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Nieuwjaarsreceptie in stadhuis

‘U bent onmisbaar’
velsen - Burgemeester Franc
Weerwind blijft hameren op
een goede samenwerking
tussen politiek, bedrijfsleven
en organisaties om het potentieel van velsen voor de
toekomst te verzilveren. ‘U
bent onmisbaar’, zei hij maandag tegen de bezoekers van
de nieuwjaarsreceptie in het
stadhuis. ‘Uw inbreng is de
beste garantie op een solide
toekomst’.
Er werd tijdens de nieuwjaarsspeech van de burgemeester
niet alleen naar de toekomst gekeken. De receptie stond in het
teken van de Romeinen, die precies 2000 jaar geleden voet aan
wal zetten in deze streek en het
fort Castellum Flevum stichtten.
Het jaar 2015 is in de gemeente Velsen daarom uitgeroepen
tot Jaar van de Romeinen. Door
het hele jaar heen zullen Romeinen opduiken bij festiviteiten. De
nieuwjaarsreceptie was de eerste Romeinse activiteit van het
jaar. Met een Romeins buffet van
De Historische Keuken van Clau-

dia Vandepoel was het genieten
van druiven, olijven en Romeins
brood en wijn. Geschiedschrijver
Tacitus, gekleed in Romeinse toga, was na 1900 jaar weer even
tot leven gewekt om te vertellen over de aanwezigheid van de
Romeinen in Velsen en de verschillende festiviteiten die ons
nog te wachten staan, waaronder Brood en Spelen in het stadion in mei.
Burgemeester Weerwind herin-

nerde de aanwezigen nog even
aan de nieuwe publiekshal die
vorig jaar werd opgeleverd en
die symbool staat voor de nieuwe richting die Velsen opgaat.
Met vijf, niet Romeinse, speerpunten onderstreepte hij de positieve ontwikkelingen waarmee
het volledige college (foto) samen met de gemeenteraad het
gemeentebestuur en alle inbreng van ondernemers en Velsenaren op afkoerst.

Zondag 11 januari

20% korting
op 1 artikel naar keuze*

* vraag naar onze voorwaarden in de bouwmarkt

✁

IJmuiden - Honderden dapperen doken tijdens de nieuwjaarsduik vanaf het IJmuiderstrand weer de
zee in. Hoewel het zeewater een redelijke temperatuur had, zo’n 8 graden Celsius, werd de duik toch als
‘verschrikkelijk koud’ ervaren. Dat kwam door de stevige wind die de baders parten speelde. Maar begeleid door de reddingsbrigade verliep de duik toch bijzonder goed. En binnen enkele seconden na de
start om een uur was de ijskoude plons een feit en snelden. Met kippenvel en met het ijs in de baard (bij
de duikers) keerden de natte helden naar de tent op het strand en naar hun warme kleren. Bij paviljoen
Noordzee kon men na afloop terecht voor een herinneringsvaantje en warme chocolademelk of erwtensoep. (foto: Ko van Leeuwen)

✁

‘Verschrikkelijk koud’

Bij inlevering van deze bon:

In deze editie
Jaaroverzicht 2014
Nieuwe voorzitter

velsen - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van stichting OIG-IHD
heeft Joop van Rijn de voorzittershamer overgedragen aan
Ben Koolman. Daarmee is er
een periode van zes jaar verstreken waarin de stichting in vele opzichten is gegroeid. Omdat ouderen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar soms toch beperkt zijn
in hun mobiliteit, voorziet OIGIHD in een grote behoefte op het
gebied van het vervoer, activiteiten en andere vormen van ondersteuning.

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen
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Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Gewond door herten
IJmuiden - Bij een verkeersongeval in IJmuiden zijn maandagavond
twee gewonden gevallen. Een motorrijder ging ter hoogte van de
IJmuiderslag samen met zijn bijrijdster onderuit nadat er plotseling
een aantal herten overstak. De bestuurder en de vrouw zijn door ambulancepersoneel opgevangen en beide naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. (foto: Mizzle Media)

RKVV Velsen opnieuw
beste futsalploeg
IJmuiden - Zaterdag 28 december heeft RKVV Velsen zich in
een zinderende finale opnieuw de
sterkste futsalploeg van de regio
getoond. Tijdens het Velser Futsal Kampioenschap in Sporthal
IJmuiden Oost werd VVH Velserbroek in de slotfase van de verlenging met 3-2 verslagen. Het
was een spannende finale waarin VVH tot tweemaal toe op voorsprong kwam, maar uiteindelijk in
RKVV Velsen toch zijn meerdere
moest erkennen.
Voor de plaatselijke voetballers is
het geweldig om zich te mogen
meten met clubs als Stormvogels, VSV en RKVV Velsen, maar
het massaal opgekomen publiek
was afgelopen zaterdag de grote
winnaar. De All Stars met onder
andere voormalig topvoetballers
Richard Plug, Edwin Schiltmeijer, Rob Spronk en Marco Adema
kregen de handen van het publiek menigmaal op elkaar. Een
buitengewoon mooi doelpunt van
All Star Rick Schotvanger deed
de zaal ontploffen. Een aanloop
welke een hard schot deed verwachten werd fenomenaal gepromoveerd tot stift. De vier veld-

spelers en de keeper hadden het
toekijken.
De poule wedstrijden brachten nogal wat verrassingen. VSV,
dat goed startte, zakte na de eerste twee goede wedstrijden terug en haalde uiteindelijk de halve finales niet. In de andere poule
was het Waterloo dat verrassend
lang zicht hield op de halve finales. Uiteindelijk kwam de ploeg
uit Driehuis een punt te kort.
De strijd om de derde en vierde
plaats ging tussen Stormvogels
en VV IJmuiden. VV IJmuiden was
daarin de beste, maar hier waren
wel 20 penalty’s voor nodig.
Tijdens de prijsuitreiking werd
Tim Veldhuijzen van VVH Velserbroek bekroond tot Beste Keeper en Tim Groenewoud van RKVV Velsen tot Beste Speler. Maar
liefst vier spelers werden gekroond tot topscorer: Angelo
Beck en Henk Swier van RKVV
Velsen, Mischa Plug van Stormvogels en Danny de Vendt van VV
IJmuiden. Allen eindigden met 5
doelpunten op de eerste plaats.
Naast een medaille mogen zij een
bon inwisselen bij Sport2000 in
IJmuiden.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Op zowel oudejaarsdag als
nieuwjaarsdag lagen de twee
ferryschepen van de lijn IJmuiden-Newcastle tegelijkertijd bij
IJmuiden. De IJmuidenaren zijn
inmiddels wel gewend dat zo’n
beetje het hele jaar door dagelijks rond de klok van half tien
een van de schepen de haven
binnenloopt en aanmeert bij de
Felison Terminal. Aan het einde
van de middag, rond half zes,
laat het schip zijn toeter horen
en kiest het ruime sop om weer
een nieuwe scheepslading passagiers, auto’s en vrachtwagens
naar Newcastle te brengen. De
King Seaways en de Princess
Seaways doen dit afwisselend.
Op oudejaarsdag breken de
schepen met dit patroon en
meren ze tegelijkertijd af aan

weerszijden van de kop: de een
aan de kant van de vissershaven, de andere aan de zijde
van het kanaal. Beide schepen
worden ingezet voor een minicruise vanuit IJmuiden over het
Noordzeekanaal naar Amsterdam. Tegen het einde van de
middag vertrekken de schepen
met oud-en-nieuwvierders die
feestend de jaarwisseling op het
water bij Amsterdam doorbrengen. Al vrij snel na middernacht
en het vuurwerk varen de schepen terug naar IJmuiden waar
de schepen weer aanmeren en
de feestvierders hun roes kunnen uitslapen en ontbijten. Op
nieuwjaarsochtend rond de klok
van elven worden de schepen
verhaald (d.w.z. verplaatst) en
wisselen ze van ligplaats. Voor
de toeschouwer lijkt het alsof de King en de Princess dan
een nieuwjaarsrondedansje uitvoeren rond de kop van de haven. Op de foto zien we rechts
de Princess die achteruit de vissershaven insteekt. Links wacht
de King geduldig om even later
af te meren aan het Sluisplein.

Kidsclub over kanker
IJmuiden - Op 21 januari start
Inloophuis Kennemerland met
een kindergroep. De kidsclub
is er speciaal voor kinderen van
6-12 jaar die te maken hebben
met kanker in het gezin. De diagnose kanker heeft een enorme impact op alle gezinsleden
en op het gezin als geheel. Er
breekt een verwarrende en onzekere tijd aan. Als het om kanker gaat, kunnen kinderen moeilijke vragen krijgen van leeftijdsgenootjes, die je als kind eigenlijk niet wilt of niet kunt beantwoorden.
Kanker is een lastig woord; het
geeft een rotgevoel en wordt
zelfs wel eens als scheldwoord
gebruikt. Hoe moeilijk het ook
is, ze proberen er bij de Kidsclub open en eerlijk over te praten zodat je antwoord krijgt op
dingen die je bezighouden. Bij
de Kidsclub hoeft het niet alleen
maar zwaar te zijn, ze doen vooral veel leuke dingen. Omdat gevoelens waar je mee rondloopt
soms niet makkelijk te uiten zijn,
maken ze bij de Kidsclub onder
andere gebruik van werkvormen
zoals schilderen, kleien, knutselen, verhalen voorlezen en mu-

ziek. Er wordt een plek geboden
waar kinderen zich veilig voelen
en met leeftijdsgenoten in eenzelfde situatie contact kunnen
maken. Twee begeleiders, met
ruime ervaring op het gebied
van rouw en verlies bij kinderen, gaan deze groep professioneel begeleiden. Door aandacht
te besteden aan de gevoelens
die er zijn als iemand in het gezin kanker krijgt, kan voorkomen
worden dat kinderen in een latere fase last krijgen van onverwerkt verdriet. Ook al gaat een
kind goed met de situatie om,
toch kan het fijn zijn om met andere kinderen in dezelfde herkenbare situatie ervaringen uit
te wisselen en te delen.
De Kidsclub is steeds op de derde woensdagmiddag van de
maand: 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei en
17 juni van 14.00 tot 16.00 uur,
inloop vanaf 13.30 uur. Je geeft
je op voor zes woensdagmiddagen.
Aanmelden kan via info@inloophuiskennemerland.nl
of
023-888 5367. Deelname is gratis. Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl.
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LOCAL SHOPPING IJMUIDEN

Prijswinnaars december
Local Shopping IJmuiden deelt voor het laatst dinercheques en cadeaubonnen uit. In 2014 is voor ruim 6.000 euro aan prijzen weggegeven. De
trekking wordt verricht door een notaris van Notarishuis IJmond. Prijzen
kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
(maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes maanden na
de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.
December 2014 (trekking verricht op dinsdag 6 januari):
Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Lida Schuurman
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,-*
Winnaar: A.M. Sliggers
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: E. Hulscher
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: M. Groot
Prijs 5: Dinercheque Chinees Restaurant Chi-Ling t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Paula Smit
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: M. Rietkerk
Prijs 7: Dinercheque Holiday Inn IJmuiden t.w.v. € 50,-*
Winnaar: Daniëlle Silleman
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: T. Lichtendahl
Prijs 9: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: Ingeborg Heemskerk
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: C. Godschalk
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: A. van der Aar
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: T. Staal
Prijs 13: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: Maaike van Cappelle
Prijs 14: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: A. Pierik
* Exclusief consumpties

Alzheimer Café over
dementie en vakantie
IJmuiden - Op dinsdag 13 januari 2015 is er weer een Alzheimer Café in IJmuiden. Het
onderwerp is ‘Dementie, samen op vakantie: wat zijn de
mogelijkheden?’
In het begin van het jaar maken veel mensen al plannen
voor de zomervakantie. Op
vakantie gaan, kan dat ook
als jij of je partner dementie
heeft? De gespreksleider Ada
Schuurman van Zorgbalans
bespreekt dit met het echtpaar
Ardon, begeleiders van het vakantiebureau Lunteren. Deze vakanties bevatten een programma voor de deelnemers
met dementie en hun partner of mantelzorger. Er zal ook
worden gesproken met Bernie Groenestein, Casemanager
van het DOC team GGZ Dijk &
Duin.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom naar het het
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden, Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden.
De ontvangst is vanaf 19.00
uur, het programma start om
19.30 uur en duurt tot 21.00
uur.
Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen,

partners, kinderen, vrienden,
buren. Wie er nog nooit eerder is geweest, moet beslist
komen kennismaken. De toegang én het eerste kopje koffie
zijn gratis. Aanmelding vooraf
is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van
mensen die uit eigen ervaring
spreken. Bij elk café worden
deze geïnterviewd door onze vaste gespreksleider. Na dit
gesprek is er gelegenheid om
vragen te stellen. Er is een tafel
met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na
te lezen.

Reischeque 2.500 euro
deze maand getrokken
IJmuiden - De winactie Local
Shopping IJmuiden stopt aan
het einde van dit jaar. Maar
niet voordat er nog een grote prijs wordt uitgedeeld: een
reischeque ter waarde van
2.500 euro. De winnaar krijgt
ook nog eens 500 euro zakgeld mee! Het winnende lot
wordt in januari getrokken uit
alle ingeleverde loten. Wie in
december een lot heeft ingeleverd, maakt dus ook nog
kans op deze prijs.
,,Local Shopping is een daverend
succes’’, aldus voorzitter Luuk
Ris. ,,We hebben afgelopen jaar
een kleine 400 prijzen weggeven met een totale waarde van
bijna 10.000 euro. Daar zitten de
maandprijzen van december natuurlijk nog niet bij. De prijzen
waren heel divers: theaterkaartjes, autowasbonnen, boottochtjes en diner- en boodschappenbonnen. Elke maand werden er
minimaal 20 prijzen weggegeven. Daarvan zijn slechts elf prijzen niet opgehaald. Zowel in
de winkel als via Facebook kregen wij enorm veel leuke reacties. Waarom we dan stoppen?
Ons doel is bereikt. We hebben

nu ruim 8000 mailadressen van
consumenten die regelmatig
hun inkopen doen in IJmuiden.
Dankzij deze adressen kunnen
we de consumenten op de hoogte houden van acties en evenementen en het heeft ons ook een
beeld gegeven van wat zij vinden
van de nieuwe centrumplannen.
De partners van Local Shopping
IJmuiden waren van onschatbare
waarde, zonder hen zouden wij
dit niet hebben bereikt. De actie
heeft de middenstand in IJmui-

den en de samenwerking tussen de ondernemers daadwerkelijk versterkt, ook een prachtig
resultaat. En wij hebben ons aan
de consumenten op ons best laten zien, niet alleen met mooie
cadeaus, maar ook door de gezamenlijke acties. Ik wil alle partners van Local Shopping IJmuiden dan ook hartelijk bedanken
voor hun inzet, want zonder hun
donaties zou deze actie nooit tot
dit grote succes hebben kunnen
leiden. Bravo!’’

Santpoorts bierlied
staat te gisten
Santpoort-Noord - De afgelopen dagen is er hard gewerkt
aan het oefenen en het opnemen van het Santpoorts bierlied. Zowel in het muzieklokaal van het Ichthus Lyceum in Driehuis als in de Art of
Sound Studio’s in Nieuwveen.
,,We hebben nooit geweten wat
er allemaal bij komt kijken voor
zo’n professionele opname’’ ,vertellen Koos Ramakers en Menno Seegers die, samen met Niels
Lagas, vorig jaar met het brouwen van Santpoorts Bier zijn gestart.
Het idee ontstond aan de keukentafel toen de drie vrienden
zaten te filosoferen over hun toekomst. ,,Waarom gaan we geen
bier maken’’, vroegen zij zich af.
,,Santpoort staat voor kwaliteit
met een aantal toonaangevende
winkels. Daar hoort toch een eigen biermerk, een puur streekproduct, bij’’, aldus de heren. Zij
voegden de daad bij het woord
en tijdens Dorpsfeest Santpoort
was de eerste 500 liter blonde
Tripel dan ook snel uitverkocht.
,,Als dit zo doorgaat dan hebben
we in 2020 onze eigen brouwe-

rij in Santpoort’’ ,roept Koos enthousiast. Na deze succesvolle introductie borrelden andere
ideeën op, waaronder het componeren van een bierlied. ,,Eén
van onze vrienden, Rick Zwart,
die afgestudeerd is aan het conservatorium in Londen zei, laat
dat maar aan mij over’’, vertelt
Menno. ,,Hij is nu gelukkig de
drijvende kracht achter dit hele
muzikale circus want dat hadden
wij niet voor elkaar gekregen’’. En
Koos vervolgt: ,,Als alle opnames
van het koor en de band achter

de rug zijn moet het zaakje in de
studio nog in het juiste muzikale
jasje worden gestoken. We verwachten dan ook dat de lancering van het Santpoortbierlied in
het voorjaar gaat plaatsvinden’’.
Om de hele zaak te financieren
kunnen belangstellenden onder
meer ‘vriend van Santpoorts Bier’
worden met een jaarlijkse bijdrage van vijftig euro. ,,We hebben inmiddels al meer dan tachtig vrienden, maar dat moeten er
natuurlijk nog veel meer worden,
dus Santpoorters, meld u aan.’’
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Het is goed zo…
Toch nog onverwacht hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa

Arie Dam
“Dibbes”

Santpoort-Noord,
20 april 1943

IJmuiden,
24 december 2014
Jos
Paul en Annemarie
Sofie, Lisa
Martin en Annette
Mike, Wessel
Sonja en Maarten
Amber

Rijnstraat 44
1972 VG IJmuiden
De crematie heeft
inmiddels plaatsgevonden.

