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Velserbroek - Sinds jaar en 
dag wordt er in wijkcen-
trum de Hofstede voor se-
nioren uit de wijk Velser-
broek gekookt door vrij-
willigers. Zo’n 60 senio-
ren maken elke week ge-
bruik van deze betaalbare 
service. 

,,Het samen eten voorkomt 
eenzaamheid onder ouderen 
en het vervult dan ook een 
enorm belangrijke rol’’, ver-
telt beheerder Marcel Stam. 
,,De spil van deze activiteit 
zijn de vrijwillige koks die zich 
met hart en ziel inzetten om 

ouderen een goede en lek-
kere maaltijd te bezorgen. In 
ons wijkcentrum wordt het 

steeds moeilijker om nog vrij-
willigers te vinden die deze 
taak op zich willen en kun-
nen nemen. Het tekort dreigt 
nu zo nijpend te worden dat 
we genoodzaakt zijn om de 
open tafel terug te brengen 
dan wel deels te stoppen. Wie 
wil ons helpen of weet ie-
mand die ons wil en kan hel-
pen? Laat ouderen in Velser-
broek niet in de steek en help 
ons een goed lopende activi-
teit voor ouderen in stand te 
houden!’’
Meer weten of aanmelden? 
Bel 023-5386528 of mail naar 
marcelstam@welzijnvelsen.nl.

Noodkreet open tafel

Leerlingen Boekanier 
op Techniek Experience

IJmuiden - De leerlin-
gen van groep 8 van SBO 
De Boekanier hebben een 
techniekervaring opge-
daan die hun waarschijn-
lijk nog lang zal bijblij-
ven. Zij waren in het ka-
der van de Techniek Ex-
perience, een project van 
Telstar Thuis in de Wijk, te 
gast bij VanDerEng labels. 
Daar mochten zijn hun ei-
gen polsbandjes maken.

Vooraf hadden de leerlingen 
een ontwerp gemaakt en di-
gitaal opgestuurd naar het 
Heemskerkse bedrijf, dat zich 
heeft gespecialiseerd in het 
maken van labels, muntjes en 
toegangsbandjes voor indus-
triële bedrijven en organisa-

toren van evenementen. 
Na een rondleiding kwam 
het hoogtepunt voor de leer-
lingen: de productie van hun 
persoonlijke polsbandjes. 
Leerling Rick kreeg daarbij 
tot zijn schrik te horen dat zijn 
ontwerp van een Feijenoord-
bandje niet door de uit Am-
sterdam afkomstige machi-
nes kon worden gemaakt. 
Het bleek gelukkig een grap-
je van commercieel manager 
Peter van der Meij. De excur-
sie werd afgesloten met een 
quiz (hoofdprijs: een week 
huiswerkvrij). 
Volgens directeur Ernst de 
Haas past het ontvangst door 
zijn bedrijf van deze leerlin-
gen van het speciaal onder-
wijs prima bij het zogenaam-

de inclusief werkgeverschap; 
het plek bieden aan werkne-
mers met een bepaalde af-
stand tot de arbeidsmarkt. 
VanDerEng is maatschappe-
lijk zeer betrokken en biedt 
als erkend leerbedrijf werker-
varingsplaatsen aan uiteenlo-
pende stagiaires.
Met de Techniek Experien-
ce wil de maatschappelij-
ke stichting Telstar Thuis in 
de Wijk leerlingen van groep 
7 en 8 uit het basisonderwijs 
op een speelse wijze in aan-
raking laten komen met tech-
niek. Dit voorziet ook in een 
behoefte van de sponsors van 
Telstar en de stichting. Dit zijn 
veelal technische bedrijven, 
waarvoor in de toekomst een 
tekort aan personeel dreigt.

100ste Typisch IJmuiden
IJmuiden - Deze week ver-
schijnt de 100ste editie van 
Typisch IJmuiden, de fotoserie 
die door veel lezers van de-
ze krant wordt gewaardeerd. 
Een bloemetje voor Erik Baal-
bergen uit handen van chef 
redactie Friso Huizinga is 
dan ook op zijn plaats. ,,Een 
beetje IJmuiden-gek moet 

je wel zijn’’, geeft Van Baal-
bergen toe in de 100ste edi-
tie. Hij is wekelijks op zoek 
naar nieuws of een stukje 
geschiedenis dat hij met een 
mooie foto kan versterken. 
Baalbergen plaatst ook re-
gelmatig foto’s op de popu-
laire Facebookpagina ‘Je bent 
IJmuidenaar als’.

feest!!!

 zondag 31 januari
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen LSVV

Deze week in De krant!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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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

Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

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 reage-
ren 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 e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Nieuwe parkeerplaats 
Duin en Kruidberg

Santpoort-Noord – Land-
goed Duin & Kruidberg heeft 
een aanvraag gedaan voor 
extra parkeerruimte. Daar is 
een omgevingsvergunning 
voor nodig en een aanpas-
sing aan het bestemmings-
plan. 
Het college van B & W wil de 
omgevingsvergunning wel 
verlenen maar eerst moet 

de gemeenteraad akkoord 
gaan. Het ontwerpbesluit is 
al door de inzageprocedure 
gegaan, hierop zijn geen be-
denkingen binnen gekomen. 
Landgoed Duin en Kruidberg 
heeft te kort parkeercapaci-
teit. Daardoor is er regelma-
tig sprake van wildparkeren, 
waardoor paden en groen 
schade kunnen oplopen.

IJmuiden - Vorige week vond 
de vijfde editie van het jaar-
lijkse ondernemersontbijt 
plaats in het Maritiem Colle-
ge IJmuiden en het Technisch 
College Velsen. Met een op-
komst van ongeveer 80 per-
sonen was deze lustrumeditie 
prima bezocht.
,,Het jaarlijkse ondernemers-
ontbijt is vijf jaar geleden be-
gonnen om de banden met 
het bedrijfsleven in de IJmond 
en daarbuiten te versterken’’,  
aldus Nelie Groen, directeur 
van beide scholen. ,,En dat 
werkt. We hebben een ge-
zamenlijk belang. Onze leer-
lingen zijn de werknemers 
van morgen. Wij bieden ma-
ritieme- en technische be-
roepsopleidingen aan en lei-
den jongeren op tot gekwali-
ficeerde vakmensen. We doen 
aan bedrijfsbezoeken en la-
ten leerlingen stage lopen en 
de bedrijven informeren onze 
docenten over ontwikkelin-
gen die van belang zijn voor 
de lesstof voor onze leerlin-
gen. Kortom de contacten 
worden beter en de banden 
worden nauwer.’’
Waarnemend burgemeester 
van de gemeente Velsen, me-
vrouw Koopmanschap, vond 
dat het Maritiem en Technisch 
College best wat meer in de 
schijnwerpers van de aan-
dacht mogen worden gezet. 
,,Het zijn scholen waar we 

trots op mogen zijn. Het Ma-
ritiem College IJmuiden is 
slecht één van de drie mari-
tieme vmbo-opleidingen in 
Nederland. 
Het Technisch College Velsen 
is in Nederland één van de 
laatste volledig op techniek 
gerichte vmbo-opleidingen.’’ 
Mevrouw Koopmanschap 
pleitte in haar betoog ook voor 
een krachtige wisselwerking 
tussen onderwijs en bedrijfs-
leven. ,,Onze wethouders on-
derwijs en economische za-
ken werken hierin heel goed 
samen en brengen dit be-
roepsgerichte onderwijs ook 
voortdurend bij het bedrijfs-
leven onder de aandacht. Be-
drijfsleven, onderwijs en over-
heid zijn in onze gemeente 
een prima drie-eenheid, denk 
maar aan het initiatief van de 
techniek campus.’’ 
In een drietal gloedvolle pre-
sentaties werd het thema 
Vakonderwijs en innovatie 
vanuit verschillende invals-
hoeken onder de aandacht 
gebracht. 
Na afloop van het ontbijt wa-
ren de leerlingen aan de beurt 
om een rondleiding door de 
scholen te geven en de gas-
ten te vertellen over hun on-
derwijs en hun toekomstver-
wachting. Zie ook www.ma-
ritiemcollegeijmuiden.nl en 
www.technischcollegevelsen.
nl.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom duurt renovatie van de 
Velsertunnel 9 maanden?

Vanaf 15 april gaat de tunnel helemaal dicht. Veel IJmon-
ders vragen zich af waarom de afsluiting zo lang duurt. 
Rijkswaterstaat legt het graag voor u uit. 

Een grotere doorrijhoogte van 12 centimeter, een compleet 
nieuw ventilatiesysteem en nieuwe vluchtwegen. De aan-
passingen aan de Velsertunnel zijn niet niks. Tijdens de re-
novatie in 2016 wordt de Velsertunnel van binnen helemaal 
gestript en voorzien van de nieuwste veiligheidsinstallaties. 
Daarna zijn tunnelpersoneel, technici en hulpdiensten bezig 
met testen en oefenen in de nieuwe tunnel. Pas dan kan de 
gemeente Velsen beoordelen of de tunnel weer open mag.

Testen, testen, testen
Als de tunnel weer opengaat, moeten alle systemen – zo-
als de brandblusinstallatie en de ventilatie - veilig werken. 
Daarom worden deze uitvoerig getest. Dit begint al in de 
zomer en gaat door tot in de herfst van 2016. Daarbij wordt 
ook gecontroleerd of alles op elkaar is afgestemd. Dat is 
belangrijk, want bij een incident moeten alle systemen – 
van slagbomen tot matrixborden – foutloos samenwerken. 
Ook de verbinding met verkeerscentrale de Wijde Blik aan 
het Noordzeekanaal wordt getest. Vanuit die centrale be-
dient het tunnelpersoneel namelijk alle matrixborden, ca-
mera’s en systemen van de tunnel. 

Opleiden en oefenen
Al het betrokken personeel bij de tunnel wordt opgeleid 
zodat ze de nieuwe tunnel op hun duimpje kennen. Dit is 
verplicht volgens de Tunnelwet; het personeel moet zijn 
opgeleid, alle specifieke kennis hebben over ‘hun’ tunnel 
en praktijksituaties oefenen. Wat zijn de vluchtroutes? Waar 
zitten de bedienknoppen? We laten niks aan het toeval 
over. In een trainingsprogramma van drie maanden maakt 
het personeel zich vertrouwd met de nieuwe systemen. 
Ook brandweer, politie en ambulancediensten worden ver-
trouwd gemaakt met de gerenoveerde tunnel. 

Tunnel weer open
De laatste stap van de renovatie is het afgeven van de 
openstellingsvergunning door de gemeente Velsen. Nadat 
het vergunningenproces is doorlopen, kan de vernieuwde 
Velsertunnel in januari 2017 open voor het verkeer.

Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
of volg de Velsertunnel op www.facebook.com/velsertunnel 
of via Twitter: @Velsertunnelrws.
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Donderdag 
28 januari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Jubileumtentoonstelling Bloe-
mendaalse Kunstkring ‘Fio-
re’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeld-
houwwerk, fotografie en 
schilderijen. Open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Schaaktoernooi in de au-
la van het Gymnasium Feli-
senum, Van Hogendorplaan 
2, Velsen-Zuid. Van 13.30 tot 
16.15 uur. Het toernooi is toe-
gankelijk voor publiek.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jon van Eerd in ‘Harrie Babba’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Arie Koomen in 
‘Pompen’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
29 januari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstellingen ‘Kerst-
groen’ en ‘Toverbos’, vanaf 3 
jaar. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Jubileumtentoonstelling Bloe-
mendaalse Kunstkring ‘Fio-
re’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeld-
houwwerk, fotografie en 
schilderijen. Open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Koetshuis Trio in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Jeans jubileum. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Publieke 
Werken’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
30 januari

Finaledag Rabobank Stra-
tenteams Toernooi in het Pol-
derhuis in Velserbroek.
Finaledag zestiende Hofste-
de Biljarttoernooi.
Open dag bij het Gymnasi-
um Felisenum, Van Hogen-
dorplaan 2, Velsen-Zuid. Van 
09.00 tot 13.00 uur.
Gratis houdingcheck bij 
Zelf!Driehuis, Driehuizerkerk-
weg 48 in Driehuis. Van 09.00 
tot 12.00 uur.
Prentboekpret tijdens de 
Nationale Voorleesdagen in 
bibliotheek Velsen. Voor kin-
deren t/m 6 jaar wordt het 

prentenboek ‘We hebben er 
weer een geitje bij!’ Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Jubileumtentoonstelling Bloe-
mendaalse Kunstkring ‘Fio-
re’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeld-
houwwerk, fotografie en 
schilderijen. Open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpositie 
van Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Erik van Muiswinkel in 
‘de Olieworstelaar’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Publieke 
Werken’. Aanvang 20.30 uur.
Als De Brandweer in de 
Zeewegbar, Zeeweg IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur.

