaalden zelfs twee medailles, zij
stonden zowel bij de individuele
wedstrijd als bij het synchroonspringen op het podium.
Opvallend was het grote aantal
vierde en vijfde plaatsen, maar
liefst vijf stuks, dus wie weet wat
er tijdens de tweede wedstrijd
allemaal mogelijk is! We hebben
tenslotte nog een maand de tijd
om de puntjes op de i te zetten.
Maar eerst is het tijd voor Romana Schuring en Ella Edwards, die
zich tijdens een serie van drie
kwalificatiewedstrijden
zullen
proberen te plaatsen voor het EK
trampolinespringen dat in april
zal worden gehouden in Azerbeidjan. Daarbij wensen wij hen
natuurlijk al het succes van de
wereld! (foto: aangeleverd)

Gezellige wedstrijddag
op Hippisch Centrum
zen opleiding en daarna volgt de
zilveren opleiding F5 t/m F20. Er
worden voorgeschreven figuren gereden in de rijbaan in stap,
draf en galop waarbij je als ruiEen groot aantal amazones en ter wordt beoordeeld door speruiters had zich voor de dressuur- ciale FNRS juryleden en je moet
wedstrijd F1 t/m F4 ingeschre- een theorietoets afleggen. Tijven. Dressuur is eigenlijk waar dens deze wedstrijddag konden
iedereen mee begint bij een rui- de leerlingen naast de promotersportcentrum. Hebben de rui- tiepunten, diploma’s, sterren, beters de basis een beetje onder de kers en bronzen spelden behaknie dan kunnen ze na de (A)an- len.
gepaste dressuurproeven mee In de rubriek F3 t/m F4 ging een
gaan doen met de F-proeven, die mooie eerste prijs naar Naomi
in niveau oplopen van F1 tot en Rus met de leuke pony Dazer.
met F20. F1 t/m F12 is de bron- Doutsen Miedema behaalde een

Leden gezocht voor
participatieraden
IJmond - Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Dit geldt zeker
ook voor gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, jongeren die met zorgen
rondlopen of mensen die moeilijk
aan het werk komen. Zij hebben
vaak zelf ook ervaringen, initiatieven en ideeën die hen verder
helpen, maar worden niet altijd
goed gehoord. De participatieraad ondersteunt hen daarbij. Wil
jij er ook voor zorgen dat zij goed
gehoord worden? Meld je dan nu
aan voor de participatieraad.
Vanaf 1 april 2018 starten in zowel Beverwijk, Heemskerk als
in Velsen de participatieraden.

TVIJ succesvol op eerste
districtsplaatsingswedstrijd

Groepen van 7 tot 12 vrijwilligers
die, ondersteund door professionals uit de gemeente, zelf aan de
slag gaan. Samen manieren bedenken om in contact te komen
met de mensen om wie het gaat.
Luisteren naar hun ideeën en initiatieven mogelijk maken.
Als lid van de participatieraad is
jouw kennis en ervaring belangrijk, maar je voelt je vooral betrokken bij sociale vraagstukken.
Zo kunnen we met elkaar het samenleven in onze gemeente verbeteren. Heb je belangstelling
om deel te nemen aan de participatieraad? Meld je dan voor 1
maart 2018 aan. Meer informatie
kun je vinden op de websites van
de gemeenten.

fraaie tweede plaats en Sterre de
Niet met Panthera werd derde.
Anneroos de Regt met de pony
Zorro behaalde op stijl een vierde
prijs. Daarna volgende de rubriek
F1 t/m F2. Eerste werd Senna van
Hooff. Een tweede prijs ging naar
Kirsten te Beest met Panache.
Lexi Engelbracht werd derde met
de pony UK en Dominique Brussee mocht de vierde prijs in ontvangst nemen op stijl.
Zondag 18 februari vinden de
Hippische Winterspelen plaats
bij Hippisch Centrum Velsen. Zie
ook www.hippischcentrumvelsen.nl. (foto: aangeleverd)

Pvda in
Santpoort
Velsen - Wat speelt er in de buurt?
Wat gaat er goed? Wat moet er beter? En hoe kunnen bewoners en
de politiek samenwerken? Regelmatig gaat de PvdA in een Velsense buurt in gesprek met bewoners.
Komende zaterdag 17 februari
doet de PvdA dat in de omgeving
van de Hoofdstraat, Hagelingerweg en het Burgemeester Weertplantsoen in Santpoort-Noord.
Deze actie heeft als doel inwoners
van Velsen te ontmoeten en met
elkaar in gesprek te gaan, met de
nadruk op de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
Start van de actie is om 10.30 uur
bij café De Wildeman (Hoofdstraat
142 in Santpoort-Noord). De actie
duurt tot 13.00 uur.

D66Velsen deelt
bloemen uit

Velsen - Jaarlijks gaat D66Velsen
rond Valentijn de straat op om
presentjes uit te delen. Zo gaan
de fractie en kandidaten zaterdag 17 februari aanstaande de
straat op om aan de inwoners
zakjes met bloemzaad uit te delen. In het voorjaar kan heel Velsen blauw kleuren met ‘Vergeetmij-nietjes’. U vindt D66Velsen
in de diverse kernen van Velsen.
D66Velsen hoopt natuurlijk ook
weer met u in gesprek te gaan en
van u te horen wat er beter kan
in Velsen. Zie ook www.d66velsen.nl.
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NIEUWS van de voetbalvelden
Stormvogels kopje onder in Zandvoort
IJmuiden - Wat kan een scheidsrechter veel invloed hebben op
een belangrijke wedstrijd. Dat
is duidelijk gebleken op sportcomplex Duintjesveld in Zandvoort, waar koploper Stormvogels aantrad tegen sv Zandvoort, de grootste concurrent
om de eerste plaats van de derde klasse B.
In de vierde minuut ging de jonge leidsman T. Hardeman, in verband met de belangrijkheid van
dit duel geassisteerd door twee
neutrale grensrechters, behoorlijk in de fout. Centrale verdediger
Patrick Koper speelde de bal te
zacht op zijn keeper Daan Kerkman terug waardoor de IJmuidense middenvelder Thomas
Scholten er als de kippen bij was
de bal te onderscheppen om vervolgens oog in oog te komen met
de Zandvoortse sluitpost, maar
op de rand van het strafschopgebied werd Scholten neergelegd
door Kerkman. Een strafschop of
vrije trap had Stormvogels door
deze actie verdiend, maar zowel
de scheidsrechter als de neurale grensrechter gaven beiden
op dat moment niet thuis. Zandvoort had na vier minuten dus
met tien man moeten komen te
staan omdat Scholten een doorgebroken speler was en daardoor
had deze kraker een heel ander
wedstrijdverloop gekregen.
Niet alleen de scheidsrechter