Samen plezier, samen op reis
Samen een eenheid, samen eigenwijs
Samen kwaad, samen weer goed
Samen verdriet, samen weer moed
Nu verder zonder hem, dat doet pijn
Te weten nooit meer samen te zijn.

Beetje bij beetje moesten we je verlaten,
we konden uiteindelijk niet meer met je praten.
De blik, die stilte, dat deed vaak zeer.
De man van vroeger was je niet meer.

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen
veel te vroeg is overleden mijn lieve man,
onze vader en trotse opa

Gerard Plug
19 november 1937

4 januari 2015

Maartje Plug-van Vliet

Liefde houdt niet op
als het leven eindigt.
Tot ons groot verdriet, maar dankbaar
dat aan haar langdurig ziek zijn een
einde is gekomen, delen wij u mede dat,
gesterkt door de laatste zalving, rustig
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze liefdevolle moeder en oma

Gre van Os-Zwanenburg
* 22 februari 1932

Theo en Gelwine
Renske
Jesse

Cor van Os
Cor en Betty
Dennis
Mara en Erwin
Naomi en
Boudi en Merel
Moos

Geert en Mirjam
Teun
Koen
Orionweg 257
1974 TH IJmuiden
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag
9 januari om 10.30 uur in De Nieuwe Kerk,
Kanaalstraat 250 te IJmuiden.
Omstreeks 12.00 uur begeleiden wij Gerard
naar zijn laatste rustplaats op de Westerbegraafplaats aan de Havenkade te IJmuiden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Rank bij bovengenoemde kerk.
Onze dank gaat uit naar het personeel van
verpleeghuis De Houttuinen voor de
liefdevolle verzorging.

Na een moedige strijd tegen zijn ziekte is van ons heengegaan, mijn lieve
zorgzame man, vader, schoonvader en
grootvader

† 3 januari 2015

Nicole en Rene
Pascal
Tessa
Breesaapstraat 61
1975 CA IJmuiden
Gre is thuis, alwaar geen bezoek.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op
donderdag 8 januari om 13.00 uur in de oudkatholieke kerk van de H. Engelmundus, Kon.
Wilhelminakade 119 te IJmuiden, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de Westerbegraafplaats, Havenkade te IJmuiden.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in de Brulboei, Kanaalstraat 166 te
IJmuiden.

Gerrit Karel Bulten
Losser,
5 februari 1926

IJmuiden,
29 december 2014
Els Bulten - van Kempen
Christel en Christiaan
Tino
Jim
Cynthia en Floris
Melissa en Mike

Correspondentieadres:
Groot Helmduin 14
1972 LV IJmuiden
De crematieplechtigheid heeft
inmiddels plaatsgevonden.
Onze speciale dank gaat uit naar
dokter Corver voor zijn grote zorg en
betrokkenheid en naar de medewerkers van de Viva zorggroep/nachtzorg,
voor de liefdevolle verzorging.

Voor uw medeleven, warme belangstelling,
vele kaarten en prachtige bloemen die
wij van u mochten ontvangen na het
overlijden van onze lieve moeder,
grootmoeder en omi

Na een leven vol toewijding en zorg voor
zijn gezin is overleden mijn lieve zorgzame
man, onze papa en trotse opa

Trees Duin - Klaver

Theodorus

betuigen wij onze hartelijke dank.
Corrie en Chris
Tinie en Joop
Peter en Loes
klein- en
achterkleinkinderen
IJmuiden, januari 2015

Theo Vrijhoef
* Velsen,
30 november 1941

† IJmuiden,
29 december 2014

Dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend.
M.D. Vrijhoef-Jochems
kinderen
kleinkinderen
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Donderdag
8 januari

Nieuwjaarsreceptie van het
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland om 20.00
uur in het BHK-gebouw, Groenelaan 74 in Beverwijk. Toegang
is gratis.

Vrijdag
9 januari

Decorade antiek- en kunstbeurs in Chateau Marquette, Marquettelaan, Heemskerk.
Vrijdag open van 19.00 tot 22.00
uur. Zie ook zaterdag en zondag.
Klarinet en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
kasper van Kooten met ‘Karakters’. Aanvang 20.15 uur.
Kennemer Theater: Tribute to
Elvis om 20.15 uur. Improvisatiecabaretgroep Op Sterk Water
om 20.30 uur. Reserveren: www.
kennemertheater.nl

Zaterdag
10 januari

Hofstede biljarttoernooi in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227 Velserbroek. De ochtendwedstrijden beginnen om 09.00
uur, ‘s middags om 13.00 uur.
Voetbalbeurs
Kennemerland in Tata Steel Stadion, vanaf 9.30 uur. Voor verzamelaars
en liefhebbers van voetbalvaantjes, -speldjes, suikerzakjes enzovoorts. Entree 2 euro. Kinderen
tot en met 12 jaar gratis toegang.
Decorade antiek- en kunstbeurs in Chateau Marquette,
Marquettelaan, Heemskerk. Zaterdag open van 11.00 tot 17.00
uur. Zie ook zondag.
Gobiking gratis fietsclinic nabij Noordpier in Velsen-Noord.
Van 11.00 tot 13.00 uur, voor
de jeugd van groepen 6, 7 en
8. Onderdeel van Egmond-PierEgmond loop. Zie www.aguegmondpieregmond.nl.
Kaasworkshop op informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 11.15 tot
± 14.15 uur. Voor kinderen vanaf 12 jaar.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen

Tijn die 60 jaar bestaat.
Nieuwjaarsconcert Ensemble
Imre Rolleman in woonzorglocatie De Moerberg IJmuiden.
Aanvang 15.00 uur.
Nieuwjaarsconcert van kamerkoor Les Moucherons.
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord. Aanvang
20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘As
you like it’ van Shakespeare.
Aanvang 20.15 uur.

Zondag
11 januari

Decorade antiek- en kunstbeurs in Chateau Marquette, Marquettelaan, Heemskerk.
Zondag open van 11.00 tot 17.00
uur.
Nieuwjaarsconcert IJmuider
Harmonie in de Burgerzaal van
het Stadhuis Velsen. Aanvang
12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Accordeon en saxofoon duo
SaxYon in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Maandag
12 januari

Hofstede biljarttoernooi in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227 Velserbroek. De ochtendwedstrijden beginnen om 09.00
uur, ‘s middags om 13.00 uur.
Postzegelavond van Postzegelvereniging Santpoort met veiling.
Vanaf 19.00 uur, in Het Terras,
Stationsgebouw Santpoort, Santpoortse Dreef. Info 023-5382274.

Dinsdag
13 januari

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek Velsen. Van 19.00
tot 21.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Agnes van God’. Aanvang 20.15
uur.

Woensdag
14 januari

Zee- en Havenmuseum is ge-

opend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Voorleesfeest: ‘koning Koen
en de Draak’, maak een drakenmobiel. Bibliotheek Velserbroek,
Maanbastion. Van 14.00 tot 15.15
uur.
Kunstlab: Maak je eigen stripboek. Centrale Bibliotheek Velsen in IJmuiden. Van 14.00 tot
16.00 uur. Voor kinderen vanaf 7
jaar. Deelname gratis.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Junglebook’. Aanvang 14.30 uur.

Donderdag
15 januari

Lezing over Velserbroek door
Wim Bosman over geschiedenis van Velserbroek bij Historische Kring Velsen. Aanvang
20.00 uur. In De Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 27 in Velserbroek.
Toegang voor leden gratis. Nietleden betalen 2,50 euro.
Stadsschouwburg
Velsen:
Jange cabarettalent en grote
namen in ‘Club Sandwich’. Aanvang 20.15 uur.

Provinciale
lokale partijen
samen verder
IJmond - Castricummer Bert
Meijer van Noord-Holland Lokaal en Velsenaar Bram Diepstraten van Hart voor Holland
schudden elkaar hartelijk de
hand na een inspirerend gesprek over het mogelijk samen
optrekken richting de Provinciale
Statenverkiezingen op 18 maart
2015. Beiden waren het erover
eens dat twee partijen met grotendeels gelijke doelstellingen in
Noord-Holland verwarrend zou
zijn voor de kiezer.
Hart voor Holland en Noord-Holland Lokaal zijn beiden voortgekomen uit de wens om het lokale geluid van de betrokken burger op provinciaal niveau te laten
horen. Bram Diepstraten: ,,Wij
zijn hier erg blij mee. Natuurlijk moet de kiezer wat te kiezen
hebben, maar als twee initiatieven precies hetzelfde doel nastreven, is het logisch om vergaande samenwerking te onderzoeken. Het gesprek liep zo
voorspoedig, dat geen enkele
andere conclusie getrokken kon
worden dan onze krachten volledig te bundelen.’’
In de komende weken zal nog
veel werk moeten worden verzet.
Zo zal een kandidaatstellingscommissie aan het werk gaan
om de definitieve kandidatenlijst
samen te stellen. Ook zal nog
het nodige overleg gaan plaatsvinden over een onderscheidend
plan van aanpak rondom het
te ontwikkelen verkiezingsprogramma.

Accordeon en saxofoon
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 9
januari om 20.00 uur treden in
‘t Mosterdzaadje op de pianiste Anne Veinberg (Australië) en
de klarinettiste Mor Levin (Israel). Ze voeren een programma
uit met bijzondere aandacht voor
Joods-Slavische werken. Het
wordt een concert vol klassiek,
klezmer en jazz stijlen met componisten als Gershwin, Lutowslawski, Wyschnegradsky, Roslavets (Rusland) Stravinsky, Braun
(Israël), Kazimerz Serocki (Polen)
en selectie van hassidic liederen.
De uitvoerenden, nog jong en
al een indrukwekkende carrière gemaakt, zijn geworteld in
de Joods – Slavische traditie, en
voelen sterke affiniteit met de
muziek die ze gaan spelen.
De Australische pianiste Anne Veinberg (1986) studeerde in
Australië en Amsterdam. Zij won
o.a. Het Grachtenfestival Conservatorium Concours en ook in
het buitenland viel ze in de prijzen. Zij was al regelmatig op radio en televisie.
Mor Levin is recentelijk afgestudeerd aan het Master programma Klarinet en Basklarinet van
het Conservatorium van Amsterdam. Hiervoor studeerde ze in Tel
Aviv. Mor Levin won in Israël en
in Europa verschillende prestigi-

euze prijzen.
Zondag 11 januari om 15.00 uur,
wegens succes nogmaals in ‘t
Mosterdzaadje te beluisteren,
het duo SaxYon dat in de spannende combinatie van accordeon en saxofoon een avontuurlijk en toegankelijk programma laat horen. Twee meesterlijke musiciennes, Ellen Zijm en
Marijke Schröer spelen muziek
van o.a. Janacèk, Moessorgski,
Milhaud, Piazzolla , JacobTV en
Middeleeuwse Volksmuziek bewerkt voor SaxYon door Bernard
van Beurden. De uitsmijter is de
Czardas van Monti!
Ellen Zijm en Marijke Schröer,
beiden cum laude afgestudeerd,
begonnen hun samenwerking in
2013 om de ongekende mogelijkheden op te zoeken die deze buitengewone combinatie
van instrumenten biedt. Ontdekt
door componisten wordt er nu
ook voor hen speciaal geschreven en bewerken ze zelf muziek.
Zo groot was hun succes dat ze
echt moesten beloven terug te
komen. Bij deze dus.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl.

Regio - Tijdens de 17de AGU Egmond-Pier-Egmond op zaterdag 10
januari vindt de fietsclinic Gobiking plaats. Basisschoolleerlingen uit
groep 6, 7 en 8 uit de gemeente Velsen kunnen gratis deelnemen
aan de fietsclinic. Gobiking is nabij de Noordpier in Velsen-Noord
waar ook het keerpunt van AGU Egmond-Pier-Egmond is ingericht.
Jaarlijks komt er veel publiek naar Velsen om de strandracers aan te
moedigen. Dankzij Gobiking is daar sinds dit jaar voor de jeugd ook
iets te beleven. Kinderen kunnen tussen 11.00 en 13.00 uur deelnemen aan de fietsclinic. Gobiking is een spectaculaire instuif in de
frisse buitenlucht waar de fietsvaardigheden getest worden. Met
Gobiking leren de deelnemers op- en afstappen, balanceren, sturen, remmen en het rijden over obstakels.
AGU Egmond-Pier-Egmond is met 4.000 deelnemers veruit de populairste en meest prestigieuze strandrace van Nederland. De inschrijflimiet werd begin november al gehaald. De mountainbike-top
en wegrenners van naam gaan de strijd aan op het 36-km lange
parcours over het Noordzeestrand, vaak onder zware omstandigheden. De boulevard van Egmond aan Zee is wederom het decor van
start en finish.
Kijk voor meer informatie op www.aguegmondpieregmond.nl.
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Klussenier Raspoort:
duurzaam verbouwen

Aangehouden
na inbraak in
supermarkt
Velsen-Noord - Een 17-jarige
jongen uit Velsen-Noord is vorige week dinsdagnacht aangehouden op de Wijkerstraatweg.
De politie kreeg tegen 03.00
uur de melding dat iemand de
deur bij een supermarkt op deze straat vernielde. Agenten gingen ter plaatse en troffen de verdachte binnen aan. Hij was bezig
sigaretten te stelen. De verdachte probeerde weg te komen door
de vernielde glazen deur. Dit
mislukte echter. Hij werd aangehouden en overgebracht naar
het politiebureau in Haarlem.

Inbreker
(21) betrapt
IJmuiden - Op nieuwjaarsdag is op de Saturnusstraat een
21-jarige woninginbreker uit
IJmuiden op heterdaad aangehouden. Agenten kregen melding dat er mogelijk zou zijn
ingebroken en dat de ramen
openstonden van een woning.
Twee inbrekers waren weggerend. Door de melding kon de
politie één verdachte op heterdaad aanhouden. Een tweede
verdachte ging er in een auto
vandoor. De politie doet verder
onderzoek.

Gewond door
vuurwerk
IJmuiden – In de nieuwjaarsnacht is op de Willemsbeekweg een 43-jarige man door een
vuurwerkbom gewond geraakt.
Het vuurwerk is te dicht bij zijn
gezicht afgegaan, waardoor er
aanzienlijk letsel aan zijn gelaat
is ontstaan. Ook raakte hij gewond aan een van zijn handen.
Hij had ander illegaal vuurwerk
thuis liggen. Deze zijn in beslag
genomen. Het slachtoffer is naar
het ziekenhuis overgebracht. Het
ongeval gebeurde omstreeks
01.00 uur.

