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Velsertunnel als attractie

VERSPREIDNET
OP ZOEK NAAR LEUKE

BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT?

Bel Martin van Ooyen:
0251-674433 of mail:
info@verspreidnet.nl

SPEEDDATE!
Voor verpleegkundigen en
verzorgenden IG met hart voor
dementie en/of palliatieve zorg

Kom donderdagavond 19 januari
vanaf 19 uur naar onze speeddate
en ontdek alle mogelijkheden.
Crocusstraat 1, 2071 NW Santpoort-Noord

www.dezorgspecialist.nl

TELSTAR
Velsen - Na negen maanden
gaat de Velsertunnel maandagochtend weer open. De
tunnel wordt heropend door
minister Schultz van Haegen. De omvangrijke renovatie van de tunnel die 105
miljoen euro heeft gekost is
zo goed als voltooid. Afgelopen zondag kon het publiek
te voet een kijkje nemen in
de vernieuwde Velsertunnel.
Van die mogelijkheid werd
volop gebruik gemaakt.
Eigenlijk was het de bedoeling
om zowel zaterdag als zondag
een publieksdag te organiseren. Omdat het KNMI vrijdag
code oranje afkondigde in verband met de gladheid, werd de
eerste dag van het evenement
geannuleerd en werden de bezoekers uitgenodigd om zon-

dag langs te komen. Daarvoor
moest wel te elfder ure van alles worden geregeld, zoals extra medewerkers en een aanpassing van de gemeentelijke
vergunning. Dat is allemaal op
tijd gelukt en zondag was de
Velsertunnel daarom voor even
een druk bezochte toeristische
attractie.
Duizenden mensen zagen onder meer foto’s van de werkzaamheden. Medewerkers van
Rijkswaterstaat lichtten de
aanpassingen en nieuwe systemen in de tunnel toe en aan
het eind van de tunnel stond
een aantal machines opgesteld
die bij de renovatie een rol
hebben gespeeld. Er zijn de afgelopen maanden 22.616 zakken reparatiemortel verwerkt,
er werden 2.200 LED-lampen
geplaatst en er werd voor 375

kilometer aan koperkabel aangebracht. Het ventilatiesysteem
werd geheel vernieuwd, rook
wordt voortaan in de rijrichting
de tunnel uitgeblazen. Tussen
de twee tunnelbuizen in zijn
vijf zogenoemde veilige ruimtes gebouwd. Een veilige ruimte biedt plaats aan bijvoorbeeld
alle passagiers van een touringcar en maakt deel uit van
een vluchtroute via de andere
tunnelbuis.
De Velsertunnel is nu 12 centimeter hoger dan voorheen,
maar blijft daarmee nog wel
de laagste tunnel van het land.
Omdat ook de hoogtesignalering nu iets toleranter is, hoopt
men dat het aantal onnodige
afsluitingen van de tunnel beperkt zal blijven. (Bos Media
Services) (foto: Erik Baalbergen)

RKC
WAALWIJK
VRIJDAG
13 JANUARI
20.00 UUR

DEZE WEEK IN DE KRANT

De diabetes revolutie

Dales is niet zo traditioneel
Velsen - ,,Ik ben niet zo traditioneel’’, zei burgemeester
Frank Dales maandagavond
tijdens de nieuwjaarsreceptie op het stadhuis. Maar om
de mensen tegemoet te komen kwam er toch een traditionele speech. De grote verrassing was dichteres/rapper Demi Baltus die voor en
na de speech van de burgemeester op geheel eigen wijze, razendsnel en razendknap, Velsen belichtte en
daarmee de show stal.
Burgemeester Dales vertelde zich welkom te voelen in
Velsen. Vanuit dat warme gevoel hoopte hij dat de Velsenaren ook de statushouders

die hier komen zo’n hartelijk
welkom bereiden.
Uiteraard werd teruggekeken op 2016 en werd vooruit gekeken naar alle plannen voor Velsen. Omdat Velsen momenteel een mooie financiele positie heeft hoeft
men niets te vrezen, maar
met bepaalde veranderingen
op komst dient men wel een
wakend oog te houden op de
toekomst.
Groot nieuws waren de aangekondigde Burgertop op 11
februari en het Velsen Forum op 8 februari. Bruikbare ideeën die hieruit voortko- De nieuwjaarsreceptie is het het beste voor 2017 te wenmen kunnen worden meege- ideale moment om met een sen. En dat gebeurde volop.
nomen in de plannen.
hapje en een drankje elkaar (Karin Dekkers)

CDA Velsen
Vertrouwd
gaat
versterkt
hetdichtbij
nieuwe
en
jaar in!

Maandag gaat
de Velsertunnel

weer open!
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COLOFON Alzheimer Trefpunt
Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

Velsen - Op dinsdag 17 januari is het eerste Alzheimer
Trefpunt in Velsen. Het onderwerp is ‘Dementie en het levenstestament.’ In een levenstestament kunt u vastleggen
hoe u wilt dat de belangrijkste
zaken in uw leven verlopen,
als u dit zelf niet meer kunt regelen. Het is een notariële volmacht aan iemand die u vertrouwt om in uw naam al uw
zaken te behartigen. U geeft
daarin uitgebreide aanwijzingen aan uw gevolmachtigde,
zodat hij of zij weet wat uw
wensen zijn. Maar wat voor
soort zaken kunnen in dit levenstestament opgenomen
worden? Op welk moment
kunt u dit het beste op laten
stellen? Zijn er naast voordelen ook nadelen aan verbonden? En welke kosten zijn
hieraan verbonden?
Deze en andere vragen die te
maken hebben met het opstellen van een levenstestament zullen door gespreksleider Mick Flieringa voorgelegd

worden aan notaris C. Smit.
Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over
dementie? Kom dan naar het
Alzheimer Trefpunt in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden.
De ontvangst is vanaf 19.00
uur, het programma start om
19:30 uur en eindigt rond
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 Trefpunt 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.

Velsen - Miljoenen mensen
maken gebruik van verschillende online netwerken. Maar
wie erft dit allemaal na overlijden? Digitale sporen wissen
na overlijden is niet gemakkelijk. Elke social media heeft eigen regels en procedures opgesteld om verwijdering mogelijk te maken. Daarvoor zijn
echter wel wachtwoorden en
inloggegevens nodig. Om het
voor de nabestaanden gemakkelijk te maken kunnen net als
bij een traditionele erfenis ook
de wensen voor de digitale erfenis worden vastgelegd. Een
social media executeur kan
worden gevraagd dit te realiseren.
Wij staan er niet bij stil dat iedere dag je laatste dag kan
zijn en je nabestaanden achterlaat in een digitaal spinnenweb. Maak daarom je digita-

le gegevens inzichtelijk en bespreek waar ze te vinden zijn.
Dan kunnen zij de energie besteden aan het onherroepelijke
rouwproces. Online doodgaan
is een hele kunst. Daarom bieden zij aan alle bezoekers van
deze avond het persoonlijke
wachtwoordenboekje aan.
Op maandag 23 januari organiseert Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg een informatieve avond over digitale erfenis in de breedste zin van het
woord. Sander van der Meer
van het bureau Digitale Nazorg
is de spreker van deze avond.
De bijeenkomst vindt plaats
van 19.00 tot 21.00 uur in de
flexvergaderruimte van KopieDruk Santpoort, Hoofdstraat
189B in Santpoort-Noord. De
toegang is gratis. Wel graag
opgeven via info@aliceloeters.
nl.

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
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derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Beeckestijncross 2017
Velsen-Zuid - Atletiek vereniging Suomi organiseert op
zondag 29 januari de Beeckestijncross. Dit is de 28ste
cross in het Runnersworld
Cross Circuit.
Over een prachtig parcours
door het mooie park Beeckestijn kunt u de afstanden
3,3, 6,3 of 9,3 kilometer lopen.
Ook kunnen pupillen en junioren meedoen met respec-

tievelijk 1,6 of 3,3 kilometer.
De locatie voor het afhalen
van de startbewijzen en de
na-inschrijving is in de kantine van VVIJ op de Tolsduinerlaan 8. Parkeren kan op
de parkeerplaats voor het
Telstar stadion. Tot en met 25
januari kunnen hardlopers
zich voorinschrijven op www.
inschrijven.nl. Zie ook www.
avsuomi.nl.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

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
of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
Wat is er zo typisch IJmuidens aan de Velsertunnel?
In elk geval hebben IJmuiden en de Velsertunnel hun
ontstaan te danken aan het
Noordzeekanaal. Daarnaast
zijn beiden onlosmakelijk
verbonden. Al sinds de opening van het kanaal en er
IJmuidenaren bestaan willen
IJmuidenaren naar de overkant van het kanaal en weer
terug kunnen reizen. Direct
na de opening van het kanaal
en het eerste sluizencomplex
kon dat bij IJmuiden via de
sluizen en bij Velsen via de
Voetbrug. Daarbij kruiste de
spoorlijn Haarlem-Uitgeest
het kanaal tussen Velsen en
IJmuiden via een spoorbrug.
Al snel vormde de bruggen
een obstakel en werden de
meeste bruggen vervangen
door pontveren. Voetgangers en de stoomtram Haarlem-Alkmaar moesten voortaan via de pont. De lage en
voor het scheepvaartverkeer
hinderlijke spoorbrug werd in
1905 vervangen door een hogere en grote spoordraaibrug
over het kanaal.
Gedurende de eerste helft
van de twintigste eeuw moest
het autoverkeer dat het kanaal kruiste nog steeds gebruik maken van de pont bij

het dorp Velsen. In 1941 begon men met de aanleg van
een tunnel bij Velsen met in
totaal twee rijstroken onder
het kanaal. Door de oorlog
kwam het werk stil te liggen.
In de jaren vijftig werden de
plannen in aangepaste vorm
verder uitgevoerd: de tunnel
werd geschikt gemaakt voor
een autosnelweg met dubbele rijstroken en een eigen
tunnelbuis per rijrichting. In
1957 werd de Velsertunnel
voor het autoverkeer opengesteld. Vanaf dat moment
kon de IJmuidenaar met eigen auto onder het kanaal
door rijden. In 1961 werd de
autosnelweg tussen Haarlem-Noord en Uitgeest door
de tunnel opengesteld.
Na bijna zestig jaar trouwe dienst was een opknapbeurt van de tunnel noodzakelijk. Op 15 april 2016 ging
de tunnel voor negen maanden dicht. Naast modernisering van de installaties en
de tunnelbesturing zijn nieuwe vluchtwegen aangelegd
en is de doorrijhoogte 12
centimeter vergroot. Aanstaande maandag 16 januari 2017 gaat de tunnel weer
open voor het autoverkeer.
Afgelopen weekend mochten belangstellenden te voet
een kijkje nemen in de vernieuwde tunnel tijdens de
publieksdagen. Helaas ging
de zaterdag wegens de
weersomstandigheden niet
door, maar de zaterdaggasten mochten alsnog op zondag langskomen. Dat gaf een
gezellige drukte tijdens deze
toch wel een klein beetje typisch IJmuidense ‘eens in je
leven’ ervaring!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Lekker wonen voor een leuke prijs

Geels Meubelen opent
Happy@Home-winkel
IJmuiden - Geels Meubelen opent dit weekend een
winkel die volledig in het teken staat van Happy@Home.
In het pand aan de Willemsbeekweg staan zeven inspirerende woonprogramma’s
opgesteld. Happy@Home by
Geels Meubelen gaat zaterdag om 10.00 uur open.
Happy@Home is een lifestyleconcept dat bestaat uit
zitmeubelen,
woonkamermeubilair en accessoires.
De uitgekiende mix van moderne, romantische en tijdloze meubelen is zo samengesteld dat het bij iedere woonstijl past. Alles is snel leverbaar en wordt door de medewerkers van Geels Meubelen
gratis thuisbezorgd.
,,Het merk Urban Sofa, dat
we eerst verkochten op de
Willemsbeekweg, heeft zo’n
vlucht genomen dat we dit
merk verplaatst hebben naar
onze grotere winkel aan de
Lange Nieuwstraat’’, legt Paul
Geels uit. ,,Hierdoor is ruimte vrijgekomen voor Happy@
Home, dat staat voor lekker

wonen voor een leuke prijs.
De meubelen kenmerken
zich door een jonge, moderne uitstraling en frisse kleuren. De winkel aan de Willemsbeekweg leent zich hier
goed voor, ook al omdat de
zeven woonprogramma’s er
precies in passen.
Het voordeel van de Happy@
Home-meubelen is dat ze in
verschillende maten leverbaar zijn en dat de prijs/kwa-

liteitverhouding erg goed is.’’
Happy@Home by Geels Meubelen is gevestigd aan de
Willemsbeekweg 64 in IJmuiden, telefoon 0255-755316.
De winkel is geopend op
maandag van 13.00 tot 17.30
uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en
zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur. Zondag kan de winkel op
afspraak worden bezocht. Zie
ook www.geelsmeubelen.nl.