had veel invloed op het spel,
ook de straffe wind was voor beide teams een heel groot obstakel; hierdoor werd er door beide teams moeilijk vortbal op de
mat gelegd; het werd daardoor
een echt ‘schaakspel’. Stormvogels probeerde op alle mogelijke manieren haar tegenstander
uit het spel te halen en had daarmee behoorlijk veel succes, maar
desalniettemin scoorde het team
van trainer Ted Saunier na negen minuten de openingstreffer. Een voorzet van de gevaarlijke rechterspits Bud Water, finaal
aan banden gelegd door Joshua
Jansen (zie foto), kwam met veel
geluk door een verdedigingsfout
voor de voeten van Jesse de Haan
en met de punt van zijn schoen
bood hij Nigel Berg een niet te
missen kans, die in eerste instantie door doelman Germain Ebbeling gestopt werd, maar op de rebound van Berg had hij geen antwoord, 1-0.
Na deze eerste tegentreffer zocht
Stormvogels meteen de aanval
op en werd steeds meer gevaarlijker voor het doel van doelman
Kerkman, maar de IJmuidense
voorwaartser konden niets doen
met de vele kansen.
Na de rust, met de wind in de rug,
zette Zandvoort haar tegenstander meteen onder druk en in de
beginfase kreeg Zandvoort een
strafschop van de jonge leidsman doordat een IJmuidense ver-

dediger hands had gemaakt. Nu
had Hardeman het wel aan het
goede eind! Er volgde opnieuw
een soap met nu in de hoofdrol
grensrechter Yorick Groenbos: De
Haan zag zijn strafschop gestopt
door doelman Ebbeling, maar de
grensrechter had geconstateerde, dat de IJmuidense sluitpost
te vroeg naar voren was gegaan.
Voor de tweede keer stopte Ebbeling daarna opnieuw de pingel. Zandvoort bleef daarna de
bovenliggende partij en het spel
weer grimmiger (8 gele kaarten).
In minuut 62 vergrootte Zandvoort haar voorsprong: op links
haalde Kas de Vries de achterlijn
en zijn voorzet bereikte De Haan
die met een keihard schot doel-

man Ebbeling voor tweede keer
het nakijken gaf.
Stormvogels stelde daarna alles
in het werk om zo snel mogelijk
de aansluitingstreffer op het scorebord te krijgen, maar daar wilde Zandvoort niet meer aan mee
werken. Met nog 11 wedstrijden
te gaan heeft Zandvoort twee
punten voorsprong op Stormvogels. Beide kemphanen staan in
de strijd om de tweede periode
na 7 van de 9 duels gelijk.
Zaterdag komt SCW naar IJmuiden, het team dat in begin van
de competitieStormvogels haar
eerste nederlaag toebracht. De
revanchegedachten bij alle spelers van Stormvogels zijn daarom
heel groot. (foto: Hans Willemse)

Waterloo G2 verliest
Driehuis - Zaterdag speelde Waterloo G2 haar eerste wedstrijd
van het seizoen, tegen een zeer
sterke tegenstander: CTO 70 G1
uit Duivendrecht. Na een goede
warming-up begon het spelletje.
In het begin ging het aardig gelijk op. Marvin Maas van Waterloo maakte het eerste doelpunt,
waarna CTO helaas twee keer
scoorde.
Dylan Schiphorst van Waterloo
liet het er niet bij zitten en maakte de gelijkmaker, 2-2. Het zag er
eventjes goed uit, maar niet voor
lang, want CTO scoorde voor de

Smaaklessen bij Partou
IJmuiden - Vorige week waren de
Smaaklessen onder leiding van
het Pieter Vermeulen Museum bij
BSO Partou in Zeewijk weer een
groot succes. De kinderen smikkelden woensdagvan hun zelfgemaakte tomatensoep en hun
feestelijke gezonde broodstokjes.
En dit keer leerden ze appelmoes
koken (zonder suiker) en gezonde wraps met een heerlijke wortelsalade te maken. Elke week leren ze een gezonde lunch te bereiden en andere en gezondere dingen te proeven dan ze geeen doelpunt toestaan toen Yo- wend zijn. De Smaaklessen van
rick van der Deijl, na een solo, het Pieter Vermeulen Museum
doel trof: 2-1. De thuisclub had passen in het project ‘Gezond en
meer doelpunten kunnen ma- wel in Zee- en Duinwijk’, geïnitiken als de counters nauwkeuri- eerd en gefaciliteerd door de geger waren geweest. Doordat de meente Velsen. Het is één van de
Legmeervogels grote ruimtes vele lokale projecten, die vallen
achterin lieten vallen kreeg Velsen deze mogelijkheden. Maar
steeds kwam de eindpass niet
aan en dat was jammer.
De uiteindelijke overwinning
deed daar niets aan af. (foto:
Frans van der Horst)

onder de landelijke noemer Gezond in de Stad (GIDS): een initiatief van het Rijk om gezondheidsachterstanden in gemeenten terug te dringen.
Uit een wijkscan kwam naar voren dat in Zee- en Duinwijk overgewicht veel voorkomt onder andere als gevolg van onvoldoende beweging en minder gezond
eten: daarom is de wijk uitgekozen voor het Gids-project. Het
doel van Smaaklessen is kinderen
door middel van ervaringsleren
te interesseren in smaak, voedsel, voedselproductie, voeding
en gezondheid, en voedselbereiding zodat zij later een bewuste
en duurzame keuze kunnen maken. En met de hele groep zelfgemaakt lekkers opeten is natuurlijk
het leukste dat er is.