Bedrijven kunnen nu inschrijven

Tiende Highland Games
Velsen-Zuid - Je van je sterkste kant laten zien, dat kunnen
28 bedrijven of andere instellingen dit jaar op zaterdag 6 juni
in Velserbeek tijdens de tiende
editie van de Highland Games,
die worden georganiseerd door
Rotary Club Velsen. Tijdens deze spectaculaire spelen worden
deelnemers op en sportieve manier uitgedaagd om samen hun
schouders eronder te zetten en
te laten zien waartoe zij als team
in staat zijn.
Bedrijven doneren een sponsorbedrag van 2.400 euro exclusief
BTW voor deelname. Dit geld en
de overige opbrengsten van deze dag gaan ook deze keer weer
in zijn geheel naar vijf goede
doelen die door Rotary Club Velsen zijn uitgekozen. Dat zijn dit
jaar Stichting Vaarkracht (voorheen Nautisch Fonds Kankerpatiënten, zie www.vaarkracht.nl),
Noodfonds Velsen (www.noodfondsvelsen.nl), Inloophuis Kennemerland (www.inloophuiskennemerland.nl), Telstar Thuis in de
Wijk (www.telstarthuisindewijk.
nl) en atletiekvereniging Suomi
(www.avsuomi.nl).
Aan de in totaal 28 deelnemende
sportploegen, bestaande uit acht
mannen en/of vrouwen en een
coach/reserve, wordt een prachtig sportprogramma inclusief
een geheel verzorgde dag geboden. Deelnemende bedrijven
kunnen zich presenteren met
een zelf mee te nemen vlag en

reclamebord. Ook krijgen zij gratis reclameruimte in deze krant.
Naast eeuwige roem, onvergetelijk plezier en misschien wat
spierpijn, maken deelnemers en
hun bedrijf kans op een prachtige hoofdprijs voor het hele team:
een driedaagse minicruise van
DFDS Seaways naar Newcastle voor maximaal achttien personen, inclusief maaltijden aan
boord en transfer van en naar
het centrum van de stad. Deze
zeereis kan ook op individuele
basis worden geboekt.
De Highland Games worden begeleid door de Sterkste Man
Wout Zijlstra. Teams worden
per spel geïnstrueerd en begeleid, natuurlijk is er ook veel
aandacht voor de veiligheid van
deelnemers. De spelen zijn zo
bedacht dat zij voor een gemiddelde sporter haalbaar zijn. Tijdens de spelen en na afloop tijdens het afsluitende dinerbuffet
is er veel tijd voor contacten met
andere teams.
Met de Highland Games laat Rotary Club Velsen zien hoe sterk
Velsen is door samenwerking,
sportiviteit en sponsoring. Zie
ook www.rotaryhighlandgamesvelsen.nl. Of neem contact op
met Egbert Wilmink, telefoon 0613946067 of Wim Mastenbroek,
telefoon 06-50697616. Onder de
eerste 20 inschrijvers wordt een
prachtige fles whisky verloot.
(foto: archief de Jutter/de Hofgeest)

Onrustige jaarwisseling in Velsen
IJmuiden - Door verschillende incidenten was in onze gemeente sprake van een onrustige jaarwisseling. Naast een
steekpartij bij een café en een
gewonde door een vuurwerkbom werden in IJmuiden verschillende vernielingen gepleegd. In de Lange Nieuwstraat brandden twee prullenbakken totaal uit. Maar ook
werden twee winkelpanden beschadigd. De politie is op zoek
naar de daders. Zie berichten
elders in deze krant. (foto: Ko
van Leeuwen)

IJmuiden - Mark Raspoort is
sinds de zomer van 2014 Klussenier en heeft al een groot aantal mooie opdrachten gerealiseerd in IJmuiden en omgeving.
Mark: ,,De opdrachten vliegen
binnen! De bevestiging dat ik de
goede keuze heb gemaakt door
mezelf aan te sluiten bij De Klussenier.’’
Trots vertelt hij over het afgelopen half jaar, dat hij leermeester is geworden en zijn bedrijf
een gecertificeerd leerbedrijf is
en hoe zijn orderportefeuille al
snel vol raakte met de meest uiteenlopende verbouwingen. Hoe
krijgt hij dat voor elkaar? Mark:
,,Door het afleveren van vakwerk
met de ouderwetse service. Met
service bedoel ik niet alleen garantie maar ook niet meteen de
hoofdprijs rekenen voor de kleine serviceklusjes en natuurlijk
het meedenken met de klant.
De klant weet niet altijd wat de
mogelijkheden zijn, ik zie het als
mijn taak om mijn klant daarin te
begeleiden en te adviseren.’
Een voorbeeld hiervan is groen
verbouwen. Mark: ‘De afgelopen
jaren heb ik mezelf verdiept in
duurzaam verbouwen waardoor
het installeren van onder andere zonnepanelen mij geen verrassingen meer oplevert. Bij een
zolderverbouwing praat ik ook
altijd over zonnepanelen en goede isolatie. Maar ook de CV-ketel kan veel energie besparen.
Tijdens een cursus bij Remeha

en in de praktijk heb ik geleerd
dat op dit gebied veel mogelijk
is, bijvoorbeeld recente CV-ketels energiezuinig maken.
Het energiezuinig maken van
woningen vraagt wel een investering maar deze kan eventueel
worden beperkt door de subsidie. Ook hierin kan ik een informerende rol spelen. Verder
geldt voor de investering dat deze zichzelf zal terugverdienen.
Klanten mogen van mij verwachten dat ik prioriteit geef aan het
duurzaam verbouwen. Uiteraard
doet deze manier van verbouwen niks af aan de kwaliteit van
het werk. Integendeel, duurzaam
verbouwen zorgt voor meer
woongenot op langere termijn.’’

De zorg verandert,
ook in gemeente Velsen
Velsen - Heeft u vragen over
de veranderingen in de zorg?
Wethouders Baerveldt, Verkaik en Te Beest staan in januari 2015 bij een informatiekraam
op de weekmarkt in SantpoortNoord (16 jan.’15) en in IJmuiden (29 jan. ’15). Daarnaast staat
vrijdagochtend 9 januari een informatiekraam bij de DekaMarkt
in Velsen-Noord. Bij de informatiekraam kunt u uw vragen stellen en informatie krijgen over de
zorg-, werk- en inkomenstaken
die de gemeente overneemt van
het Rijk.
Hulp en ondersteuning dichtbij. Dat wil de gemeente bereiken. Des te meer reden voor de
betrokken wethouders Annette Baerveldt (Jeugdbeleid), Arjen Verkaik (Werk & Inkomen en
Arbeidsmarktbeleid) en Robert
te Beest (Wet Maatschappelijke Dienstverlening) om de straat
op te gaan vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.
Vragen beantwoorden maar ook
ophalen is het doel. Er zijn ook
medewerkers van de gemeente
en het Sociaal Wijkteam bij, allemaal deskundigen die goed op

de hoogte zijn van de veranderingen.
Er is veel veranderd in de wetgeving, maar mensen die hulp
nodig hebben blijven dit krijgen.
In 2015 gaat de gemeente vooral met mensen in gesprek. Iedereen die vragen heeft over de veranderingen in de zorg en een informatiekraam wil bezoeken, kan
dit doen op vrijdag 9 januari van
09.00 tot 13.00 uur bij de Dekamarkt in Velsen-Noord, vrijdag
16 januari van 09.00 tot 13.00 uur
op de weekmarkt in SantpoortNoord en donderdag 29 januari van 09.00 tot 13.00 uur op de
weekmarkt in IJmuiden.
Iedereen die vragen heeft en niet
in de gelegenheid is een informatiekraam te bezoeken, kan
toch bij de gemeente terecht. Dit
kan door te bellen naar 140255,
via de website www.velsen.nl of
langs te gaan bij het zorgloket in
het gemeentehuis. Het zorgloket is tot en met 15 januari geopend. U kunt kan ook contact
opnemen worden met het Sociaal Wijkteam via telefoonnummer 088-8876970 of mailen contact@swtvelsen.nl.
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Carmen de Haan

Getuigen
gezocht
van steekpartij

Centrum voor Vrede?
Santpoort-Noord - Wat doet
een ‘Centrum voor Vrede’ in
Santpoort-Noord, terwijl de wereld rep, roerigheid en rumoerig
laat zien? Het antwoord is eenvoudig. De Praktijk voor Communicatie is al bijna 30 jaar
een plek, waar op verschillende praktische manieren gewerkt wordt aan innerlijke vrede. Mensen denken misschien:
‘Werken aan mijn innerlijke vrede, terwijl de wereld vandaag
de dag zo ingewikkeld lijkt met
al die ziektes, onrechtvaardigheden en gedoe! Hoe kan ik
aan rust werken, als de wereld
om mij heen zo vol spanning en
strijd is?’
En dit is nu net de grote vergissing: een grote onjuistheid in
het denken! Het is precies andersom. Iemands eigen onrust,
onvrede en ongelukkig zijn veroorzaken een gelijksoortig domino-effect in eigen ervaringen
en zichtbare wereld. De eerste
oorzaak is de mens zelf. Als je
rust en vrede wilt ervaren, is het
zinvol en uiterst logisch om actief te werken aan jezelf en aan
de vrede in jou! Want innerlijke
vrede resulteert in een mooiere
wereld om jou heen.
Vanuit de praktijk werken
‘denk-specialisten’ op basis van
de filosofie Vernieuwend Den-

Oudendijk geridderd
ken, Stroomtaal en Science
of Mind. In eenvoudige workshops, cursussen, lezingen en
individuele gesprekken gaat het
allemaal om het proces van bewustwording, dat je ervaringen en wereld gekleurd worden door je gedachten en manier van denken. Door één wijziging aan te brengen in je denken, verandert je wereld meteen
van kleur. Wat eerst grauw en
donker leek, wordt nu lichter en
aangenamer! Jij bent de regisseur en Centrum voor Vrede ondersteunt. Want hun missie, is
de visie: ‘Bijdragen aan een wereld die voor iedereen persoonlijk werkt’. Ook voor jou.

IJmuiden - Als jonge jongen stond Cor Oudendijk op de
Kop van de Haven gefascineerd
te kijken naar de reddingboot
Neeltje Jacoba. Vooral naar het
springnet, wat in zijn beleving de
enige manier was op vanaf een
groot schip op de reddingboot te
komen.
Nu, vele jaren later, neemt Oudendijk afscheid als secretaris van de plaatselijke commissie die het bestuur vormt van
KNRM-reddingstation IJmuiden.
Tot zijn grote verrassing is hij bij
zijn afscheid benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Deze onderscheiding kreeg hij
voor zijn werkzaamheden voor
de KNRM en een reeks van andere functies.
Oudendijk heeft altijd in de
scheepvaart gezeten, als zeeman, bergingsinspecteur en havenmeester van Amsterdam.
Vanuit die laatste functie is hij
voorzitter geweest van zowel de
Nederlandse als de Europese
vereniging van havenmeesters.

Nu is hij nog bestuurslid van de
Stichting Havenfestival IJmuiden
en was hij als bestuurslid betrokken bij Sail Amsterdam in 2005
en 2010.
Twintig jaar geleden werd hij lid
van de plaatselijke commissie
van het reddingstation in IJmuiden. De laatste jaren was hij daar
secretaris. Als spin in het web
zorgde hij voor de plaatselijke
contacten en was zeer betrokken bij de redders die met slecht
weer de zee op gingen om anderen te redden. Vanuit zijn ervaring en brede netwerk heeft
hij veel bijgedragen aan de veiligheid en opleiding van de bemanningsleden. Ook op het gebied van fondsenwerving heeft
hij een grote bijdrage geleverd.
Na de benoeming door burgemeester Weerwind heeft Oudendijk van alle kanten felicitaties in
ontvangst genomen. In het bijzonder van de bemanningsleden van de KNRM-reddingboot
Koos van Messel. (foto: Ko van
Leeuwen)

Decorade in
Château Marquette
Bouwkundig nieuwe
bordsponsor Velsen
Driehuis - Het Hollandsch
Bouwkundig Adviesburo is toegetreden tot de sponsors van
RKVV Velsen. Met een handdruk
tussen Velsen voorzitter Theo
Stam en Rob Basjes van het Hollandsch Bouwkundig Adviesbureau is de overeenkomst bezegeld en een nieuw reclamebord
naast het hoofdveld in gebruik
genomen.
Rob Basjes: ,,Mijn sentiment
voor RKVV Velsen heeft er voor
gezorgd dat de sponsoring van
het bedrijf eindelijk een feit is.
Vroeger liep ik als klein jongetje
op het veld en nu als grote langs

het veld. Ons adviesburo richt
zich voornamelijk op bouw- en
projectmanagement, meer speciaal op het begeleiden van kleine en grote opdrachtgevers voor
en tijdens het bouwproces. Ontzorgen is de rode draad tijdens
het ontwerpen, opstellen en realiseren van bouwplannen. Wat
RKVV Velsen betreft: leden krijgen speciale leden korting bij
HHBK en hier profiteert de club
ook van. Want de 5 procent korting die wij aan een RKVV Velsen lid terug geven, geven wij
ook aan de club. Zo steunt een
lid indirect ook de club.’’

Heemskerk - Op 9, 10 en 11
januari wordt in Château Marquetten de Decorade gehouden; de antiek en hedendaagse kunstbeurs. Liefhebbers van
zowel eigentijdse als klassieke
kunst en antiek zullen weer hun
hart kunnen ophalen om iets
moois te vinden tussen de vele
verrassende stukken en werken
die worden gepresenteerd door
veertig geselecteerde kunstgaleries, beeldende kunstenaars
en antiquairs uit heel Nederland.
Vanzelfsprekend komen ook de
vaste deelnemers met vele nieuwe creaties of objecten die zij in
binnen- of buitenland konden
traceren. Justus Dick Bakhuizen
van de Brink laat op zaterdag en
zondag zien hoe een pentekening in zijn mystieke Jugendstilachtige stijl wordt gemaakt.
Deze twaalfde wintereditie biedt
naast een uitgebreide keuze
groot- en klein antiek en boeiende figuratieve / realistische hedendaagse en klassieke kunst-

IJmuiden - De politie zoekt getuigen van een steekpartij bij een
café aan de Zeeweg in IJmuiden.
In de nacht van 31 december op
1 januari werd een 21-jarige man
uit IJmuiden neergestoken. Hij
liep een steekwond in een van
zijn longen op. De politie heeft
een 38-jarige man uit IJmuiden
aangehouden. Voor het onderzoek is de politie opzoek naar
getuigen. Mensen die iets gezien
of gehoord hebben worden verzocht te bellen met de politie via
0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld
Misdaad Anoniem: 0800-7000.
De 38-jarige IJmuidenaar zit nog
vast voor onderzoek. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar.

Ben Rietdijk
Sport start
het jaar met
afvalrace
Velserbroek - Ben Rietdijk Sport
start het nieuwe jaar op een hele gezonde manier door samen
met LifeFit uit Haarlem en Nieuw
Groenendaal in Heemstede een
afvalrace te starten.

werken, glaswerk, beelden, keramische objecten en sieraden.
Verder zilvercollecties, kristal,
fijn porselein, lampen en antiek
klein-meubilair. Iedere bezoeker
ontvangt bij Uitgeverij Arti een
glossy kunstmagazine zolang de
voorraad strekt. Ook kan men
informatie inwinnen over restauratie, reparatie en onderhoud
van kunst en antiek of objecten
laten taxeren. Open op vrijdag 9
januari van 19.00 tot 22.00 uur,
zaterdag 10 en zondag 11 januari van 11.00 tot 17.00 uur.

Na de ‘zware’ decembermaand
hebben veel mensen er een paar
kilo’s bijgekregen die er niet zo
makkelijk vanaf gaan. Ben Rietdijk Sport daagt deze mensen om
uw gezonde ‘lifestyle’ op te pakken en in de komende 3 maanden 10 tot 15 kilo af te vallen.
Bent u geïnteresseerd? Neem
dan contact op via www.benrietdijksport.nl of bel 023.5384002.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gratis kennismakingsgesprek over de afvalrace.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

Januari 2014
Velsen geschokt door overlijden
Carolien Vrolijk

Velsen - Burgemeester Franc Weerwind
stond in zijn nieuwjaarstoespraak uitgebreid stil bij het overlijden van Carolien Vrolijk, directielid van Rederij Cornelis Vrolijk in IJmuiden die vrijdag 3 januari na een kort ziekbed overleed op 40-jarige leeftijd.
Weerwind zei tijdens de receptie in de
stadsschouwburg: ,,Wij zijn een markan-

te, oorspronkelijke en jonge ondernemer
kwijt geraakt. Samen met haar zus Annerieke vormde Carolien het gezicht van rederij Cornelis Vrolijk. Annerieke en Carolien zijn de vijfde generatie in het familiebedrijf dat ruim 130 jaar bestaat. Toen in
oktober 2005 de vader van Carolien overleed hebben de zusters Vrolijk het bedrijf
voortgezet. (foto: Friso Huizinga)

Nieuwe publiekshal in stadhuis
feestelijk geopend

Velsen - Onder aanzienlijke belangstelling werd 22 januari de vernieuwde publiekshal van Velsen officieel geopend.
De openingshandeling werd verricht
door de oudste inwoonster, mevrouw
Koster van 104 jaar oud. Zij deed dit samen met één van de jongste inwoners,
Djun van Leeuwen van slechts acht dagen oud. De jongste en de oudste inwo-

ner schoven samen het gordijn op- zij
waarmee de hal officieel werd geopend.
Diverse gasten maakten gebruik van de
mogelijkheid om een rondleiding te krijgen. Er zijn voorzieningen aangebracht
voor mindervaliden en de werkplekken voldoen aan de arbo-normen. Daarmee is de publiekshal klaar voor de circa
50.000 jaarlijkse bezoekers.