Positief jaar voor IJRB
IJmuiden aan Zee - IJmuider
Reddingbrigade kijkt terug op
een positief 2016 met veel opleidingen, goede inzet van vrijwilligers en veel samenwerkingen.
In totaal hebben de vrijwilligers
van IJRB de reddingspost 115
dagen (951,5 uur) geopend
voor (preventieve) bewakingen op en nabij het strand van
IJmuiden. Zij hebben daarmee
gezamenlijk 9599 manuren
gemaakt.
Er is in totaal 580 keer hulp
verleend. Daarvan waren er 11
uit levensbedreigende situaties. 60 keer is er met de ambulancedienst samengewerkt,
32 keer met de politie, 22 keer
met de KNRM, 14 keer met de
dierenambulance en 13 keer

met de brandweer. De meeste hulpverleningen zijn tijdens
de aanwezigheid van de lifeguards gedaan, maar daarnaast is de alarmploeg 57 keer
gealarmeerd voor hulpverleningen buiten openingsuren.
Bovendien zijn er dit jaar 181
opleidingsmomenten geweest,
waar in totaal 3009,5 manuren
in gestoken zijn.
In het zwembad worden sinds
september ook alle werkuren
van de instructeurs nauwkeurig bijgehouden. Gemiddeld
zijn er op vrijdagavond 25 instructeurs aanwezig en worden er 45 manuren gemaakt.
IJRB is ontzettend trots op al
hun vrijwilligers en bedankt
hen dan ook voor hun inzet in
2016.

IJmuiden - Het Havenfestival
IJmond vindt dit jaar plaats in
het weekend van 17 en 18 juni
2017. Hiermee komt een einde
aan de traditie om het evenement in augustus te houden.
De nieuwe datum sluit aan op
de binnenkomst van de nieuwe haring, waardoor het voor
de organisatie mogelijk wordt
om de sfeer van vlaggetjesdag
terug te laten keren in de haven van IJmuiden.
De verhuizing naar het voorjaar is ook gunstiger voor
scholen die een project willen
koppelen aan het Havenfestival. Daarnaast kunnen amateurverenigingen putten uit
hun repertoire van het lopende seizoen en heeft het festival
geen concurrentie van de Uitmarkt in Amsterdam.
Het Havenfestival IJmond zet
na een jaar van bezinning in
op een verdere professionalisering van de organisatie, grotere betrokkenheid van de bezoekers én het toevoegen van
verrassende, nieuwe elementen aan de vertrouwde festivalopzet. De oorspronkelijke pijlers van het festival - havens,
vis en cultuur - blijven behouden, maar achter de schermen
wordt ook hard gewerkt aan

vernieuwende programmaonderdelen. De organisatie gaat
hierover via Facebook in gesprek met de bezoekers. Voorzitter Jakob Klompien: ,,De
programmering van het vernieuwde Havenfestival moet
iedereen aanspreken, van jong
tot oud. Wij willen daar graag
samen met onze bezoekers
aan werken.’’
Vernieuwend is in ieder geval
dat het programma een duidelijk profiel krijgt zodat bezoekers vooraf weten wat zij kunnen verwachten: een regionale
uitmarkt op zaterdagmiddag,
feest op zaterdagavond en lokale theater- en muziekmakers op zondag. Vast staat ook
dat de rondvaarten en vistafel
terugkeren en dat aan de kade
een aantal bijzondere schepen
komt te liggen. Het Havenfestival IJmond blijft een gratis toegankelijk festival met een regionale uitstraling.
Het evenementenbureau Levensgenieters is aangetrokken
als nieuwe producent van het
festival. Los van de professionele ondersteuning wordt het
evenement volledig door vrijwilligers georganiseerd. Zie
ook www.facebook.com/havenfestival.

Traditionele gerechten in restaurant Hart van India

De authentieke Indiase keuken
Heemskerk - Onlangs is aan
het Maltezerplein 2 het nieuwe restaurant Hart van India
geopend. Dit restaurant biedt
als enige in de regio de gelegenheid om uitgebreid te genieten van de traditioneel Indiase keuken. Gerechten uit
India kenmerken zich door de
vele kruiden en specerijen, die
elk gerecht een heel eigen karakter geven.
Restaurant Hart van India
mag met recht uniek in de
regio worden genoemd. De
sfeervolle aankleding, de uitgebreide menukaart en de
gastvrijheid van het team maken een bezoek aan dit restaurant tot een ware belevenis. De professionele chefkok deed in India meer dan
twintig jaar ervaring op, voordat hij in Heemskerk aan zijn
nieuwe avontuur begon. De
gasten kunnen daardoor genieten van echte authentieke Indiase gerechten. Daarbij
heeft men altijd zelf de mogelijkheid om aan te geven of de
voorkeur uitgaat naar een milde of juist wat meer pittige va-

riant. Alle gerechten worden
bereid vanuit het hart en op
basis van dagverse ingredienten. Op de kaart prijken gerechten met kip, vis en lamsvlees, maar ook diverse vegetarische gerechten. Daarnaast presenteert het restaurant ook een uitgebreide wijnkaart, hetgeen voor dit type
restaurant heel bijzonder is.
Om het diner in stijl af te sluiten, staan er traditioneel Indi-

ase nagerechten op de kaart,
zoals Mango Kulfi (mango ijs),
Pistachi Kulfi (pistache ijs) en
Gulab Jamun (zoete deegballetjes). Liever een Dame Blanche? Geen enkel probleem!
Restaurant Hart van India is
ook de ideale locatie om een
personeelsfeest of familiebijeenkomst te organiseren.
Kijk voor uitgebreide informatie op www.hartvanindia.nl of
bel: 0251 296599.
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Oldtimers
gezocht voor
opening
Velsertunnel

Honden blijven welkom
in park Beeckestijn
Velsen-Zuid – Zondag 8 januari was er een warm welkom voor wandelaars met
of zonder hond op landgoed
Beeckestijn. De vrijwillige
boswachters hadden ditmaal
op het Engelse veld een tent
opgezet waar men een praatje kon maken met de boswachters. Er was bewust gekozen voor het Engelse veld,
een deel van het gebied waar
honden nog steeds vrij mogen loslopen.
Per 1 januari 2017 geldt een
hondenzoneringsgebied op
landgoed Beeckestijn, vooral bedoeld zodat alle wandelaars prettig kunnen wandelen, ook als je niet zo van
honden houdt. Voor de honden is er nog ruimte genoeg
om rond te rennen. Wel moeten de eigenaren de uitwerpselen van hun honden ruimen, ook waar honden los
mogen lopen. Daartoe zijn
extra prullenbakken geplaatst en komen er ook palen met hondenpoepzakjes.
De hondenzonering was vaak
onderwerp van gesprek tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst op Beeckestijn. Vrijwillige tuinbaas Kees de Man
vertelde dat er na wat uitleg
toch wel begrip was voor de
nieuwe regels. Op het landgoed van 40 hectare wordt
door twaalf vrijwillige boswachters en 30 vrijwilligers
voor het onderhoud hard ge-

werkt om alles netjes te houden. En dat is te zien. Paden
zijn opgeknapt, er staan nieuwe bankjes, en nieuwe paaltjes geven duidelijk aan waar
je wel of niet je hond los mag
laten. De boswachters zullen opletten of er wordt voldaan aan de regels. Zo spraken zij fietsers aan die over
het landgoed fietsten, want
ook dat mag niet, het is een
wandelpark. Maar het kan
ook voorkomen dat een BOA
(een buitengewoon opsporingsambtenaar) weigeraars
een boete uitdeelt. Al die regels zijn er tenslotte niet voor
niets. Uiteindelijk moet het
voor iedereen prettig blijven.
Om het zondag extra gezellig
te maken waren er twee hondenscholen aanwezig op het
Engelse veld. Hondentraining
Velsen had een thuiswedstrijd op Beeckestijn, waar
wekelijks wordt getraind. Zij
gaven een leuke demonstratie en namen wat speelmateriaal voor honden mee. Ook
Karin Gerritsen, van hondenschool Kamano uit IJmuiden,
was met een aantal cursisten aanwezig op het Engelse veld. Beiden bewezen dat
een goed opgevoede hond
een fijne kameraad is en dat
een hondentraining een gezellig uitje kan zijn. Zie www.
hondentrainingvelsen.nl en
www.kamano.nl. (Karin Dekkers)

IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium organiseert zondag 15 januari een heerlijke middag met de Delta Singers in Buurthuis De Brulboei
aan de Kanaalstraat 166. Een
middag vol meezingers, luis-

ter- en vissersliedjes met een
lach en een traan.
Het optreden begint om 14.00
uur. De zaal gaat om 13.30
uur open. Kaarten à 4 euro
zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Velsen - De oudste snelwegtunnel van Nederland, de Velsertunnel tussen Beverwijk en
IJmuiden, werd 60 jaar geleden officieel geopend door
koningin Juliana. De tunnel
is bijna klaar na een grondige opknapbeurt en gaat in januari 2017 na negen maanden sluiting weer open. Om
de opening te vieren zal worden gepoogd de opening
uit 1957 opnieuw te creëren, door met een stoet oldtimers door de net geopende Velsertunnel te rijden. Wilt
u met uw oldtimer de heropening van de Velsertunnel opvrolijken en meerijden in de
tocht? Organisator Rijkswaterstaat is nog op zoek naar
deelnemers met een oldtimer.
Na het startschot door minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen rijden ze net na de spits
door de Velsertunnel. De stoet
bestaat uit oldtimers vanaf
bouwjaar 1957. Maar ook voor
nog oudere auto’s maken ze
graag een plekje vrij. Heeft u
een fraaie oldtimer en lijkt het
u wat om die te showen bij de
heropening van de Velsertunnel? Geeft u zich dan op via
velsertunnel@rws.nl. Rijkswaterstaat regelt voor oldtimers
die in de wintermaanden geschorst zijn een evenementenregeling. Hierdoor mogen
ook deze auto’s op de dag
van de oldtimertocht de weg
op. Meer informatie over datum, route en evenementenregeling volgt binnenkort.

Weggooien,
mooi niet!
Velsen - Donderdag 19 januari wordt er weer een Repaircafé gehouden in Dorpshuis Het Terras in SantpoortNoord. Tussen 14.00 en 16.00
uur staan de reparateurs
klaar om kleine reparaties te
verrichten of u advies te geven. Naar aanleiding van de
fietsverlichtingsactie hebben
zij het team kunnen uitbreiden met twee fietsenmakers
die diverse reparaties aan
uw fiets kunnen verrichten.
Als er een onderdeel vervangen moet worden, moet
u zelf het materiaal mee nemen. Woont u in IJmuiden?
Dan kunt u op 7 februari terecht in Buurthuis De Spil,
waar van 13.30 tot 16.30 uur
ook een Repaircafé wordt
gehouden.

Zorgeloos op reis
met The Travel Club
IJmuiden - Zorgeloos op vakantie, dat wil iedereen toch?
Sinds twee jaar is Daniëlla Quaijtaal aangesloten bij
The Travel Club, een organisatie met ruim 250 enthousiaste
reisadviseurs die reizigers persoonlijk, deskundig en vooral
betrouwbaar advies geven.
Daniella zorgt ervoor dat u
kunt genieten van uw ideale
vakantie. Dankzij haar jarenlange ervaring binnen de reisbrache kent zij de prachtigste
locaties. Vertel uw wensen en
zij zorgt voor een vakantie op
maat. Daniëlla komt bij u thuis
om samen met u de vakantie
uit te zoeken. Zij regelt uw verzekeringen, de visa, transfers,
autohuur, speciale bagage,
stoelreserveringen, check in
etcetera. Bent u op de bestemming en heeft u een vraag, wilt
u een excursie boeken of toch
die auto huren, ook dan staat
Daniëlla voor u klaar.
Twee keer per jaar maakt zij
een studiereis, afgelopen jaren heeft zij onder meer Thailand, Lapland, Krakau en Grie-

kenland bezocht. In combinatie met het volgen van trainingen blijft Daniëlla up to date in
de reisbranche en op de bestemmingen.
The Travel Club is thuis in de
hele wereld, van weekendje weg tot een wereldreis. The
Travel Club is lid van ANVR en
SGR en daardoor is de financiele zekerheid van uw vakantie
altijd gewaarborgd.
Wie wil het nu niet, een persoonlijk reisadviseur die op afspraak bij u thuis komt, service
zonder extra kosten?
Zie ook www.thetravelclub.nl/
daniella. Profiteer in de maand
januari van de vele vroegboekkortingen.
Tevens heeft Daniëlla haar
magazine Wegdromen uitgebracht, een glossy vol met inspiratie voor uw volgende vakantie. Een betrouwbaar reisadvies op maat of het magazine Wegdromen gratis ontvangen? Neem dan nu contact
op met Daniëlla Quaijtaal, 0620543030 of daniella@thetravelclub.nl.