IJmuiden - Zaterdag 24 februari opent speeltuin De Veilige Haven haar hekken weer om met de
voorjaarsvakantie het nieuwe seizoen in te luiden. In plaats van een
nieuw speeltoestel is er dit jaar
gekozen voor vernieuwing van de
hekken rondom het speelterrein
met daarbij een nieuw toegangshek. Wel zijn alle bestaande speeltoestellen in de winter gecontroleerd en voor zover nodig gerepareerd, zodat er weer veilig gespeeld kan worden.
Omdat er altijd de nodige klusjes gedaan moeten worden, zoals
schilderen van de speeltoestellen
zijn nieuwe vrijwilligers van harte
welkom. De hele speeltuin draait
met hulp van vrijwilligers zoals
bijvoorbeeld het winkeltje, waarvan de inkomsten geheel ten goede komen aan de speeltuin voor

bijvoorbeeld nieuwe speeltoestellen. Om het terrein nog kindvriendelijker te maken is besloten de speeltuin vanaf nu rookvrij
te houden, roken kan alleen nog
op de plek die op het terrein daarvoor wordt aangewezen.Tijdens
de schoolvakantie is de speeltuin
van maandag tot en met vrijdag
open van 11.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. Buiten de schoolvakanties om is de speeltuin open
op dinsdag en donderdag vanaf
15.00 uur en op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur. Op maandag is de
speeltuin gesloten. Bij slecht weer
of extreme warmte kan de speeltuin gesloten zijn. De eerstvolgende bingo-avond in de speeltuin is
aanstaande zaterdag 17 februari,
om 20.00 uur. (foto: aangeleverd)

Velsen boekt nuttige overwinning
Wel kwamen er vele voorzetten
vanaf de zijkanten, maar steeds
weer was Sander van der Lugt attent op de hoge ballen. Toch was
het even schrikken toen Tim Correia rakelings naast schoot. Voor
Velsen liet Tim Groenewoud een
het doel op een haar zodat de te- goede kans op de 3-0 liggen na
gentreffer uitbleef. Aan de ande- voorbereidend werk van Jesse
re kant lieten Tim Groenewoud van de Meer en Rens Greveling.
en Sherjhun Sambo goede mo- Ook Mitchell Verschut verprutste
gelijkheden liggen. Toch verdub- in de negen en zeventigste mibelde Velsen nog in de eerste nuut een dot van een kans.
helft de voorsprong. Tim Groe- Vlak voor tijd moest Velsen nog
newoud stuurde Sherjhun Sambo diep en die zette op zijn beurt
Remco van Dam aan het werk.
De voorzet op de doorgelopen
Tim Groenewoud was prima en
hij verraste doelman Mitchel
Dijkstra in de korte hoek: 2-0.
Na rust een agressiever spelend
Legmeervogels dat nu van het
windvoordeel kon profiteren.
Toch was Tim Groenewoud dicht
bij zijn derde treffer maar de
bal stuiterde net voor zijn voeten weg. Ook Bastiaan Scholten
had in de vijftigste minuut een
schietkans vanaf de zestien meter. Zijn schot had te weinig vaart
om gevaarlijk te zijn. Ofschoon
Legmeervogels na de pauze veel
in balbezit was had de defensie
van Velsen alles prima op orde.

Driehuis - Na de bizarre ontknoping van vorige week tegen DEM
moest de ploeg van trainer Ton Pronk zondagmiddag maar weer
eens zijn ware gezicht laten zien. Tegen Legmeervogels in Uithoorn eindigde de wedstrijd gelijk, dus thuis zou het toch mogelijk moeten zijn om de drie punten in Driehuis te houden.
Velsen begon direct met een offensief gesteund door de harde wind in de rug. In de derde
minuut werd Jesse van de Meer
in het strafschopgebied onderuit gehaald en arbiter Van Kampen twijfelde dan ook geen seconde en legde de bal op de
stip. Tim Groenewoud nam zijn
verantwoordelijkheid en schoot
de bal hoog in de touwen: 1-0.
Kort daarna werd aan de andere kant een scherp indraaiende
vrije schop vakkundig door Sander van der Lugt weg gebokst.
Voor Velsen onderschepte Sherjhun Sambo de bal op het middenveld en stuurde Tim Groenewoud de diepte in waarna diens
schot in het zijnet belandde gedwongen door de goed uitlopende doelman Michel Dijkstra
van de bezoekers.
Velsen bleef het initiatief houden tegen de technische vaardiger bezoekers die zich beperkten
tot gevaarlijke uitvallen. Zo miste de inglijdende Yassin Poyraz

VV IJmuiden pakt in de
slotminuten drie punten

Velsen - Onder het toeziend oog
van vele toeschouwers en een
heerlijk winterzonnetje, stapte
IJmuiden afgelopen zaterdag in
de laatste minuten van de wedstrijd als winnaar het veld af. Lange tijd leek het erop dat de thuisploeg en haar opponent, United/Davo, beide met één punt
richting de kleedkamers zouden
gaan. Echter besloot Bob Schol
vijf minuten voor tijd dat zijn
ploeg drie punten verdiende.