IJskoude duik in zee

IJmuiden aan Zee - Hoe gek of sportief
moet je zijn voor die jaarlijkse ijskoude
duik in de Noordzee op nieuwjaars- dag?
In IJmuiden waren dit jaar bijna 700 van
die ijskonijnen die, misschien niet helemaal vrijwillig, koppie onder gingen op
het IJmuiderstrand. Dit jaar was het officiëel misschien niet zo koud, maar de
stevige wind liet de dappere duikers snel

afkoelen. Klokslag één uur renden ongeveer 670 mensen naar de onstuimige
branding.
In Velserbroek doken even later 405
mensen in de Westbroekerplas. Ook daar
werd geklaagd over koude tenen. Maar
het enthousiasme voor die frisse Nieuwjaarsduik was op beide locaties groot.
(foto: Ko van Leeuwen)

Stadsschouwburg Velsen
75 jaar

IJmuiden - Zondagmiddag 12 januari vierde Stadsschouwburg Velsen een
groot maar toch intiem verjaardagspartijtje ter ere van het 75-jarig jubileum. In
een langzaam voldruppelende theaterzaal onthulde schouwburgdirecteur Jacob Bron een ‘wonderbaarlijk geheim’.
Wat vormt het succes van deze schouwburg, zo geliefd bij artiesten en bezoe-

kers? Het geheim blijkt te zitten in de intimiteit, in het behang, de vloerbedekking
en schemerlampen. ,,Mensen voelen zich
daardoor uit, maar toch thuis’’, onthulde
Jacob Bron.
Stadsschouwburg Velsen werd in 1939
gebouwd als Rex Theater. Ter ere van het
jubileum werden in 2014 verschillende
feestjes gevierd.

Februari 2014
Medewerkers Tata op de bres
voor koopkracht

IJmuiden - Zo’n duizend werknemers van
Tata Steel liepen op 17 februari mee in een
protestmars naar het hoofdkantoor van het
staalconcern. Ze overhandigden een petitie
aan Theo Henrar, directeur van Tata Steel
Nederland. De protesterende werknemers
wilden dat Tata Steel over de brug komt met
drie procent koopkracht en verdere pogin-

gen om arbeidsvoorwaarden af te breken
staakte. Aad in ‘t Veld, van FNV Bondgenoten: ,,Een discussie over het werkgelegenheidspact, met geen gedwongen ontslagen
tot 1 oktober 2016, is onbespreekbaar. Afspraak is afspraak.’’ De vakbond weet uiteindelijk een voor alle partijen bevredigend
resultaat te bereiken. (foto: Leo Tilmans)

Door storm slingerend
de haven in

IJmuiden - De cruiseferry King Seaways
uit Newcastle kwam zaterdag 15 februari door de storm uren te laat aan in de
haven van IJmuiden. Pas rond 15.30 uur
kwam het schip slingerend de havenmond binnenvaren. Sleepboten van Iskes Towage & Tugs hebben het schip geassisteerd naar de Felison Terminal. Even

dreigde op de Halkade een verkeerschaos te ontstaan door het wachtend en vertrekkend verkeer. Personeel van de terminal heeft dit, samen met de Koninklijke Marechaussee, voorkomen. Om 21.00
uur was het schip geladen en kon het
weer naar Newcastle vertrekken. (foto:
Ko van Leeuwen)

Peuters starten met
‘bouw’ De Ring

IJmuiden - Bij de aanvang van de bouw
van De Ring, waar de basisschool De
Zandloper en Sporthal Zeewijk in komen,
zijn de peuters van Humpie Dumpie begonnen met een project over bouwen.
Want ook zij krijgen in 2015 een plek in
De Ring. Ook aan de overkant werd gebouwd. Als de peuters naar buiten ke-

ken zagen ze kraanwagens, vrachtauto’s,
stellages en stoere bouwvakkers met een
helm op hun hoofd. In hun lokaal waren ze zelf ook druk bezig met timmeren
en zagen. Ze zongen een ‘bouwlied’ en
bouwden een huis. En, met helm op, namen ze af en toe een kijkje op de bouwplaats van de nieuwe speelzaal.

Jeugd bouwt wilgenhutten
voor natuurspeelplaats

Velserbroek - De aanleg van de nieuwe
natuurspeelplaats aan de Grote Buitendijk
was in de krokusvakantie in volle gang.
Op maandagmiddag werd jong lokaal talent ingevlogen om te helpen bij de bouw
van wilgenhutten.
De jonge bouwers hadden al ervaring opgedaan bij de huttenbouwweek. Zij wa-

ren ook de eersten die gebruik mochten
maken van de nieuwe natuurspeelplaats.
Dat dit een enigszins modderige aangelegenheid was, waarbij hier en daar een
schoen verloren ging, deerde hen niet. Zij
vermaakten zich op de touwbrug, het survivaltraject en in en rond het vele water en
bouwden de mooiste hutten.

Maart 2014
Garnalenkotter vast
op zandbank

IJmuiden - Door stuurproblemen is de
garnalenkotter IJM-8 maandag 3 maart
vastgelopen op een zandbank ten zuiden van IJmuiden. De reddingboten Koos
van Messel en Heek van de KNRM zijn
te hulp geschoten, samen met de kotter WR-3. Omdat de WR-3 de beste kansen had om de collega’s los te trekken,

heeft dit schip met hulp van de Heek een
sleepverbinding gelegd. Deze provisorische verbinding is enkele keren gebroken, maar uiteindelijk lukte het toch om
de IJM-8 van de zandbank te trekken.
De Koos van Messel en WR-3 hebben de
kotter bij de sleephelling afgeleverd. (foto: Ko van Leeuwen)

Prinses Margriet opent
gerenoveerde stadhuis

IJmuiden - Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Margriet kwam woensdagmiddag 26 maart naar IJmuiden om het gemeentehuis na de renovatie officieel te
heropenen.
Bijna 50 jaar geleden, in 1965, was het
eveneens Prinses Margriet die het toen
nieuwe gemeentehuis, ontworpen door
W.M. Dudok, opende.

Tijdens deze feestelijke opening was er
een belangrijke rol weggelegd voor het
Technisch en Maritiem College Velsen
die een slimme kettingreactie hadden
opgebouwd die de prinses met een druk
op de knop startte.
Het nieuwe stadhuis is met grote aandacht voor duurzaamheid en functionaliteit gerenoveerd. (foto: Ko van Leeuwen)

Beste remedie tegen een
ochtendhumeur: Carlo

IJmuiden - AH-medewerker Carlo Louwerse werd in een klap beroemd in Nederland nadat chef redactie Friso Huizinga van deze krant een zeer positief berichtje over Carlo op Facebook plaatste. ‘Beste remedie tegen een ochtendhumeur: Carlo van Albert Heijn IJmuiden’.
Na 1300 likes binnen één dag, werd de

immer goed gehumeurde Carlo geïnterviewd door RTV NH en besteedde zelfs
de Telegraaf aandacht aan hem. Klanten en collega’s reageerden enthousiast
op social media als ‘Je bent IJmuidenaar
als..’ en Velsen Magazine. Carlo kreeg te
horen ‘De liefste man van AH’ en ‘Een supercollega, ... everybody loves Carlo!’

Girlpower in Velsen bij
gemeenteraadsverkiezing

Velsen - De vrouwelijke lijsttrekkers
hebben het in Velsen goed gedaan bij de
gemeenteraadsverkiezingen. D66 Velsen met Annet Baerveldt als lijsttrekker
kreeg de meeste stemmen: 4643. Velsen
Lokaal, met Marianne Vos werd de tweede grootste partij in Velsen, met 4374
stemmen. ,,Ons harde werken wordt beloond,’’ aldus Vos. Beide partijen zijn

goed voor zes zetels in de gemeenteraad van 2014 tot 2018. De nieuwe partij Forza, met Beryl Dreijer als lijsttrekker
(links op de foto met Annet Baerveldt),
kreeg 1678 stemmen, voldoende voor
twee zetels. Ook SP Velsen groeide: van
twee naar drie zetels. De Velsense uitslag volgde de landelijke trend. VVD en
PvdA verloren ook hier zetels.

April 2014
Koningin Máxima doopt
reddingboot KNRM

IJmuiden - Hare Majesteit Koningin
Máxima heeft woensdag 2 april de nieuwe reddingboot Nh1816 gedoopt. Dat
gebeurde bij het hoofdkantoor van de
KNRM aan de Trawlerkade.
De Nh1816 is de eerste reddingboot van
een nieuwe klasse ‘all-weather reddingboten’. Het is een schenking van de goe-

de doelenstichting van verzekeringsmaatschappij Nh1816. Het meest opvallende is de nieuwe rompvorm, naar een
ontwerp van Lex Keuning, lector aan de
TU Delft. De rechte steven snijdt door de
golven en reduceert de G-krachten die
optreden tijdens slecht weer met bijna de
helft. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuw college
gemeente Velsen

Velsen - Het coalitieakkoord ‘Samen
verder bouwen aan Velsen’ van D66Velsen, VVD, LGV, PvdA en CDA werd 16
april aan de gemeenteraad aangeboden.
Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen,
dat jaarlijks geactualiseerd en verder uitgewerkt kan worden. De ingezette lijn
van het vorige college wordt voortgezet.

Niet vreemd eigenlijk want vier van de
vijf wethouders behielden hun plaats in
het college, al werd er wel van portefeuille gewisseld. Annet Baerveldt, Arjen Verkaik, Ronald Vennik en Robert te Beest
bleven. Wethouder Wim Westerman van
GroenLinks moest plaats maken voor
Floor Bal van LGV. (foto: Reinder Weidijk)

Velsense sporters gehuldigd
bij Sportgala

IJmuiden - Begin april werden in het
Thalia Theater de Velsense sporters gehuldigd die in 2013 een aansprekende
prestatie hebben geleverd.
Baanwielrenner Matthijs Büchli werd uitgeroepen tot Sportman van het jaar, judoka Linda Bolder tot Sportvrouw, Sv
Terrasvogels tot BBN Sportploeg, ten-

nisser Joris Bodin tot Rabobank Sporttalent, atlete Simone Geel-Herlaar tot Master en Olga Commandeur tot Sportcoryfee. Commandeur behaalde in 1984 tijdens de Olympische Spelen een wereldrecord bij de junioren. De winnaars kregen een beeldje van het Lam Gods mee
naar huis. (foto Karl Bannov)

Sportieve bikedag
in Velserbroek

Velserbroek - De Nationale Sportweek
begon 19 april in Winkelcentrum Velserbroek met een mooie activiteit: Bikedag
Event. Uitgangspunt was een leuke en
laagdrempelige kennismaking met de
wielersport.
Hiertoe was op het parkeerterrein een
crossroute uitgezet. En midden in het

winkelcentrum was een grote stellage gebouwd waar onder leiding van instructeurs kon worden geoefend in het
afdalen vanaf een hoog plankier. Deze
trainingen werden gehouden op mountainbikes BMX-fietsen. Spectaculair om
te zien maar nog spannender om zelf te
beleven wat de wielersport inhoudt.

Mei 2014
Brand treft
Grandcafé Kruiten

IJmuiden - Grandcafé Kruiten werd in
de nacht van 8 op 9 mei getroffen door
een brand die enorm veel schade aanrichtte. De brand begon in de opslagruimte. Twee medewerkers van een nabijgelegen visverwerkingsbedrijf merkten
de brand op.
Het resultaat was een behoorlijke rava-

ge, waardoor zowel Grandcafé Kruiten
als restaurant Perron Zee enkele weken
gesloten moesten blijven. Intussen werd
er flink schoongemaakt, opgeknapt en
vervangen. Binnen een maand kon eigenaresse Christine Jumelet haar twee
restaurants weer openen. (foto: Ko van
Leeuwen)

Holland America Line voor het eerst
in IJmuiden

IJmuiden - Zaterdag 24 mei kwam het
ms Prinsendam van de Holland America
Line voor de eerste keer aan in de haven van IJmuiden. Tijdens de traditionele key & plaque ceremonie kreeg kapitein André van Schoonhoven uit handen van burgemeester Franc Weerwind
het wapen van de gemeente Velsen over-

handigd. ,,We zijn blij - en ook ’n beetje
trots - dat de Holland America Line heeft
gekozen voor IJmuiden als Port of Call.
In 2015 worden meerdere cruises vanuit de haven van IJmuiden aangeboden.
De reizen variëren van rondreizen naar
de poolcirkel en IJsland tot Ierland en de
Baltische Staten. (foto: Ko van Leeuwen)

Hockyers geven
7000 euro voor ALS

Driehuis - De hockeyclinic op het complex van Strawberries voor Stichting ALS
heeft bijna 7000 euro opgeleverd. De
cheque werd zondag 4 mei direct na de
loterij en veiling op het terras van KHC
Strawberries overhandigd aan ALS-patiënt Guus uit Driehuis.
In een emotionele toespraak bedankte

hij de vier leerlingen van het Gymnasium
Felisenum voor hun geweldige initiatief.
Zij organiseerden de clinic in het kader
van hun maatschappelijke stage. De opbrengst komt volledig ten goede aan onderzoek naar de progressieve spierziekte.
Honderdvijftig kinderen meldden zich
voor de clinic met Teun de Nooije.

Explosief opgedregd
uit haven van IJmuiden

IJmuiden - Bij baggerwerkzaamheden
werd maandagmiddag 12 mei een explosief opgedregd.
Omdat onduidelijk was om watvoor explosief het ging werd een groot gedeelte van de haven afgezet voor onderzoek.
De Explosieven Opruimingsdienst Dienst
(EOD) werd opgeroepen om onderzoek

te doen en ondertussen was het schip
dat aan de kade lag afgezet. Na onderzoek van de EOD bleek het om een granaat zo groot als een colafles te gaan.
Het explosief is meegenomen en later
op het strand van IJmuiden tot ontploffing gebracht. (foto: Mizzle Media/Ernst
van Zijl)

Juni 2014
Tropische braderie

IJmuiden - Vrijdag 30 mei was het weer
bar gezellig op de Lange Nieuwstraat tijdens Moonlight Shopping. Het mooie
weer zorgde voor veel publiek, overdag
en ‘s avonds, en de winkels en de kramen
werden druk bezocht.
De fantastische Latin Culture Brassband
was ook dit jaar weer een groot succes

en vermaakte de vele bezoekers die er op
dit evenement afkwamen met hun tropische klanken en dans.
Winkeliersvereniging
Stadscentrum
IJmuiden organiseert door het hele jaar
heen leuke evenementen met zeer diverse thema’s in en rond de Lange Nieuwstraat (foto: E.S. Berk)

Anders is gewoon
op de Triangel

Velsen-Noord - Dat er heel veel verschillende handicaps zijn, dat leerden de
leerlingen van groep 8 van Ontmoetingsschool de Triangel in juni tijdens een speciaal project Anders is Gewoon.
Zij kregen op school bezoek van een
blinde mevrouw met een geleidehond,
een dove meneer en een meneer die een

hersenbloeding heeft gehad. Daarna gingen zij naar de gymzaal waar zij in rolstoelen en met blinddoeken op trajecten
moesten afleggen. Ook bezochten zij de
tentoonstelling Gezien in het Donker en
hielden zij een sponsorloop voor Energy4All. Het project maakte veel indruk op
de leerlingen van de Triangel.

Beeckestijn Pop: klasse!

Velsen-Zuid - Opera bij Beeckestijn
Pop? Ja, al was het dan Dronkemans
Opera op het Kabouterpodium. Een vernieuwend en amusant concept in de vorm
van muziektheater. Het Beecke-stijnbier
smaakte daar bijzonder goed bij. Dit jaar
een bijzonder divers programma, met bekende en wat minder bekende namen.

Vrijdagavond begon het al heel goed met
Club Beeckestijn dat in het teken stond
van ‘legendary festivals’ en veel heerlijke
muziek van lokaal talent. En ook zaterdag
blonk uit van muzikale hoogtepunten. De
zon speelde een belangrijke rol. De sfeer
en de opkomst van duizenden liefhebbers deed de rest. Klasse!

Oranjefeest
na winst in poule

IJmuiden – Op de Lange Nieuwstraat
werd maandagavond 23 juni voor de derde keer feest gevierd na een overwinning
van het Nederlands elftal. Door de 2-0
zege tegen Chili werd Nederland groepswinnaar in groep B.
De Lange Nieuwstraat stroomde na de
wedstrijd vol met mensen. Er werden bal-

len door de straat geschopt en fakkels
afgestoken.
Heel Nederland kleurde oranje tijdens
het spannende WK met een Oranjeteam
dat dankzij Louis van Gaal een prachtige
derde plaats behaalde in het WK voetbal
2014. Grote overwinnaar werd Duitsland.
(foto: Michel van Bergen)

Juli 2014
Rotonde Santpoort dicht

Santpoort-Noord - De hele maand juli bleef de rotonde op de Hagelingerweg
wegens aanpassings- werkzaamheden
gesloten. Dat gold ook voor de afrit Velserbroek van de N208 die uitkomt op de
Santpoortse Dreef. Woordvoerder Edwin
‘t Hart van de gemeente Velsen gaf aan
dat de genomen maatregelen en aanwij-

zingen goed lijken te werken en dat het
verkeer zich aanpast aan de omstandigheden. Alleen de bus, hulpdiensten, fietsen en brommers konden de rotonde op
aangepaste wijze passeren. Wel hadden
omwonenden veel last van de geluiden
van de werkzaamheden die ook ‘s avonds
doorgingen. (foto: Reinder Weidijk)

De Kennemerlaan Leeft

IJmuiden - Mede door het prachtige
weer trok zomerfestival De Kennemerlaan Leeft heel veel bezoekers. Hoogtepunten waren de Rabobank IJmond
Kortebaan, de 1 kilometer lange jaarmarkt en de culinaire markt. De kortebaan leverde een omzetrecord op bij de
totalisator. Ook het Telstar Straatvoet-

baltoernooi, The Battle en de Sterkste
Man van IJmuiden waren een groot succes. Nieuwe programmaonderdelen waren de kunstmarkt op vrijdag en IJmuiden on Stage, een talentenjacht. Vrijdagavond om 21.00 uur was het op de
podia en op de kermis een minuut stil
vanwege de vliegramp in Oekraïne.