2e dan judo voor
Sandra Kistemaker
Velsen - Afgelopen za- gevoerd. Het examen werd
terdag is de Velserbroek- afgenomen in de dojo van
se judoka Sandra Kistema- Oyama.
ker geslaagd voor haar 2e
dan judo. Zij moest - buiten haar judotechnieken onder andere twee judokata’s laten zien. Een kata
is een individuele stijloefening met een reeks vastgelegde bewegingen. Na jaren
van intensieve trainingen bij
haar leraren Joop Pauel en
Erik de Kort, bleek dat zowel
het Ju No Kata (met partner
Angelo Kinket), als het Katame No Kata (met partner Donna Hendriks) uitstekend door haar werden uit-

8
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Omgeving Toricellistraat
tegen komst Eritreeërs
IJmuiden – Een aantal wijkbewoners rondom de Toricellistraat is fel tegen de aangekondigde komst van 18
alleenstaande
statushouders uit Eritrea in een pand
aan de Toricellistraat. Inmiddels heeft een van de bewoners, Ben Broek, al verschillende brieven geschreven en
ingesproken bij de gemeenteraad, maar daar weinig reactie op gekregen. Ook stuurde hij brieven naar landelijke
politici.
,,Mijn grootste grief is dat
onze lokale politici totaal
niet luisteren en maar doorgaan met ‘het moet van Den
Haag’,’’ aldus Ben Broek.
,,In het antwoord op mijn
mails naar PvdA fractieleider Samson en VVD fractieleider Zijlstra is ook te lezen
dat ze het anders willen doen.
VVD heeft het standpunt dat
asielzoekers zo veel mogelijk
moeten worden opgevangen
in hun eigen regio. Dan snap
ik niet dat wethouder Arjen Verkaik (van de VVD) niet
achter ons en het standpunt
van zijn eigen partij staat.
Voor ons als bewoners kwam
de aankondiging dat er statushouders in de voormalige jeugdzorginstelling komen als een grote schok.
Het zit ons dwars dat de jonge mensen weg moesten om
plaats te maken voor mensen
van Eritrea. Daar is toch geen

oorlog? Dus hoe komen die
mensen aan een status? En
van die alleenstaande mensen kun je veel last hebben.
Er zijn daar twee basisscholen, wij zien de komst van die
Eritreeërs daar als ongewenst.
Liever hadden wij hier nieuwbouw gezien. Er is ruimte voor
16 woningen en daar hadden
dan zowel Velsenaren als statushouders in kunnen trekken. Maar dan wel gezinnen
uit oorlogsgebieden. Volgens
de afspraak zouden statushouders geen voorrang moeten krijgen bij de toewijzing
van woningen, maar wat gebeurt hier? Nu al hoor je nauwelijks Nederlands in onze
wijk. En ook gezien het standpunt van de VVD vind ik dat
we geen statushouders meer
moeten plaatsen.’’
Jeroen Verwoort, fractievoorzitter van VVD Velsen, zegt

over het beleid van de gemeente onder meer: ,,Elke gemeente heeft momenteel de plicht statushouders
op te vangen. Het kabinet is
inderdaad voornemens om
de voorrangsregeling voor
huurwoningen te schrappen.
In Velsen creëren wij daarom woningen in bestaande
panden die buiten het huurwoningenbestand vallen. De
gekozen locaties waren qua
spreiding en kosten de best
mogelijke keuzes.’’
Ben Broek heeft zich aangesloten bij de facebookgroep
‘Strijders van een eerlijke
verdeling van statushouders
over alle kernen in Velsen’
met al meer dan 500 leden.
Ook is hij bezig de bewoners
in zijn wijk erbij te betrekken.
,,Ik laat het er niet bij zitten,’’
zegt hij. ,,Desnoods ga ik door
tot in de rechtszaal.’’

Gastrobar IJmuidens Haventje

The Workmates live

IJmuiden – Vrijdag 13 januari speelt band The Workmates vanaf 20.30 uur in
Gastrobar IJmuidens Haventje aan Halkade 29 (gelegen naast Waasdorp) in
IJmuiden.
De toegang is gratis. Opgericht in de IJmond, maar bekend door heel Nederland.
The Workmates hebben een
indrukwekkende staat van
dienst en weten door hun
energieke performance en
hun uitgekiende repertoirekeuze het publiek in korte
tijd de dansvloer op te krijgen… en te houden! In het
laatste deel van de twintigste eeuw werd menig podium door de band betreden.
Eind 2002 viel het besluit
te stoppen met optreden,
maar na een pauze van dertien jaar zijn The Workmates
sinds 2015 weer helemaal

terug. Met een mix van pop
en rock uit de jaren ’70 en
’80 zorgen ze voor een feest
van herkenning, waarbij het
nauwelijks mogelijk is om
stil te blijven staan.
De bezetting: Burt van der
Meij (drums), Hans Dubbelaar (bas), Paul Freid (gitaar/leadzang) en Henk
Schippers (gitaar). Deze vier
muzikanten hebben in het
verleden hun sporen ruimschoots verdiend bij legendarische bands als Carlsberg, Linke Binke, Van Bill,
Blue Six, de Jacques Kloes
Band, Boys Town en de Bintangs. Samen spelen ze nu
de muziek waar ze zich lekker bij voelen en dat enthousiasme slaat direct over
op het publiek. Een optreden van The Workmates is
dan ook steevast een groot
feest. Let’s dance!

Speeddaten bij de ZorgSpecialist
Regio - De ZorgSpecialist
biedt een unieke kans om
vrijblijvend en laagdrempelig te horen welke mogelijkheden er zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden
IG die kennis en talent hebben voor de zorg aan mensen met dementie en/of
mensen in hun laatste levensfase.
De ZorgSpecialist heeft als
innovatieve thuiszorgorganisatie bijzondere deskundigheid in huis voor mensen
met dementie en voor mensen die palliatieve zorg ontvangen. De ZorgSpecialist
biedt zorg bij mensen thuis,
in kleinschalige woonvoorzieningen of in verschillende hospices; er zijn diverse mogelijkheden en juist
het maatwerk kenmerkt de
zorgvuldige aanpak van de

ZorgSpecialist.
Directeur
Esther Vink: ,,Ik heb zelf jarenlang gewerkt als verpleegkundige. Als geen ander weet ik dat de organisa-

je werk.” De ZorgSpecialist is als (thuis)zorgaanbieder actief in de regio Kennemerland. Personeelsmanager Mischa van Os: ,,Als

tie waar je werkt bepalend
kan zijn voor je werkplezier.
Laagdrempelig binnenlopen en in gesprek gaan is
een mooie manier om wederzijds te verkennen of onze vacatures je een kans
bieden op verdieping van

ondernemende organisatie zijn we op zoek naar betrokken collega’s die het
leuk vinden om in onze organisatie te werken waar je
elkaar als collega’s kent en
waar je gezien wordt. We
horen vaak van mensen dat

ze ons veel eerder hadden
willen ontdekken. Zo is het
idee geboren om door middel van een speeddate met
nieuwe collega’s in contact
te komen.’’
De ZorgSpecialist is op
zoek naar A-verpleegkundigen en verzorgenden IG.
Naast aantoonbare kennis
en ervaring is de ZorgSpecialist op zoek naar collega’s die zich ‘als vanzelf’ inleven in anderen.
Tijdens de speeddate praat
je met verschillende collega’s van de ZorgSpecialist, variërend van uitvoerend collega’s tot personeelsmanagers. Zo weet je
al snel wat werken bij de
ZorgSpecialist inhoudt. Enthousiast? Je kunt direct
solliciteren op een vacature zodat je snel aan de slag

kan gaan. De ZorgSpecialist ontvangt je graag op
19 januari om 19.00 uur op
de Crocusstraat 1 in Santpoort-Noord. Telefoonnumer: 023-5100200. Mail: info@dezorgspecialist.nl.
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Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Anamorfose’. Geopend donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Aanvang 20.30 uur.

13 JANUARI

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Toni Erdman’. Aanvang 20.00 uur.
Zigeuner orkest Ogto Gadje
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Sjors van der Panne zingt
Shaffy, Brel en Boeijen. Aanvang 20.15 uur.

06-26038252.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Bos vol
Geheimen vanaf 3 jaar. Workshop knutselen van 13.30 tot
15.30 kosten 1,50 bovenop
de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘100 jaar
gebouw De Visserijschool.
uur, zaal open 11.30 uur.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilZee- en Havenmuseum derijen van Chris van Drunen.
IJmuiden: exposities ‘Hol- Geopend vanaf 13.00.
land op z’n smalst’. ‘100 jaar
gebouw De Visserijschool.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen. 19 JANUARI
Geopend vanaf 13.00.
Sociaal Wijkteam organiNieuwjaarsconcert
van seert een koffieochtend in Bitwee shantykoren in het Tha- bliotheek Velserbroek. Van
lia Theater, Breesaapstraat 52 10.30 tot 12.00 uur.
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. Buitenplaats Beeckestijn:
ZoMiPo met de Delta Sin- Tentoonstelling
‘Anamorfogers in de Brulboei, Kanaal- se’. Geopend donderdag tot
straat 166 IJmuiden. Aanvang en met zondag van 11.00 tot
14.00 uur, zaal open 13.30 16.00 uur. Toegang 4 euro.
uur.
Repair Café in Dorpshuis Het
Stadsschouwburg Velsen: Terras in Santpoort-Noord.
Premiére Alfred van den Heu- Van 14.00 tot 16.00 uur.
vel’s ‘Body Language’. Aan- Stadsschouwburg Velsen:
vang 15.00 uur.
Ivo de Wijs & Pieter Nieuwint
Eisler Trio in ‘t Mosterdzaad- in ‘Literair Varie2’. Aanvang
je, Kerkweg 29 Santpoort- 20.15 uur.
Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.

16 JANUARI

Hofstede biljarttoernooi in
wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Aanvang 09.00 uur.
Gezellige avond en lezing
over de muntenomloop in de
17e eeuw bij Muntenclub in
14 JANUARI
Het Terras, Dinkgrevelaan 17
Rug analysedag bij Avant- Santpoort-Noord.
Garde Chiropractie. Men kan
een afspraak maken via 0232052188
Hofstede biljarttoernooi in 17 JANUARI
wijksteunpunt De Hofstede, Kledingbeurs Het KruisAletta Jacobsstraat 227 Vel- punt van 10.00 tot 12.00 uur
serbroek. Aanvang 13.00 uur. in Velserbroek. Elke dinsdagZee- en Havenmuseum ochtend.
IJmuiden: exposities ‘Hol- Lotgenotengroep
Rouw
land op z’n smalst’. ‘100 jaar in De Brulboei, Kanaalstraat
gebouw De Visserijschool. 166 IJmuiden. Van 10.00 tot
‘Geen Zee te Hoog’ met schil- 11.00 uur.
derijen van Chris van Drunen. Inloopspreekuur
Sociaal
Geopend vanaf 13.00.
Wijkteam Santpoort, Driehuis
Stadsschouwburg Velsen: en Velsen-Zuid in Het Terras,
Martijn Koning in ‘Koning van Dinkgrevelaan 17 in Santde lach’. Aanvang 20.15 uur.
poort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.
Alzheimer Trefpunt. Het onderwerp is ‘Dementie en het
15 JANUARI
levenstestament.’
CentraLezing over Meesterlijke te- le Bibliotheek in IJmuiden.
kenigen uit de Gouden Eeuw De ontvangst is vanaf 19.00
door drs. Thera Folmer in De uur, het programma start om
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe- 19.30 uur en eindigt rond
mendaal. Aanvang 10.30 uur. 21.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar.
IJHmusementsorkest geeft 18 JANUARI
haar traditionele concert in OIG
tweedehandswinde Burgerzaal van het Stad- kel open aan Industriestraat,
huis in Velsen. Aanvang 12.00 IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.