Om 14.30 uur werd er op de thuismat afgetrapt en tien minuten later stond de 1-0 op het scorebord.
Jeffrey Prinsse kopte de bal achter de Haarlemse doelman. Daarna volgde de gelijkmaker, maar
dit doelpunt werd afgekeurd; buitenspel United/Davo. Toch is het
daarna raak voor de bezoekende
ploeg. Na een benutte strafschop,
kwamen de Haarlemmers alsnog
op gelijkte hoogte. Milan van Essen schoot IJmuiden daarna weer

rust nog twee keer: 2-4.
In de tweede helft kwam Waterloo aanvankelijk amper aan de
bal. De achterstand groeide uit
naar 2-6. Waterloo liet zich echter
niet imponeren en Sean maakte
het derde doelpunt.
Mandy Johansen wist het doel
ook nog een keer te vinden en zo
werd het 4-7.
Helaas was de wedstrijd voor
Waterloo dus verloren, maar er
wordt alweer uitgekeken naar
de volgende wedstrijd. Volgende
week zaterdag speelt Waterloo
G2 uit tegen Overbos G1.

op een voorsprong. Echter kwamen de bezoekers kort daarna,
door wederom een benutte strafschop, weer naast de zwart-witten. De ploegen gingen met een
2-2 stand de rust in.
IJmuiden ging in de tweede helft
voor de winst en kwam op wederom een voorsprong; Floyd Hille
maakte er 3-2 van. De bezoekende ploeg deed daarna wat het eigenlijk de hele wedstrijd al deed
en tikte vrij snel na de voorsprong

Speeltuin De Veilige
Haven gaat weer open

van IJmuiden, de bal achter Tom
Hoogendijk. Toch wist IJmuiden
in de slotfase de drie punten naar
zich toe te trekken en dit betekende de derde winst op rij voor
het team van Anthony Coreia.
Aanstaande zaterdag staat de
wedstrijd tegen de nummer 7
van de ranglijst, Pancratius Rksv
1, op het programma. Om 15.15
uur klinkt het fluitsignaal in Badhoevedorp.
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Stemhulp Velsen.mijnstem.nl
officieel gelanceerd
Dinsdag 13 februari heeft burgemeester Frank Dales van Velsen samen met
de lijsttrekkers, kandidaatsraadsleden
en campagneleiders het startsein gegeven voor de online stemhulp velsen.mijnstem.nl. Deze stemhulp is een hulpmiddel
voor iedereen in Velsen die op woensdag
21 maart een stem uit mag brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Wethouder Bal in gesprek
Afgelopen vrijdag 9 februari ging milieuwethouder Floor Bal het gesprek aan met
de inwoners uit onze gemeente. In de
abri nabij het NS-station in SantpoortNoord sprak hij over klimaatverandering.

Hij wees op het belang van slimme technieken om de gevolgen van klimaatverandering
te beperken. ok pleitte hij voor meer duur-

zaamheid. In Velsen bijvoorbeeld door het
winnen van warmte uit het riool, de zogeheten riothermie. Wethouder Bal was niet de
enige bestuurder die vrijdag de boer op ging.

Tijdens het invullen van de stemhulp geef
je jouw mening op stellingen door het verplaatsen van een slider. De stellingen gaan
over uiteenlopende kwesties, zoals bijvoorbeeld het invoeren van cameratoezicht, een
verbinding over het water naar Amsterdam,
wijkbewoners samen zelf laten beslissen
over inrichting van hun woonomgeving,
meer gemeentelijk geld uittrekken voor behoud sportvoorzieningen, of over subsidie
voor het verduurzamen van woningen. Via
velsen.mijnstem.nl krijg je informatie over
de standpunten die de tien Velsense partijen hebben ingenomen over actuele kwesties die er in Velsen spelen.

Na het verplaatsen van de slider kan je
door op een partij te klikken jouw mening
vergelijken met de opvattingen van de verschillende partijen. ok kun je bij iedere
stelling opzoeken wat de argumenten van
alle partijen zijn. Na het invullen van de
stemtest verschijnt de uitslag met daarin
een overzicht van de partijen waar jouw
mening het meest mee overeenkomt en
kan je doorklikken naar de websites van
de politieke partijen. Aan het eind van de
stemhulp kan je, als je dat wilt, via facebook of twitter het uiteindelijke stemadvies delen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
2018 op www.velsen.nl/verkiezingen. iteraard staat hier ook een link naar velsen.mijnstem.nl. Via de pagina van de gemeente Velsen op facebook en twitter
gemvelsen verschijnen regelmatig berichten over de verkiezingen. (foto: einder
Weidijk)

Zo’n 40 wethouders van veel verschillende
politieke partijen deden mee aan de landelijke campagne ‘Kies voor Klimaat’. (foto:
gemeente Velsen)

Hinder digitaal loket
Zaterdag 17 februari en zondag 18 februari wordt een update uitgevoerd
door de leverancier van het digitaal loket.

Dit houdt in dat u wel informatie over producten en diensten van de gemeente Velsen kan krijgen, maar hinder ondervindt
als u digitaal diensten wilt afnemen of iets

wil doorgeven. Zoals een afspraak maken
voor burgerzaken, een uittreksel uit de
B P (Basis egistratie voor Persoonsgegevens) voorheen BA of een melding
penbare uimte via het webformulier.
nze e cuus voor het ongemak.

Uit het college

Verwijderen bastaardsatijnrups
De gemeente gaat eind februari op en nabij het strand in IJmuiden nesten van bastaardsatijnrupsen (laten) verwijderen. De
bastaardsatijnrups (BSR) kan klachten
geven bij aanraking, zoals heftige jeuk,
huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan
de luchtwegen.

De rupsen komen voor aan het kleine strand,
nabij Seaport Marina, achter de strandpa-

viljoens, rondom de reddingsbrigade en nabij de parkeerplaats bij het grote strand.
Afgelopen zomer waren er veel nesten van
de BS gelegen in duindoornstruiken. De
rupsen kruipen vanuit het duin het strand
op zoek naar voedsel. Het Hoogheemraadschap van ijnland is verantwoordelijk voor
de locaties in de waterkerende duinen.

In IJmuiden komen op diverse plekken
nieuwe woningen. In De Binnenhaven: 50
woningen. Aan de Lange Nieuwstraat is al
gestart met de bouw van 78 huurwoningen.
p een andere plek aan de Lange Nieuwstraat worden 57 appartementen, maar
ook een supermarkt gebouwd. Volgend jaar
worden er op de hoek van het Marktplein 30
koopwoningen gebouwd. Kortom: een aantal lege plekken in de gemeente zijn straks
weer opgevuld. en ambitie, die het college
in het oalitieakkoord 2014-2018 had neer-

gelegd.
De Stadsschouwburg werkt hard aan de opgelegde verbetermaatregelen. p 1 april
willen ze daar mee klaar zijn. De gemeente heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken. Het eerste deel van de nanci le hulp
wordt op verzoek van de Stadsschouwburg
al in maart verleend.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuurorganisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten.
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Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een goed leef-,
woon- en werkklimaat in Velsen. Zij vat
haar taken als het ophalen van huisvuil,
aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting
dan ook serieus op. Deze diensten worden onder meer betaald uit de opbrengst
van de gemeentelijke belastingen.