Zondag
31 januari

AV Suomi organiseert de 
Beeckestijncross. Zie ook 
www.avsuomi.nl/wegwed-
strijden
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstellingen ‘Kerst-
groen’ en ‘Toverbos’, vanaf 3 
jaar. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Jubileumtentoonstelling Bloe-
mendaalse Kunstkring ‘Fio-
re’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeld-
houwwerk, fotografie en 
schilderijen. Open van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpositie 
van Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’.
Sergey Smirnov (piano) en 
Anastasia Feruleva (cello) in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Witte Theater, Kanaaltraat 
257 IJmuiden: Foyer Live (mu-
ziek). Vanaf 16.00 uur.
Expositie ‘Kunst Ambacht, 
Ambacht Kunst in raaddhuis 
voor de Kunst, Torenstraat 7 
Velsen-Zuid. Aanvang 16.00 
uur.
Vespers in de Engelmundus-
kerk, Driehuizerkerkweg in 
Driehuis. Aanvang 19.15 uur.

Maandag
1 februari

Collecte Hersenstichting 
tot en met 6 februari.

Dinsdag
2 februari

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Lezing over de wondere we-
reld van de taal door Wim Da-
niëls in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 
201 in Velsen-Zuid. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Astronaut André Kuipers over 
zijn avonturen in de ruimte. 
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
3 februari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpositie 
van Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tover-
bos’, vanaf 3 jaar. Van 13.30 
tot 15.30 uur toverknutselen. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Bolderavond in De Bolder. 
Tijdens deze avond wordt de 
Geloofsbelijdenis in de prak-
tijk van vandaag besproken. 
De avond begint om 19.00 uur 
met een eenvoudige maaltijd 
waarna om 20.00 uur het ge-
sprek begint.
Schrijfcafé in teken van Va-
lentijn in Bibliotheek Velsen. 
Aanvang 19.30 uur. Opgeven 
kan via www.bibliotheekvel-
sen.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Richard Groenendijk in ‘Met 
de mantel der liefde’. Aanvang 
20.15 uur.

Donderdag 
4 februari

Wereld Kankerdag: Inloop-
huis Kennemerland houdt van 
10.00 tot 14.00 uur een open 
dag.
Alice Loeters houdt spreek-
uur in de rouwhuiskamer aan 
de Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Holland America Line en 
Cruisetravel organiseren 
een cruisavond bij het Strand-
huis, Zwaanstraat Strandop-
gang 1ste rechts in Wijk aan 
Zee. Van 20.00 tot 22.00 uur. 
Zie ook www.hetstrandhuis.
nl/cruise
Walking dinner en trends 
bij Bij Bo en Jacky Hart, Ken-
nemerlaan 94-96 in IJmuiden. 
Zie ook www.bijbo.nl of www-
jackyhart.nl.

Schrijversavond met Tho-
mas Rosenboom in de au-
la van het Gymnasium Felise-
num in Velsen-Zuid. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Trompetmaestro Eric Vloei-
mans en harpgod Remy van 
Kesteren. Aanvang 20.15 uur.

Driehuis - Zondag 31 janu-
ari verzorgt de Engelmundus 
Cantorij om 19.15 uur een 
Vesperviering in de Engel-
munduskerk aan de Driehui-
zerkerkweg. De samenkomst 
duurt ongeveer drie kwartier, 
waarin gebed, zang en or-
gelspel een meditatieve wel-
daad zijn in de hectische we-
reld waarin wij leven. Tijdens 
de viering worden werken 
gezongen en gespeeld van 
G.P. da Palastrina, H. Ooster-
huis, Stefan Stuligrosz, Hugo 
Distler en W.Barnard. Voor-
ganger is Pastor E Wigchert. 
De Engelmundus Cantorij 
Driehuis staat onder leiding 
van dirigent/organist Joop 
Heeremans. 

Vespers 
in Driehuis

RTL Sterrenteam naar Velserbroek

Finalisten Rabobank 
Stratenteams bekend

Velserbroek - Afgelopen 
weekend zijn de voorron-
des van het 26ste Rabobank 
Stratenteams Toernooi zeer 
sportief verlopen. Aanstaan-
de zaterdag, 30 januari, start 
om 15.45 uur de eerste wed-
strijd van zes pre-finales.
Na deze wedstrijden zijn de 
twee finalisten bekend. Om 
19.00 uur start het eerste op-
treden van Dansstudio Mi-
chelle, gevolgd door de Stra-
tenteams finale.
RTL Sterrenteam zal een 
wedstrijd spelen tegen het 
Sterrenteam Velserbroek. 
Enkele namen die tot nu toe 
bekend zijn: Pieter Collen, 
Maarten Admodikoro, Bart 
Latuheru, Bart Zeilstra, Os-
wald Snip, John Williams, 

Jeand Doest, Andy van der 
Meyde en Bas Muis. 
Bij binnenkomst op zaterdag 
wordt per persoon een bij-
drage van 2 euro gevraagd. 
De opbrengst gaat in zijn ge-
heel naar het goede doel: 
Paardenkamp 2016 voor 
geestelijk en lichamelijk ge-
handicapte kinderen die bij 
manege Kennemergaarde 
paardrijden.
Het advies is uiterlijk 19.00 
uur in de sporthal het Polder-
huis te zijn met 2 euro con-
tant, voor een vlot verloop.
Na afloop van het toernooi 
is er zaterdagavond weer 
een denderend feest met 
de band InThePicture en 
DJ Mitch. Toegang alleen 
18plussers.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Wij feliciteren 
de IJmonder 
van het jaar!
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Eerste robotjes 
kleuters Beekvliet

Velserbroek - Op basis-
school de Beekvliet zijn de 
eerste robotjes deze week 
de klas in gereden. Het gaat 
om programmeerbare rijden-
de wagentjes in de vorm van 
een bij. 
Het bijtje is met allerlei in-
structies te programmeren 
en legt daarna volgens de 
opdrachten een parcours af. 
De kinderen worden zo ge-
stimuleerd om ruimtelijk te 
denken, te tellen, afstanden 
te schatten en een serie op-
drachten te onthouden. 
Er kan bijvoorbeeld de op-
dracht gegeven worden om 
de robot op een mat met 
afbeeldingen van het ene 
plaatje naar het andere te la-
ten rijden. De kinderen kij-
ken samen hoeveel stappen 
de robot vooruit of achter-
uit moet en waar deze moet 
draaien om uiteindelijk op 
de juiste plek aan te komen. 
Op eenvoudige wijze kunnen 
ze de commando’s invoeren 
en daarna kijken of de robot 
echt op de juiste plaats te-
rechtkomt. 
De Beekvliet heeft met het ei-
gen technieklokaal en de sa-
menwerking met Tata Steel 
veel oog voor het vak weten-
schap en techniek. Het ro-
botbijtje is een voorbeeld van 

hoe techniek ingezet wordt 
om kinderen dingen te leren 
die voorheen vooral met sta-
tisch materiaal aangeboden 
werden. Het werken met de 
robotbij is voor de kinderen 
natuurlijk wel een heel leuke 
manier om het ruimtelijk in-
zicht te vergroten. En de al-
lereerste programmeervaar-
digheden worden er ook nog 
bij opgedaan. Spelenderwijs 
komen er zo heel wat vaar-
digheden en begrippen voor-
bij. 
En, hoe modern ook, zo hoort 
het in een kleuterklas natuur-
lijk ook!

Voedselbank viert 
jubileum met fi lm

Velsen - Tijdens de vie-
ring van het 10-jarig jubile-
um van Voedselbank Velsen 
ontvingen bestuurslid Stef 
van Sikkelerus en bedrijfs-
leider Frank Barnhoorn uit 
handen van de vice-voor-
zitter van de Vereniging van 
Voedselbanken Nederland, 
Tom Hillemans, het bewijs 
van het certifi caat Groen. 
Met dit certifi caat heeft de 
Voedselbank voldaan aan 
de richtlijnen die men op 
landelijk niveau gezamen-
lijk heeft afgesproken om 
daarmee te kunnen voldoen 
aan de voedselveiligheid en 
voedselkwaliteit.
Tijdens de uitreiking gaf 
Tom Hillemans aan dat het 
op zich een prestatie is dat 
Voedselbank Velsen in be-
trekkelijk korte tijd erin ge-
slaagd is om de code groen 
te behalen, maar dat het er 
nu vooral op aan komt om 
deze kwalifi catie te behou-

den. Er zullen onverwachte 
inspecties en controles vol-
gen. Gezien het enthousi-
asme en de betrokkenheid 
van de medewerkers zullen 
zij er alles aan doen dit suc-
ces een vervolg te geven. 
Dankzij Paul Zwart, Joop en 
Louise de Doodt van de vi-
deofi lmclub uit de Dwars-
ligger kon tijdens deze bij-
eenkomst tevens een fi lm 
gedraaid worden die een 
bijzonder heldere indruk 
geeft van de wijze waarop 
Voedselbank Velsen werkt. 
Deze fi lm zal ook deze week 
te zien zijn op Seaport TV. 
De tijden dat de fi lm van 
maandag tot en met vrijdag 
wordt getoond zijn: 9.05 uur, 
12.05 uur, 15.05 uur, 19.05 
uur en 22.05 uur.
Tenslotte werd ook am-
bachtsbakker Bastmeijer 
uit IJmuiden als hofl everan-
cier nog even in het zonne-
tje gezet.

Santpoort-Zuid - Op dins-
dag 2 februari houdt Wim 
Daniëls een lezing over de 
wondere wereld van de taal. 
Dat gebeurt om 20.00 uur 
in ‘t Brederode Huys. Wim 
Daniëls is taalkundige en 
schrijver van woordenboe-
ken en boeken over taal. Hij 
is onder andere bekend als 
columnist bij het live radio-
programma ‘Spijkers met 
koppen’ en was een regel-
matige gast in het tv-pro-
gramma ‘Pauw en Witte-
man’. Naar aanleiding van 
het 150-jarig bestaan van 
het Groot Woordenboek van 
de Nederlandse taal (1864-
2014) werd hij uitgenodigd 
om in ‘t Brederode Huys zijn 
visie op onze taal te geven. 
Wim Daniëls werkte enkele 
jaren als docent Nederlands 
en Duits in het middelbaar 
onderwijs, vervolgens was 
hij vijf jaar docent tekstwe-
tenschap aan de Open Uni-
versiteit. Behalve als caba-
retier en spreker treedt hij 
regelmatig op als dagvoor-
zitter bij congressen of als 
presentator. De entree be-
draagt 6 euro. Kaarten zijn 
aan de zaal te bestellen en 
via www.santpoortsbelang.
nl.