RTV Seaport:
ook in 2017
zijn wij er weer bij!
rtvseaport.nl/agenda

Lotgenotengroep rouw
IJmuiden - Bent u iemand
die graag wil praten over het
verlies van uw partner met
mensen die weten waar het
over gaat? Dan is de lotgenotengroep Rouw misschien
iets voor u. Een klein groepje komt eens in de 5 tot 6
weken bij elkaar om te praten en elkaar te steunen.
Bent u geïnteresseerd? Kom
dan op dinsdag 17 januari
van 10.00 tot 11.00 uur naar
de Brulboei aan de Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Wilt
u meer informatie of bent u
wel geïnteresseerd maar net
de 17e verhinderd? Neem
dan contact op met Elisabeth Hoekstra van het Sociaal Wijkteam, telefoon 0683231221, of Margit Kooter,
ouderenadviseur bij Socius,
telefoon 088-8876950.

Plaquette nu in de hal
van De Komeet
IJmuiden - De gedenksteen
van het voormalige Cultureel
Centrum aan het Moerbergplantsoen heeft vrijdag 6 januari een nieuwe plek gekregen in de hal van De Komeet, het appartementengebouw van Elan Wonen. Daarmee is de gedenksteen weer
bijna terug op zijn oude plek
op het Moerbergplantsoen.
Bewoners van De Komeet en
enkele vrijwilligers hebben
het initiatief genomen om de
gedenksteen op te vragen bij
de gemeente. De gedenksteen uit de historische collectie van de gemeente Velsen zou mogelijk vernietigd
worden. Door burgemeester
en wethouders van Velsen is
de betreffende gedenksteen
nu geschonken aan de Bewonerscommissie van het
appartementengebouw De
Komeet aan de Grahamstraat
in IJmuiden.

Het voormalige Cultureel
Centrum, gebouw voor sociaal en cultureel werk werd in
1951 gebouwd naar een ontwerp van de gemeentearchitect H.J. Koopen in opdracht
van het Gemeentebestuur
van Velsen. In de loop der
tijd voldeed het gebouw niet
meer en toestemming voor
de sloop is uit 2005. Het voormalige Cultureel Centrum
was een plaatsbepalend gebouw evenals nu De Komeet,
die nagenoeg gebouwd is op
de plaats waar het Cultureel
Centrum heeft gestaan. Hierdoor werd bij één van de vrijwilligers het idee geboren om
de gedenksteen te plaatsen
in de centrale hal van het appartementengebouw.
Op de foto vanaf links de vrijwilligers Leen van Duijn, Gerrit Ehlhardt, Huig Hogendoorn en lid van de bewonerscommissie Hans Peil.

IJmuiden - SVIJ JO9-1 (voorheen F1) is afgelopen weekend
ongeslagen kampioen geworden. Heel SVIJ is trots op de
mannen. Buiten het feit dat het gewoon een gezellige ploeg
is, hebben ze ook wat voor elkaar over en spelen ze als een
hecht team. Ook de moeilijke wedstrijden staan ze hun mannetje!

14 12 januari 2017

Hoe maken we Velsen nog mooier?

Tijdens afsluiting Velsertunnel

Eerste burgertop in
Velsen op 11 februari

Velsen - Op zaterdag 11 februari aanstaande is er in Velsen de eerste burgertop. Een
burgertop kan het beste omschreven worden als een bijeenkomst van inwoners. Ze
komen één dag bij elkaar om
erachter te komen, wat zij belangrijk vinden voor hun gemeente.
Vandaag zijn 8.000 mensen uit
de gemeente Velsen, die via
loting zijn geselecteerd, uitgenodigd voor de Burgertop Velsen om te brainstormen hoe
Velsen nog mooier, beter en
sterker kan worden.
Om het echt een initiatief van
de burgers te laten zijn, heeft
de gemeente Velsen hiervoor,
zoals ze het zelf noemen, burgerbeest Remco Glas in de
arm genomen.
,,Het is een mooi initiatief van
de gemeente en als geboren
en getogen Velsenaar ben ik
er trots op dat ik de verbinding mag leggen tussen de
inwoners van Velsen onderling en tussen de inwoners en
de gemeente”, aldus een enthousiaste Glas. ,,Het is een
bijeenkomst met een open
agenda waar de inwoners de

uitkomst met elkaar bepalen.
In ieder geval zal bij de nadere uitwerking van alle ideeën
duidelijk worden, wie de uitvoering van de ideeën oppakt.
Zijn dit inwoners, is dit de gemeente, ben ik dat als burgerbeest of zijn het andere partijen? De gemeente Velsen kijkt
in ieder geval welke ideeën
een plek kunnen krijgen in de
Strategische Agenda 2020. De
kracht van een dergelijke burgertop is dat inwoners met elkaar brainstormen over de
toekomst van hun gemeente!”
Iedere inwoner en belangstellende kan alles volgen via de
Facebookpagina ‘Velsen op
Koers’ of zelf(s) actief meepraten in de openbare Facebook groep ‘Velsen op Koers’.
De openbare Facebookgroep
is hét online brainstorm platform voor iedere inwoner in
Velsen. Hier kunnen mensen nu al de dialoog met elkaar aangaan en kan iedereen meedenken, ook als zij
niet zijn uitgenodigd.
Meer informatie kunt u de komende weken in deze krant
lezen en op www.velsenopkoers.nl.

‘t Mosterdzaadje

Zigeunerorkest Ogto
Gadjè en Eisler trio
Santpoort-Noord - Zigeunerorkest Ogto Gadjè bestaat
twintig jaar en op vrijdag 13 januari om 20.00 uur laten ze in
‘t Mosterdzaadje horen wat ze
aan repertoire hebben opgebouwd. Zp spelen ze zigeunermuziek uit diverse landen, klezmer, jazz en tango; alles rechtstreeks overgebracht door hun
maestro Nello Mirando, de primas van het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando. Ogto
Gadjè betekent in het Rom, de
taal der Roma-zigeuners, acht
niet-zigeuners (‘gajes’). Zie
ook www.ogtogadje.nl
Het Eisler Trio speelt op zon-

dag 15 januari om 15.00 uur in
‘t Mosterdzaadje wordt de muziek van Hanns Eisler omlijst
met die van tijdgenoten zoals
Kurt Weill, Heitor Villa-Lobos
en Laurindo Almeida. De periode tussen 1925 en 1945 wordt
muzikaal in beeld gebracht. De
cd: In diesem Lande und in
dieser Zeit is vers van de pers.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf
een half uur voor aanvang is
de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: Marianne van
der Spek)

Aantal hoogte-meldingen
Wijkertunnel verdubbelde

Topjaar
voor Pieter
Vermeulen
Museum
Driehuis - 2016 is een topjaar geweest voor het Pieter Vermeulen Museum, dat
met zijn tentoonstellingen
en programma’s een record
aantal mensen bereikte. Alleen al in het museum kwamen een kleine 14.000 belangstellenden de exposities
bezoeken, maar ook buiten
het museum werd door velen via de programma’s van
het museum kennis gemaakt
met natuur, milieu en de eigen invloed hierop.
Zo werkten alle bijna alle groepen 4 van de basisscholen met het erfgoedproject ‘Bijzondere vondsten’,
maakten er heel wat groepen 7 en 8 kennis met het
strand tijdens de stranddagen en werd op de PET-dagen en duurzaamheidsmarkt
kennisgemaakt met zonneenergie.
Tijdens de opschoondag in
Velsen-Noord kwamen omwonenden van alles te weten over zwerfafval en afval scheiden en op de kinderboerderij werd door honderden kinderen vanwege
het Velsense bijenconvenant
deelgenomen aan de bijenactiviteitjes.
Het museum, dat via het winnen van de Kidsproof Award
al bewees uitstekend aan te
sluiten bij de beleefwereld
van kinderen, is erg blij dat
zoveel kinderen en volwassenen de weg naar haar museum en programma’s weten
te vinden. Het is belangrijker
dan ooit dat natuur- en milieuvriendelijk gedrag gericht
op een duurzame samenleving op een laagdrempelige,
eenvoudige en vooral leuke
manier wordt gestimuleerd.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Beverwijk - Het aantal
hoogtemeldingen bij de Wijkertunnel was in de afgelopen negen maanden tweemaal zo hoog als gewoonlijk.
Dat vertelde een medewerker
van Rijkswaterstaat zondag
tijdens de publieksdag in de
Velsertunnel. Hoogtemeldingen hebben betrekking op
vrachtwagens die hoger zijn
dan de toegestane vier meter.
Dergelijke meldingen veroorzaken veel overlast voor het
verkeer.
Bij de Velsertunnel gebeurde
het soms tientallen keren per
dag. Knipperende lampen,
een slagboom die omlaag
ging en veel ergernis bij het
verkeer dat zich ophoopte
achter de afsluiting. Vrachtwagens mogen in Nederland,
conform de richtlijnen van de
EU, niet hoger zijn dan vier
meter. In de praktijk blijken
veel vrachtwagens echter hoger te zijn, met alle gevolgen
van dien.
Het inrijden van de Velsertunnel was voor veel vrachtwagens bijvoorbeeld om die
reden simpelweg niet mogelijk. Het is meerdere malen
gebeurd dat een chauffeur
het toch probeerde en met
zijn combinatie vast kwam
te zitten in de tunnelbuis.

Dat leverde nog veel meer
vertraging op voor het overige verkeer, alsmede heel
veel schade aan de tunnel.
De Wijkertunnel is hoger en
ook de hoogtedetectie staat
daar ruimer afgesteld. Dat in
de afgelopen negen maanden desondanks het aantal
hoogtemeldingen verdubbelde, toont aan hoeveel vrachtwagens er anders bij de Velsertunnel in de problemen
zouden zijn gekomen. Deze
voertuigen zouden zeker niet
door de Velsertunnel hebben
gekund. De chauffeurs die de
waarschuwingssignalen negeren en daarmee voor overlast zorgen, kunnen rekenen
op een forse boete. Desondanks komen hoogtemeldingen nog zeer frequent voor.
Niet in alle gevallen is een
melding overigens terecht,
het kan zijn dat de vrachtwagen zelf niet te hoog is, maar
dat een opwaaiend afdekzeil de melding veroorzaakt
heeft.
Ook bij vrachtwagens met
een zeer flexibele vering kan
soms onterecht een hoogtemelding ontstaan. Toch
neemt Rijkswaterstaat in dergelijke situaties liever het zekere voor het onzekere. (Bos
Media Services)

Gewonden bij verkeersongeval op Kanaaldijk
IJmuiden - Bij een verkeersongeval in IJmuiden zijn
dinsdagavond twee gewonden gevallen. Rond elf uur
ging het mis toen twee auto’s met elkaar in botsing
kwamen op de Kanaaldijk ter
hoogte van de Geul.
Naast twee ambulances
en de politie werd ook de
brandweer opgeroepen omdat een van de bestuurders
bekneld zou zitten. Met be-

hulp van de brandweer is
hij uit zijn voertuig gehaald
en aan de ambulancedienst
overgedragen.
Beide bestuurders zijn na de
eerste zorg naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.
De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie is
een onderzoek gestart naar
de toedracht van het ongeval. (foto: Michel van Bergen)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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Repair Café
Santpoort-Zuid
is weer geopend