In de editie van de Infopagina van 22 februari 2018 treft u de Belastingspecial
aan. Daarin kunt u alles lezen over de gemeentelijke belastingen. Tarieven, maar
ook informatie over de wijze van betalen, kwijtschelding en het indienen van
bezwaarschriften.

Gezond smikkelen onder leiding
van Pieter Vermeulen Museum
Voor de tweede keer waren woensdag
7 februari de smaaklessen onder leiding
van het Pieter Vermeulen Museum bij
BSO Partou in Zeewijk weer een groot
succes! De kinderen leerden appelmoes
(zonder suiker!) koken en maakten gezonde wraps met een heerlijke wortelsalade. Elke week leren ze een gezonde
lunch te bereiden en andere (gezondere)
dingen te proeven dan ze gewend zijn!

Gezond in de stad
De smaaklessen van het Pieter Vermeulen
Museum passen in het project ‘ ezond en
wel in Zee- en Duinwijk’, ge nitieerd en gefaciliteerd door de gemeente Velsen. Het is
n van de vele lokale projecten, die vallen
onder de landelijke noemer ezond in de
Stad ( IDS). Het gaat om een initiatief van
het ijk om gezondheidsachterstanden in
gemeenten terug te dringen.
Overgewicht
it een wijkscan kwam naar voren dat in
Zee- en Duinwijk overgewicht veel voorkomt o.a. als gevolg van onvoldoende beweging en minder gezond eten. Daarom is de

Wist u dat...

de gemeente binnenkort start
met de Geveltuintjes Route?
Tijdens de Burgertop gaven veel inwoners
aan dat ze meer groen willen in Velsen.
De gemeente wil dat ook. Dichte bestrating maakt dat regenwater niet goed de
bodem inzakt. Met als gevolg: wateroverlast en dus schade. De gemeente werkt via
Operatie Steenbreek aan meer groen in de
gemeente. De Geveltuintje Route past hier
prima bij.

wijk uitgekozen voor het ids-project. Het
doel van Smaaklessen is kinderen te interesseren in smaak, gezond voedsel, voedselproductie en voedselbereiding, zodat zij
later bewuste keuzes kunnen maken als het
gaat om eten. Kijk voor meer informatie op
www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto:
Pi abay)

Experiment Velsen op Koers
Met de ‘ eveltuintjes oute’ wil de gemeente op een vaste dag in de maand gedurende
het hele jaar rondrijden om bij u in de buurt
te helpen met het aanleggen van een geveltuintje. Het is de bedoeling dat de inwoners
zelf de plantjes onderhouden. roene vingers
zijn niet nodig. Wel een positieve instelling
en de wens om samen met buurtbewoners uw
straat groener te maken.
Video en flyer als handleiding

De gemeente stelt menskracht en materiaal
beschikbaar. r wordt ook gedacht aan een
eveltuintjes Do It ourself Pakket voor inwoners die zelf een geveltuintje willen aanleggen. Via een video en ﬂyer wordt duidelijk
gemaakt hoe de aanleg van een geveltuintje in
zijn werk gaat.
Aanmelden via Velsen op Koers
Het plan is om in maart te starten in VelsenNoord. Daarna volgen andere routes. Meld u
aan via de website van Velsen op Koershttps://www.velsenopkoers.nl/geveltuintjesin-de-gemeente-velsen. Het mooiste is natuurlijk om dit met de hele straat te doen. De
gemeente komt dan langs om de geveltuintjes
te realiseren. Houd de website in de gaten
voor verdere informatie of abonneer je op de
nieuwsbrief via https://www.velsenopkoers.
nl/nieuwsbrief-aanmelden.
p de publiciteitsfoto zijn plantjes te zien, die in het eveltuintjes DI Pakket zouden kunnen zitten.

Schoolschaatsen op IJsbaan in Haarlem

Rooien

Op dinsdag 13 en donderdag 15 maart 2018 organiseren schaatsvereniging Velsen, IJsclub Nova Zembla en
Sportloket Velsen een schaatsclinic voor Velsense basisschoolleerlingen uit groep 6.

Vanaf 19 februari a.s. gaat de gemeente rooiwerkzaamheden verrichten rond het handenarbeid centrum aan de Andreaweg 10 in
Velsen-Noord. De werkzaamheden zullen
- a ankelijk van het weer - ongeveer 2 weken in beslag nemen. Het rooiwerk betreft
54 populieren. Deze kunnen gevaar opleveren voor de omgeving bij stormachtige wind.
Het streven is om de beplanting eronder te
handhaven. Vandaar dat de uitvoerende aannemer (Versteeg uit Zwaanshoek) een telescoopkraan zal inzetten.

Sportloket Velsen vindt het belangrijk om de Velsense
jeugd te enthousiasmeren voor de schaatssport. Vandaar
het aanbod van een schaatsclinic op de IJsbaan in Haarlem.
De kosten zijn 1, - per kind en dit is inclusief de huur voor
de schaatsen. Meld je voor 23 februari aan bij je school

Velsen tekent voor groot regionaal fietsroutenetwerk
Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor
beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid.