Condoleanceregister voor
slachtoffers MH17

Velsen - Ook in onze gemeente werd
geschokt gereageerd op het nieuws over
de vliegramp met het toestel van Malaysia Airlines op 17 juli. Daarbij kwamen
298 mensen om het leven, onder wie 196
Nederlanders.
In het gemeentehuis op het Dudokplein
lag een condoleanceregister voor men-

sen die hun medeleven wilden betuigen. Ook het gemeentebestuur van Velsen leefde intens mee. ,,Het moet voor de
familie, vrienden, kennissen, collega’s en
klasgenoten van de slachtoffers afschuwelijk zijn om te wor- den geconfronteerd met zoveel leed en dit grote verlies.” (foto: Friso Huizinga)

Noodweer treft regio

IJmuiden - Bij de hulpdiensten kwamen
maandag 28 juli tientallen meldingen
binnen van wateroverlast als gevolg van
het noodweer. Particulieren en bedrijven
belden massaal de brandweer vanwege
lekkages of omdat de afvoerkanalen het
vele regenwa-ter niet konden verwerken.
In onze regio viel in een dag net zo veel

regen als normaal in een maand. Op verschillende plaatsen kwamen wegen en
kelders blank te staan. In IJmuiden werd
het viaduct bij het Pontplein tijdelijk afgesloten en in Beverwijk liepen diverse spoortunnels vol met regenwater. Het
openbaar vervoer had ook last van het
noodweer. (foto: Ko van Leeuwen)

Augustus 2014
Reis door de tijd op verjaardag
Dance Valley

Velsen-Zuid - Met een spectaculaire
vuurwerk- en lasershow kwam 2 augustus rond elf uur een ein- de aan de 20ste
verjaardag van Dance Valley. De ‘moeder
aller dancefestivals’ trok zo’n 35.000 bezoekers die twee keer een flinke plensbui
te verduren kregen. Verder was het een
warme, zonovergoten en sfeervolle editie

van Dance Valley. Het verjaardagscadeau
van organisator UDC bestond uit een
nog nooit eerder vertoonde back2backsessie met 20 dj’s. Kippenvelmoment was
de opkomst van de Amerikaan Todd Terry, die gerekend wordt tot de grondleggers van de heden- daagse dancemuziek. (foto: Michel van Bergen)

Storing treft Velsertunnel

Velsen - Een defect in de hoofdvoedingskabel, falende noodaggregaten en
haperende software hebben vrijdag 22
en zaterdag 23 augustus geleid tot een
verkeersinfarct rond de Velsertunnel. De
wegverbinding onder het Noordzeekanaal was meer dan 32 uur afgesloten.
De Velsertunnel ging zondagochtend om

08.00 uur weer open voor het verkeer.
Omrijden via de A9 (Rottepolderplein/
Wijkertunnel) bleek een goed alternatief, maar bestuurders die dit niet wisten
kwamen in lange files terecht voor het
Pontplein in Velsen-Zuid en de sluizen in
IJmuiden. Op de pont kreeg Connexxion
voorrang. (foto: Friso Huizinga)

100.000 mensen
naar festivals in Velsen

Velsen - De gemeente Velsen maakte zich op voor vijf grote evenementen
in acht dagen. Zaterdag 2 augustus ging
Dorpsfeest Santpoort van start (zie foto). Ook die dag werden Dance Valley
en de open dag van Telstar gehouden.
Een week later vond Dutch Valley plaats.
Het vanuit Halfweg verhuisde Latin Vil-

lage sloot een dag later de rij af. Naar
schatting kwamen in deze periode ruim
100.000 mensen naar Velsen. Een bezoek
aan de festivals was niet goedkoop. Voor
een kaartje werd grif 45 tot 60 euro neergelegd. Daarentegen waren de vele activiteiten van Dorpsfeest Santpoort gratis.
(foto: Joost Wouters)

IJmond presenteert zich op
Havenfestival IJmuiden

IJmuiden - Havenfestival IJmuiden is uitgegroeid tot een evenement waar tientallen
bedrijven en organisaties uit verschillende
sectoren zich presenteren. Zaterdag 30 augustus lieten zij zien dat de IJmond een dynamische regio is waarin veel ge-beurt.
Door de koppeling met een gevarieerd cultureel programma staat het havenfesti-

val als een huis. Bezoekers konden schepen en organisaties bekijken, genieten van
cultuur op de podia, er was een kookbattle en een enorme kraan liet het publiek ervaren wat er gebeurt als er 33 kuub water naar beneden komt plonzen. Dat maakte veel indruk op jong en oud. (foto: Ko van
Leeuwen)

September 2014
Soulman steelt de show

Santpoort-Noord - Het publiek dromde naar voren, camera’s en mobieltjes tevoorschijn gehaald. Burgemeester Franc
Weerwind zong en acteerde zaterdagavond 6 september op Santpoort Jazz,
Blues en Soul als een echte performer.
Daarbij werd hij ondersteund door muzikanten van het project Alle Dertien Soul.

Het werd een onvergetelijk weekend met
het mooiste talent uit de regio. Het festival werd voor de vierde keer gehouden
op het Broekbergenplein bij Bartje. Vrijdag stond in het teken van blues, zaterdag kwamen de soulliefhebbers aan de
beurt en zondag stond in het teken van
jazz. (foto: Ron Pichel)

Techniekevenement
met André Kuipers

Velsen-Zuid - Een echte astronaut, een
echte prinses en 1400 leerlingen van bijna vijftig basisscholen uit de IJmond. Op
donderdag 18 september was er een
groot Techniekevenement in het stadion
van Telstar in Velsen-Zuid dat begon met
de landing van astronaut André Kuipers
per helikopter op de middenstip. Leerlin-

gen hadden zelf waterraketten gebouwd
die werden gelanceerd. Prinses Laurentien ging in gesprek met leerlingen van
de Jan Campertschool en ondernemers
uit de IJmond. Het evenement was een
kick-off van het Promotie Evenement
Techniek en de Techniek Experiences van
Telstar Thuis in de Wijk. (foto: Ron Pichel)

Origon ofﬁcieel geopend

IJmuiden - Basisschool De Origon aan
de Orionweg in IJmuiden werd begin
september officieel geopend. Voorheen
was deze school, bekend onder de naam
De Klipper Zeewijk, in een tijdelijke huisvesting in het Solidariteitsgebouw aan de
Eenhoornstraat gevestigd.
Maar na lang wachten, was dan einde-

lijk het grote moment daar. Na de openingshandeling werd er een rondleiding
gegeven door het werkelijk prachtige
schoolgebouw. De leerlingen werden belast met de catering en dat deden zij op
deskundige wijze. Inmiddels is de school
uiteraard volledig bezet en in vol bedrijf,
naar plezier van alle betrokkenen.

Burendag Velsen-Noord
‘Net als vroeger’

Velsen-Noord - Zaterdagmiddag 27
september werd op een zonnig Stratingplantsoen Burendag gevierd! Dankzij sponsors en organisatie Stichting Welzijn Velsen bruiste het deze middag in het
hart van Velsen-Noord.
,,Met een hapje, een drankje en muziek komt het altijd wel goed in Velsen-

Noord’’, zo zei welzijnsmedewerker Lydia
Morera. En dat klopte, want Burendag
begon met een Kids Got Talent wedstrijd.
Daarna begon de grootscheepse picknick voor de 120 bezoekers. Als verrassing waren er optredens. ,,Het is weer net
als vroeger in Velsen-Noord,’’ aldus een
zeer tevreden dorpsbewoner.

Oktober 2014
Vertrek uit oude Bosbeekschool

Santpoort-Noord - Vrijdag 10 oktober
moesten alle 280 leerlingen aantreden
op het schoolplein vanwege hun vertrek
naar een tijdelijke locatie aan de Bickerlaan.
Het huidige pand, gebouwd in 1922 in
kubistisch-expressionistische stijl, voldeed niet meer aan de eisen van deze

tijd. Bovendien kampte men met ruimtegebrek, ondanks een uitbreiding in 1951.
Nadat ook klas 5b, die het blijkbaar vergeten was, uit het schoolgebouw was
gehaald, kon de groepsfoto worden gemaakt met als achtergrond de school, die
inmiddels voor een groot deel is afgebroken.

Swingende tijdreis
Het Meisje van Velsen

IJmuiden - Zes keer werd jubileummusical Het Meisje van Velsen in oktober
opgevoerd in de 75-jarige Stadsschouwburg Velsen. Een muzikaal en theatraal
spektakel dat zijn weerga niet kent. Het
publiek was laaiend enthousiast over de
magische voorstelling.
Magisch, want de geschiedenis van Vel-

sen werd op toverachtige en amusante
wijze op het podium gebracht, door middel van zang, dans en een stukje techniek. In technicolor kwam Pieter Vermeulen tot leven om ouvreuse Lies van Velsen - een prachtige rol van Eline Schmidt
- te helpen haar grote droom ‘een leven
vol kleur’ te realiseren.

Veertig keer naar Lourdes

Driehuis - Ton Joosten is 40 keer als begeleider meegeweest naar bedevaartsplaats Lourdes in Zuid-Frankrijk. Vanwege deze bijzondere prestatie had het bestuur van Stichting Lourdesgroep Santpoort op zondag 12 oktober een grote
verrassing voor hem.
In het diepste geheim waren familie,

vrienden en Lourdesgangers zondagochtend uitgenodigd voor een bijeenkomst
in de Engelmunduskerk waar hij het Ereteken van Sint Bavo kreeg van Deken Ton
Cassee van bisdom Haarlem Amsterdam.
Bij de Stichting Lourdesgroep Santpoort.
vervult Ton Joosten de functie van bestuurslid/penningmeester.

IJskoude beproeving
bij Strong Viking

Velsen-Zuid - Tijgeren door de modder,
een duik in een ijsbad, kruipen door de
sneeuw en dan ijskoud en doornat een
traject van vele kilometers rennen.
Zelfs de doorgewinterde deelnemers aan
de obstacle runs van Strong Viking vonden de Brother Edition in Recreatiegebied Spaarnwoude op zaterdag 25 oko-

tober loodzwaar.
Toch durfden ruim 5.000 deelnemers bij
SnowPlanet deze uitdaging aan te gaan.
De afstanden bij deze Strong Viking in
Velsen-Zuid waren 9, 13 of zelfs 19 kilometer. Sommige deelnemers deden meer
dan vier uur over de ijskoude beproeving.
(foto: Michel van Bergen)

November 2014
Groen lintje voor Kees Los
met zijn zorgtuin

Santpoort-Zuid - Kees Los kreeg begin november van GroenLinks Velsen het
‘groene Lintje’. Dit is een pluim die het
bestuur van GroenLinks Velsen iedere
twee jaar toekent aan een groen/ duurzaam initiatief door iemand met veel toewijding en passie.
Kees Los is de beheerder en begelei-

der van de biologisch dynamische zorgtuin bij stichting Heerlijkheid Brederode. Samen met vrijwilligers maakte hij
van een overwoekerd terrein een moestuin. Daarbij werden vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Sommige deelnemers vonden door
dit project een vaste baan.

Bloembollenfeest
geeft IJmuiden kleur

IJmuiden - Zaterdagochtend 22 november werd op de hoek van de Heerenduinweg en de Grote Beerstraat door een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers hard gewerkt. Met hand- en machinekracht werd een flink stuk grond
‘plantrijp’ gemaakt voor de aanleg van
een bloembollenveld. ,,We streven er

naar om IJmuiden van meer kleur en
fleur te voorzien en daarmee zoveel mogelijk buurtbewoners te enthousiasmeren”, vertellen mede-initiatiefnemers Marianne van Beek en Marianne Wieringa.
Mede dankzij de steun van de gemeente kwam toestemming om dit aan te pakken, mét een financiële bijdrage.

Eerste B-Fresh
in Tata Steel Stadion

Velsen-Zuid - Vrijdag 14 november was
de eerste editie van B-Fresh in het Telstar
stadion, een feest speciaal voor de jeugd
van 13 tot en met 16 jaar. Speciale gast
was Yes-R.
Het thema was ‘neon’ en de meeste jongeren hielden zich aan deze dresscode.
Van de organisatie kregen zij een neon-

armbandje of -ring. De zaal was aangekleed volgens het thema en zelfs de vrijwilligers droegen neonkleurtjes.
DJ Mitch draaide heerlijke dansmuziek.
Precies om tien uur gaf Yes-R een prima
show. Daarna was er nog tijd voor handtekeningen en een groepsfoto. Voorjaar
2015 is het volgend B-Fresh feest.

Zwarte pieten gewoon
welkom in Velsen

In Velsen werd het grote Sinterklaasfeest
niet verstoord door een Zwarte pietendiscussie. Zwarte piet was heel hartelijk welkom in deze gemeente aan het
Noordzeekanaal. Sinterklaas kwam op
zaterdag 15 november aan in IJmuiden
waar hij groots werd ontvangen. Vervolgens manifesteerde de Sint met zijn ge-

volg zich nog op vele verschillende locaties en in variabele uitvoeringen door
de hele gemeente Velsen. Maar waar hij
ook kwam met zijn pieten: het was groot
feest voor jong en oud. En de zwarte pieten deelden als vanouds weer veel lekkers en cadeautjes uit. De Sint traditie
bestaat gewoon in Velsen.

December 2014
Serious Request leeft
ook in Velsen volop

Regio - De actie Serious Request leeft
ook in Velsen volop. De hele maand december werden er door veel organisaties
en particulieren acties gedaan om geld
op te halen voor Hands off our Girls.
Ook de Jan Campertschool bracht ruim
2800 euro naar het Glazen Huis op de
Grote Markt in Haarlem. Maar zij waren

nog maar een van de vele scholen die
geld inzamelden.
Chef redactie Friso Huizinga fotografeerde op 23 december Velsenaren die geld
kwamen doneren bij het Glazen Huis.
Daar was het vaak dringen om de brievenbus te bereiken. Ook bij vorige SRacties liet Velsen zich steeds gelden.

Laatste Gouden Veer van
Gehandicapten Beraad Velsen

Velsen - Tijdens de kerstreceptie van
Stichting Welzijn Velsen heeft directeur
Allart van Deventer de laatste Gouden
Veer van Gehandicapten Raad Velsen
(GBV) uitgereikt aan voorzitter Wim Polman van GBV.
Per 1 januari 2015 heeft Gehandicapten
Beraad Velsen zichzelf opgeheven. ,,Het

Gehandicapten Beraad Velsen heeft 20
jaar gestaan voor het opkomen voor de
belangen van mensen met lichamelijke,
verstandelijke en/of psychische beperkingen’’, aldus Van Deventer. De laatste
Gouden Veer 1994- 2014 werd uitgereikt
aan Wim Polman. 20 jaar was hij als vrijwilliger de rots in de branding.

Voedsel op de Plank schenkt ook
kerstpakketten

IJmuiden - Ook in Velsen zijn mensen
en gezinnen die regelmatig honger lijden.
Marianne Stok, initiatiefnemer van de Facebook-site Voedsel op de Plank IJmuiden, kent ze goed. Daarom zette de NSconductrice de site op waar wekelijks
voedselpakketten worden weggegeven.
Samen met een aantal vaste sponsoren

worden de pakketten samengesteld.
In december waren er speciale acties, zo
werd er vlak voor kerst met een aantal
leden gewinkeld bij Lidl. Maar ook werd
extra hulp gevraagd om kerstpakketten
samen te stellen. Die hulp kwam er, want
uiteindelijk konden 46 kerstpakketten
worden ingepakt en weggegeven.