Lezing over 
taal in Brede-

rode Huys

IJmuidenaar 
bedreigt politie 

met wapens
IJmuiden - Zondag heeft de 
politie een 50-jarige man uit 
IJmuiden aangehouden we-
gens bedreiging. Dat gebeur-
de op de Koningin Wilhel-
minakade. Omstreeks 07.00 
uur kreeg de politie melding 
dat een bewoner twee an-
dere aanwezigen had be-
dreigd met een mes en een 
(mogelijk) vuurwapen. Bei-
de slachtoffers liepen lich-
te verwondingen op. Een 
ter plaatse gekomen politie-
man werd op straat eveneens 
door de verdachte bedreigd 
met het mogelijke vuurwa-
pen. Toen er meer politie ter 
plaatse kwam, kon de man 
worden aangehouden. Hij 
bleek het wapen te hebben 
weggegooid. Een speurhond 
werd ingezet om het wapen 
terug te vinden. Dit bleek in 
de achtertuin van een wo-
ning te liggen. Het gaat zeer 
waarschijnlijk om een start- 
of alarmpistool. Onderweg 
naar het politiebureau bleef 
de man bedreigingen uiten.

Finalisten biljarttoernooi
Velsen - Het Hofstede Bil-
jarttoernooi is inmiddels vier 
weken aan de gang en na 
een enerverende strijd zijn 
de fi nalisten uit beide poules 
bekend. Na een weekje rust 
kunnen zij zaterdag in het fi -
naleweekend weer volop aan 
de bak.
In poule A won de Waterto-
ren haar laatste wedstrijd te-
gen de Dukdalf met ruime 
cijfers. De eindstand was 92-
78 in het voordeel van de Wa-
tertoren. De andere wedstrijd 
in deze poule tussen Hofste-
de A en IJmuiden eindigde 
in een gelijke stand namelijk 
81-81.
Hierdoor eindigt de Waterto-
ren als eerste met 263 pun-
ten in deze poule. Tweede 
is IJmuiden met 255 pun-
ten, derde is Hofstede A met 
247 punten en als vierde ein-
digt de Dukdalf met 231 pun-
ten. De twee laatst genoem-
de teams zijn nu uitgespeeld. 
In poule B werd maar één 
wedstrijd gespeeld namelijk 
Terras tegen Heerenduinen. 
Na een spannende strijd won 
de Heerenduinen met 86-
84. Hierdoor eindigt de Hee-

renduinen met 258 punten 
als eerste in haar poule. Als 
tweede eindigt het Visserhuis 
met 252 punten. 
Derde werd Hofstede B met 
236 punten en als laatste 
eindigde het Terras met 235 
punten. Hierdoor zijn Hof-
stede B en het Terras uitge-
speeld terwijl de Heerendui-
nen en het Visserhuis zich 
hebben geplaatst voor de fi -
naledag.
Een en ander resulteert in de 
volgende fi nalepartijen die 
op zaterdag 30 januari wor-
den gespeeld. Om de eerste 
en tweede plaats strijdt de 
Heerenduinen tegen de Wa-
tertoren. Deze wedstrijd be-
gint om 13.00 uur. Om 09.00 
uur spelen IJmuiden en het 
Visserhuis om de derde en 
vierde plaats.
Direct na afl oop van de mid-
dagpartijen vindt de prijsuit-
reiking plaats. Voor het win-
nende team staat een fraaie 
wisselbeker klaar. Verder 
krijgt de beste speler van het 
toernooi de Johan Helder tro-
fee uitgereikt. Deze laatste 
prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
en is dus geen wisseltrofee.

Prentenboekenpret
bij Bibliotheek Velsen

IJmuiden - Op zaterdag 30 
januari van 10.00 tot 12.00 
uur viert Bibliotheek Velsen 
voor kinderen van 2 tot 6 
jaar, hun (groot)ouders en 
broertjes en zusjes  De Na-
tionale Voorleesdagen met 
een ochtend vol Prenten-
boekenpret! Deze ochtend 
staat helemaal in het teken 
van speel- en leesplezier 
voor kinderen van 2 t/m 6 
jaar.
Samen lezen ze het pren-
tenboek van 2016 ‘We heb-
ben er een geitje bij!’ Daar-
na duiken ze in de wereld 
van vijf prachtige prenten-
boeken en gaan ze knut-
selen, racen, krijten, kleu-
ren en taartjes versieren. 
Kortom, één groot feest! 

Word tijdens de Nationa-
le Voorleesdagen samen 
met je kind lid van de bi-
bliotheek en ontvang een 
van de prentenboeken uit 
de Prentenboek top 10 ca-
deau! Deze actie geldt ook 
als je kind al lid is van de 
bieb. Alleen geldig in com-
binatie met het Eindeloos 
Genieten en Lekker Lezen 
abonnement. 
De Nationale Voorleesda-
gen (27 januari tot en met 
6 februari) zijn er speci-
aal voor baby’s, peuters en 
kleuters. Deze dagen heb-
ben als doel het voorlezen 
te bevorderen aan kinde-
ren die zelf nog niet kun-
nen lezen. Deelname is 
gratis.
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.
 
Twee jaar en 99 afleveringen 
van Typisch IJmuiden liggen 
achter ons. Tijd voor afleve-
ring 100 en een overzicht. Te-
rugblikken doen we al vaak 
genoeg in deze rubriek, dus 
nu maar eens een letterlijk 
overzicht van het werkge-

bied van deze rubriek: IJmui-
den, en dan in vogelvlucht. 
We hebben geen vliegtuig, 
helikopter of drone hoeven 
huren. Ook is er geen zee-
meeuw-cam aan te pas ge-
komen. Deze foto heb ik vo-
rige maand gewoon als pas-
sagier vanuit m’n luie vlieg-
tuigstoel door het raampje 
van een van de vele langs 
IJmuiden vliegende vliegtui-
gen gemaakt.
De foto is het resultaat van 
een samenloop van goede 
omstandigheden. Natuurlijk 
heb je mooi en helder weer 
nodig en moet je niet tegen 

de zon in kijken. Je moet in 
het vliegtuig aan de goede 
kant van het gangpad zit-
ten, op een raamplaats met 
een schoon raampje, en niet 
boven een vleugel. Je vlieg-
tuig moet vanuit de juiste 
richting komen aanvliegen: 
in dit geval vanuit het zui-
den, langs en iets buiten de 
kust, op weg naar de Polder-
baan, met een draai boven 

Castricum. Je moet een ca-
mera bij de hand hebben en 
deze scherpstellen op onein-
dig. Je moet snel zijn, want 
dit beeld is verdwenen voor 
je er erg in hebt. Best wel 
een kwestie van geluk heb-
ben dus. En bovenal: je moet 
minstens een beetje IJmui-
den-gek zijn…
Het resultaat biedt een blik 
op alle locaties die hier de 

Honderdste Typisch IJmuiden

IJmuiden aan je voeten
Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden

Door Erik Baalbergen

revue al zijn gepasseerd. 
Toegegeven: deze locaties 
zijn te klein om als zoda-
nig los te herkennen. Maar 
de foto geeft een mooi over-
zicht van de grootschalige 
typisch IJmuider elementen, 
zoals de pieren op de voor-
grond, de stranden, de jacht-
haven, het binnenmeer, het 
forteiland, de sluizen, het ka-
naal dat rechts naar boven 
wegloopt richting Amster-
dam, de IJmondhaven, Ha-
ringhaven en Vissershaven. 
Oud-IJmuiden is als woon-
wijk te herkennen in de drie-
hoek tussen de sluizen en 
de Vissershaven. Rechts van 
Oud-IJmuiden ligt Duinwijk 
en rechts daarvan ligt Zee-
wijk, als een eiland van be-
bouwing in het groen. Boven 
Oud-IJmuiden en Duinwijk 
liggen de andere wijken. De-
ze wijken zijn niet meer als 
losse wijken te herkennen 
omdat ze verder weg liggen. 
Alleen de ‘muur’ van flats 
aan weerszijden van de Lan-
ge Nieuwstraat valt nog op.
Het vele groen rechts van 
IJmuiden mag ook niet on-
derschat worden. Dit zijn de 
bossen en duinen van de 
Heerenduinen, onderdeel 
van het Natuurpark Zuid-
Kennemerland. Links van 
het kanaal zien we de noor-
delijke skyline van IJmuiden. 
Van onder naar boven zijn de 
windmolens bij de noordpier, 
de Averijhaven, de hoog-
ovens, de cementfabriek, de 
twee elektriciteitscentrales 
bij Velsen-Noord en het in-
dustriegebied van Beverwijk 
te herkennen.
Genoeg vanuit de hoogte nu. 
Er valt in en rond IJmuiden 
nog genoeg te ontdekken. 
Genoeg materiaal voor nog 
een lange reeks afleveringen 
van Typisch IJmuiden!

Beelden maken
Velsen-Zuid - Op vrijdag 5 
februari is er een workshop 
beelden maken op boerde-
rij Zorgvrij in Spaarnwoude. 
Van stevig draad maak je een 
frame en dit ga je bekleden 
met stof die is gedompeld in 
stofverharder. Het beeld kan 
binnen maar na een goede 

afwerking ook in de tuin of 
op het balkon staan. 
De workshop duurt van 13.00 
tot 16.00 uur. Deelname kost 
32,50 euro inclusief alle ma-
terialen en koffie en thee. 
Meer weten of aanmelden? 
Bel 023-5202828 of mail naar 
zorgvrij@spaarnwoude.nl.

Expositie ‘In Schepen’
IJmuiden - Vanaf zaterdag 30 
januari 2016 tot en met zondag 
11 september 2016 zal de ma-
ritiem schilder Fred Boom zijn 
kunstzinnige maritieme werk 
tentoonstellen in de gang van 
de Loodsenzaal van het Zee- 
en Havenmuseum, Havenkade 
55 (openingstijden: woensdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur). 
Het werk van deze schilder be-
staat uit verschillende technie-
ken, maar de meeste werken 
heeft de autodidact uitgevoerd 
in olieverf of gouache. Zijn wer-
ken zijn te vinden in musea 
of in het bezit van de rederij-
en waarvoor hij deze, veelal in 
opdracht, heeft gemaakt. Maar 
ook zeelui en hun familie in bin-
nen- en buitenland wisten de 
kunstenaar te vinden en heb-
ben hem de nodige opdrachten 

verstrekt. Tijdens de tentoon-
stelling zal er een film worden 
getoond waarin de kunstenaar 
te zien is tijdens zijn werkzaam-
heden in zijn atelier. 
Fred Boom werd in 1938 gebo-
ren in Koog aan de Zaan in een 
maritieme familie. In deze fa-
milie werden schepen bevaren 
en getekend. Voor Fred stond 
het op 16-jarige leeftijd al vast, 
hij zou gaan varen en maakte 
zijn eerste zeereis als lichtma-
troos op de coaster ‘Heeren-
gracht’. Uiteindelijk koos Fred 
voor de techniek en ging naar 
de kweekschool om de op-
leiding Scheepswerktuigkun-
de te volgen. In 1959 begon hij 
bij de Koninklijke Nederland-
sche Stoomboot Maatschappij 
(KNSM) op zowel vracht- als  
passagiersschepen. Na 11 jaar 
besloot hij het zeemansleven 

in te ruilen voor een bestaan 
aan de wal. Eenmaal aan de 
wal kon hij zich wat meer toe-
leggen op zijn geliefde hobby, 
schilderen. Met de kennis die 
hij had opgebouwd als zeeman 
en als redactielid van het ma-
ritieme maandblad ‘de Blauwe 
Wimpel’ heeft hij een onuitput-
telijke bron van inspiratie opge-
bouwd welke hij in zijn kunst-
werken kon verenigen. De tij-
dens deze expositie tentoon-
gestelde schilderijen van Fred 
Boom zijn te koop. 
Tijdens de voorjaarsvakantie 
Noord zal het museum en de-
ze mooie tentoonstelling alle 
middagen te bezoeken zijn, met 
uitzondering van de maandag. 
Voor de actuele openingstijden 
kunt u terecht op de website 
van het museum. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl
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Disco Superstars in
het JongerenTerras

JongerenTerras - Vrijdag 15 
januari was de eerste Dis-
co Superstars in 2016.  De-
ze maandelijkse tienerdis-
co in het JongerenTerras in 
Dorpshuis de Driehoek in 
Santpoort-Noord is speciaal 
voor groep acht leerlingen uit 
Santpoort-Noord, Santpoort-
Zuid en Driehuis. Kwart over 7 
staan de eerste tieners al voor 
de deur van het JongerenTer-
ras, maar zij moeten tot half 
8 wachten tot ze naar binnen 
mogen. 
Binnen verspreiden zij zich 

snel door de gezellige ruim-
te; een cola kopen bij de bar, 
dansen op de muziek van DJ’s 
Wouter & Ben en even een 
potje tafelvoetbal. Sommige 
meiden zijn druk in de weer 
met neon-schmink en andere 
kijken een slideshow met fo-
to’s van het kerstgala. Halver-
wege de avond pakt vrijwilliger 
Cliff de microfoon, het is tijd 
voor een spel. In twee teams 
wordt er tegen elkaar gestre-
den bij het raden van liedjes.  
Van Mr. Polska tot Adele, de 
meeste nummer worden snel 

geraden. Na een spannende 
strijd wint het linker team met 
tien tegen negen.  Al snel is 
het alweer 22.00 uur en staan 
de eerste ouders te wachten. 
“Mam mag ik niet nog even 
blijven” is een veel gehoorde 
vraag. Maar helaas de muziek 
gaat uit en er zal tot 19 febru-
ari gewacht moeten worden, 
want dan is er weer een vol-
gende Disco Superstars in het 
JongerenTerras in Santpoort-
Noord. 
Kom gerust eens kijken, je 
bent van harte welkom!