Dat is de ambitie van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (M A), die daarmee willen bijdragen aan een goed bereikbare, duurzame en gezonde regio. Tot en met 2020 is hiervoor
al 30 miljoen euro gereserveerd. Maar de bestuurders willen verder gaan en het complete netwerk in 2025 klaar hebben.
p 7 februari jl. hebben de Vervoerregio Amsterdam, provincies
Noord-Holland en Flevoland, gemeenten van de Metropoolregio
Amsterdam (waaronder Velsen) en ijkswaterstaat een intentieverklaring getekend om dit etsnetwerk volledig te gaan realiseren. Met het programma ‘Metropolitane Fietsroutes’ tonen de
partijen in de Metropoolregio de gezamenlijke ambitie om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het
tussenliggende vrije landschap te verbeteren.
p de foto (Arjen Vos) wethouder onald Vennik, die namens de
gemeente Velsen zijn handtekening zet.
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Burgemeester en wethouders bezoeken Hoogheemraadschap
Afgelopen dinsdag bracht het college
een werkbezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie ( WZI) van het Hoogheemraadschap van ijnland. Zij werden ontvangen door bestuurslid Jeroen
Haan. Het college kreeg onder andere
uitleg over een innovatieve en biologische manier van het verwijderen van
stikstof uit de afvalstromen. (foto’s: gemeente Velsen)

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 22 februari 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. kunt hiervoor plaatsnemen op de
publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op
www.velsen.nl/gemeenteraad. pen de raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri e via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail gri e velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gri e neemt dan contact met u op.
De Agenda
Regionale nota Gezondheidsbeleid Veiligheidsregio Kennemerland, inclusief de
lokale paragraaf Velsen
en keer in de vier jaar stelt de gemeenteraad het regionaal ontwikkelde gezondheidsbeleid
vast, inclusief een lokale paragraaf. De egionale nota ezondheidsbeleid komt voort uit de
samenwerking met 10 gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland en de
D. Samen
zetten zij zich nu in op het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
De gemeenten stimuleren meer bewegen, het terugdringen van roken en alcoholgebruik bij
jongeren en het terugdringen van emotionele problemen. De verbetering van de luchtkwaliteit speelt ook een rol in deze nota.
Visie op Velsen - programma Democratische Verrijking
Met het programma Democratische Verrijking wordt een eerste invulling gegeven aan het
thema uit de strategische agenda ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partners-overheid’. p verzoek van de gemeenteraad wordt er gewerkt aan een voorstel over het
mogelijk maken van digitale samenspraak en inspraak: -Democratie. Voor het opstarten
van het programma Democratische Verrijking moet de raad instemmen met het bedrag van
150.000. Dit bedrag komt uit de reserve Visie op Velsen.
Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Velsen
Burgemeesters hebben de wettelijke taak om bestuurlijke integriteit van de gemeente en
het bestuur te bevorderen. Discussies over integriteit van bestuurders zijn niet alleen schadelijk voor de betrokken persoon zelf, maar kunnen ook het imago van de gemeente schaden. Met de vaststelling van het Protocol Integriteitsscreening kandidaat-wethouders door
de gemeenteraad bevorderen de burgemeester en de gemeenteraad de integriteit. Voorafgaand aan de benoeming van wethouders zal er een integriteitsscreening worden gedaan.
De uitkomst van deze screening weegt mee bij de uiteindelijke benoeming van de wethouders door de gemeenteraad.

Verordening (cliënten) participatie sociaal domein
Na de vaststelling van de beleidsnotitie ‘Vernieuwing (cli nten) participatie in de IJmond’
in de raadsvergaderingen op 21 december 2017 moeten de drie gemeenteraden ‘de Verordening (cli nten) participatie sociaal domein’ vaststellen. De IJmondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet
eerder, vaker en directer betrekken bij het maken van beleid. In elke gemeente komt er een
lokale participatieraad. Deze adviseert de gemeente over het beter, eerder en breder betrekken van de cli nten en ge nteresseerde inwoners bij het maken van plannen. Voor de regionale onderdelen komt er een regionale participatieraad. Deze krijgt ondersteuning van een
ﬂe ibele brigade van ambtenaren.
Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41: vaststellen bestemmingsplan
(onder voorbehoud uitkomst sessie 8 februari)
De locatie Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid wordt opnieuw ontwikkeld. Het plan omvat de sloop van de bestaande agrarische bebouwing en het bouwen van drie nieuwe woningen. Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning lagen van 1 september tot en met 12 oktober 2017 ter inzage. r zijn 51
zienswijzen ingediend. Deze hebben vooral betrekking op het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Alle zienswijzen zijn beantwoord in de Nota Behandeling Zienswijzen. De gemeenteraad stelt de Nota Behandeling Zienswijzen, het Beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan Brederoodseweg 41 uiteindelijk vast.
Quick scan Kleinschalig Opdrachtgeverschap locatie Lagerstraat IJmuiden (onder voorbehoud uitkomst sessie 8 februari)
Voor de locatie Lagersstraat in IJmuiden is een uickscan (onderzoek) uitgevoerd naar de
mogelijkheden voor kleinschalig opdrachtgeverschap (bewoners bouwen zelf hun huis).
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de optie sloop-nieuwbouw voor deze locatie
nader te onderzoeken. Hiervoor is geld nodig. Daarnaast is instemming van de raad nodig
met een voorstel voor groencompensatie (daar waar groen wordt weggehaald, wordt op een
andere plek groen aangelegd).
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Velsen 2018
In de e-integratieverordening Participatiewet, I AW en I AZ staan algemene richtlijnen voor het aanbieden van re-integratie instrumenten aan mensen met een bijstandsuitkering. IJmond Werkt Zet deze instrumenten in. IJmond Werkt is de gemeenschappelijke regeling voor re-integratie van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. IJmond
Werkt ondersteunt bijstandsgerechtigden die in staat zijn om betaald werk te vinden en te
verrichten. In 2017 is de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt vastgesteld. Daarin staan
onder andere een vraaggerichte werkgeversbenadering, een evenwichtige verdeling van
middelen over de doelgroep, innovatie en maatwerk centraal. De nieuwe e-integratieverordening sluit aan op de uitgangspunten. In de nieuwe verordening wordt er meer dan voorheen ingezet op maatwerktrajecten.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer
De gemeente Velsen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling entraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied( NB). In de gemeenschappelijke regeling van het NB zijn
taken en bevoegdheden van de Noordzeekanaalgemeenten die te maken hebben met de
scheepvaart geregeld. De raad wordt voorgesteld om het Algemeen Bestuur waarin raadsleden zitting hebben en het Dagelijks Bestuur om te vormen tot n bestuur met vier wethouders.