Vrolijke kerstmarkt in Santpoort

Santpoort-Noord - Een wandelende
kerstboom, een Dickens-koor, een kerstmannenorkest en heel veel moois waren te bewonderen op de jaarlijkse kerstmarkt in Santpoort-Noord. Geen winterse vrieskou, maar toch veel kerstsfeer op
deze prachtige markt.
Ook in IJmuiden en Velsen-Noord waren

feestelijke kerstevenementen, zoals het
Lichtjesfeest in IJmuiden en de Kerst-in
bij Café De Grote Hout. In de Gildenbuurt
in Velsen-Noord was een buurtfeest met
ijsbaan. Direct na Sinterklaas begon het
kerstfeest met optredens van kerstkoren
op straat en in de kerken en speciale acties voor minderbedeelden.
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Lezing over
Velserbroek
Velserbroek - Donderdagavond
15 januari zal Wim Bosman het
lezingenjaar van Historische
Kring Velsen openen met een lezing over Velserbroek: De eerste
bewoners in Velserbroek en wat
er tot heden - bijna 5000 jaar later- zoal gebeurde. De lezing
wordt gehouden in Wijkcentrum
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227, Velserbroek. De aanvang is
20.00 uur. Zaal open om 19.30
uur. Toegang voor HKV-leden is
gratis, maar voor introducés en
derden kost de entree 2,50 euro.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Maandag
12 januari is er een clubavond
van Postzegelvereniging Santpoort met een veiling. Voorafgaand aan de veiling kan men
de kavels bekijken. Vanaf circa
19.00 uur is de zaal open. Deze avond wordt gehouden in Het
Terras, Stationsgebouw Santpoort aan de Santpoortse Dreef.
Voldoende parkeergelegenheid
en gratis toegang, meer weten: het telefoonnummer is 0235382274 (na 18.00 uur).

www.lijfengezondheid.nl
Zoethoudertje

Tegeltje voor Braak
Velsen-Noord - Aannemersbedrijf Braak Velsen heeft onlangs de verkiezing ‘Slechtste
slogan van 2014’ gewonnen. Bij
een slogan hoort natuurlijk een
tegeltje en dat werd maandagmiddag uitgereikt. De tekst ‘Een
timmer timmert, een tandarts
boort, maar wij zitten lekker in
Velsen-Noord’ prijkt nu niet alleen op de gevel van de show-

room van het aannemersbedrijf,
maar ook op een fraaie tegel die
inmiddels een mooie plek heeft
gekregen in de showroom van
Braak Velsen. Voor de verkiezing, die via internet werd gehouden, hebben meer dan 2.000
mensen hun stem uitgebracht.
Braak Velsen had de winnende slogan al jaren op de gevel
staan.

Aanrijding
Dokweg
IJmuiden - De politie in IJmuiden heeft vorige week maandagavond een 52-jarige man uit
Haarlem aangehouden, nadat hij
met een slok op in zijn auto had
gereden en uit de bocht was gevlogen op de Dokweg. De man
werd aangetroffen op de rotonde bij de Dokweg en zat nog in
zijn voertuig. Hij bleek gedronken te hebben maar omdat hij
ook verward leek, is hij voor behandeling naar het ziekenhuis
gebracht. Hier is een bloedmonster afgenomen van de Haarlemmer. De politie heeft zijn rijbewijs
ingevorderd.

Voetbalbeurs
Velsen-Zuid - De tweede voetbalbeurs in de regio Kennemerland vindt dit jaar plaats op 10
januari in het Telstarstadion. Alle voetballiefhebbers, –verzamelaars en –romantica zijn van
harte welkom. Er is van alles op
voetbalgebied te koop, van 1925
tot heden. Op de Voetbalverzamelbeurs vind je onder andere: vaantjes, speldjes, pins, boeken, karikaturen, foto’s, sigarenbandjes, suikerzakjes, LP’s, sleutelhangers, entreebewijzen enzovoort. Locatie: Tata Steel Stadion. Datum: zaterdag 10 januari, aanvang: 9.30 uur, entree 2
euro per persoon. Kinderen tot
en met 12 jaar mogen gratis naar
binnen. Bij Telstar Horeca kun je
tijdens de beurs terecht voor een
hapje en een drankje.

Mondharmonica-les
Velsen-Noord - Elke woensdagavond speelt een groep longpatiënten mondharmonica onder
leiding van een mondharmonicaleraar. Als u komt, krijgt u extra instructie zodat u al snel uw
partijtje mee kunt blazen. Door
het maken van muziek worden
de longen getraind, de longfunctie neemt toe en niet te verwaarlozen: door elke week samen te
spelen heeft u ook meer sociale
contacten. U hoeft geen noten te
kunnen lezen. Een mondharmo-

nica (A Blues Harp Horner) kost
ongeveer 32,00 euro. De contributie bedraagt 6 euro per maand.
Er wordt gespeeld op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.
De vakantie wordt in onderling
overleg afgesproken. De groep
komt bij elkaar in Buurthuis ‘De
Mel’, Van Diepenstraat, 1951
EB Velsen-Noord. Voor informatie en aanmelden: Ans Born:
06-20345746; Ada Schoen: 072
5336395 of via
longpuntbeverwijk@longfonds.nl.

De Keukenvernieuwers
maken er iets moois van
IJmuiden - Zeker in onze regio, maar ook ver daarbuiten, is
Piet Hoekstra van de Keukenvernieuwers een vertrouwd gezicht.
,,Zo’n jaar of tien zit ik inmiddels
in dit vak en ik heb mijn klantenkring grotendeels in de regio
IJmond, maar ik kom ook in Den
Helder, ‘’ vertelt Piet.
Vanwege het feit dat renovatie
van een bestaande keuken aanmerkelijk voordeliger is dan een
compleet nieuwe keuken te laten
plaatsen, is de orderportefeuille goed gevuld. Zo goed zelfs
dat vanaf 1 januari 2015 Henk
Hoekstra, die ook veel ervaring heeft op dit gebied, de zaak
komt versterken. Samen met zijn
broer Henk zal Piet Hoekstra verder gaan en wordt het ook: Henk
en Piet Hoekstra De Keukenvernieuwers.
Piet vervolgt: ,,Nieuwe klanten
melden zich vaak nadat ik bij
vrienden of kennissen een keuken heb gerenoveerd. Dus veelal door mond tot mond reclame
omdat service en klantgerichtheid bij mij hoog in het vaandel

staan. Mocht er onverhoopt iets
niet in orde zijn dan kom ik, ook
na een jaar, nog even langs om
het te verhelpen.’’
,,Keukenrenovatie is een feest’’,
zeggen beide heren. ,,Elke keer
weer ben ik blij en tevreden als
de klant verbaasd kijkt naar het
eindresultaat: was dat onze oude
keuken? Wij herstellen van vloer
tot plafond en van het kastje tot
de muur met kwalitatief uitstekende apparatuur en materialen. Zo geven we 10 jaar garantie op het nieuwe frontmateriaal
dat we plaatsen’’, aldus de heren
Hoekstra.
Henk en Piet Hoekstra De Keukenvernieuwers komen graag
aan huis voor gratis advies omtrent zaken als bijvoorbeeld reparatie, renovatie, apparatuur,
fronten, aanrechtbladen, spoelbakken, mengkranen en onderdelen. Een afspraak maken kan
telefonisch via telefoonnummer 0255-527666, terwijl ook
de website: www.dekeukenvernieuwers.nl de nodige informatie biedt.

Service en kwaliteit
bij Evert de Ronde
IJmuiden - Ook in het nieuwe jaar kunt u weer rekenen
op de service en kwaliteit die
u van Evert gewend bent. Bent
u toe aan een nieuwe vloer? Of
zoekt u een passende oplossing
om de inkijk voor uw ramen tegen te gaan? Dan is een bezoekje aan Evert zeker de moeite waard. Voor alles is een oplossing! Ook low budget zult u
zeker bij deze interieurzaak slagen.
Nieuw in het assortiment zijn
de pvc vloeren van Novilon, deze zijn zeer gemakkelijk in onderhoud en bieden u jarenlang
plezier van uw vloer. Bij Evert

de Ronde stoffeerderij, zorgen
ze er ook altijd voor dat de collectie geheel up to date is. Dus
de allernieuwste producten en
kleuren kunt u hier vinden. Wat
zeker ook niet onbelangrijk is, is
een goed advies wat ondervloeren betreft, twijfelt u wat de mogelijkheden zijn? Schroom niet
en stap eens binnen. Het team
van Evert de Ronde helpt u
graag. Natuurlijk zijn zij ook op
Facebook te vinden, waar zij geregeld leuke acties aanbieden.
Evert de Ronde, IJmuiderstraatweg 45, IJmuiden. www.evertderonde.nl of telefoonnummer
0255-541420.
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Historische zaal in
Zee- en Havenmuseum

Nieuw
kleuterklasje
De Beekvliet
Velserbroek - Het was afgelopen maandag een rustige en
toch meteen vertrouwde start
van de basisschool voor de tien
leerlingen die het klaslokaal
binnenkwamen. Een klasje met
alleen vierjarige klasgenootjes
die op hun gemak aan de nieuwe school kunnen wennen, dat
is toch wel luxe. Veel kinderen
kenden elkaar al van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en dat maakte het meteen gezellig. Omdat er de afgelopen maanden veel meer
aanmeldingen voor de kleutergroepen waren dan vooraf kon
worden voorzien, is De Beekvliet een nieuwe groep voor de
jongste leerlingen gestart. Alle kinderen die dit schooljaar
nog op school beginnen, komen niet in een grote kleuterklas terecht, maar in deze instroomgroep. Het was wel even
wennen, maandagochtend. Zo’n
groot lokaal vol spullen om mee
te knutselen, spelen, puzzelen
en wat al niet meer, voor zo’n
klein groepje kinderen. Maar
vriendjes genoeg want er worden de komende weken nog
een paar nieuwe klasgenootjes
verwelkomd. Er is meteen druk
met blokken en klei gespeeld
en juf Tamara las een spannend
verhaal voor. Er is de komende
tijd weer genoeg ruimte voor de
jongste Velserbroekers om een
fijne start op school te maken.

Spaans trainingskamp
voor Velsen vrouwen
Driehuis - Nog maar 18 maanden geleden degradeerden de
dames van Velsen van de tweede
naar de derde klasse. Door een
samenloop van omstandigheden
mocht Velsen seizoen 2013-2014
toch in de tweede klasse uitkomen en werd prompt kampioen.
De verwachtingen voor de eerste
klasse, waar het team dit seizoen
in uitkomt, waren niet hooggespannen. Handhaving in de eerste klasse leek, op het eerste gezicht, het hoogst haalbare. Onterecht, zo bleek later. Velsen staat,
zeer knap, derde op de ranglijst en is allesbehalve een eendagsvlieg gebleken. Het gebrek
aan ervaring op dit niveau wordt
steevast gecompenseerd door
onverzettelijkheid en strijd. Het
spelniveau van het team is ook
nog eens behoorlijk gestegen
sinds het begin van de competitie, waardoor Velsen mag blijven hopen op meer. Om de goede teamspirit te onderstrepen is
er een heus trainingskamp georganiseerd in Spanje. In het

weekend van 10 januari reist
trainer Johan Kraaikamp met
maar liefst 21 selectiespeelsters
af naar Marbella. De tickets zijn
door de meiden zelf bekostigd.
Het onderkomen is het prachtige Banus Lodge (foto), wat voor
deze gelegenheid kosteloos beschikbaar is gesteld door Loes
en Willem Martens. Het bestuur van Velsen heeft de dames een bedrag in het vooruitzicht gesteld, waardoor alle kosten zijn opgevangen. Het weekend zit vol sportieve activiteiten,
zoals een bootcamp, een beach
voetbaltoernooi en diverse trainingen op het strand en op het
veld. Tussen de activiteiten door
is er uiteraard ook tijd voor ontspanning en gezelligheid. Met
20 graden en zon is het heerlijk vertoeven in het zuiden van
Spanje. Wilt u meer weten over
het verblijf van de damesselectie in Marbella, kijk dan op www.
banuslodge.com. De plek om er
lekker even tussen uit te gaan in
het zuiden van Spanje.

Gastoptredens in Burgerzaal

Nieuwjaarsconcert
IJmuider Harmonie
Aangehouden
met softdrugs
Beverwijk - De politie heeft in
een woning aan de Italielaan in
Beverwijk op vrijdagavond 2 januari drie mannen aangehouden op verdenking van het bezit en mogelijk dealen van softdrugs. In de woning werd een
hoeveelheid hennep aangetroffen en dit is door de politie in
beslag genomen. De drie mannen, afkomstig uit Beverwijk,
Assendelft en Wognum, in de
leeftijd van 21 tot 25 jaar, zijn
voor nader onderzoek meegenomen naar het politiebureau
en ingesloten.

IJmuiden - Het IJHmusementsorkest geeft zaterdag 11
januari weer haar traditionele
concert in de burgerzaal van
het stadhuis te Velsen. Er zijn
diverse gastoptreden.
Een traditie moet je koesteren. Dirigent Theo Bleeker en zijn orkest
hebben ook in dit nieuwe jaar
weer prachtige stukken op de lessenaar staan om het nieuwjaarsconcert dat vol zit met muzikale
hoogstandjes en vocale verrassingen te doen slagen. Vocaliste
Monique van de Keer is aanwezig, en als solo gitarist André Berger. Gastsolisten, maar ook solisten uit het orkest gaan zorgen
voor de ‘finishing touch’.
De IJmuider Harmonie die in 2015
zeventig jaar bestaat, zal een diversiteit aan muziek ten gehore brengen. Zij zullen het pu-

bliek op een feestelijke en muzikale manier entertainen. Glenn
Miller komt langs. Het is tenslotte ook 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Robby Williams
wordt gespeeld, en onder andere een prachtig stuk van Rudolf
Bos. Hij componeerde vele prachtige muziekstukken voor theater,
tv en series. Bij de eerste klanken
weet een ieder over welke serie
het gaat.
Na een prachtige avondvullende Night of the Proms-avond in
Stadsschouwburg Velsen afgelopen november speelt IJmuider Harmonie nu in het stadhuis
van Velsen. Het Nieuwjaarsconcert met het IJHmusementsorkest
Ivan Jmuider Harmonie begint 11
januari om 12.00 uur. Zaal open
om 11.30 uur. Entree gratis. In de
pauze is er tegen een kleine vergoeding iets te eten en drinken.

IJmuiden - – De Historische zaal
in het Zee- en Havenmuseum
heeft een geheel ander uiterlijk
gekregen. Beleef de Breesaap,
het graven van het Noordzeekanaal en waan je in Oud-IJmuiden.
De Historische zaal heeft een geheel ander uiterlijk gekregen. Beleef de Breesaap, het graven van
het Noordzeekanaal en waan je
in Oud-IJmuiden.
Bij binnenkomst van de zaal zie je
in de vitrine de ongerepte Breesaap in 1865. Kanaalgravers komen om ‘Holland op z’n smalst’ te
doorgraven. Sommigen bouwen
noodgedwongen zelf een hut om
met hun gezin in te kunnen wonen. Het is een tijd van hard werken en vaak bittere armoe. Elf
jaar later wordt het Noordzeekanaal geopend door Koning Willem III en ontstaat IJmuiden. Even
verder in de zaal stap je IJmuiden
anno 1904 binnen. Aan de kade
in de Zeesluis ligt de Rembrandt,
het eerste schip dat officieel van-

uit zee door het Noordzeekanaal
voer, te wachten om geschut te
worden. Aan de overzijde van de
kade staat de eerste bebouwing
van IJmuiden, het Loodswezen,
het Post- telegraafkantoor en de
Sluiswachters-woningen. Door
ramen en luikjes te openen krijg
je een indruk hoe het leven toen
was. Bij het verlaten van de zaal
zie je één van de eerste gravures
van Oud-IJmuiden en een maquette van het stratenplan met
de bebouwing van 1904.
Dit project kon gerealiseerd worden door de inzet van vele vrijwilligers, enkele financiële schenkingen en de hulp van verschillende sponsoren. Het ontwerp en
de inrichting is geheel in eigen
beheer gedaan.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden, telefoon 0255 538007. Openingstijden: woensdag, zaterdag
en zondag van 13:00 tot 17:00
uur. Zie ook www.zeehavenmuseum.nl.