IJmond - Het regionale bedrijfsleven werkt aan een alternatief voor de draagvleugelboot op het Noordzeekanaal. Dat heeft voorzitter
Ton van der Scheer zondagavond gezegd tijdens het OV
IJmond Nieuwjaarsgala op
Landgoed Duin & Kruidberg.
Het is de bedoeling dat er
een boot gaat varen die toeristen in een half uur van Velsen naar Amsterdam brengt.
Het vervoer is volledig elektrisch en draagt daardoor bij
aan een duurzame haven. De
nieuwe boot moet de plaats
innemen van de Fast Flying
Ferry, die precies drie jaar geleden stopte met varen. Vooral het toeristische bedrijfsleven heeft grote behoefte aan
een directe verbinding met
het centrum van Amsterdam.
Van der Scheer blikte in zijn
toespraak ook terug op 2016.
De grootste ondernemersvereniging van de regio zette zich afgelopen jaar op veel
fronten in voor de belangen
van haar leden. Hij sprak onder andere zijn waardering
uit voor de samenwerking
met Rijkswaterstaat tijdens
de renovatie van de Velsertunnel. ,,Als zij de bouw van
de nieuwe sluis op dezelfde manier aanpakken, dan
kunnen wij erop vertrouwen
dat er weinig overlast zal zijn
voor wegverkeer en scheepvaart.’’
Het Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), dat naar verwachting in april wordt geopend, biedt volgens de
voorzitter van OV IJmond
volop mogelijkheden voor
versterking van het imago
van de hele regio. ,,Wij willen SHIP maximaal benutten
voor toerisme, aandacht voor
innovatie, technische scholing en promotie van maritie-

me beroepen. Daarom dienen wij deze week een exploitatieplan in bij de provincie Noord-Holland. Dit ligt in
het verlengde van het IJmond
Marketingplan, wat vorig jaar
door ons cluster Toerisme is
opgesteld.’’ De ondernemersvereniging wil bij de exploitatie van SHIP nauw samenwerken met regionale partners. Eind januari beslist de
provincie met welke partij zij
in zee gaat.
Van der Scheer maakte de
IJmond-gemeenten
complimenten voor hun goede
samenwerkingsagenda, maar zei ook dat de tijd
rijp is om de verbintenissen
aan te halen en te versterken. ,,We moeten nu doorpakken. Daarbij moeten we
vooral goed met elkaar in gesprek blijven, want de belangen liggen nu eenmaal dicht
bij elkaar.’’ De fors gestegen
omzet van de Hollandse Visveiling en de investeringen
in het Middenhavengebied
in IJmuiden noemde Van der
Scheer als positieve punten
van 2016, evenals de komst
van nieuwe windmolenparken op ‘assemblageafstand’
van IJmuiden.
OV IJmond blijft ook in 2017
een belangrijke gesprekpartner voor de Metropoolregio Amsterdam, het Economisch Forum Holland Boven
Amsterdam, de Noordzeekanaal Alliantie en de Industriekring Haarlem. Van der
Scheer: ,,Wij worden steeds
vaker gevraagd naar onze visie op economische en aanverwante zaken. Daarbij vertegenwoordigen wij altijd de
belangen van onze leden. De
IJmond is een uniek gebied
en dat moeten we uitstralen.
In alle windrichtingen!’’ (foto:
Reinder Weidijk)

www.
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Santpoort-Zuid - In ’t Brederode Huys draait het op elke tweede zaterdag van de
maand van 13.30 tot 16.00
uur om repareren. Het Repair Café heeft als doel een
gezellige ontmoetingsplek
te scheppen voor de buurt
en daarnaast duurzaamheid
te bevorderen. Veel mensen
hebben tegenwoordig geen
tijd, zin of kennis om zelf te
repareren en professionele
reparateurs zijn vaak moeilijk te vinden. Repareren is
vaak duurder dan iets nieuw
kopen. Helaas gaan er veel
grondstoffen verloren als we
alles maar weggooien. Om
die reden zijn er enthousiaste
vrijwilligers die u graag helpen en samen met u willen
kijken of uw kledingstuk, uw
boek, uw elektrische apparaat nog te redden is. Daarnaast is er expertise in huis
om sieraden, fiets, mobiele
telefoon, pc, klokken of horloges te repareren. In principe is de reparatie gratis,
eventuele onkosten kunnen
doorgerekend worden, een
donatie is altijd welkom. De
buurtvereniging Bloemendaal-Noord en Vereniging
Santpoorts Belang nodigen u
van harte uit om langs te komen!

Cursussen
Santpoorts
Belang
Santpoort-Zuid - Voor een
gevarieerd aanbod aan cursussen kunt u ook de komende maanden terecht in
‘t Brederode Huys in Santpoort-Zuid. Kijk voor alle cursussen, lezingen, meer informatie en inschrijven op www.
santpoortsbelang.nl.

Muntenclub
Santpoort-Noord - Maandag 16 januari is er weer een
gezellige avond van de Muntenclub, die gehouden wordt
in Het Terras aan de Dinkgrevelaan 17. Op deze avond
houdt de heer C.J.G. Pannekeet een lezing over de moeizame regulering van de muntenomloop in de 17e eeuw.
Vanaf 19.00 uur is de zaal
open, aanvang van de lezing
20.00 uur. Iedereen is van
harte welkom, de toegang is
gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten? Bel 06-26404240.

Wereldrestaurant EETkeuken

Hogere kwaliteit en betere
service door nieuw concept
Beverwijk – Restaurant EETkeuken aan de Meerstraat
94 heeft het roer omgegooid.
Vorige week is een geheel
nieuw concept gelanceerd,
met wereldtapas, specialiteiten van de grill en sushi. Het
aantal gerechten is fors uitgebreid en alles wordt nu op
aanvraag bereid. Het ‘all you
can eat’ concept is gebleven,
maar verder uitgebreid.
Toen ruim een jaar geleden
het populaire restaurant EETkeuken van eigenaar wisselde, werd het bestaande concept behouden. Daarin is nu
verandering gekomen. Het
buffet heeft plaatsgemaakt
voor een concept met bediening aan tafel. Meer dan 140
gerechtjes op de kaart kunnen onbeperkt worden besteld voor een vast laag tarief.
Van maandag tot en met donderdag is dat 21,50 euro, op
vrijdag, zaterdag en zondag
geldt een toeslag van 2,00
euro. Drankjes dienen in dit
geval apart te worden afgerekend. Kiest men echter voor

een compleet arrangement
inclusief drankjes (bier, wijn,
frisdrank, koffie en thee), dan
geldt een tarief van 26,95 per
persoon. Ook hierbij is de
toeslag van 2,00 euro op vrijdag, zaterdag en zondag van
toepassing. Er zijn nu veel
meer soorten sushi verkrijgbaar, ook het aantal salades
en warme gerechten is flink
uitgebreid. Van pekingeend
tot pikante varkenshaas, van
kipnugget tot garnalenkroket
en van sparerib tot bal gehakt
met jus, het is er allemaal verkrijgbaar. Tegen een geringe
meerprijs zijn er bovendien
delicatessen als escargots,
zalm sashimi en een Sint Jacobsschelp te bestellen. Het
dessertbuffet is gebleven,
ook dat is inbegrepen bij een
arrangement. De totale duur
van het arrangement is verlengd van twee naar tweeënhalf uur.
Kijk op www.eet-keuken.nl
voor openingstijden of bel
0251 212688 om direct te reserveren.

Rug-analysedag bij
Avant-Garde Chiropractie
Haarlem - Avant-Garde Chiropractie houdt 14 januari
analysedag. U kunt dan gratis en geheel vrijblijvend een
afspraak maken om te zien
of chiropractie iets voor uw
klachten kan betekenen. U
heeft een individueel gesprek
waarbij uw klachten worden
besproken en er volgt een
gratis onderzoek, ofwel analyse, om uw klachten goed in
kaart te brengen. Na afloop
krijgt u een analyse rapport
mee naar huis. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak
maken via telefoonnummer
023-2052188.
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Spannend jaar voor CDA

DCIJ 2
maakt lelijke
uitglijder
IJmuiden - Op de dag waarop Nederland in rep en roer
was vanwege sneeuw en
ijzel, werd ook Damclub
IJmuiden (DCIJ) getroffen.
Voor het eerst in jaren moest
namelijk een wedstrijd afgelast worden. DCIJ 1 zou thuis
aantreden tegen Dammend
Tilburg 2, maar de Tilburgers
zagen af van de barre tocht
naar Driehuis. Het sterke
Constant-Charlois Rotterdam
2, tegenstander van DCIJ
2/Zaanstreek Combinatie,,
kwam wel opdagen en deed
dat met de sterkst mogelijke opstelling. De uitslag kon
namelijk bepalen wie af zou
haken in de titelstrijd. DCIJ 2
daarentegen had te maken
met een paar late afzeggingen en trof mede daardoor
aan ieder bord een op papier
(veel) sterkere tegenstander.
Al snel keek DCIJ 2 tegen
een grote achterstand aan.
De Zaanse invaller Knobbe
stond al na acht zetten verloren. Ook Vince van der Wiele had zijn dag niet en trapte in een openingscombinatie. Gelukkig volgden daarna
twee goede resultaten. Max
Doornbosch had brutaal een
flankaanval genomen, maar
zag zijn voordeel verwateren en kwam al snel remise
overeen. Klaas de Krijger leek
zelfs voor een grote stunt te
gaan zorgen dankzij schijfwinst tegen een speler met
een veel hogere rating. In het
vervolg liet hij zijn tegenstander echter nog ontsnappen.
Albert Roelofs bracht de
spanning in de wedstrijd terug. Vanaf de opening trok
hij het initiatief naar zich toe.
Vervolgens kon hij ongehinderd een winnende aanval op
de vijandelijke stelling inzetten. De vreugde was echter
van korte duur. Nicole Schouten had veel risico genomen,
wat niet verstandig was tegen een speler met bijna 300
ratingpunten meer. In een
uitzichtloze stand gaf ze pardoes twee schijven weg. Dit
was het begin van een reeks
nederlagen, want ook Koos
de Vries, Zaankanter Van der
Haar en Jan-Maarten Koorn
(die een verrassende winst
miste) moesten de handdoek
werpen. Dankzij een knappe
remise van de onverzettelijke
Marcel Doornbosch tegen de
Rotterdamse kopman werd
de eindstand 5-15. Door deze uitglijder kan DCIJ 2 een
topklassering vergeten, terwijl de Rotterdammers een
belangrijke stap richting de
titel hebben gezet.

Hofstede Biljarttoernooi
Velsen - Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag voor de zeventiende
keer het biljarttoernooi van
BC Hofstede van start gegaan. Op zaterdagmorgen
speelden de teams van Hofstede A en Dukdalf tegen
elkaar. Met ruim verschil
wist de Dukdalf de zege te
pakken (87–65). ’s Middags
bleef IJmuiden de Heerenduinen de baas. Tot aan de
laatste partij bleef het spannend getuige de uitslag 85–
79. Maandagmorgen speelden de teams van Hofstede B en het Visserhuis tegen elkaar. Hier bleek Hofstede B net aan de sterkste
en kwam met 80-78 als winnaar uit de bus. Komende

zaterdag speelt ’s ochtends
het team van de Watertoren tegen het Visserhuis. In
de middagpartij zal de strijd
gaan tussen Hofstede B en
Velserbroek. En op maandagmorgen (16/1) ontmoeten de teams van Hofstede
A en de Heerenduinen 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 van
harte welkom in het Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek.

IJmuiden - Januari is voor
de badmintonners de laatste maand van de reguliere competitie. De spelers van
BC IJmond hebben nog twee
of drie wedstrijden te spelen.
Het eerste team verloor in
december twee keer en won
daarna met 5-3 in en tegen
Heemskerk. Zij strijden met
BV Almere om de 3e plaats.
Team 2 won hun laatste wedstrijd tegen De Kwakel met
6-2 en staat op dit moment
3e. Hoogkarspel staat op één
punt onder ze maar heeft een
wedstrijd minder gespeeld.
Team 3 heeft nog steeds alle wedstrijden gewonnen en
heeft zes punten voorsprong
op Zeeburg, dat ze op 26 januari op bezoek krijgen. Mogelijk is dan het kampioenschap al zeker gesteld. Het 4e
team won alle drie de wedstrijden in december en verloor afgelopen maandag met
7-1 van de toch al niet meer
in te halen koploper Gaasperdam. Mark Nobels zorgde
voor het enige IJmondpunt.
De tweede plek lijkt wel veilig
gesteld. Team 5 weet zich na

hun promotie goed te handhaven in de 4e klasse. Een 4e
plaats in hun poule is haalbaar. Het herenteam tenslotte streeft af op het kampioenschap. Zij gaan ongeslagen aan de leiding en hebben een grote voorsprong op
hun concurrent Weesp.
Zie ook www.bc-ijmond.nl.
(foto: Paul van der Keer)

Velsen - Het wordt een
spannend jaar voor het CDA.
Allereerst natuurlijk de verkiezingen in maart voor de
Tweede Kamer.
Met lijsttrekker Sybrand Buma bindt het CDA de strijd
aan met de huidige regeringspartijen en ‘zogenaamde’ vernieuwende partijen.
Het CDA zet zich in voor: familie en gezin, zorg voor elkaar, aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers, een
eerlijke economie in een sterke samenleving, herkenbaar
en vertrouwd.
CDA Velsen heeft haar bestuur onlangs weer versterkt.
Naast Dicky Sintenie als gedreven voorzitter en Hans

Paap als secretaris hebben
ze drie nieuwe bestuursleden
mogen verwelkomen, te weten Gideon Nijemanting (vice-voorzitter en PR), Charles
Hegger (penningmeester) en
Tim Wensveen (webmaster).
CDA Velsen kijkt met trots
terug op het afgelopen jaar.
Samen met de coalitiepartners is veel bereikt. Maar ook
met de oppositie werd regelmatig goed samengewerkt.
De CDA-fractie van Velsen
spreekt de wens uit dat ook
voor dit jaar goede dingen
voor Velsen gerealiseerd zullen worden. Met vertrouwen
kijken ze vooruit en werken
ze samen aan de Visie Velsen 2025.s