Borgstelling Zeehaven IJmuiden (onder voorbehoud uitkomst sessie 8 februari)
De Bank Nederlandse emeenten (BN ) heeft in het verleden nanciering verstrekt voor
de aanleg van de IJmondhaven aan Zeehaven IJmuiden N.V. Daarvoor staat de gemeente
borg. De termijn van de borgstelling loopt af per 31 maart 2018. Zeehaven IJmuiden heeft
een verzoek gedaan voor een verlenging van de borgstelling voor een verlaagd bedrag. BN
heeft aan de gemeente Velsen gevraagd om de borgstelling van Zeehaven IJmuiden N.V. te
verlenen tot 31 december 2023. Het college van B W vraagt de raad om hiermee in te stemmen.

Snelfietsroute IJmond
De IJmondgemeenten willen het etsgebruik stimuleren. Dit kan door het verhogen van de
kwaliteit van de etsinfrastructuur en door het aanleggen van snel etsroutes. De gemeenteraad wordt gevraagd om het trac van de snel etsroute IJmond vast te stellen. Hierna
wordt er een uitvoeringsprogramma gemaakt en worden de kosten verder uitgewerkt. iteindelijk is het doel een westelijke route aan te leggen in de komende vijf jaar en een oostelijke route aan te leggen voor 2030.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning (onder voorbehoud uitkomst sessie
8 februari)
De Wet Maatschappelijke ndersteuning bepaalt dat de gemeenteraad een beleidsplan
moet vaststellen, waarin het beleid voor maatschappelijke ondersteuning is vastgelegd. Het
plan is erop gericht dat iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de samenleving. Dit beleidsplan beschrijft wat we in Velsen al doen en wat we nog meer willen bereiken
op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 3 februari 2018 tot en met
9 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
Langevlak 1, plaatsen dakkapel (05/02/2018)
1718-2018;
Marktplein 44 t/m 62,, wijzigen van winkelfunctie op de verdieping naar 12 apparte-

menten (05/02/2018)
1702-2018;
Lange Nieuwstraat 435, realiseren 3 appartementen (06/02/2018) 1764-2018.
Velsen- Zuid
De Savornin Lohmanlaan 21, construc-

tieve
2018.

aanpassing

(06/02/2018)

1776-

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-

13

15 februari 2018
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Aanvragen (vervolg)
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Ontwerpbesluit -omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben
een omgevingsvergunning (2e fase) te verlenen voor:
Santpoort-Noord:
Kweekerslaan ongenummerd (tegen over
nrs. 3 t/m 15): het bouwen van vier woningen
met bijgebouwen (12594-20170)
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning (2e fase) en de bijbehorende stukken

liggen met ingang van 16 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl
via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten. De1e fase van het project waarbij is
toegestaan om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen is onherroepelijk geworden. Deze 2e fase betreft de bouwtechnische toets van het project. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar
keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning (2e fase). Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-

den (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen
met de werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.

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.

(ﬂitsvergunning) 1718-2018.

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

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 451a, plaatsen reclame
(29/01/2018) 33206-2017;
Velserduinweg 248, wijzigen van praktijken winkelruimten naar 2 appartementen
(07/02/2018) 32391-2017;
Kennemerboulevard 354, plaatsen klein
zwembad (09/02/2018) 33259-2017.
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Friendship race modelbouw speedboot, op
19 t/m 21 mei 2018 van 08.00 tot 18.00 uur,
locatie De Ven.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Planciusstraat 15, constructieve doorbraak
(05/02/2018) 543-2018;
Ahornstraat 26, plaatsen dakopbouw
(07/02/2018) 31114-2017;
Langevlak 1, plaatsen dakkapel (07/02/2018)

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan
39,
kappen
boom
(05/02/2018) 1285-2018;
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen boom
(noodkap) (05/02/2018) 1308-2018.
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 19, plaatsen dakkapel
(05/02/2018) 1518-2018;
Thorbeckelaan 26, vervangen en vergroten
dakkapel (09/02/2018) 256-2018.
Velserbroek
Schoener 6, oprichten schuur met een overkapping op achtererf, kappen 4 bomen
(09/02/2018) 28979-2017.

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
IJmuiden
Schaatsbaan, gedurende het winterseizoen
t/m maart 2018 van 10:00 tot 21:00 uur, locatie Plein 1945 (12/02/2018)
628-2018
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, 1 november t/m 31 december 2018 op maandag t/m zondag, locatie
ter hoogte vanavan
Hagelingerweg 55 9000 (/02/2018) 3642018.

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Van 0 naar 5 kilometer
leren hardlopen
Santpoort-Noord - Deze week
start de Pim Mulier hardloopclinic bij atletiekvereniging Suomi. Onder begeleiding van een
professionele hardlooptrainer
leren de deelnemers op verantwoorde manier en op eigen
tempo minimaal 5 kilometer te
hardlopen. Onderdeel van deze
clinic is een gratis startbewijs
van de Weleda Pim Mulierloop
op zondag 22 april 2018. In een
periode van 8 weken trainen de
deelnemers 1 keer per week op
de atletiekbaan in Santpoort.

Hier krijgen zij een warmingup, looptechniek, intervaltraining en een cooling-down. Op
12 of 15 april doen deze hardlopers mee aan de testloop om
vervolgens zondag 22 april fit
mee te doen aan de Weleda Pim
Mulierloop.
De clinic is donderdag vanaf
19.30 uur tot 20.30 uur. Die op
zondag (van 9.30 tot 10.30 uur)
is bijna vol. Aanmelden kan via
info@avsuomi.nl. Zie ook www.
avsuomi.nl. (foto: Karin Dobber)
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Velserbroek - Vrijdagavond 16
februari kunnen jongeren komen
lasergamen in De Koe. Van 18.00
tot 20.00 uur is dat voor kinderen tot 13 jaar en van 20.00 tot
22.00 uur zijn jongeren vanaf 13
jaar welkom. Deelname kost 2 euro per persoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de buurtsportcoach uit Velserbroek, Yessy Zijlmans via 0649486519 of zijlmans@welzijnvelsen.nl.