De Dwarsligger - Gaat u 
met vakantie en wilt u zich 
voorbereiden? Na deze cur-
sus hebt u een goede ba-
sis van de Spaanse taal ge-
leerd (grammatica, werk-
woorden en spreekvaardig-
heid). U leert: groeten, vlieg-
veld/taxi, cijfers, iets vragen, 
restaurant, hotel, dokter, au-
to huren. Deze cursus is ook 
aan te raden als u weer de 
Spaanse taal wilt oppakken. 
Woensdagochtend van 9.00 
tot 10:30 uur; er zijn 12 les-
sen.  De startdatum is 10 fe-
bruari. De kosten zijn 85 euro, 
excl. 5 euro materiaalkosten. 
Deze betaalt u aan de docent. 
U kunt zich aanmelden via de 
site www.welzijnvelsen.nl of 
een inschrijfformulier ophalen 
in een van onze centra. Meer 
weten? Bel 0255-512725.

Spaans voor 
beginners

De Brulboei - Op woensdag-
avond 10 februari is de gro-
te zaal van De Brulboei weer 
bestemd voor de Filmavond 
voor vrouwen met You’re 
not you waarin we prachtig 
gespeelde rollen van Hila-
ry Swank, Emmy Rossum en 
Josh Duhamel zien. Kate lijdt 
aan de ziekte ALS, waardoor 
ze niet meer zo mobiel is. Ze 
besluit daarom Bec, een los-
bandige en zelfingenomen 
studente, in te huren om haar 
te verzorgen, ondanks de be-
zwaren van haar man. De film 
begint om 20.00 uur en kaar-
ten à 2,50 euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Filmavond

De Brulboei - Al sinds jaar 
en dag wordt in De Brulboei 
de cursus Sierknopen aan-
geboden. Het is een prachtig 
oud ambacht dat uit het net-
ten boeten is voortgekomen. 
In deze tijd worden de tech-
nieken gebruikt om mooie en 
leuke gebruiksvoorwerpen 
te maken. Helaas is onlangs 
de docent weggevallen, wat 
betekent dat de cursus ge-
stopt is. Daarom doen wij nu 
een oproep voor een nieu-
we docent Sierknopen. Bent 
u, of kent u iemand, die het 
sierknopen beheerst en dat 
graag aan anderen wil leren, 
dan bent u welkom in Buurt-
huis de Brulboei. De cursus 
is op donderdagavond en be-
gint om 20.00 uur; het les-
geven is op vrijwillige basis. 
Heeft u belangstelling, neemt 
u dan contact op met 0255-
510652.

Docent 
Sierknopen

Het Terras - Voor een Afri-
kaanse middag gaat u zon-
dag 7 februari naar Dorps-
huis het Terras in Santpoort-
Noord, waar het Zondag-
MiddagPodium u een prach-
tig muzikaal optreden brengt 
van Kuzola. Maak kennis met 
de sfeer, de klankkleuren en 
de ritmes van de Afrikaanse 
liedjes. De voorstelling begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 
uur is de zaal open. Kaarten 
à 4,00 euro zijn verkrijgbaar 
bij alle ZoMiPo-locaties en 
zondag aan de zaal. Alle in-
formatie vindt u ook op www.
buurthuisdebrulboei.nl

Kuzola treedt op

De Dwarsligger - Op vrij-
dagmiddag van 13.00 tot 
15.30 uur is er een hobby-
club voor volwassenen, Tif-
fany (glas bewerken), mo-
delbouw, breien en haken. Er 
zijn vrijwilligers die u hierbij 
kunnen helpen, zodat u zelf 
mooie werkstukken kunt ma-
ken. De kosten per maand 
zijn 6,50 euro (exclusief ma-
teriaal). In Buurtcentrum de 
Dwarsligger in IJmuiden. 
Hebt u vragen dan kunt u 
contact opnemen met Her-
man: 06-31311053 of Carrie: 
06-15379248.

Activiteiten in 
’t Hobbyhuis

De Dwarsligger - Buurtcen-
trum de Dwarsligger wil op 
het terrein naast het buurt-
centrum een moestuin aan-
leggen. De groenten uit de 
moestuin zullen gebruikt 
worden bij het maken van 
eten voor wijkbewoners. We 
willen gezonde maaltijden 
maken. Wij zoeken iemand 
die ervaring heeft met het 
aanleggen en onderhouden 
van een eenvoudige moes-
tuin en het leuk vindt om 
mensen te begeleiden bij het 
werken in de tuin. Wilt u eens 
komen praten? Neem con-
tact op met Josje Bisschop 
op maandag of donderdag 
via 0255-512725.

Help ons bij 
een moestuin

Gezellig spelletjes doen
De Dwarsligger – Buurt-
centrum de Dwarsligger or-
ganiseert vanaf heden elke 
donderdag een spelletjes-
middag. Deze middag is leuk 
voor iedereen die graag een  
spelletje doet maar ook ge-
woon voor iedereen die van 
gezelligheid houdt. U bent 
niet verplicht om een spel-
letje te doen. Gewoon een 
praatje maken kan natuurlijk 
ook. Wijkbewoners zijn van 

harte welkom om elkaar te 
ontmoeten die middag. Kom 
eens gezellig langs, u wordt 
hartelijk ontvangen door uw 
medewijkbewoners. De spel-
letjesmiddag duurt van 13.00 
tot 16.00 uur en kost u slechts 
1,50 euro per keer, inclusief 
een kopje koffie of thee. U 
kunt gewoon elke donder-
dagmiddag komen, wanneer 
u maar wilt. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Zeewijk - Op woensdag en 
vrijdag van 12.00 tot 13.30 
uur kunt u genieten van een 
3 gangen maaltijd voor 6,50 
euro bij het Seniorencen-
trum Zeewijk. Vrijdag 29 ja-

nuari is het champignonsoep 
en spruitjes met gehaktbal en 
bitterkoekjes-vla. Wilt u ge-
zellig mee-eten belt u dan 
naar 0255-520650 voor meer 
informatie.

Open tafel Senioren-
centrum Zeewijk

Het Terras – Iedere zater-
dagavond is er vanaf 19.00 
uur Koppel-Klaverjassen in 
de grote zaal van Dorps-
huis het Terras in Santpoort-
Noord. Het is een heel gezel-
lige avond en er zijn altijd leu-
ke prijzen te winnen. Nieuwe 
mensen kunnen zich aanmel-
den bij Piet Hoogsteder, tel: 
023-5316423 of 06-23422767. 
U kunt ook altijd even langs 
komen op zaterdagavond.

Koppel-
klaverjassen
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Mag ik haar aanraken?
Als ik dit schrijf is het zater-
dagochtend en even bezin-
ning. Gisteravond een con-
doleance gehad in een thuis-
situatie. Daar heb ik weder-
om mogen ondervinden in 
de praktijk dat mijn idee-
en rondom vrouw zijn en af-
scheid nemen bewaarheid 
zijn en echt kloppen. Een 
vrouw is vrouw, blijft vrouw 
en wil voor altijd vrouw blij-
ven. 
Mevrouw ligt op ‘Vrouw’, een 
houten baar die de contou-
ren van het vrouwelijk li-
chaam volgt, gelegen in een 
prachtig en zorgvuldig uit-
gekozen gekleurde wade. Ze 
is omringd door ongelooflijk 
veel prachtige bonte bloe-
men, gekleurde kaarsen en 
een houten bijpassend ka-
merscherm zorgt voor wat 
privacy. De kapper heeft haar 
haar prachtig geföhnd en de 
visagist haar heel natuur-
lijk opgemaakt, ringen om 
en nagels gelakt... zoals een 
vrouw wil zijn als ze weet dat 
er mensen komen. Verzorgd!
Door deze eigen en ‘war-
me’ setting, door gebruik van 
zacht hout, de zachte wa-
de, door de lichamelijke ver-
zorging en onze persoonlij-
ke begeleiding ter plaatse is 
het een situatie waarbij men-
sen dichterbij durven komen 

en wat zelfs gebeurt, men-
sen raken de overledene aan, 
wrijven haar hand of aaien 
de wade.
Het is de keiharde werkelijk-
heid gehuld in een vrouwelijk 
passende setting.
Wat ben ik blij voor deze fa-
milie en alle lieve mensen die 
ook rouwen om dit plotselin-
ge verlies, dat het zo kan.

Uitvaartbegeleiding Patty 
Duijn | info@pattyduijn.nl
Meldnummer bij overlijden 
06-30093482
Meer blogs lezen? www.pat-
tyduijn.nl

Kerende auto 
veroorzaakt ongeval

Velsen-Noord - Een auto-
mobilist die besloot om mid-
den op de Velsertraverse te 
keren, werd zondagavond 
aangereden door een andere 
automobilist die dat daar to-
taal niet verwachtte.
De kerende bestuurder raak-
te in verwarring doordat de 
twee linkerrijstroken vanwe-
ge wegwerkzaamheden wa-
ren afgezet. Hij dacht dat de 
afgezette rijstroken voor te-
gengesteld verkeer bedoeld 
waren en omdat de man rich-
ting Heemskerk wilde besloot 
hij zijn wagen om te draaien. 
Daarbij zag hij echter een 
achteropkomende auto over 
het hoofd.
De kerende auto werd hard 
in de flank geraakt. Hulp-
diensten kwamen met spoed 
ter plaatse om assistentie te 

verlenen. De betrokkenen 
zijn door ambulanceperso-
neel medisch verzorgd maar 
hun letsel was gelukkig niet 
zo ernstig dat zij naar het zie-
kenhuis moesten. De schade 
aan de wagens was aanzien-
lijk. Een bergingsbedrijf heeft 
de auto’s later weggesleept.
Dat de manoeuvre van de 
bestuurder schijnbaar min-
der opmerkelijk was dan ge-
dacht, bleek toen een Bel-
gische bestuurder even la-
ter precies hetzelfde wilde 
doen. De Belg wilde daarbij 
zelfs tussen het ongeval en 
de hulpverleners doorrijden. 
Een agente heeft de man te-
ruggestuurd naar de kruising 
verderop om vanaf daar aan 
de goede kant van de mid-
dengeleider terug te rijden. 
(foto: Mizzle Media)

Velsen – De gemeente Vel-
sen heeft een bedrag van 
150.000 euro uitgetrokken 
voor nieuwe parkeerauto-
maten. Veel parkeerautoma-
ten zijn toe aan hun pensi-
oen. Ook ligt er de wens om 
betalen met de pinpas voor 
parkeren mogelijk te maken. 
De oudere automaten waren 
nog uitgerust voor gebruik 
met een chipknip. Hoog tijd 
dus voor een upgrade.