Etalagebenen vanaf 1
januari in basisverzekering
Regio - Positief nieuws voor
mensen met zogenoemde
etalagebenen! Vanaf 1 januari 2017 wordt de beste zorg
voor deze patiëntengroep
– 37 behandelingen bij een
gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut - vergoed uit de basisverzekering.
Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat mensen
met etalagebenen nog altijd te snel worden gedotterd
of een bypass operatie ondergaan. Jaarlijks verwijden
vaatchirurgen en radiologen
de bloedvaten met een dotterbehandeling bij zo’n zesduizend patiënten.
‘Niet nodig,’ zegt fysiotherapeut Martine van Gameren van ViVa! Zorggroep. Zij
reageert daarmee op recent
onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. ‘De acute pijn, veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen, kan veiliger en net zo goed worden
verholpen door intensieve
looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut. Die aanpak scheelt
de patiënt een operatie met
risico’s en wordt vanaf 1 januari ook vergoed uit de basisverzekering.’
Ruim 25.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks de
diagnose claudicatio intermittens, in de volksmond ook
wel ‘etalagebenen’ genoemd.
Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van de slagaders, waardoor er te weinig zuurstof
beschikbaar is voor de beenspieren. Dit geeft tijdens het
lopen pijnklachten in één of
beide benen. Die pijn is zo
hevig dat mensen moeten

stoppen met lopen. In rust
neemt de zuurstofvoorziening weer toe en neemt de
pijn af. Patiënten met etalagebenen moeten dus noodgedwongen pauzeren vanwege deze pijnklachten. Ze
proberen dit vaak te verbergen door net te doen alsof ze
een etalage bekijken; vandaar de naam etalagebenen.
Bij looptherapie wordt niet
alleen het pijnlijke been behandeld, maar deze behandeling heeft ook een positief effect op het andere
been en de algehele conditie. ‘Mensen met etalagebenen moeten leren om ‘door
de pijn heen te lopen’,’ aldus fysiotherapeut Cathelyne Sieger. ‘Dat is een hele
stap, maar met de juiste begeleiding goed te doen. Niet
alleen de fysieke inspanning
kost energie; ook de noodzakelijke leefstijlverandering
vraagt de nodige aandacht.
Stoppen met roken, een actieve leefstijl, gezonder eten
en trouw medicatie innemen zijn vaste aspecten die
ter sprake komen tijdens het
behandeltraject.’
ClaudicatioNet heeft de laatste jaren gebouwd aan een
landelijk netwerk van 1800
fysiotherapeuten die getraind zijn in het begeleiden
van mensen met etalagebenen. De dichtstbijzijnde therapeut bij u in de regio vindt
u op de digitale Zorgzoeker
van ClaudicatioNet: www.
etalagebenen.nl/zorgzoeker.
Patiënten met etalagebenen
zijn onder andere van harte
welkom bij Martine van Gameren en Cathelyne Sieger
van ViVa! Zorggroep. Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden: 088-9957420.
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 13 januari 20.00 uur Telstar - RKC Waalwijk

Davids loopt stage

Column: Edgar de Zwijger
De paarden van de manege
liepen langs Sportpark
Schoonenberg en zagen
dat een Godenzoon was
afgedaald in Velsen-Zuid.
Verplichte kost, zo’n stage bij
een BVO voor een ieder die
het diploma Coach Betaald
Voetbal wil behalen.
De lokale pers rukte en
masse uit om een quote van
Edgar Davids op te vangen.
Eindelijk zou het weer over
voetbal gaan, in plaats van
over de maatschappelijke
activiteiten die Telstar bijkans
tot hoofdzaak heeft verheven.
Tevergeefs. Edgar stond daar
met zijn handen in de zakken
van zijn trainingsbroek te
bibberen van de kou. In zijn
karakteristieke pose. No
look, no talk. Specialisten
van lichaamstaal zouden
zeggen dat hier een
ongeïnteresseerd iemand
staat. Een oud-voetballer
van wie het de vraag is of hij
kan voldoen aan de eisen
van de moderne trainer.
Lobbyend en glibberend
langs pers en sponsoren.
Open deuren intrappend a
la Gio en Phillip Cocu. Dirk
Kuijt zou dat kunnen, één
uur aan het woord zijn en
niets zeggen. In het verleden
liet Davids zich nog wel eens
verleiden. Op het EK van
1996 meldde de wisselspeler

dat bondscoach Hiddink
zijn hoofd wat minder ‘in de
reet van bepaalde spelers
moest steken’. Davids werd
meteen naar huis gestuurd.
Anno 2017 lijkt Edgar véél
slimmer. Hij denkt veel na.
Leest boeken over filosofie.
Hij weet dat zwijgen – vooral
tegen het journaille - goud
is. Ik hoor de zwoele stem
van Paul Jambers op de
achtergrond praten over de
twee gezichten van Davids.
Op het veld dé straatvechter
uit Amsterdam–Noord, die
vooropgaand in de strijd de
wil tot winnen tot kunst heeft
verheven.
Die bij thuiskomst zijn bril
afzet, een boek pakt en
wegzwijmelt bij de filosofie
van Plato en Foucault. Thuis
ontwaakt de tegenpool van
de pitbull. Een gevoelig
personage waar in de
egocentrische voetballerij
geen plek voor is. Iemand
die een gedicht had kunnen
schrijven aan Olcay en
Halina en dat zelfs deed aan
Marco van Basten.
Maar eenmaal buiten, ook
op Sportpark Schoonenberg,
ging het masker van Edgar
weer op. No look, no talk.
De man die de Nederlandse,
Engelse, Italiaanse,
Surinaamse en Spaanse taal
machtig is, zweeg zoals Ernst

Happel in zijn beste dagen.
Als prof liet hij eenentwintig
jaar alleen zijn voeten
spreken.
De ruiter op het paard
van de manege bleef
even kijken. Verbale
communicatie is belangrijk,
maar niet het belangrijkste,
zei hij. Stormvogels had
in de jaren negentig een
trainer die nabesprekingen
hield die langer duurden
dan de speech van Fidel
Castro. Toch is Davids
één van de voetballers die
zich intellectueel heeft
ontwikkeld. Hij was net als
Marco van Basten een goed
paard, maar dat worden niet
allemaal goede ruiters.
Toch past hij wellicht meer
bij Telstar dan je zou denken.
Edgar is maatschappelijk
actief. Hij haalt er veel
voldoening uit als hij kan
inspireren en kan trainen
met jongeren. Hij zet zich in
voor de Straatvoetbalbond en
de StreetPro Acadamy. Ze
vangen jongeren op die van
school gestuurd dreigen te
worden. Die trainen ze en die
gaan weer naar school, zodat
ze hun diploma kunnen
halen.
Edgar is véél meer dan een
voetballer.
Peter Brink

Een vitale, gezonde en energieke
levensstijl, dat wil jij toch ook?
Kom sporten in de meest complete sportschool van de regio!
Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Het trainingsveld van Telstar
is drie weken de locatie waar
oud-international Edgar Davids vertoeft. Onder de hoede van hoofdtrainer Michel
Vonk werkt Davids in Velsen-Zuid aan z’n stage, die
hem uiteindelijk het diploma
Coach Betaald Voetbal van
de KNVB moet opleveren.
Davids (Paramaribo, 13 maart
1973) speelde voor Ajax, AC
Milan, Juventus, FC Barce-

lona, Internazionale, Tottenham Hotspur, Crystal Palace
FC en Barnet FC. Hij speelde
74 interlands voor het Nederlands elftal. Trainen met jongeren om hen op die manier
te inspireren, dat is wat Davids wil. Hij liep eerder stage bij FC Twente en in Dubai
en was tussen 2012 en 2014
speler/coach bij de club Barnet in Engeland. (bron: RTV
Seaport/Ron Pichel)

Denksporters aan de bal

Schaakgrootmeesters
voetballen bij Telstar
Op woensdag 18 januari vindt bij Telstar een bijzondere
voetbalwedstrijd
plaats. Dan betreden namelijk schaakgrootmeesters van
de Tata Steel Masters en de
Tata Steel Challengers het
veld om samen met spelers
uit de selectie van Telstar een
vriendschappelijke wedstrijd
te spelen.
Het karakter mag dan vriendschappelijk zijn, maar het zal
er ongetwijfeld fel aan toegaan, gegeven de gedrevenheid die topsporters als Carlsen, Karjakin en Loek van
Wely kenmerkt. De wedstrijd
begint om 13.30 uur en is
voor belangstellenden gratis

bij te wonen. De grootmeesters spelen tweemaal 30 minuten en zullen in de rust
een kijkje nemen bij de simultaanwedstrijd voor basisscholen, die tegelijkertijd bij
Telstar plaatsvindt. Op donderdag 19 januari treden de
Tata Steel Masters wederom
aan in een voetbalstadion, de
Kuip in Rotterdam, maar dit
keer om er als onderdeel van
Tata Steel Chess On Tour hun
5e ronde te schaken.
De 79e editie van het Tata Steel Chess Tournament
vindt plaats in Wijk aan Zee
van 13 januari tot en met 29
januari 2017. Zie ook www.tatasteelchess.com.
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Kunstencentrum knallend
het nieuwe jaar in
Velsen - Wie in Nederland
bij Het Nieuwjaarsconcert
denkt aan mannen in zwarte pakken en de Weense walsen van Johann Strauss, kent
de nieuwjaarstraditie van de
Muziekschool van het Kunstencentrum Velsen nog niet.
Niet op 1 januari, want wie
wil er nog witjes om de neus
vanwege Oudejaarsnacht genieten van sprankelend concert, maar op de derde zondag van januari kan er al vijf
jaar genoten worden van
spetterend en muziek vuurwerk. Naast oorstrelende klanken kan er op zondag 22 januari om 15.00 uur
in het Witte Theater ook genoten worden van gastoptredens van DanceWorks Velsen
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.wittetheater.nl.
De Muziekschool van het
Kunstencentrum Velsen is al
jaren dé plek om met passie
meer uit jouw muziektalent
te halen. Het gebouw aan de
Troelstraweg 20 zit een beetje
verscholen vlak achter Plein
1945, maar de klanken van
piano, viool en gitaar zweven regelmatig door de omliggende straten. Misschien

IJmuiden - In Winterswijk
heeft de damesselectie van
IJmuiden afgelopen weekend
getraind, zodat in de tweede
seizoenshelft de nodige punten behaald kunnen worden.
Met een aantal activiteiten
was vooral de teambuilding
belangrijk. Zaterdagochtend
heeft het team een bootcampsessie gevolgd in de
sneeuw. Helaas ging de geplande oefenwedstrijd door
de sneeuwval zaterdagmiddag niet door. De plaatselijke
sporthal is gebruikt om toch
nog de nodige speelminuten
te maken.
Na alle inspanningen mochten de dames en de technische staf aanschuiven voor
een heerlijke maaltijd. ’s
Avonds zijn er nog de nodi-

heb je het al eens gehoord
en gedacht: “Dat zou ik ook
wel willen!”. Dat kan! Tijdens
het cursusjaar kun je op bijna elk moment beginnen aan
een cursus. Of je nu beginner
bent of al meer gevorderd.
Zélf muziekmaken is niet alleen leuk, maar ook ontspannend en heel goed voor de
gezondheid. Volgens de wetenschappers verhoogt muziekmaken het IQ en wordt
het abstract en analytisch
denken er door bevorderd.
Een hele mond vol. Maar een
mens wordt dus vanzelf slimmer van een potje muziekmaken! Het is goed voor de
algemene ontwikkeling en de
sociale vaardigheden én je
wordt er gelukkiger van. Dat
is allemaal mooi meegenomen. Het aanbod van de Muziekschool Velsen bevat een
uitgebreid assortiment lessen en workshops. Van klassiek tot pop, voor jong tot
oud, op elk niveau. De meeste lessen worden gegeven in
onze eigen studio’s. Andere
locaties zijn: de Popbunker
in IJmuiden, het Polderhuis in
Velserbroek, en de Dorpskerk
Santpoort.

ge kegels omgegooid in het
bowlingcentrum en tot in de
vroege uurtjes is er hard gewerkt aan de teambuilding.
Zondagochtend
ontsnapte iedereen uit Prison Island
en werd de reis naar IJmuiden gemaakt, waar iedereen
de komende maanden nog
kan genieten van de kwaliteiten van dit team op de velden van sportpark Schoonenberg. De dames bedanken Ad, Leo, Johan, Gerard
een vv IJmuiden voor hun bijdrage aan het trainingskamp.
Zaterdag 14 januari staat er
een uitwedstrijd tegen DEVO
’58 op het programma. Op 28
januari komt dezelfde tegenstander naar IJmuiden. Deze wedstrijd begint om 14.30
uur