Duijn met pastelkrijt en is een
echte blikvanger. Met aquarelverf
werd geschilderd door maar liefst
7 kunstenaars,waaronder Paul Egner met zijn ‘Tulpenbladeren’, ‘De
schapen op Texel’ door Henk Hofstede. Verder ‘Appels’ en “Paalzitters’ door Lida Spijkerboer-Mons,
‘Berenklauw’ door Margreet Detering en ‘Bouquet’ van Nel de Vries.
Nel laat ook een ‘Danspaar’ zien,
geschilderd met acrylverf. Zo
ook Els van der Heijde, met haar
bloem met ‘Tegenlicht’. Marij van
Reijendam stelde mooie groene bladeren samen in haar werk.
Bij Miep Groot zien je twee grote bladeren naar beneden dwarrelen en een klein doekje met de
titel ‘Esdoorn’. Tot slot nog het oriVelserbroek - Ook dit jaar lieten Ria Kras, het erelid, laat een olie- ginele, kleurige schilderij in acryl
de deelnemende kunstenaars verf zeegezicht zien, waar je heel van Marianne Tuin : ‘De balts van
van Schildersclub Velserhooft gelukkig van wordt. Met zachte de Grote trap’, zal de bezoekers in
zich inspireren door een thema pastel werd door Hanneke Cortel de Hofstede zeker inspireren.
uit de natuur: ‘Bladeren’ maar ook ‘Bladeren van de Duitse pijp’ en De expositie duurt nog tot en
‘Geluk’ werd dit jaar verbeeld.
‘Herfstbladeren’ getekend. Inge met 28 maart en is tijdens opeMet olieverf legde Lenie Cortel den Breejen legde er een mooie ningstijden te zien in de Hofstede bladeren vast van een herfst- tuin mee vast. ‘Groen, groener de, Aletta Jacobsstraat 227. Voor
bos en van de Oostindische kers. groenst’ is de inzending van Steef meer Informatie, 06-22491525.

Ter inzage
De nadere regels zijn gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad en op de website
www.overheid.nl.

Indonesisch
koken

IJmuiden - In buurthuis De Brulboei kunt u zich vanaf nu weer
aanmelden voor de cursus Indonesisch koken, die half maart begint. U maakt zes weken lang de
heerlijkste originele Indonesische gerechten. De lessen zijn op
maandagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur. De totale kosten bedragen 30 euro. De ingrediënten
neemt u zelf mee. Meer weten?
Bel 0255 510652, Buurthuis De
Brulboei, Kanaalstraat 166.

Lasergamen
in De Koe
Velserbroek - Vrijdagavond 16
februari kunnen jongeren komen
lasergamen in De Koe. Van 18.00
tot 20.00 uur is dat voor kinderen tot 13 jaar en van 20.00 tot
22.00 uur zijn jongeren vanaf 13
jaar welkom. Deelname kost 2 euro per persoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de buurtsportcoach uit Velserbroek, Yessy Zijlmans via 0649486519 of zijlmans@welzijnvelsen.nl.

dere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning

Schildersclub Velserhooft
exposeert in de Hofstede

De ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij het beleid maatschappelijke onder-

steuning gemeente Velsen 2018’ in te trekken per 1 april 2018.
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schapen op Texel’ door Henk Hofstede. Verder ‘Appels’ en “Paalzitters’ door Lida Spijkerboer-Mons,
‘Berenklauw’ door Margreet Detering en ‘Bouquet’ van Nel de Vries.
Nel laat ook een ‘Danspaar’ zien,
geschilderd met acrylverf. Zo
ook Els van der Heijde, met haar
bloem met ‘Tegenlicht’. Marij van
Reijendam stelde mooie groene bladeren samen in haar werk.
Bij Miep Groot zien je twee grote bladeren naar beneden dwarrelen en een klein doekje met de
titel ‘Esdoorn’. Tot slot nog het originele, kleurige schilderij in acryl
van Marianne Tuin : ‘De balts van
de Grote trap’, zal de bezoekers in
de Hofstede zeker inspireren.
De expositie duurt nog tot en
met 28 maart en is tijdens openingstijden te zien in de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227. Voor
meer Informatie, 06-22491525.

De ‘Nadere regels Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2015, 1e wijziging’ per 16 februari 2018 in te
trekken;

steuning gemeente Velsen 2018’ en de ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning
gemeente Velsen 2018’ in werking te laten
treden op 16 februari 2018;

Ria Kras, het erelid, laat een olieverf zeegezicht zien, waar je heel
gelukkig van wordt. Met zachte
pastel werd door Hanneke Cortel
‘Bladeren van de Duitse pijp’ en
‘Herfstbladeren’ getekend. Inge
den Breejen legde er een mooie
tuin mee vast. ‘Groen, groener
groenst’ is de inzending van Steef

de ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ en de ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning

gemeente Velsen 2018 vast te stellen;

Velserbroek - Ook dit jaar lieten
de deelnemende kunstenaars
van Schildersclub Velserhooft
zich inspireren door een thema
uit de natuur: ‘Bladeren’ maar ook
‘Geluk’ werd dit jaar verbeeld.
Met olieverf legde Lenie Cortel
de bladeren vast van een herfstbos en van de Oostindische kers.

Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in hun vergadering
van 6 februari 2018 hebben besloten:

Van 0 naar 5 kilometer
leren hardlopen

Lasergamen
in De Koe

IJmuiden - In buurthuis De Brulboei kunt u zich vanaf nu weer
aanmelden voor de cursus Indonesisch koken, die half maart begint. U maakt zes weken lang de
heerlijkste originele Indonesische gerechten. De lessen zijn op
maandagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur. De totale kosten bedragen 30 euro. De ingrediënten
neemt u zelf mee. Meer weten?
Bel 0255 510652, Buurthuis De
Brulboei, Kanaalstraat 166.

Indonesisch
koken

De ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij het beleid maatschappelijke onder-

www.overheid.nl.