Nieuwe parkeer-
automaten

IJmuiden – Vlakbij de straat 
Snippenbos in IJmuiden Zee-
wijk worden nieuwe wonin-
gen gebouwd. Ook wordt 
daar een nieuwe weg aan-
gelegd. Omdat deze weg 
vlak langs het duin loopt en 
de uitstraling krijgt van een 
pad, krijgt deze weg de naam 
Duinroospad.

Nieuw 
Duinroospad

Driehuis - Zaterdag 30 ja-
nuari is er bij Zelf!Driehuis 
een gratis houdingcheck en 
voetscreening. 
uister jij naar de signalen van 
je lichaam en let je op je hou-
ding en voeten? In de huidi-
ge leef- en werksituatie wil-
len we dit nog wel eens ver-
geten. Toch is het erg belang-
rijk dit in de gaten te houden 
om onder andere pijnklach-
ten en slijtage te voorkomen. 
Op deze speciale dag wordt 
je houding en manier van be-
wegen gescreend, met een 
geheel vrijblijvend advies tot 
gevolg. Deze check is gra-
tis. De houding-check is van 
9.00 tot 12.00 uur. Voor een 
juiste houding zijn een aantal 
aandachtspunten van belang. 
Oefentherapeut Mensen-
dieck Lidwien Ruigrok checkt 
deze dag die aandachtspun-
ten en geeft advies.
De voetscreening is van 10.00 
tot 14.00 uur. Voeten zijn de 
basis van het menselijk li-
chaam. Ze dragen ons elke 
dag naar de plek die we wil-
len en houden ons daarmee 
mobiel en vitaal. En dat wil je 

graag zo houden. De podo-
therapeut kan een oplossing 
vinden bij pijnklachten aan 
voeten, knieën, rug of heu-
pen. Ook: ter plekke likdoorns 
of eelt verwijderen. 
Wil je zeker zijn van een plek-
je? Mail dan naar zelf@de-
zorgspecialist.nl of bel 0255-
756789 om een plek te reser-
veren. Locatie Zelf! Driehuis, 
Driehuizerkerkweg 48, Drie-
huis.

Testvoeten 
gezocht

IJmuiden - Sterk heeft test-
schoenen beschikbaar, ga 
langs en maak er een proef-
ritje op. Xsensible Stretch-
walker is ontwikkeld in Ja-
pan. Het land dat vanouds 
de tradities en kennis in ere 
houdt voor het juiste even-
wicht tussen lichaam en 
geest. De schoen zorgt voor 
een natuurlijke houding van 
het lichaam, waardoor ge-
wrichten minder belast wor-
den.
De oorsprong van Stretch-
walker is gebaseerd op het 
balansprincipe van de ou-
de traditionele Japanse san-
daal Ippon-ba geta (one-
tooth Tengu geta / platform-
hak), een balanssysteem, dat 
de harmonie tussen mens 
en natuur symboliseert. De-
ze houten Japanse sandaal 
balanceert op een hak, die 
in het midden van de zool is 
geplaatst. 
Door de toepassing van on-
ze unieke zooltechnologie is 
lopen nog nooit zo comfor-
tabel geweest. Stretchwal-
ker is de schoen die u blij 
maakt. Ervaar het zelf. Geen 
vermoeide voeten, door de 
combinatie van balans en 
demping. In vele kleuren 
verkrijgbaar en standaard 
voorzien van de gepaten-
teerde stretchleer technolo-
gie Xsensible Inside. Graag 
tot ziens bij Sterk Schoe-
nen, Lange Nieuwstraat 797, 
IJmuiden.

Jeugdoverlast 
Velserbroek gedaald
Velserbroek – Volgens de 
gemeente Velsen is de jeugd-
overlast in en om het win-
kelcentrum van Velserbroek 
in 2015 behoorlijk gedaald. 
In 2014 kwamen er nog 407 
meldingen, in 2015 waren dat 
er 274. In 2015 is hard ge-
werkt aan de vermindering 
van jeugdoverlast. 
In de zomer van 2015 was 
nog sprake van een gewelds-
incident. Momenteel beperkt 
de overlast zich voornamelijk 
tot geluiden. 
De jeugd mag tussen 22.00 
en 6.00 uur niet in het cen-
trum rondhangen. 
De jeugdoverlast is aange-
pakt met politie, streetcor-
nerwerk en jongerenwerk. In 
2015 werd een netwerkco-

ordinator aangesteld. Sinds 
een bijeenkomst waarbij jon-
geren en hun ouders met ge-
noemde partijen met elkaar 
in gesprek kwamen, zijn be-
paalde jongeren niet meer in 
het centrum gesignaleerd en 
is de overlast behoorlijk ver-
minderd.
Eind 2015 werden nog raads-
vragen gesteld over de mo-
gelijkheden van cameratoe-
zicht of een eventueel sa-
menscholingsverbod. 
Maar mede gezien de po-
sitieve effecten van eerde-
re maatregelen heeft het col-
lege besloten af te zien van 
cameratoezicht of een sa-
menscholingsverbod. Dit zijn 
maatregelen die passen bij 
ernstiger overlast. 

www. .nl

www. .nl





IJmuiden - Zoals  Stormvo-
gels het afgelopen jaar eindig-
de, zo zijn de IJmuidenaren dit 
jaar vol vertrouwen begonnen 
aan de uitwedstrijd tegen De 
Kennemers. Na een 0-2-rust-
stand werd uiteindelijk met 
1-4 gewonnen. Had het vizier 
bij Stormvogels, vooral de eer-
ste helft, een stuk scherper ge-
staan, dan had het in Bever-
wijk makkelijk een overwin-
ning met heel hoge cijfers kun-
nen worden.
Binnen drie minuten kreeg 
verdediger Mart Willemse de 
eerste kans; via een verdedi-
ger vloog de bal voor het doel 
van De Kennemers langs. In de 
19de minuut was het Stormvo-
gels die een verdiende voor-
sprong nam door Mart Willem-
se, nadat Bastiaan Scholten 
onderuit was gehaald, die van-
af 11 meter bekwaam scoor-
de, 0-1.
De elf van trainer Jeroen Kroes 
bleef na deze openingstreffer 
de boventoon voeren en vier 
minuten voor rust maakte Bas-
tiaan Scholten een dieptepass 
van Danny Blok bekwaam af, 
0-2.

Na de rust zette Stormvogels 
de veste van de Beverwijkers 
opnieuw onder druk en kan-
sen, onder andere voor Giano 
Bonam, Job Kuijten en Den-
nis Verwer, bleven niet uit. Na 
een kwartier schoot Scholten, 
na een hoekschop van Danny 
Blok, de afvallende val keihard 
in, 0-3. 
Trainer Kroes ging driemaal 
wisselen en Stormvogels liet 
de laatste twintig minuten 
haar teugels wat vieren; voor 
De Kennemers de gelegen-
heid wat meer de aanval op te 
zoeken. Zo haalde Rowan van 
Eijk een bal van de lijn en vloog 
een kopbal van Marco Mul-
der rakelings over. Ook Storm-
vogels-invaller Etkin Zivkara 
kreeg een paar kansen.
Negen minuten voor tijd moest 
Stormvogels-doelman Danny 
Adrichem, na een paar mooie 
reddingen verricht te hebben, 
capituleren op een inzet van 
Mitchel Kloes, 1-3. Een minuut 
in blessuretijd bepaalde Basti-
aan Scholten met zijn hattrick 
de eindstand op 1-4.
In de stand om het tweede 
periodekampioenschap heeft 

Stormvogels de leiding over-
genomen van FC Uitgeest.
Voor trainer Marco Adema 
van Stormvogels-zaterdag be-
gon de eerste wedstrijd van de 
tweede helft dramatisch. Ten 
eerste miste hij acht spelers en 
twee zaten op de bank; zij wa-
ren na een blessure nog niet 
geheel wedstrijdfi t. Bovendien 
keek zijn team na zeven minu-
ten naar een 2-0-achterstand 
aan in de uitwedstrijd tegen 
VVC in Nieuw Vennep.
Na een kwartier spelen in de 
eerste helft nam Stormvogels 
het initiatief van haar tegen-
stander over, maar men cre-
eerde geen kansen.
Het eerste gedeelte van de 
tweede helft bleef Stormvogels 
de iets betere ploeg, naar toen 
VVC de 3-0 aantekende, was 
er nog van weinig tegenstand 
sprake. Patrick Bruinink schoot 
een afstandsschot op de lat en 
de scheidsrechter onthield de 
zaterdagvogels een strafschop. 
Het laatste kwartier bepaalde 
VVC de eindstand op 5-0.
Zaterdag 30 januari komt JOS/
Watergraafsmeer naar sport-
park Zeewijk.
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Stormvogels wint van De Kennemers

Velsen weer op koers
Driehuis - Voor het eerste 
treffen na de winterstop toog 
Velsen naar Den Helder voor 
de wedstrijd tegen de gelijk-
namige vereniging. 
Het team, dat gedurende de 
winterstop een enkele oefen-
wedstrijd prima had afgeslo-
ten en nog steeds deelneemt 
aan de KNVB beker, had veel 
vertrouwen in deze wedstrijd. 
Het mistige weer en de drui-
lerige regen werkten niet 
echt mee maar wie daar op 
let... 
Kansen waren er al snel: zo 
schoot Edward Metgod een 
bal over en prikte Sander 
Loogman de bal naast een 
leeg doel. Aan de andere 
kant ontstond de eerste kans 
pas na 20 minuten: ook Ken-
ny Gerssen zocht het doel te 
hoog evenals even later Pa-
trick Castricum voor Velsen 
gevolgd door Wouter Philip 
voor Den Helder. 
Een hoekschop voor Den Hel-
der werd gemist door Sander 
van der Lugt maar Roy Huis-
man kopte de bal – inderdaad 
– over het doel.  Een vrije trap 
van Jesper Gutteling bereikte 
Steef van Wees bij de twee-

de paal, maar ook zijn snoei-
harde kopbal scheerde over 
de lat. Na nog enkele gemis-
te kansen waagde Donny Ko-
ning het maar eens van grote 
afstand. Tot ieders verbazing 
plofte de bal hoog achter 
doelman Kistenmacher tegen 
het net en Velsen had einde-
lijk de voorsprong te pakken: 
0-1. Verdere kansen voor rust 
werden traditiegetrouw ge-
mist en alleen de blessure 
van Remco van Dam is nog 
het vermelden waard. Hope-
lijk is hij er volgende week 
weer bij.
In de vijf en vijftigste minuut 
ging Patrick Castricum er 
vandoor. In het strafschop-
gebied werd hij onreglemen-
tair gestopt en Tim Groene-
woud zorgde vanaf de stip 
voor 0-2. Velsen nam wat gas 
terug ook al omdat Den Hel-
der niet echt gevaarlijk werd. 
Aan de andere kant waren er 
nog diverse kansen maar in 
de stand kwam geen veran-
dering meer.
Al met al een belangrijke ze-
ge voor Velsen ook omdat 
LSVV de punten deelde met 
Uitgeest.

Trainingsweekend Stormvogels A1
IJmuiden - In het weekend 
van 16 januari vertrokken de 
A-junioren van Stormvogels 
naar Sneek. Daar wacht-
te hen een enerverend en 
leuk trainingsweekend. De 
reis was grotendeels door 
de jongens zelf gefi nancierd 
door hun zeer geslaagde ac-
tie ‘Waar schijt de koe’ op 
Sportpark Zeewijk. Samen 
met de bijdrage vanuit het 
bestuur  kon deze mooie trip 
gemaakt worden.
Ondanks de donkere luch-
ten verliep de reis prima en 
werd direct bij  Boso Sneek 
een spannende  oefenwed-
strijd gespeeld. De spieren 
waren los gemaakt voor het 
uitgaanscentrum in Sneek. 