Zilveren jubilarissen

Dré en Ria al 25 jaar
vrijwilliger OIG-IHD
Velsen - Dré van Maanen en
Ria Graafsma zijn beiden 25
jaar actief als vrijwilliger bij de
Stichting OIG-IHD. Het toeval wil dat OIG op 25 september 1965, dus 50 jaar geleden,
werd opgericht. Met de huidige twee zilveren jubilarissen
kan teruggekeken worden op
een rijke geschiedenis en op
vele anekdotes uit het verleden. Aan het gouden jubileum
zal in de maand september extra aandacht worden geschonken.
Dré van Maanen woonde om
de hoek van De Abeel, het huidige centrum van de stichting.
Zij startte als bijrijder, samen
met haar man Tom als chauffeur, in de sector vervoer. In de
loop der jaren heeft Dré zich
ook gericht op andere sectoren; zo helpt zij bij het sorteren
van de kleding in de winkel,

staat zij paraat bij het versieren
en schoonhouden van het gebouw en vervult zij de avonddienst als het Velser Operakoor
Bel Canto aan het repeteren is.
Ria Graafsma is één van de
dames die als chauffeur op de
busjes rijdt en is een stuwende kracht bij de evenementencommissie die de vakantieweek, de feestmiddag en
de dagtocht voor haar rekening neemt. Bij problemen kon
de stichting in die tijd ook altijd een beroep doen op haar
man Ton Graafsma. Ria kent
ook nagenoeg alle gasten en is
een warme gastvrouw met een
oog voor detail. Na een korte
toespraak mochten beiden uit
handen van Rob van Ballegoij,
de secretaris van de stichting
OIG-IHD, de oorkonde en het
symbool in glas in ontvangst
nemen.
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Uri Coronel geeft
lezing bij MKB-IJmond
Velsen-Zuid - MKB-IJmond
heeft besloten om haar algemene ledenvergadering en NieuwjaarsMKBorrel op de avond van
20 januari dit jaar in een andere vorm te gieten door een vooraanstaand spreker uit te nodigen: ondernemer, voormalig Ajax
voorzitter, voormalig voorzitter
VNO NCW Amsterdam en huidig voorzitter van Artis; Uri Coronel. Plaats van handeling: SC Telstar Stadion!
Coronel zal een boekpresentatie geven van zijn autobiografie; ‘Uri, mijn familie, mijn leven’.
In dit boek verhaalt de uit een
Joods ondernemersgezin komende Coronel over zijn aangrijpende Joodse familiegeschiedenis, zijn zakelijke loopbaan, zijn
Ajax-periode, zijn huidige (gezins)leven, de oorlog, zijn liefde voor Ajax, de ruzie met Cruijff
en zijn huidige werkzaamheden.
Een indrukwekkend verhaal dat
u niet mag missen!
In het voorwoord van het boek
benadrukt Coronel dat de lezer
geen literair meesterwerk hoeft
te verwachten maar een familiegeschiedenis. Hij schuwt er niet
voor in het boek zijn mening te
geven over een aantal onderwerpen waar hij mee te maken had.

Zo vertelt hij voor het eerst over
zijn eigen levensgeschiedenis en
die van zijn familie, over het naoorlogse Joodse leven in Nederland en de onverbrekelijke band
met Israël. Zijn ouders die na de
verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog niet bij de pakken
gingen neerzitten. Door hard te
werken en zich in te zetten voor
de maatschappij. In het ontroerende eerste hoofdstuk vertelt hij
hoe hij met zijn vrouw de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor bezoekt, om daar zijn vele vermoorde familieleden te gedenken. Opvallend zijn de parallellen in het zakelijk leven tussen
zijn (inmiddels overleden) vader en zoon Uri. Zijn vader gaf
zelf het goede voorbeeld. Hij zat,
net als Uri, ook in talrijke besturen. In het verzekeringswezen,
in maatschappelijke, maar ook
in culturele organisaties. En natuurlijk gaat het boek ook uitgebreid over Ajax, de Amsterdamse voetbalclub waarmee Coronel bijna zijn hele leven verbonden was en nog is. Ondernemers
die geïnteresseerd kunnen zich
aanmelden via de website van
MKB-IJmond; www.mkb-ijmond.
nl. Aanwezigen krijgen het boek
aangeboden door de vereniging.

Hofstede
biljarttoernooi
weer van start

Gezellig kersttoernooi
Velserbroek - Ook dit jaar organiseerde Tenniscentrum Velserbroek weer een kersttoernooi
voor dubbels. 27 december werd
gestart. Het toernooi duurde vier
dagen. Veel bekenden kwamen
elkaar weer tegen waardoor er
een gezellige sfeer hing.
Dit jaar hadden ook twee zeer ervaren speelsters uit Alkmaar zich
ingeschreven voor het hoogste
niveau, de DD 4/5+. Netty Bak en
Marijke ter Heerdt, beiden 70+,
wonnen uiteindelijk deze poule.
Bij de HD 4/5 waren er twee poules waarbij de winnaars hiervan
de finale speelden. Jordy Kremer
en Jordy van Hulst wonnen van
Vincent Groen en Rob Wilmink.
Bij de DD 7/8+ waren de deelnemers zeer aan elkaar gewaagd.
Uitslagen met slechts een game
verschil kwamen heel regelmatig voor. Drie koppels gingen de
strijd aan in een finalepoule. Derde plaats was voor Rita Huberts
en Marianne Sorensen. Cor-

rie Mes en Joke Sneekes wonnen in deze poule beide partijen en werden de winnaars. Hierdoor werden Bep Koekenbier en
Mary Vreeken dus tweede. Bij de
HD 6+ verloren Theo Wernke en
Roel Moco met 6-9 de finale van
Dennis Beck en Michiel Das. Dit
was een prachtige wedstrijd om
te zien voor de toeschouwers.
De jeugd heeft in de GD 6 ook
zeer goed tennis laten zien. Omdat elk koppel een keer verloren had moest het aantal +
games de doorslag geven. Brigitte Schiering en Jordy Kremer
hadden net een game meer dan
Meike van der Veldt en Jorri van
der Aar. De winnaars van alle categorieën zijn te vinden op: www.
tcvelserbroek.nl.
Dinsdagavond konden na de
laatste partijen de prijzen worden uitgereikt. Het was weer een
zeer geslaagd toernooi met gezellige koppels en spannende
wedstrijden.

Velserbroek - Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag voor de vijftiende keer het
biljarttoernooi van BC Hofstede op ludieke wijze van start gegaan. Hierbij werd de afstoot onder grote hilariteit verricht door
de (heel kleine) kleinzoon van
de wedstrijdleider. Op zaterdagmorgen speelden de teams van
Hofstede A en Dukdalf tegen elkaar. Met ruim verschil wist Dukdalf de zege te pakken (91–79).
’s Middags stal BC Velserbroek
de show. Het Terras kwam duidelijk tekort tegen een ontketende tegenstander en verloor met
74–87. Maandagmorgen speelden de teams van de Watertoren
en Hofstede A tegen elkaar. Hier
bleek Watertoren de sterkste en
kwam met 88 -75 als winnaar uit
de bus. Komende week zaterdag
10 januari speelt ’s ochtends het
team van de Heerenduinen tegen de Watertoren. In de middagpartij zal de strijd gaan tussen IJmuiden en Hofstede B. Op
maandag 12 januari ontmoeten
de teams van Hofstede A en Velserbroek elkaar. Al met al beloven het weer spannende partijen te worden met een hoop gezelligheid daar omheen. De wedstrijden beginnen ’s ochtends om
9.00 en ’s middags om 13.00 uur.
Belangstellenden zijn welkom in
Wijkcentrum de Hofstede.

Bedrijfsinbraak

Stormvogels E1 en E2
pakken kampioenschap
IJmuiden - Na een spannend
slot van de competitie werd duidelijk dat de E1 en E2 pupillen
van Stormvogels kampioen van
hun afdeling waren. Nadat eerder E2 zich verzekerd had van
het kampioenschap, was het op
de laatste speeldag de beurt
van E1. Met een ruime 7-2 zege op het Hoofddorpse UNO
(Uit Nood Ontstaan) werd de
felbegeerde eerste plaats binnengehaald. Achtervolgers Alliance, SVIJ en KHFC waren
niet in staat aan te haken bij
de scoringsdrift van dit team.

Met maar liefst 68 doelpunten
scoorden zij veruit de meeste
doelpunten van hun competitie.
Dacht iedereen dat E1 veel
doelpunten maakte, E2 maakte het nog bonter !!! Maar liefst
86 keer werd er gescoord door
dit talentvolle team. Na een
nek-aan-nek race met Velsen
E3 bleven zij hun directe concurrent drie punten voor op de
ranglijst. Uitschieter was een
dikke 20-0 overwinning op het
arme ADO ’20. Beide teams
van harte gefeliciteerd met dit
mooie resultaat!

Goud en zilver voor
badmintonners Velsen
Velsen - Vorige week hebben diverse jeugdleden van Badmintonclub Velsen meegedaan aan het Vennewatertoernooi in Heiloo. In de
leeftijdscategorie onder 17 jaar heeft BC Velsen prijzen in de wacht
gesleept. Sabine Buijsman werd eerste in het damesenkelspel en Nico van der Vis en Mathijs Alta sleepten de tweede prijs in het mannendubbel binnen.

Heemskerk - Zondag, om 18.00
uur, is er een inbraak gepleegd
bij een bedrijf aan de Timmerwerf. Een getuige zag een voertuig staan die daar niet hoorde,
vertrouwde het niet en alarmeerde de politie. Hij zag twee verdachte
instappen
Kijk
voorpersonen
het actuele
nieuws die
op
met hoge snelheid wegreden.
Agenten maakten een zoekslag
www.jutter.nl
in de omgeving maar konden
geen verdachten aanhouden. De
dieven namen een grote hoeveelheid gereedschappen mee.
De politie verricht onderzoek.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl
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Wereldkampioen (16)
wint toernooi
IJmuiden - Dinsdag 27 december vond de 27ste editie van het
door Damclub IJmuiden georganiseerde oudejaars sneldamtoernooi plaats. In Denksportcentrum Velsen deden in totaal
62 dammers mee, verdeeld over
drie groepen. In de eregroep was
de pas 16-jarige wereldkampioen aspiranten Jan Groenendijk
uit Wageningen, die afgelopen
jaar ook al Nederlands kampioen
sneldammen bij de senioren (!)
werd, een klasse apart. Ondanks
de niet geringe tegenstand hoefde hij in 25 wedstrijden slechts
6 punten af te staan. Op gepaste afstand volgden de Afrikaanse sneldamtoppers Leopold Sekongo (2e) en grootmeester
Bassirou Ba (3e). Laatsgenoemde moest zijn plaats delen met
oud-DCIJ-voorzitter Jeroen Sterel, die speciaal voor het toernooi uit China was overgevlogen.
Haarlemmer Stefan Stolwijk en
Hin Wong (Den Haag) deelden
de vijfde plaats. De hoofdgroep
was een prooi voor Edwin Torn
(Vlaardingen), die de concurrentie al vroeg in het toernooi op
een niet te overbruggen achterstand zette. De strijd om de overige podiumplaatsen was hevig.
Raymond Koopmanschap (Heerhugowaard) wist met slechts een
punt voorsprong op de concurrentie ongedeeld tweede te worden. De derde plaats moest echter gedeeld worden tussen DCIJlid Jacqueline Schouten, Roy
Coster (Heerhugowaard) en de
Surinaamse jeugdtopper Santosh Bhagwandas, die na het
WK jeugd in Polen in Nederland
vakantie vierde. Tot slot maakte
de DCIJ-jeugd indruk in de promotiegroep. Voor Martijn Vis (13)
duurde het toernooi na een geweldige start nog wat te lang.
Favoriet Max Doornbosch (15)
daarentegen stond zijn koppositie niet meer af en werd met vier
punten voorsprong kampioen.
Nationaal talent Berke Yigittürk
(Den Haag) wist na een moeizame start tweede te worden,
gevolgd door Cees de Leeuw
(Rijnsburg). DCIJ-talent Stella van Buuren, die onlangs 11e
werd bij het WK meisjes, werd
vierde en Mohammed WagidHosain (Amsterdam) vijfde.

www.lijfengezondheid.nl
Wij willen wei

Dag vol gratis worskhops

Zaterdag open huis in
Kunstencentrum Velsen
Velsen - Het Kunstencentrum
Velsen houdt op zondag 11januari van 12.00 tot 16.00 uur
open huis. Deze feestelijke middag kunnen bezoekers meedoen
aan veel gratis workshops zoals hiphop, kinderdans, schilderen, drummen en sieraden maken. Daarnaast zijn er een aantal kijklessen op het gebied van
muziek, beeldende kunst, dans
en theater.
Tegen de frisheid van een
Nieuwjaarsduik kunnen ze op de
Troelstraweg 20 misschien niet
op, maar een cursus volgen bij
het Kunstencentrum Velsen en
de Volksuniversiteit Velsen werkt
enorm verfrissend. Ook in het
nieuwe jaar biedt het centrum
een breed scala aan cursussen
aan waarin zowel de hiphopper

als de klassiek muziekliefhebber, de prima ballerina of kunstenaar in de dop, als de (eeuwige) student iets van zijn of haar
gading kan vinden. Nieuw zijn
onder andere een cursus Social media voor ouders en Kennismaken met wijn. Iedereen die
nieuwsgierig is naar het aanbod,
die een proefles wil komen volgen of alvast kennis maken met
de docent kan op zondag 11 januari vanaf 12.00 uur een kijkje
komen nemen in het Kunstencentrum Velsen. Meer informatie is de vinden op www.kunstencentrumvelsen.nl
Het Kunstencentrum Velsen
staat aan de P.J. Troelstraweg
20 in IJmuiden. Zie ook www.
kunstencentrumvelsen.nl of bel
0255-510684.

D66 Velsen houdt
receptie op straat
Velsen - D66 Velsen hield traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie midden op straat om iedereen een kleurrijk en duurzaam
Velsen te wensen. Bestuur, fractie en wethouder waren zaterdag
in vele kernen in deze gemeente
te vinden voor een nieuwjaarsgroet en om te spreken over wat
er speelt.
De twee onderwerpen die het
meest aan bod kwamen waren
de veranderingen in de zorg en
de staat van de winkelcentra in
de gemeente.
D66 Velsen zal in de gaten blijven houden of er door de overheveling van de zorgtaken niemand buiten de boot gaat vallen. Ook uit verhalen over mantelzorgers blijkt wederom dat deze mensen goud waard zijn en
moeten blijven worden ondersteund. Goede voorlichting over
de veranderingen blijven de komende tijd belangrijk alsmede
begeleiding van de mensen doof
de zogenaamde keukentafelgesprekken.
In IJmuiden is men blij dat eindelijk de Lange Nieuwstraat onder-

handen genomen gaat worden,
maar men vindt het wel lang duren. De leegstand is in alle kernen onderwerp van gesprek geweest. Ook in 2015 zal D66 het
college erop aanspreken over
hoe zij het ondernemerschap
kunnen stimuleren en bevorderen. Het ondernemen zal door de
ondernemers moeten gebeuren,
de gemeente kan wel stimuleren
en faciliteren.

Domino’s overvallen
IJmuiden - De politie heeft
een onderzoek ingesteld na
een gewapende overval op
een pizzazaak aan de Kennemerlaan. Het incident gebeurde vorige week vrijdag
rond 21.00 uur.
Een man in donkere kleding
bedreigde het personeel van
de pizzazaak met een mes en
dwong geld af te staan. Na de
overval verdween de dader te
voet in onbekende richting. Niemand raakte gewond.
De politie is direct na de melding
op zoek gegaan naar de dader,
maar hij werd niet meer aangetroffen. Ter plaatse werd onderzoek verricht door de o.a. af-

deling forensische opsporing,
het overvallenteam en ook een
hondengeleider heeft met zijn
hond gezocht naar sporen.
Meerdere getuigen zijn gehoord
en de rechercheurs van het
overvallenteam zijn bezig met
het onderzoek. Vlak na de overval is een Burgernetmelding uitgegaan.
Mocht u nog informatie hebben over deze overval en dit nog
niet gedeeld hebben met de politie; belt u dan s.v.p. met de politie in IJmuiden via tel.nr. 09008844 (lokaal tarief). Wilt u liever anoniem blijven? Belt u dan
met Meld Misdaad Anoniem via
0800-7000. (foto: Ko van Leeuwen)

Spotgoedkope tarieven
voor Telstar-Jong Ajax
Velsen - De tweede helft van
het seizoen begint direct met
een prachtig affiche in het Telstar stadion. Telstar ontvangt
het Jong Ajax van trainers Andries Ulderink en Jaap Stam.
Telstar hoopt net als vorig seizoen te mogen genieten van
volgepakte tribunes. Speciaal
voor groepen biedt Telstar de
volgende tarieven aan: 50 euro Oost voor jeugd (15 kaar-

ten), 150 euro Vak A voor senioren (15 kaarten) en 100 euro Zuid tribune (15 kaarten).
Deze actie is geldig voor amateurverenigingen en scholen.
Wilt u gebruik maken van deze
actie of wilt u de wedstrijd bezoeken met een grotere groep?
Neem dan snel contact op via
info@sctelstar.nl met uw wensen. Samen schreeuwen wij Telstar naar de overwinning!