Expositie in
’t Brederode
Huys

Jonge gezinnen blij met
aanbod Home-Start
Velsen - Sinds een aantal
maanden heeft Rajaa wekelijks een vrijwilliger van
Home-Start bij haar over de
vloer. Rajaa is altijd blij met
haar komst. ,,Het is voor mij
best wel eenzaam geweest
met mijn zoontje van twee.
Nu wisselen we ideeën uit
met elkaar, maken plezier en
leren van elkaar. En dat wat
ik leer, is goed voor mij maar
ook voor mijn zoontje! Het is
gewoon fijn om weer wat plezier en gezelligheid met iemand samen te hebben. Ik
ben daardoor een gezelligere en ook weer een sterkere
moeder geworden. Natuurlijk
weet ik dat er ook een einde komt aan de ondersteuning van Home-Start, maar
ik hoop tegen die tijd ook zelf
wat meer energie te hebben
om contacten te maken.”
Sinds mei 2016 kunnen gezinnen in Velsen die tijdelijk een extra steuntje in de
rug nodig hebben gebruik
maken van het aanbod van
Home-Start. Dit programma
biedt ondersteuning, hulp en
vriendschap aan ouders met
jonge kinderen. Een getrainde vrijwilliger komt een dagdeel per week langs om ouders te ondersteunen in datgene waar ze behoefte aan
hebben.
,,De vraag van ouders kan
heel wisselend zijn. Sommige
ouders hebben (tijdelijk) behoefte aan een luisterend oor,
het doorbreken van een isolement, praktische ondersteu-

Santpoort-Zuid - Velserbroeker Ton van Hamersveld is een
fijnschilder van vooral realistische stillevens, maar hij creëert
ook grafisch en beeldend werk.
Als professionele fotograaf
maakt hij eerst een opname
van zijn onderwerp. Vervolgens
brengt hij deze tekentechnisch
over op een paneel. In verschillende fasen wordt het schilderij
daarna opgebouwd tot de juiste kleur verkregen is. Regelmatig gaat hij even langs bij de
kringloopwinkel om te kijken of
er interessante voorwerpen te
vinden zijn. Zijn voorkeur gaat
uit naar glas en keramiek welke hij combineert met voorwerpen uit de natuur. Daarnaast houdt hij zich ook bezig
met portretschilderen. Gevoel
voor compositie, toepassing
van materiaal en verfsoorten
zijn belangrijke vaardigheden
waar hij steeds aan blijft werken. Hij volgde diverse schildercursussen ondermeer aan
de Kennemer Kunstacademie
te Haarlem. Vanaf 2015 is Van
Hamersveld lid van het Lucas
Gilde in Beverwijk. Zijn prachtige werken zijn te bezichtigen
tot 18 februari 2017 op dinsdag
van 13.30 tot 15.30 uur en op
afspraak (023-5381999).

ning of juist iemand die weer
laat ervaren dat het met een
druk gezin ook gezellig kan
zijn’’, zegt Yasa Zeijlmans, coordinator Home-Start Velsen.
,,Het voorziet zeker in een behoefte.’’
De aanmeldingen voor ondersteuning stromen binnen
en om aan de behoefte te
blijven voldoen heeft HomeStart Velsen nieuwe vrijwilligers nodig. Om vrijwilliger te
worden bij Home-Start moet
je zelf ouder of opvoeder zijn
en deze ervaring willen delen. Na een voorbereidingstraining van zes dagdelen zijn
de vrijwilligers goed voorbereid om bij een gezin langs te
gaan. Vrijwilliger Jacqueline:
,,Ik had nooit gedacht dat er Velsen - Het jaar 2017 bein de vrijwilligerstraining ge- gon slecht voor DKV. Het eernoeg stof was om die weken ste team speelde in Alkmaar
te vullen, maar dat was zeker tegen DSO, maar liep vanaf
het geval en het was ook erg het begin achter de feiten aan.
gezellig! Als vrijwilliger word DSO scoorde heel gemakkelijk
je begeleid door de coördina- van afstand en DKV had daartor en heb je elke zes weken op geen afdoend antwoord. Er
contact met je collega-vrijwil- werd teveel ruimte gegeven
ligers. Twee keer per jaar zijn aan de spelers van DSO, waarer themabijeenkomsten om door de ruststand al 21–6 was.
nieuwe kennis op te doen.”
Uiteindelijk verloor DKV met
Lijkt het je leuk om als vrijwil- 33–13. Een wedstrijd om snel
liger aan de slag te gaan of te vergeten. In de jeugd moest
kan je zelf wel een steuntje alleen DKV B1 aantreden. De
in de rug gebruiken? Neem B1 had er moeite mee om uit
dan contact op met Yasa Kijk
Ze-voorde
hetvakantiestand
actuele nieuws opte komen. De
ijlmans, coördinator Home- wedstrijd tegen Top begon al
WWW.BEVERWIJKER.NL
Start Velsen. Stuur een mail
met een grote achterstand en
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
naar yzeijlmans@socius-md. werd niet meer helemaal goednl of bel 06-33956917. Home- gemaakt. Ballen kwamen niet
Start Velsen wordt uitgevoerd goed aan, schoten konden de
door Socius Maatschappelijk korf niet vinden, wat leidde tot
Dienstverleners.
een teleurstellende eindstand.
Door twee doelpunten van Eva
kwam DKV nog dichtbij, maar
uiteindelijk was de eindstand fde
O lie etrk
7-6 in het voordeel
van“GeTop.
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was. De stamppotten die door
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Wandelaars vergapen
zich aan Velsertunnel
Duizenden bezoekers wandelden
zondag voor het eerst door de
vernieuwde Velsertunnel. In een
opperbeste sfeer kregen zij alle
ins en outs van de tunnel te zien.

Al in de vroege ochtenduren stonden de eerste mensen klaar om het
evenemententerrein te betreden. De
tunnel zou eigenlijk het hele weekend open zijn voor het publiek, maar
vanwege het slechte winterweer
(code oranje) was de eerste van de
twee publieksdagen afgelast. Bezoekers van zaterdag waren daarom
ook op zondag van harte welkom. Dit
was onder meer mogelijk dankzij de
extra inzet van hulpdiensten en verkeersregelaars. Ook zijn er duizend
extra fietsenrekken geregeld.
Familie-uitje
“We zijn heel blij met de reacties
van de mensen”, zegt omgevingsmanager Ilkel Taner. “De sfeer was heel
goed, iedereen was enthousiast. Veel
mensen maakten er een heus familie-uitje van, met kinderen, opa’s en
oma’s. Het is prachtig om te zien hoe
betrokken mensen uit de regio zijn
met de Velsertunnel.”
Veel interesse
In totaal zijn hebben zo’n tienduizend mensen de tunnel bezocht. In
de westbuis konden zij onder meer
tientallen foto’s van de renovatie be-

kijken. Ook stond zwaar bouwmaterieel uitgestald dat tijdens de renovatie was gebruikt. Maar de tunnel zelf maakte toch het meeste los.
De bezoekers vroegen de aanwezige Rijkswaterstaatmedewerkers de
oren van het hoofd. Over de werking
van de nieuwe ventilatie, de vluchtruimtes en het effect van een grotere
doorrijhoogte van de tunnel.
Heropening weersafhankelijk
Maandagmorgen 16 januari, vóór
het begin van de spits, gaat de tunnel weer open. Wel is deze datum afhankelijk van het weer. Bij extreem
winterweer kunnen de noodzakelijke voorbereidingen niet plaatsvinden en schuift de opening op. ( foto:
Ton Borsboom Fotografie)

Tunneltorens in ander licht
De Velsertunnel baadt komende week elke nacht in een ander licht. Tot aan
de heropening op maandag 16 januari kun je van zonsondergang tot zonsopgang van het lichtkunstwerk genieten.( Foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwjaarstoespraak
burgemeester Dales
“Dank allen. Mijn vrouw en ik hebben onze komst naar Velsen als
een warm bad ervaren”, aldus
burgemeester Frank Dales in zijn
nieuwjaarstoespraak van 9 januari jl. Tegelijk sprak hij de wens uit,
dat statushouders, die in onze gemeente komen wonen op eenzelfde warm welkom kunnen rekenen.

ciële huishouding heeft. De begroting is meerjarig sluitend en er zijn
voldoende reserves om risico’s op
te kunnen vangen. Uiteraard zal het
oog waakzaam moeten blijven, gelet
op de nieuwe ontwikkelingen zoals
de Brexit, de komende Tweede Kamerverkiezingen en het aanstaande
nieuwe leiderschap van de USA.

Toekomst
“De weg voorwaarts is de enige weg
die we gaan, maar wel lessen trekkend uit alle verdriet en verderf,
waarmee velen in de wereld vorig
jaar te maken kregen”, liet hij de bezoekers weten. Hoopvol was hij gestemd over de toekomst van onze eigen Velsense gemeenschap. “Velsen is immers een mooie gemeente waar veel goede dingen gebeuren.
Met focus en enthousiasme wordt
gewerkt aan een interessant IJmuiden met een avontuurlijk kust, energiek Velsen en de IJmond als innovatieve regio. Duurzaamheid en veiligheid zijn daarin belangrijke thema’s”. De gemeente wil het niet alleen doen, maar legt graag haar oor
te luister bij de inwoners en organisaties. Zo zal er zaterdag 11 februari bij wijze van experiment een burgertop worden gehouden. Evenals
een Velsens Forum op woensdag 8
februari a.s. Het gemeentebestuur
zal de adviezen meewegen bij de uiteindelijke opstelling van de Strategische Agenda 2020.

IJmond
“Samenwerken is een groot goed”, aldus de burgemeester. Zo is wel gebleken bij de veranderingen in de zorg,
jeugdhulp en op het gebied van werk
en inkomen. De gemeente is sinds 1
januari 2015 verantwoordelijk voor
al deze zaken. IJmondgemeenten en
zorgverleners gingen zij aan zij. “Het
is van groot belang om te blijven samenwerken aan een effectief en betaalbaar netwerk van zorg en ondersteuning, waarin de vraag van inwoners centraal staat”.

Financieel gezond
Verder wees de burgemeester erop, dat Velsen een gezonde finan-

Veiligheid
Dank ging ook uit naar de brandweer
en de politie. “Mede dankzij hen hebben Velsenaren het voorrecht elke
dag in een veilige omgeving te kunnen werken, recreëren en wonen”.
Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wenst hij een ieder alle goeds
voor 2017.
Op de foto (Dennis Gouda) burgemeester Dales en zijn echtgenote Marieke Verhagen in gesprek tijdens een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, die rapper Demi Baltus omlijstte met prachtige gedichten.

Infopagina
12 januari 2017 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Berichtenbox: meld u aan! Mogelijke samenwerking
Pieter Vermeulen Museum
De Berichtenbox is een digitale
brievenbus, waarin allerlei overheidsinstanties digitale post voor
u klaarzetten. Velsen gaat daar in
februari ook gebruik van maken.
Meld u aan voor de Berichtenbox!
Veilig, overzichtelijk en betrouwbaar alle informatie bij elkaar.

Vakanties boeken, kleding kopen en
rekeningen betalen - we doen steeds
meer digitaal. Overheidsinstanties
versturen ook steeds meer post digitaal, onder andere via de Berichtenbox van Mijn Overheid. Velsen gaat
daar ook gebruik van maken. Meld
u aan!
In februari krijgt u van de gemeente Velsen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen (riool, hondenbelasting, huisvuil ophalen en
meer). Ook de WOZ-beschikking
zit erbij, oftewel de waarde van uw
huis/pand op 1 januari 2016. Velsen
wil die post graag digitaal versturen
via de Berichtenbox. Dat kan alleen
als u zich daarvoor aanmeldt. U gaat
naar www.mijn.overheid.nl (link is
external) en meldt u aan met uw DigiD (dat heet ‘account activeren’). U

kunt aangeven of u een e-mail wilt
hebben als er post in uw berichtenbox zit. Dan krijgt u een mailtje om te
controleren of het e-mailadres klopt.
Vanaf dat moment krijgt u post van
de overheid in uw persoonlijke Berichtenbox. Daar staat alles overzichtelijk en veilig bij elkaar. U kunt
op alle uren van de dag (en nacht) en
vanaf elke plek (woonkamer, werkkamer, trein) uw post bekijken en ermee aan de slag.

komst volgt eventueel een samenwerkingsovereenkomst en pas met
het sluiten van die samenwerkingsovereenkomst verbinden partijen
zich definitief aan BRAK! en aan elkaar.

De gemeente Velsen en het bestuur van het Pieter Vermeulen Museum zijn in overleg over
deelname van het museum aan
kustcentrum BRAK! IJmuiden. In
de intentieovereenkomst zullen
de uitgangspunten worden vermeld voor mogelijke samenwerking om dit nieuwe centrum in
IJmuiden aan Zee te kunnen realiseren en te exploiteren.