Aangekomen in de jeugd-
herberg waren de kamers 
snel verdeeld. Na de laat-
ste boodschappen gedaan 
te hebben gingen de man-
nen eten in een Grand Café. 
Na het eten nog even op-
tutten en op kroegentocht. 
Wat was de sfeer goed. Sa-
men met andere voetbalelf-
tallen (waaronder de tegen-
stander) hebben ze er een 
leuk feest van gemaakt. Ook 
in de jeugdherberg bleef het 
lange tijd positief onrustig. 
Uiteindelijk sliepen de man-
nen als roosjes. 
Na een smakelijk ontbijt 
werd er twee uur in de zaal 
gevoetbald. Aansluitend 
werd het bowlingcentrum 

bezocht. Hier werd zeer fa-
natiek gespeeld (vooral bij 
de begeleiding), maar bij 
sommigen sloeg de slaap 
hard toe. Ook hier gingen 
de drankjes en bitterballen 
er weer prima in. Aan alle 
feestvreugde komt een eind 
en om half 4 werd de terug-
reis in gang gezet.
Het weekend is afgesloten 
in de KFC in Alkmaar. De 
laatste euro’s werden goed 
besteed. Waarna de mannen 
weer veilig bij Stormvogels 
werden afgezet.
Ze kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagd trainings-
weekend. Vol vertrouwen 
gaan we de tweede helft van 
de competitie in.
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Schaakgrootmeesters 
spelen potje voetbal
Velsen-Zuid - Wereldkam-
pioen Magnus Carlsen, Loek 
van Wely en een aantal ande-
re grootmeesters uit de Tata 
Steel Masters hebben woen-
dagmiddag in het Telstar Sta-
dion hun traditionele onder-
linge voetbalwedstrijd ge-
speeld.
De grootmeesters werden 
verdeeld over twee teams, 
aangevuld met spelers uit 
de selectie van Telstar. Waar 
er achter het schaakbord tij-
dens het Tata Steel Chess 
Tournament een subtiele 
mentale strijd wordt gevoerd, 
konden de grootmeesters 
vandaag hun fysieke energie 
volop inzetten. En ook in de-
ze vriendschappelijke voet-
balwedstrijd was één ding al 
snel duidelijk: iedereen ging 
vol voor de overwinning. Van 
Wely en Carlsen waren de 
aanvoerders van de teams. 
De eindstand was 14-9 voor 
de ploeg van Van Wely.
Wereldkampioen Carlsen 
(links op de foto) en Van We-
ly (rechts) mochten de teams 
samenstellen. Carlsen koos 
voor zijn secondant en Ding 
Liren. Van Wely koos Evgeny 
Tomashevsky, diens secon-
dant en Sergey Karjakin. Er 
werd twee keer 30 minuten 
gespeeld. Van Wely open-
de de score en maakte ge-

lijk ook de 2-0. Tomashevs-
ky ontpopte zich als een 
echte topscorer: hij maak-
te maar liefst 7 goals. Karja-
kin was goed voor 4 goals, 
Van Wely en Carlsen maak-
ten elk 3 doelpunten en Ding 
Liren scoorde eenmaal. De 
spelers van Telstar scoorden 
in totaal vijf maal. De mooi-
ste goal kwam op naam van 
Carlsen, die vanaf de rechter-
kant van het veld de bal feil-
loos in de linkerbovenhoek 
wist te plaatsen. In de rust 
namen de grootmeesters een 
kijkje bij de schaaksimultaan 
voor scholen uit de regio, die 
vandaag eveneens bij Tel-
star plaatsvond. Een aantal 
van de 300 kinderen kregen 
daarbij zelfs tips van wereld-
kampioen Carlsen. Zie ook 
op www.tatasteelchess.com.

‘Windpark nog niet zeker’
Velsen - De komst van het 
windpark bij de sluizen in 
IJmuiden is nog niet zo zeker 
als het lijkt. Dit blijkt uit ant-
woorden van gedeputeerde 
staten op schriftelijke vragen 
van SP-statenlid Marnix Brug-
geman.
Van de zes windturbines blijkt 
er één gepland op grond van 
Rijks waterstaat die is gereser-
veerd voor uitbreiding van het 
gemaal bij de sluizen. Ook is 
onduidelijk of de plaatsing van 
windturbines de veiligheid van 
de waterkeringen niet onder-
mijnt.
De provincie staat alleen nieu-
we windparken toe wanneer 
tenminste zes windmolens 
worden geplaatst op een rij. 
Initiatiefnemer Eneco wil er bij 
de Spuisluis zeven neerzetten. 
Van één molen was de plek al 
twijfelachtig. Deze komt mo-
gelijk te dicht bij een gaslei-
ding van Tata. Uit de antwoor-
den van gedeputeerde staten 
blijkt nu dat nog andere mo-
lens problemen kunnen ople-
veren. Eén molen is geprojec-

teerd op grond waarop Rijks-
waterstaat in de toekomst een 
uitbreiding van het gemaal zou 
willen neerzetten voor beheer-
sing van de waterkwaliteit.
Windturbines mogen ver-
der van Rijkswaterstaat niet 
dichter dan 50 meter bij 
waterstaats werken zoals het 
Spuisluizencomplex staan. Ge-
deputeerde staten bevestigen 
dat ‘enkele windturbines’ bin-
nen deze 50-metergrens ko-
men. Alleen als Eneco kan be-
wijzen dat de veiligheid niet 
in gevaar komt, zouden deze 
molens toch mogen komen. 
De veiligheid én de plannen 
voor uitbreiding van het ge-
maal moeten echter nog wor-
den onderzocht.
Ook is niet duidelijk of de 
windmolens de veiligheid op 
de helihaven van het Loods-
wezen niet in gevaar bren-
gen. De provincie had voor de-
ze helihaven eind vorig jaar al 
een zogenaamd luchthaven-
besluit moeten nemen, waar-
in de veiligheidsvoorschriften 
staan. Dit is uitgesteld omdat 

het Loodswezen en Eneco nog 
geen overeenstemming heb-
ben. Bruggeman: ,,In elk ge-
val heeft manager operaties 
Gijs de Boer van het Loods-
wezen september vorig jaar 
laten weten geen voorstander 
te zijn van windmolens aan de 
westkant van de sluizen, van-
wege de turbulentie. En ik heb 
me laten vertellen dat dit nog 
steeds zo is.”
Bruggeman had ook gevraagd 
waarom een plan voor een 
windpark bij Wijk aan Zee 
wél is afgewezen en Spuisluis 
niet. Gedeputeerde staten ant-
woorden nu dat op beide lo-
caties sprake is van fi jnstof 
en geluidbelasting van de in-
dustrie. Maar in Wijk aan Zee 
was ook nog sprake van ‘land-
schappelijke en ecologische 
impact’. Bruggeman: ,,Mooi 
boel is dat. De mensen hebben 
in beide gebieden nu al over-
last van ernstige milieuover-
last. Maar als je niet het ge-
luk hebt bij een natuurgebied 
te wonen, dan doet dat er ken-
nelijk niet toe.”

Nieuwere Vriendenbus 
nodig voor Velsen-Noord

Velsen-Noord - Alweer ruim 
5 jaar rijdt de Vriendenbus in 
Velsen-Noord en deze brengt 
jeugdige, volwassen en oude-
re bewoners naar diverse be-
stemmingen, dichtbij en ver 
weg. In die 5 jaar zijn er glo-
baal ruim 250 ritten gereden 
en hebben vele bewoners, 
jong en oud, een leuke uit-
stap en een leuke dag mee-
gemaakt. Dat zijn veel ritten 
en het is bijzonder, omdat de 
organisatie en uitvoering van 
de die ritten allemaal met vrij-
willigers gebeurt. En ook de 
inschrijving en coördinatie, 
het schoonmaken, het klein 
technisch onderhoud, het rij-
den van de bus, het onder-
steunen op het gebied van fi -
nanciering en promotie. Alles 
gebeurt met vrijwilligers. En 
daar is Stichting Vrienden van 
Velsen-Noord erg trots op.
Nu rijst er een probleem: de 
bus is inmiddels 15 jaar oud 

en er staat 600.000 km. op 
de teller; er is  steeds meer 
onderhoud nodig om de rit-
ten veilig te rijden en dat be-
tekent meer uitgaven. Hier-
door dreigt een probleem te 
ontstaan waardoor de Vrien-
denbus risico loopt. De Vrien-
den van Velsen-Noord wil-
len daarom op korte termijn 
een nieuwere bus aanschaf-
fen  om de Vriendenbus de 
komende 5 tot 10 jaar te la-
ten rijden. Het bestaansrecht 
van de Vriendenbus is ruim-
schoots bewezen en gezien 
het ‘sociale landschap’ voor 
de komende jaren, heeft de 
Vriendenbus daarin een be-
langrijke functie. 
Alle betrokken partijen wor-
den ingeschakeld om hier-
bij te helpen. Dus gebruikers, 
jong en oud, sponsors, dona-
teurs, (sport)verenigingen en 
organisaties, gemeente Vel-
sen en fondsen worden be-

naderd. Ook worden nieuwe 
sponsors gezocht. 
De huidige Vriendenbus 
wordt verkocht, er is in 2015 
een schenking ontvangen 
en er is uit de inkomsten van 
geld gespaard. Dit geld is 
echter onvoldoende er is nog  
25.000 euro nodig. 
Er is veel draagvlak binnen 
de Velsen-Noordse samenle-
ving: circa tien organisaties 
en verenigingen maken ge-
bruik van de bus. Er zijn circa 
1.300 donateurs en 25 spon-
sors. 
Alle betrokkenen bij de Vrien-
denbus zullen op passen-
de wijze aangesproken wor-
den om een bijdrage te leve-
ren voor een nieuwere bus. 
Giften en bijdragen kunnen 
gestort worden op bankre-
keningnummer NL34 RABO 
0156 3426 85, onder vermel-
ding van nieuwere Vrienden-
bus.

Veel animo voor 
adoptiekerstbomen

Driehuis - Het Pieter Ver-
meulen Museum is aan het 
einde van dit jaar opnieuw 
afhaalpunt voor de Adoptie-
kerstbomen: het biologisch 
alternatief voor de wegwerp-
boom en de kerstboomver-
branding. 
Deze eerste keer als uitgifte-
punt in december 2015 is een 
groot succes geworden: er 
zijn 39 kerstbomen geadop-
teerd die bij het terugbren-
gen allemaal nog in perfecte 
staat verkeerden. Alle adop-
tanten waren enthousiast en 
zien hun kerstboom graag 
weer terug om met kerst 
2016 opnieuw in hun huiska-
mer te schitteren! Een van de 
kerstbomen heeft zelfs een 
naam gekregen: Danny!
Alle geadopteerde kerst-
bomen gaan nu weer terug 
naar de biologische kweke-
rij Randijk in Leusden, een 
biologische kerstboomkwe-
kerijen met SKAL keurmerk: 
daar gaat hij de grond weer 
in en wordt hij verzorgd zon-

der kunstmest of chemi-
sche bestrijdingsmiddelen. 
Bovendien krijgt elke boom 
een nummer, zodat iedereen 
zijn eigen boom het jaar er-
op weer kan reserveren. Een 
adoptiekerstboom kan tot 
wel vijf keer worden herge-
bruikt. Desgewenst kun je 
op de kwekerij gedurende 
het jaar je eigen boom een 
bezoek brengen. De biolo-
gische werkwijze zorgt voor 
sterke bomen, schoner op-
pervlaktewater en een rijk 
bodemleven op de kwekerij.
Het Pieter Vermeulen Muse-
um is heel blij dat ze ook in 
2016 uitgiftepunt voor deze 
bijzondere kerstbomen kan 
zijn! Ze doet mee omdat bij-
dragen aan een duurzame 
samenleving en het bevorde-
ren van liefde voor de natuur 
een essentieel onderdeel zijn 
van de missie van het Pieter 
Vermeulen Museum.
Zie ook www.pieter-ver-
meulen-museum.nl en www.
adopteereenkerstboom.nl.
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Santpoort-Noord - Het Cre-
atief Café in dorpshuis Het 
Terras zoekt een begeleid-
ster. Kunt u breien of haken 
en vindt u het leuk om dit aan 
anderen uit te leggen, meld u 
dan aan. Het café is op don-
derdagmiddag van 13.30 
tot 15.00 uur. Meer weten? 
Bel Janneke Cluistra,  023-
3031228.