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Filmavond
voor vrouwen

Word fit met tennis!
Vanaf februari kunt u meedoen
met het beweegprogramma ‘Fit
met Tennis’. Dit programma, dat
speciaal bedoeld is voor mensen met weinig sportervaring,
bestaat uit 21 wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagochtend. Na een intake gaat u samen met een fysiotherapeut 6
weken werken aan het verbeteren van uw conditie. Vervolgens
krijgt u 15 weken lang tennisles
van een professioneel tennisleraar. Om deel te nemen aan dit
programma hoeft u geen ervaren
sporter te zijn maar u moet wel in
of voor 1970 geboren zijn en een
minimum inkomen hebben. U
hoeft geen tennisballen of –racket aan te schaffen daar zorgen
wij voor. Dit programma is een
samenwerkingsverband tussen
LTC de Heerenduinen, Fysiotherapie Maas, en Stichting Welzijn
Velsen. Het wordt gesponsord
door ZonMw en ondersteund

door Gemeente Velsen en huisartsenpraktijk Het Baken. Uw eigen bijdrage voor deze 21 weken
is 40 euro. Als u na deze periode wilt blijven tennissen kunt u
tegen een gereduceerd tarief lid
worden van LTC De Heerenduinen. De lessen vinden plaats bij
LTC De Heerenduinen, het tennispark gelegen aan de Heerenduinweg 12 in IJmuiden. De
voorlichtingsbijeenkomst is op
woensdag 14 januari en op 11
februari om 10.00 uur in de kantine van de vereniging.
Voor aanmelden of meer informatie over het programma Fit
met Tennis kunt u contact opnemen met Nicole Sheridan, buurtsportcoach voor volwassenen in
Buurtcentrum de Spil. Ook voor
informatie over andere sportmogelijkheden kunt u bij ons terecht Bel: 0255-510186 / 0612798959 of mail: buurtsport@
welzijnvelsen.nl

De Brulboei - De Filmavond voor
vrouwen begint 2015 met een komisch drama op woensdagavond
14 januari. In de ﬁlm Delivery
Man leeft u mee met David Wozniak (Vince Vaughan), een spermadonor. Op een dag komt hij er
achter dat hij al 533 kinderen op
de wereld heeft gezet en dat een
grote groep van hen de spermabank vraagt om de identiteit van
de donor bekend te maken. Tegelijkertijd probeert zijn vriendin uit
te zoeken of David wel een goede
vader is… Neem familie en vriendinnen mee, het wordt een vrolijke avond! De ﬁlm begint om 20.00
uur en kaartjes à 2,50 euro zijn
dan verkrijgbaar aan de zaal. Alle informatie vindt u ook op www.
buurthuisdebrulboei.nl

Dwarsligger
leeft op....
zondag
De Dwarsligger - Onder dit
motto organiseren een aantal vrijwilligers vanaf zondag 18
januari tussen 14.00 en 17.00
uur een inloop, MOM geheten (Mensen Ontmoeten Mensen). Doel: het bij elkaar brengen van bewoners van de wijk.
Er kan worden gekaart, gedart
en gebiljart op deze middagen
(tweede en vierde zondag van
de maand) of gewoon een praatje maken aan de bar of de stamtafel in een gezellige setting. De
beide initiatiefneemsters Debbie
en Esther, twee oud-vrijwilligers
van de Dwarsligger (tel: 512725),
hebben er veel zin in en verwijzen naar hun Faceboek pagina
‘De Dwarsligger Leeft’ voor nadere berichtgeving.

Sportief
wandelen

Ouder- en kindochtend
Kansen & Zo - Elke woensdag
van 9.30 tot 11.00 uur is er in
Buurtcentrum de Spil de Ouderen kindochtend, een ontmoetingsochtend voor (groot)ouders
met kinderen van 0 tot 4 jaar. De
kinderen kunnen samen spelen terwijl de ouders kofﬁe drinken en gezellig met elkaar pra-

ten. U kunt als u dit wilt eenvoudige opvoedingsvragen bespreken met één van de medewerksters. Samen met uw kind kunt
u meedoen aan een korte activiteit, zoals een knutselwerkje maken of bewegen op muziek. De
kosten zijn 1 euro per keer. Meer
weten? Bel: 06-23802814.

Stichting Welzĳn
Velsen wenst
iedereen een
heel gezond 2015

Buurtsport - Op donderdagochtend 15 januari begint er
weer een training ‘Sportief wandelen’ vanuit Buurtcentrum de
Spil. Dit heette voorheen de Beweeggroep 50+. U kunt kiezen
uit twee niveaus: voor de echte
beginners is dit een half uur van
9.30 tot 10.00 uur en voor de iets
meer gevorderde loper is dit een
uur van 10.00 tot 11.00 uur. Na
aﬂoop kunt u nog even bijkomen
met een kopje kofﬁe of thee.
De kosten zijn respectievelijk 1
of 2 euro per keer. Meer weten?
Bel: Nicole Sheridan, buurtsportcoach voor volwassenen op 0612798959 of 0255-510186 of bel
de trainster Silvia Springveld op
06-40346650 of mail naar SW@
springveld.nl.

Tijd voor Taal
De Koe - In 2015 is het mogelijk in Jongerencentrum de Koe
op maandagochtend van 10.00
tot 11.30 uur deel te nemen aan
Tijd voor Taal. De groep is bedoeld voor volwassenen met een
spraak/ taalprobleem ten gevolg
van een hersenbloeding, ziekte van Parkinson of andere neurologische problematiek . De
groep is echter ook toegankelijk
voor volwassenen met een aangeboren taalontwikkelingsprobleem. Doordat er op verschillende niveaus gewerkt zal worden kan iedereen aansluiting

vinden bij de groep. Het doel is
volwassenen met een spraak/
taalprobleem samen te laten oefenen en ervaringen uit te wisselen. In anderhalf uur worden er
oefeningen geboden, is er ruimte
voor kofﬁe en thee en kunt u aan
logopedist Laura de Haas vragen
stellen rondom uw problematiek.
In 2015 zullen er vier bijeenkomsten zijn, op 26 januari, 30 maart,
18 mei en 29 juni. De totale kosten bedragen 10 euro, inclusief
kofﬁe/thee. Meer weten? Bel:
023-5201264 of mail naar: logopedie@velserbroek.info

Madagaskar in IJmuiden
De Dwarsligger - Zomer 2013
is fotografe Kirsten van Zandvoort afgereisd naar het Afrikaanse eiland Madagaskar. Een
maand lang heeft zij ontzettend
veel moois mogen zien en fotograferen. Een selectie van haar
foto’s is vanaf 6 januari te bewonderen tijdens een expositie
in Buurtcentrum de Dwarsligger.
Na een rondreis van een maand
keerde Kirsten terug naar huis,
maar Madagaskar bleef haar
achtervolgen. “De impact die het
land op mij heeft gehad en de
foto’s die daarbij horen zijn mij
te veel waard om voor mezelf te
houden, er moet iets mee gebeuren”, aldus Kirsten.
Dankzij Carrie Nupoort heeft zij
nu een mooie ruimte tot haar beschikking om de foto’s te kunnen

exposeren.
De foto’s zijn vooral beelden uit
het dagelijks leven van Madagaskar, dit omdat juist de bevolking zoveel indruk heeft gemaakt op Kirsten. “De bevolking is arm, maar is zeer vriendelijk en mensen zijn hun glimlach nog niet verloren”.
Meer weten? Bel: 0255-512725.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Nieuwjaarsreceptie Velsen 2015

Burgemeester wijst op belang van samenwerking
Een Romeinse aftrap, een krachtige toespraak van burgemeester Weerwind, everzwijn, olijven
en druiven op de schalen en een
fraai muzikaal optreden van harpiste Andrea Voets. En niet te
vergeten de beste wensen voor
iedereen. Dat waren de ingredienten van de Nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Velsen.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen op maandag 5 januari 2015 werd druk bezocht. De receptie werd ingeluid door een toespraak van Tacitus. De Romeinse
geschiedschrijver Tacitus opende
met zijn toespraak officieel het Romeinenjaar 2015 (MMXV). Deze rol
werd vertolkt door Paul Karremans
van de Stichting Romeinen in Velsen. In 2015 is het namelijk 2000
jaar geleden dat de Romeinen in
Velsen neerstreken. Vandaar dat dit
jaar Romeinse accenten de Velsense
evenementen zullen opsieren. Tenslotte dankte hij met een knipoog de
inwoners voor de trouwe afdracht
van belastingen aan keizer Tiberius.
Samenwerking
Later nam Franc Weerwind het
woord. Onze burgemeester wees
op het belang van de samenwerking. Succes maak je niet alleen.

Gemeente, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Velsen hebben elkaar nodig om de doelen te bereiken. Raadsleden, college van burgemeester en

wethouders en ambtenaren zijn niet
van een andere mensensoort. De gemeente denkt mee en is ondersteunend als het gaat om plannen en investeringen. Samen staan we sterk.

De aanwezigen genoten zichtbaar
van de toespraken, de Romeinse gezelligheid en het muzikale optreden.
Opgetogen keerden ze huiswaarts.
(foto: Reinder Weidijk)

Vragen over veranderingen in de zorg? Kom langs!
Hebt u vragen over de veranderingen in de zorg? Wethouders Baerveldt, Verkaik en Te Beest staan in januari 2015 bij een informatiekraam op de weekmarkt in Santpoort-Noord (16 jan.’15) en in IJmuiden (29 jan. ’15). Daarnaast staat vrijdagochtend 9 januari as. een
informatiekraam bij de DekaMarkt in Velsen-Noord. Bij de informatiekraam kunt u uw vragen stellen en informatie krijgen over de
zorg-, werk- en inkomenstaken die de gemeente overneemt van het
Rijk.

Hulp en ondersteuning dichtbij. Dat wil de gemeente bereiken. Des te
meer reden voor de betrokken wethouders Annette Baerveldt (Jeugdbeleid), Arjen Verkaik (Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid) en Robert
te Beest (Wet Maatschappelijke Dienstverlening) om de straat op te gaan
vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.
Vragen beantwoorden maar ook ophalen is het doel. Er zijn ook medewerkers van de gemeente en het Sociaal Wijkteam bij, allemaal deskundigen die goed op de hoogte zijn van de veranderingen.

Informatiekraam
Er is veel veranderd in de wetgeving, maar mensen die hulp nodig hebben blijven dit krijgen. In 2015 gaat de gemeente vooral met mensen in
gesprek. Voor iedereen die vragen heeft over de veranderingen in de zorg
en een informatiekraam wil bezoeken, kan dit doen op:
Vrijdag 9 januari
09.00 – 13.00 uur Dekamarkt Velsen-Noord
Vrijdag 16 januari
09.00 – 13.00 uur weekmarkt Santpoort-Noord
Donderdag 29 januari 09.00 – 13.00 uur weekmarkt IJmuiden
Zorgloket
Iedereen die vragen heeft en niet in de gelegenheid is een informatiekraam te bezoeken, kan toch bij de gemeente terecht. Dit kan door te bellen naar 140255, via de website www.velsen.nl of langs te gaan bij het
zorgloket in het gemeentehuis, dat open is tot 15 januari. U kunt terecht
van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur ’s morgens en
tussen 2 en 4 uur ’s middags. Op deze uren is er een balie speciaal voor
gereserveerd, maar u kunt ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis terecht.
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Koninklijke Onderscheiding voor de heer Cor Oudendijk
Afgelopen maandag heeft de heer
Cor Oudendijk uit Velsen-Zuid uit
handen van burgemeester Franc
Weerwind een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hij is Ridder
in de Orde van Oranje Nassau geworden. De uitreiking vond plaats
tijdens de nieuwjaarsreceptie bij
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Dat was tevens het moment waarop ‘de rots
in de branding’ afscheid nam van
de KNRM.

De heer Oudendijk heeft vanuit zijn
achtergrond als ervaren zeeman,
bergingsinspecteur en havenmeester van Amsterdam veel bijgedragen op het gebied van goed zeemanschap, eigen veiligheid en opleiding
van bemanningsleden. Ook heeft de
heer Oudendijk vanuit zijn nautische netwerk veel contacten aangeboord in het belang van de KNRM en
het reddingstation IJmuiden.

Sinds 1994 was hij lid van de plaatselijke commissie van het reddingstation IJmuiden, die verantwoordelijk
is voor de operationele gereedheid,
degelijk reddingmateriaal en goed
getrainde vrijwillige bemanning. De
heer Oudendijk werd in 2012 secretaris van het reddingstation IJmuiden. In die functie was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken binnen het reddingstation
en voor de contacten met het hoofdkantoor.
Reddingsacties
In de periode waarin hij deel uitmaakte van de plaatselijke commissie zijn 764 acties uitgevoerd, waarbij 1217 mensen veilig aan wal werden geholpen en 18 dieren. Ook al
maakte de heer Oudendijk geen deel
uit van de bemanning, hij schuwde
niet om zelf ook aan acties deel te nemen. Hij heeft overigens zijn onder-

scheiding niet alleen te danken aan
genoemde werkzaamheden voor de
KNRM, maar ook voor zijn diensten
als voorzitter van de Vereniging van
Havenmeesters in Nederland en bestuurslid Stichting Sail Amsterdam.

Op de foto van Reinder Weidijk
staan van links naar rechts echtgenote Hilda Oudendijk, dochter Sophie, de heer Cor Oudendijk en burgemeester Franc Weerwind.

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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
december 2014 tot en met 2 januari 2015 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
Platanenstraat
50,
vervangende nieuwbouw Vellesan College
(30/12/2014) w14.000633;
Nachtegaallaan 15, plaatsen dakopbouw (31/12/2014) w14.000641;

Pres. Steynstraat ong., oprichten 4 grondgebonden woningen
(30/12/2014) w14.000636;
Zeewijkplein ong., herontwikkelen winkelcentrum Zeewijkplein
(25/12/2014) w14.000631;
Planetenweg ong., plaatsen bouwbord
(reclame)(29/12/2014)
w14.000630.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 4, oprichten berging
(30/12/2014) w14.000637.

Velsen-Zuid
Park Velserbeek ong., oprichten overkapping (30/12/2014) w14.000634.
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 6, kappen 2
bomen (30/12/2014) w14.000635;
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzigen bestemming bedrijf naar wonen
(30/12/2014) w14.000639;
Kopslaan 3, vergroten woning
(02/01/2015) 33-2015.
Velserbroek
Rijksweg 287, aanpassen gevelreclame en terreinmeubilair (30/12/2014)
w14.000640.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Infopagina
8 januari 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Aanvragen (vervolg)
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbin-

nen zij op de volgende aanvra(a)g(en)
dienen te beslissen verlengd met zes
weken:

IJmuiden
Breesaapstraat 54, wijzigen functie en gevelopeningen begane grond
(12/11/2014) w14.000562.

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.

(30/12/2014) w14.000600.

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 NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Moerbergplantsoen ong., kappen
boom (30/12/2014) w14.000488;
Edisonstraat 14, wijzigen sportschool
in
2
appartementen
(02/01/2015) w14.000583;
Dolfijnstraat 208, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(30/12/2014)
w14.000594;
Saturnusstraat 19, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)

Re-enactment, 5 en 6 april 2015,
Forteiland IJmuiden (05/01/ 2015)
u14.012138;
AGU Mountainbikerace Egmondpier-Egmond, 10 januari 2015,
strand Velsen Noord (06/01/2015)
u14.012826.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Gildenlaan 48, plaatsen dakkapel
(02/01/2015) w14.000587.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Evenementen artikel 2:17 APV
NK Kitebuggy, 11 en 12 april 2015,
Strand IJmuiderslag zone 3 IJmuiden (05/01/ 2015) u14.012232;

APV artikel 5:18
Vergunningverlening tijdelijke informatiekraam aan de Wijkerstraatweg 133-135 nabij de Dekamarkt in Velsen-Noord op vrijdag
9 januari 2014 van 09.00-13.00 uur.
u14.012857, verzonden 31 december
2014.
De gemeente krijgt nieuwe taken
en verantwoordelijkheden. Wethouders en medewerkers van de gemeente Velsen doen hun best om inwoners daarover zo goed mogelijk te
informeren. Ze realiseren zich dat er
toch nog vragen zullen zijn.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig
zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Awale, A.H.
Blanken, K.R.R.
Bos, I.N.
Broekema, L.
Chudziak, K.J.
Demir, Ş.
Gamparidis, M.
Gwiżdż, R.K.
Gwiżdż, T.
Hanyu, M.
Harfst, H.A.
Harfst, R.
Hristov, I.

geb. 12-08-1971
geb. 29-09-1986
geb. 08-06-1974
geb. 01-10-1954
geb. 16-11-1988
geb. 29-10-1962
geb. 23-02-1994
geb. 23-01-1981
geb. 04-05-1980
geb. 17-08-1981
geb. 06-09-1967
geb. 24-02-1988
geb. 05-10-1977

Hussein Nur Mohammud
Ivanova, A.S.
Koeleveld, M.
Matthaei, W.
Ochtera, J.M.
Pastwa, K.
Przygoda, M.B.
Šebková, Z.
Tepe, Z.A.
Todorov, H.E.
Wildeboer, M.M.
Witschge, K.A.

geb. 00-00-1987
geb. 16-05-1971
geb. 10-09-1991
geb. 13-09-1955
geb. 14-10-1962
geb. 09-11-1986
geb. 04-11-1996
geb. 22-11-1989
geb. 28-09-1977
geb. 24-01-1994
geb. 08-02-1966
geb. 15-11-1975

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt,
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
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.