In de toekomst wil Velsen steeds
meer post digitaal gaan versturen.
Op www.mijn.overheid.nl staat meer
informatie, en staan de meest gestelde vragen. U kunt ook de gemeente
bellen via 140255 (zonder netnummer) of via 0255 567200.

Pieter Vermeulen
Voor het Pieter Vermeulen Museum is het van belang dat voldaan
wordt aan de doelstelling om de bewustwording van kinderen over natuur, milieu en landschap te vergroten. Maar ook het stimuleren van
natuur- en milieuvriendelijk gedrag gericht op een duurzame samenleving. Het behoud van de natuurhistorische collectie m.b.t. het
westelijk kustgebied weegt voor het
museum eveneens zwaar. Het streven van beide partijen is om het Pieter Vermeulen Museum zodanig in
het kustcentrum BRAK! te integreren dat dit recht doet aan het unieke
erfgoed van Pieter Vermeulen binnen een vernieuwend en spraakmakend kustcentrum BRAK! IJmuiden.

Beide partijen zien na veelvuldig
overleg in het afgelopen jaar voldoende gezamenlijke doelstellingen en aanknopingspunten om de
samenwerking rond BRAK! IJmuiden verder te onderzoeken. De verwachting is dat de intentieovereenkomst begin 2017 gesloten kan gaan
worden.

Wilt u eerst oefenen of meer weten
over de digitale overheid? Dan kan
de bibliotheek van Velsen u helpen.
Er is een inloopspreekuur Klik & Tik
voor wie niet met computers uit de
voeten kan, en een cursus Digisterker als u meer wilt weten over de digitale overheid. Bel de bibliotheek
0255 525353 of kijk op http://www.
bibliotheekvelsen.nl.

Samenwerking
Vanaf het sluiten van de intentieovereenkomst wordt het Pieter Vermeulen Museum één van
de strategische partners in BRAK!
IJmuiden. Na de intentieovereen-

Laatste fase reconstructie Lange Nieuwstraat gestart
OMLEIDING AUTOVERKEER TIJDENS
WERKZAAMHEDEN LANGE NIEUWSTRAAT
FASE 5 - PLEIN 1945 - START 9 JAN. 2017
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De volgende verkeersPla
maatregelen gelden sinds
9 januari 2017:
• Het inkomende verkeer
richting centrum/winkels komende vanaf de
Stationsweg wordt omgeleid via de De Noostraat, Raadhuisstraat
en Kalverstraat.
• Het doorgaande verkeer komende vanaf de Stationsweg
wordt omgeleid via de Stationsweg,
Minister Van Houtenlaan en Heerenduinweg.
• Het uitgaande verkeer vanuit Zeewijk wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Planetenweg / Gijzenveltplantsoen en Heerenduinweg,
Verkeer vanaf de rotonde Lange
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Verkeersmaatregelen
Op de kruising is tijdens de werkzaamheden geen autoverkeer mogelijk. Het doorgaande autoverkeer
wordt zoveel mogelijk omgeleid via
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Wat gaat er gebeuren?
De kruising Plein 1945/Lange Nieuwstraat/Zeeweg is tijdelijk afgesloten. Na afloop van de werkzaamheden heeft de Lange Nieuwstraat één
nieuw wegprofiel met vrij liggende
fietspaden, vanaf de rotonde Planetenweg tot aan Plein 1945. Bij de kruising worden verkeerslichten aangebracht zodat fietsers en voetgangers
hier veilig kunnen oversteken naar de
J.P. Troelstraweg. Ook de HOV-bus
steekt hier straks de weg over. Dit is
niet mogelijk voor het overige autoverkeer.

de Heerenduinweg. De
omleidingen worden met
borden aangegeven. Fietsers en bromfietsers worden via de omliggende
wegen omgeleid. Ook dit
wordt met bebording aangegeven. Het is wel mogelijk voor voetgangers om
langs het werk te lopen en
de woningen en winkels
te bereiken.

rVelse

Maandag 9 januari 2017 is de 5e
en laatste fase van de werkzaamheden reconstructie Lange Nieuwstraat begonnen. Het gaat over het
deel van de Lange Nieuwstraat met
het kruispunt Plein 1945 (tussen De
Noostraat en de Willemsbeekweg).
De werkzaamheden duren tot eind
maart 2017 en worden, in opdracht
van de gemeente Velsen, uitgevoerd door BAM Infra Wegen.
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Nieuwstraat kan ook via de Merwedestraat richting de Heerenduinweg
rijden.
• Verkeer richting Marktplein en
Kennemerlaan kan via de Spaarnestraat rijden.
Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden worden

de lijndiensten van Connexxion omgeleid. Dit geldt voor de buslijnen 3,
74, 75 en 82. Meer informatie over
busomleidingen en tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.connexxion.nl of www.connexxion.com. Voor
eventuele vragen over het openbaar
vervoer kunt u bellen naar telefoonnummer 0255-547964.
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Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2016?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte
Sporter van het jaar 2016. De winnaars worden bekendgemaakt op
het Sportgala op vrijdag 10 maart
2017 in het Thalia Theater. Bent u
en kent u iemand die - of een team
- aan onderstaande voorwaarden
voldoet? Geef deze sporter(s)
dan vóór 25 januari 2017 op via de
aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl of stuur
een e-mail naar sportgala@velsen.nl

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieën:
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg,
Talent, Master en Gehandicapte
Sporter. Een deskundige jury bepaalt
wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 10 maart
2017 in het Thalia Theater in IJmuiden. De presentatie van het Sportgala is in handen van Frank Snoeks,
sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
- De individuele sporters die lid zijn
van een Velsense vereniging; dat
mag een niet-Velsenaar zijn die
lid is van een Velsense vereniging
of een Velsenaar die lid is van een
niet-Velsense vereniging.
- Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van een team dat

niet uit Velsen komt; de sporter
wordt dan individueel genomineerd.
- Hele teams, als het een Velsens
team is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Nederlands kampioenschap
van een toernooi of wedstrijdenreeks.
b)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europees kampioenschap.
c)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldkampioenschap.
d)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldbekerwedstrijd.
e)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europacupwedstrijd.
f )Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en
met e).
g)Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h)Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Nominaties moeten vóór 25 januari 2017 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u
de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u ook
bellen met Simon de Weers, afdeling
Sportzaken gemeente Velsen: 0628302505.
Op de foto: Amine Abaidi, sporttalent 2015.

Rectificatie: strandtaxi
De strandtaxi is er voor iedereen, maar vanaf 1 januari 2017 is
hij gratis voor wie een Wmo-indicatie heeft voor een rolstoel
of scootmobiel.

De gemeente vindt het belangrijk
dat het strand voor iedereen toegankelijk is – ook voor mensen in
een rolstoel of scootmobiel. Iedereen kon al - tegen een kleine vergoeding - gebruik maken van de
strandtaxi die dagelijks tussen 9 en
6 uur over het strand van IJmuiden rijdt. Nieuw is, dat de strandtaxi met ingang van 1 januari 2017

gratis is voor wie een Wmo-indicatie heeft voor een rolstoel of scootmobiel.
De taxi haalt u op bij één van de
strandopgangen en zet u af bij de
vloedlijn. Ook kan hij u weer ophalen. U kunt de strandtaxi reserveren via 0653197825 of per mail via
post@paviljoennoordzee.nl.
Heeft u andere vragen of wilt u
meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente op 0255
567200 en vraag naar de afdeling
Wmo.

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 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke
vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt
u een afspraak maken met één van
de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met

het Klant Contact Centrum: 14 0255.
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over
discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u
een formulier krijgen waarop u uw
melding of klacht kunt noteren. Dit
formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland
in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Op 20 augustus 2013 heeft het
college van Burgemeester en

Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle
formele
bekendmakingen
van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in
het elektronisch gemeenteblad.
De
bekendmakingen
worden
ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen 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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 31
december 2016 tot en met 6 januari 2017 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 6, kappen boom
(05/01/2017) 495-2017.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen buitenbar
(6/01/2017) 571-2017.

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 23, uitbouwen
woning (04/01/2017) 378-2017.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 33, kappen
(05/01/2017) 530-2017.

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

boom

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 32, plaatsen dakkapel
(02/01/2017) 62-2017;
Brederoodseweg 6, kappen boom
(02/01/2017) 48-2017.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Middenhavenstraat 26, vervangen
bedrijfshal (10/01/2017) 232392016.

Besluiten
ning(03/01/2017) 13896-2016;
Visseringstraat 1, wijzigen voorgevel
(05/01/2017) 24897-2016.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., oprichten
27 woningen en ruimte voor kantoor/detailhandel en/of dienstverle-

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., kappen 7 bomen (04/01/2017) 25073-2016;
Louise de Colignylaan ong. , kappen

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen speeltoestel (05/01/2017) 23826-2016.

Santpoort-Noord
Park Kennemergaarde, kappen 3 bomen (05/01/2017) 25075-2016;
Middenduinerweg 40, kappen boom
(06/01/2017) 24422-2016
.
Geweigerde
ningen

omgevingsvergun-

IJmuiden
Briniostraat 12, plaatsen videowall
(06/01/2017) 24173-2016.

Concert
IJmuider
Harmonie

IJmuiden - Het IJHmusementsorkest geeft op 15 januari weer haar traditionele concert in de Burgerzaal
van het Stadhuis te Velsen.
Een traditie moet je koesteren. Dirigent Theo Bleeker en het IJHmusementsorkest hebben ook in dit
nieuwe jaar weer prachtige stukken op de lessenaar
staan om het nieuwjaarsconcert dat vol zit met muzikale hoogstandjes en verrassingen te doen slagen.
Het orkest zal een diversiteit aan muziek ten gehore brengen. Zij zullen het
publiek op een feestelijke
en muzikale manier entertainen. Het concert begint
om 12.00 uur. Zaal open om
11.30 uur. Entree gratis.

langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met in-

Lange Nieuwstraat ong., oprichten
27 woningen en ruimte voor kantoor/detailhandel en/of dienstverle-

kelt de Boer is in 1992 begonnen als opstapper op
de reddingboot van IJmuiden, de Johanna Louisa.
Hij heeft op drie reddingboten gevaren, de Johanna
Louisa, de Christien en de
Koos van Messel en is hij
bij vele reddingsacties betrokken geweest. Een actie
op het Engelse gebied valt
hierbij op, de Christien was
op proefvaart en verleende
nabij Lowestoft assistentie
aan een Engels vaartuig.
Riekelt de Boer is sinds
2010 weer terug bij zijn
eerste reddingboot de Johanna Louisa, nu als reserve schipper en als lid van
de plaatselijke commissie.
Aan Riekelt de Boer werd
de bronzen legpenning uitgereikt.

Driehuis
Park Schoonenberg ong., kappen 3
bomen (04/01/2017) 25087-2016;
Park Schoonenberg ong., kappen
boom (04/01/2017) 25092-2016.

2 bomen (04/01/2017) 25093-2016;
Middenduinerweg ong., kappen 1
boom (05/01/2017) 25089-2016;
Wüstelaan 19, plaatsen damwand
(05/01/2017) 20774-2016.
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Velserenderlaan ong., kappen 7 bomen (04/01/2017) 25073-2016;
Louise de Colignylaan ong. , kappen

IJmuiden - Het IJHmusementsorkest geeft op 15 januari weer haar traditionele concert in de Burgerzaal
van het Stadhuis te Velsen.
Een traditie moet je koesteren. Dirigent Theo Bleeker en het IJHmusementsorkest hebben ook in dit
nieuwe jaar weer prachtige stukken op de lessenaar
staan om het nieuwjaarsconcert dat vol zit met muzikale hoogstandjes en verrassingen te doen slagen.
Het orkest zal een diversiteit aan muziek ten gehore brengen. Zij zullen het
publiek op een feestelijke
en muzikale manier entertainen. Het concert begint
om 12.00 uur. Zaal open om
11.30 uur. Entree gratis.

IJmuiden - Woensdagavond 4 januari werden
op de nieuwjaarsreceptie twee vrijwilligers van
het KNRM-station Johanna Louisa in het zonnetje
gezet.
Tiny Hermans was als reddingwinkelhoudster
tot
2008 bezig met in- en verkoop van KNRM-artikelen. Toen een einde kwam
aan de reddingwinkelactiviteiten van de KNRM, was
zij als helper aan de wal
betrokken bij ontvangsten en het havenfestival
van het PR-station Johanna Louisa. De medaille die
door het hoofd operationele dienst Riemert Moleman werd uitgereikt is
een bekroning op 25 jaar
vrijwilligster KNRM. Rie-

loggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.
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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 in-

Concert
IJmuider
Harmonie
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Briniostraat 12, plaatsen videowall
(06/01/2017) 24173-2016.