Creatieve 
begeleidster 

gezocht

DCIJ-nieuws
Martin blijft winnen

IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de Damclub 
IJmuiden slaagt Martin van Dijk 
er bij voortduring in zijn direc-
te tegenstanders onder gro-
te druk te zetten. Aan de impo-
sante overwinningenreeks kon 
ook Klaas de Krijger geen einde 
maken. Met een zorgvuldig ge-
kozen plan zette hij De Krijger 
onder druk die na 39 zetten in 
de val liep en direct kon opge-
ven. De enig overgebleven con-
current voor de clubtitel is Stijn 
Tuijtel. Met een achterstand van 
vier punten en twee wedstrij-
den minder lijkt die nog over-
brugbaar.
Tegen Jan Apeldoorn slaag-
de hij erin met sterk positiespel 
een overwinning te forceren. 
Waar Tuijtel slaagde stelde Jes-
se Bos andermaal teleur. De al-
tijd productieve Bos komt maar 
moeilijk tot scoren en ook nu 
weer kwam hij tegen een voor-
treffelijk spelende Jan Maarten 

Koorn niet tot winst. Koorn wist 
zich middels goed geplaatste 
offers uit de nesten te werken 
en een verdiende remise werd 
zijn deel. 
Voor de dit seizoen wel zeer 
wisselvallig spelende Willem 
Winter zat er tegen Harrie van 
der Vossen zelfs geen punten-
deling in. In een zeer gecompli-
ceerde stelling zag Winter zich 
genoodzaakt te offeren. Het of-
fer bleek niet voldoende om 
het tij te keren en korte tijd la-
ter capituleerde Winter. Steven 
Sewsaran, een huisdammer die 
de DCIJ-gelederen komt ver-
sterken, kon zich meten met 
routinier Piet Kok. Met zijn edu-
catieve kwaliteiten slaagde Kok 
erin het nieuwe lid wat gehei-
men van het damspel bij te 
brengen. Mede hierdoor kan 
Steven gegrepen worden door 
de vele mogelijkheden die het 
damspel biedt en wordt hij een 
enthousiast lid.

IJmuiden - Ondanks de win-
terstop zijn de jongste talen-
ten (4-6 jaar) van de voetbal-
vereniging SVIJ al weer een 
paar weken lekker in de weer. 
Na het succes van de decem-
ber trainingen in de zaal, zijn 
de SVIJ guppen ook in janu-
ari alweer op de woensdagen 
in de Dolfi jnzaal te vinden. 
Vol enthousiasme volgen de 
jongens en meiden de oefe-
ningen die de trainers Maar-
ten Huijer, Rob Kraaijeveld, 
Lotte Tijl en Jef Abrahamse 
hen voorleggen. Een slalom 
parcours, een estafette, paal-
tjes omschieten, trucje doen 
& scoren en toernooitje 2 te-
gen 2, bij alles doen de gup-
pen vreselijk hun best. Ook 
tijdens het partijtje wordt vol-
op gestreden, want ze willen 
natuurlijk allemaal de fel be-
geerde trofee voor Gup van 
de Week in de wacht sle-
pen. Deze week werd dat 

een prooi voor Mick, die Bro-
dy daarmee afl oste. Op zater-
dag wordt het geleerde uit de 
trainingen in de praktijk ge-
bracht op het grasveld. Elke 
week een thuiswedstrijd in 
de Guppen Arena, welke in 
de volksmond ook wel ‘Kap 
Nou’ wordt genoemd. In de 
kleedkamer lees je de span-
ning van de gezichten. Als de 
bijpassende shirts dan wor-
den aangetrokken verdwijnt 
de spanning snel voor trots 
en plezier. 
Na de warming-up en de 
wedstrijd is het penalty 
schieten toch ook altijd weer 
een hoogtepunt. Genieten 
is het dan ook wanneer je 
de guppen bij het weggaan 
hoort vragen: ‘Pap, mam, over 
hoeveel nachtjes is het weer 
woensdag?’ 
Heeft uw kind ook interesse 
om te voetballen? Stuur dan 
een mail naar info@svij.nl.

Drukke wedstrijd bij 
danscentrum ter Horst
IJmuiden - Afgelopen za-
terdag werd in IJmuiden ge-
danst om de VisseKoppeCup. 
Een Krivada wedstrijd voor 
paren. 
21 Paren van totaal vijf dans-
scholen uit Noord Holland 
deden hieraan mee. Met be-
zoekers, die zich goed lieten 
horen, waren er zo’n 70 men-
sen aanwezig. Lekker druk 
dus.
Voor Danscentrum ter Horst 
deden mee: Tino Porck met 
Lisa Smit (bij de tweedejaars 
leerlingen), Ben Hartman met 
Larissa Maasland (bij de vier-
dejaars leerlingen), Pascal de 
Vries met Netanja Hillege, 
Rob Krom met Dorenda Phil-
lipo en Edwin v/d Schoor met 

Yvette Vellinga. 
De laatste drie paren deden 
mee in de open klasse (voor 
paren die langer dan vijf jaar 
dansen). 
Pascal met Netanja werden 
gelijk doorgeplaatst naar de 
fi nale. Rob met Dorenda en 
Edwin met Yvette moesten 
nog een herkansing dansen 
om zich te plaatsen voor de 
halve fi nale. En dit lukte Rob 
met Dorenda. 
De uitslagen: Tino met Lisa 
2e, Ben met Larissa 4e, Edwin 
met Yvette 2e ronde, Pascal 
met Netanja 5e en Rob met 
Dorenda 3e. 
Wederom dus weer een goed 
resultaat voor de paren van 
danscentrum ter Horst.

Gedeputeerde 
bezoekt Haprotech

Velsen-Noord - Op vrijdag 
22 januari bracht Jaap Bond, 
gedeputeerde van de provin-
cie Noord-Holland voor on-
der andere Economische Za-
ken, een bezoek aan Lashuis 
Haprotech. Tijdens dit bezoek 
werd van gedachten gewis-
seld over de werkeloosheid 
en de opleidingsmogelijkhe-
den in de regio in het alge-
meen en in de techniek in het 
bijzonder. Met name werd 
gekeken naar het beleid om 

mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt weer deel te 
laten nemen aan het arbeids-
proces middels het leerwerk-
traject van Haprotech Lasop-
leidingen en Haprotech Tech-
nisch Uitzendbureau. Diver-
se instanties en overheidsin-
stellingen maken gebruik van 
dit traject bij Haprotech Las-
opleidingen en hebben met 
succes verschillende cliënten 
terug op de arbeidsmarkt ge-
bracht.

Open dag bij 
Inloophuis

Santpoort-Noord - Op don-
derdag 4 februari is het inter-
nationale Wereldkankerdag. 
Op deze dag wordt wereld-
wijd stilgestaan bij kanker. In-
loophuizen en therapeutische 
centra in Nederland openen 
hun deuren. Ook Inloophuis 
Kennemerland doet mee met 
Wereldkankerdag. Op don-
derdag 4 februari is ieder-
een van harte welkom aan de 
Wulverderlaan 51. Er zijn tus-
sen 10.00 en 14.00 uur twee 
oncologische voetverzorgers 
aanwezig om gratis voeten en 
handen te masseren. De kof-
fi e en thee staat klaar!

31 januari 
Beeckestijn-

cross
Velsen-Zuid - Atletiek ver-
eniging Suomi organiseert 
op zondag 31 januari de 
Beeckestijncross. Dit is de 
27e cross in het Runners-
world Haarlem Cross Cir-
cuit. Over een prachtig par-
cours kunnen de afstanden 
6,3 of 9,3 kilometer gelopen 
worden. Ook kunnen pupil-
len en junioren meedoen met 
respectievelijk 1,6 of 3,3 kilo-
meter.  Tot en met 28 janu-
ari kunnen hardlopers  zich 
voorinschrijven op www.in-
schrijven.nl. Na-inschrijving 
kan tot een kwartier voor 
aanvang van de wedstrijd bij 
VV IJmuiden, Tolsduinerlaan 
8. Na afl oop van de wedstrijd 
staat voor elke loper een 
heerlijk kop snert klaar.
Zie ook www.avsuomi.nl/
wegwedstrijden
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Hussaarts doneert aan 
Telstar Thuis in de Wijk
Velsen-Zuid - Tijdens een 
drukbezochte receptie in 
het Telstar Stadion heeft Pe-
ter Hussaarts zijn bedrijf of-
ficieel overgedragen aan zijn 
zonen Robbert en Martijn. 
Bijzonder was dat Hus-
saarts aan zijn gasten had 
gevraagd in plaats van ca-
deaus een gift te doen aan 
de stichting Telstar Thuis in 
de Wijk.
Aannemersbedrijf Hus-
saarts BV werd in 1954 ge-
start door Peters vader. Met 
de overname door zijn zo-
nen staat nu dus de derde 
generatie aan het roer, dat 
Peter vanaf 1984 in handen 
heeft gehad. 
Onder zijn leiding heeft het 

bedrijf een forse groei ge-
maakt. Het personeelsbe-
stand werd uitgebreid naar 
zo’n 20 medewerkers en in 
1992 werd Hercules BV in 
Uithoorn overgenomen. Dat 
bedrijf is gespecialiseerd in 
staalconstructies, appara-
ten- en leidingbouw voor 
met name de petrochemi-
sche industrie.
De sympathieke actie van de 
vertrekkend directeur-eige-
naar, die tevens bestuurslid 
is van de businessclub van 
Telstar, heeft de maatschap-
pelijke stichting van de Wit-
te Leeuwen een aanzienlijk 
bedrag opgeleverd. De dank 
aan Hussaarts en zijn gasten 
is dan ook groot. 

Koetshuistrio, cello en 
piano in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 29 januari om 20.00 uur 
treedt in ‘t Mosterdzaadje het 
Koetshuistrio op. In de com-
binatie altviool, fluit en pi-
ano wordt werk uitgevoerd 
van Bruch en Glinka. Nieuw 
in Europa en meer dan de 
moeite waard twee prachtige 
muziekstukken van de Ame-
rikaanse componisten  Sey-
mour Barab en Zack Brow-
ning. 
Op zondag 31 januari om 
15.00 uur treden de cellis-
te Anastasia Feruleva en de 

pianist Sergey Smirnov op in 
‘t Mosterdzaadje. Een feest 
om deze twee muzikale per-
soonlijkheden samen aan het 
werk te zien. Hun program-
ma een feest van herken-
ning met Beethoven (op.102), 
Schubert (Arpeggione) en 
Brahms (op.99).
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Velserbroek - Afgelo-
pen zondag speelde rugby-
club The Smugglers uit te-
gen Leiden. Bij aankomst 
lag daar een kunstgras-
veld met gecombineerde lij-
nen voor voetbal en rug-
by. De lijnen werden bestu-
deerd, want de tien nieu-
we leden van The Smugg-
lers hadden net een spelin-
structie gehad gericht op de 
lijnen. De wedstrijd werd be-
gonnen met een sterk team 
en er werden zelfs nog drie 
leden geleverd aan de Leide-
naren, welke een studenten-
team zijn en moeite hadden 
zondagmiddag een volle-
dig team te vormen. De eer-
ste helft werd snel klaarge-
speeld en leverde een goede 
voorsprong voor The Smug-
glers op. De tweede helft le-
ken de Leidenaren bij te ko-
men en verzetten zich nog 
hevig met twee tries. Uitein-
delijk werd de eerste wed-
strijd van het jaar met een 
overtuigende winst (48-10) 
afgesloten voor The Smug-
glers Rugby Club Velsen. Dit 
leverde een van de nieuwe 
leden Jason Post zelfs de ti-
tel van Man of the match op!

Overtuigende 
winst voor 

The Smugglers

Schrijfcafé in het
teken van Valentijnsdag

IJmuiden - Op woensdag 3 
februari is er om 19.30 uur 
weer een schrijfcafé in Bi-
bliotheek Velsen. Deze keer 
staat het schrijfcafé in het 
teken van de liefde. Je krijgt 
de ingrediënten voor het 
schrijven van een Valentijn-
gedicht en een liefdesbrief, 
zodat je op 14 februari dit 
jaar écht goed voor de dag 
kunt komen.
Een schrijfcafé is eigen-
lijk precies wat het lijkt: sa-
men schrijven in een café. 
In dit geval is dat het lees-
café van de bibliotheek. Cre-
ativiteit, inspiratie, verha-

len en schrijfplezier staan 
daarbij voorop. Tijdens het 
schrijfcafé van februari krijg 
je daarom weer inspirerende 
en creatieve opdrachten die 
je aan het schrijven zetten. 
Een beginzin, een voorwerp, 
een thema. Zonder te letten 
op spelling, grammatica of 
zinsbouw vertrouw je daar-
na de opkomende woorden-
stroom, zinnen, gebeurtenis-
sen en gedachten toe aan 
het papier. En of je nu komt 
voor de ultieme liefdesbrief 
of een persoonlijk Valentijn-
gedicht voor je geliefde of 
gewoon om twee uur lek-
ker mee te schrijven over de 
liefde, je bent van harte wel-
kom, mét en zonder schrij-
fervaring.
Iedereen die zin heeft kan 
aanschuiven aan de schrijf-
tafel in Bibliotheek Velsen. 
Ervaring is niet nodig, een fij-
ne pen en een mooi schrijf-
blok zijn voldoende. Deelna-
me kost 17,50 euro per per-
soon (met biebpas 15 euro). 
Dit is inclusief koffie of thee 
en wat lekkers. Opgeven kan 
via www.bibliotheekvelsen.
nl.

Mijn moeder is 89, heeft 
Alzheimer en woont met 
hier en daar wat hulp nog 
zelfstandig in een appar-
tementencomplex speci-
aal voor senioren in Velser-
broek.
Onlangs hebben twee man-
nen haar opgelicht door net 
te doen of zij bij een ande-
re bewoner moesten zijn om 
daar een tapijt te reinigen, 
maar die persoon zou niet 
thuis zijn geweest.
Ze hebben mijn moeders 
tapijt (maximaal 20 m2) ge-
reinigd. Het is nu nat. En 
hebben haar opsta-stoel 
meegenomen ter reparatie. 
De rekening zou 475 euro 
zijn. Ze hebben mijn moe-
der, die alleen met een rol-
lator kan lopen meegeno-
men naar de pinautomaat 
om het geld te pinnen. Het 
geluk was dat ze door de 
Alzheimer haar pincode niet 
meer wist.
Wij, haar dochter, schoon-
zoon en kleinzoon zijn ons 
rot geschrokken en heb-
ben naar deze man gebeld. 
Er was een factuur met te-
lefoonnummer. De man zei 
dat hij niet had gezien dat 
mijn moeder dement is en 

dat hij het ook vervelend 
vond en dat hij misschien 
morgen de stoel zou terug-
brengen, als we daar nog 
eens 25 euro bezorgkos-
ten voor betalen. Het tapijt 
reinigen zou dan 350 eu-
ro kosten.
Op internet kun je lezen 
dat deze heren die truc va-
ker hebben uitgevoerd.  Wij 
hebben de politie gewaar-
schuwd maar kregen als 
antwoord dat zij er wettelijk 
niets tegen kunnen doen!?
We zijn de andere bewoners 
in haar flat gaan waarschu-
wen en het bleek dat deze 
ook allemaal een bezoekje 
van deze twee heren heb-
ben gehad.
Kunnen jullie het publiek in 
Velsen waarschuwen voor 
dit soort praktijken? In een 
land waar oudere mensen 
zo lang mogelijk thuis moe-
ten wonen is dit een situa-
tie die gemakkelijk voor kan 
komen. De impact die de-
ze gebeurtenis op ons heeft 
is echt heel groot, het had 
zo veel slechter kunnen af-
lopen.
 
Naam en adres bij redactie 
bekend

Velsen-Zuid – Zaterdag 
23 januari waren de weers-
omstandigheden voor de 
acht klootschieters van s.v. 
Full Speed zeer aangenaam 
om de Beeckenstijnroute 
te gooien. Het weer wordt 
steeds grimmiger. Regen is 
voor klootschieters de spel-
breker, de blaadjes voor de 
stand  worden nat, en zijn 
niet meer te beschrijven. En 
als er geen stukje in de Jut-
ter staat, dan is er geen wed-
strijd geweest. Een stukje 
moet wel inhoud hebben. In-
houd had team 1 met Harm, 
Peter, Sander en Raymond 
wel met 69 schoten en 6 me-
ter. Team 2 met Bertus, Ni-
co, Willem en Jan St. haal-
de iets minder, met 75 –35. 
Op de agenda staat zater-
dag 26 maart het paas–ei-
er toernooi, met een speciale 
route naar Harm vernoemd. 
Zondag 17 april is Het Open  
Astrid en Ingrid van Gerven 
toernooi (in memoriam). Er 
is ook een wisselbeker en 
een loterij met leuke prij-
zen. Iedereen boven 12 jaar 
kan meedoen. Meldt u aan 
voor donderdag 14 april bij 
Ton Boot via 0255-510085 of 
mail: snelboot@planet.nl.

Klootschieten
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Kennisgeving
Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid), ministerie van Economische Zaken 

Voornemen om een milieueff ectrapport (MER) op te stellen
Van vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 liggen stukken ter inzage voor 
de milieueff ectrapportages voor het voornemen voor kavelbesluiten I en II voor 
windparken op zee in het aangewezen windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op meer 
dan 22 kilometer uit de kust. Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

Waarom dit voornemen? 
In het SER energieakkoord dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, 
werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het 
Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat er windparken op zee voor in totaal 
3.450 MW worden aangelegd en het Rijk hier via een gefaseerd tenderproces subsidie 
beschikbaar voor stelt in de periode 2015-2019. De Wet windenergie op zee maakt het 
mogelijk dat de minister van Economische Zaken in overeenstemming met de minister van 
Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. In een kavelbesluit 
wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd 
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Operationele windparken

• Gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T. (071) 36 60 000
• Gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T. 14 023 of 023 5740100
• Gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T. 14023
• Gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T. 140225

Informatiemarkt 
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren 
inloop avonden. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te 
krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op:
• woensdag 17 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Atlantic Den Haag, 

Deltaplein 200 te Kijkduin; en
• donderdag 18 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur bij NH Conference Centre 

Leeuwenhorst, Langelaan 3 te Noordwijkerhout.
Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en hee¡  u de mogelijkheid om de informatie-
markt te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid. U 
kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. U hoe¡  
zich niet van te voren aan te melden. 

U kunt uw mening geven 
In uw zienswijze kunt u ingaan op het voornemen, met inbegrip van alle onderdelen van 
de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt hierbij denken aan:
• Ontbreken er zaken in het voorgestelde milieuonderzoek? Zo ja, welke?
• Is de voorgestelde onderzoeksaanpak van het milieuonderzoek juist? Zo nee, wat zou er 

anders moeten en waarom?

Hoe kunt u reageren? 
U kunt vanaf vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 reageren. Wij 
ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.
nl onder kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid). U kunt niet reageren via e-mail. U 
kunt per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt kavelbesluiten I en II 
Hollandse Kust (zuid), Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Wilt u uw brief ondertekenen en 
uw adres noemen? Dan kunnen wij in een later stadium contact met u opnemen. Wilt u uw 
zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een inloopavond of via Bureau 
Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er nog meer?
Gelijktijdig aan de voorbereiding van de kavelbesluiten worden onder de rijks coördinatie-
regeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust 
(zuid) voorbereid. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het net op zee 
Hollandse Kust (zuid) wordt gelijktijdig ter inzage gelegd. Voor het windenergiegebied 
Hollandse Kust is nog niet het hele gebied aangewezen waar mogelijk windparken kunnen 
komen. In een Rijksstructuurvisie worden twee extra stroken aangewezen op 10 tot 12 
nautische mijl (circa 18,5 tot 22 kilometer) uit de kust, aansluitend aan de al eerder 
aangewezen windenergiegebieden. Het defi nitieve besluit hierover is nog niet genomen. 
Hiervoor loopt een aparte procedure. Voor de procedure voor de rijkscoördinatieregeling 
voor het net op zee en voor de Rijksstructuurvisie worden apart kennisgevingen 
gepubliceerd.

Wat gebeurt hierna? 
De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook voorgelegd aan de adviseurs met 
een we¦ elijke taak. De Commissie voor de milieueff ectrapportage zal in de gelegenheid 
worden gesteld advies uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden 
bekeken door de minister en betrokken in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Mede op 
basis van deze notitie worden de MER-en opgesteld. Als de MER-en zijn afgerond, worden 
mede op basis daarvan de toegestane windparken voorbereid en ontwerpkavelbesluiten I 
en II opgesteld. De MER-en zullen samen met de ontwerpkavelbesluiten I en II ter inzage 
worden gelegd. Hierop kan iedereen dan reageren. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in 
onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie 
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Hee¡  u na het 
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, 
T (070) 379 89 79.

mag worden. De kavels I 
en II liggen meer dan 22 
kilometer uit de kust, net 
als het daar gerealiseerde 
windpark Luchterduinen. 
Met deze kennisgeving 
informeert de minister 
van Economische Zaken u 
over het voornemen tot 
deze MER-beoordelings-
plichtige projecten. 
Daarbij wordt een 
concept Notitie 
Reikwijdte en Detail-
niveau ter inzage gelegd 
waarin is aangegeven op 
welke wijze het 
milieu onderzoek zal 
worden uitgevoerd en 
hoe dit in de MER-en 
moet worden 
opgenomen.

Besluitvorming
De kavelbesluiten I en II windenergie gebied Hollandse Kust (zuid) worden vastgesteld door 
de minister van Economische Zaken in overeen stemming met de minister van 
Infrastructuur en Milieu.

Milieueff ect rapportage 
Met milieueff ectrapporten (MER-en) worden (mogelijke) milieueff ecten, bijvoorbeeld op 
leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld 
gebracht zodat deze eff ecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. De 
MER-en zullen ook een passende beoordeling beva¦ en om mogelijke gevolgen voor Natura 
2000-gebieden in kaart te brengen. 

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van vrijdag 29 januari tot en met 
donderdag 10 maart 2016 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere 
openingstijden (op papier) op de volgende locaties: 
• Gemeente Ro¦ erdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE 

Hoek van Holland, T. 14010
• Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV Den Haag, 

T. 14070
• Gemeente Wassenaar, Johan de Wi¦ straat 45, 2242 LV Wassenaar, T. 14070
• Gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T. (071) 406 50 00
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Structuurvisie Detailhandel IJmond

Bijeenkomst voor belang-
hebbenden op 1 februari
Maandag 1 februari as zijn alle 
winkeliers, winkeliersverenigin-
gen, winkeleigenaren en branche-
organisaties uit de regio welkom 
in de raadszaal van de gemeente 
Beverwijk. Centraal staat dan: de 
Regionale Structuurvisie Detail-
handel IJmond. De bijeenkomst 
is van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 
19.00 uur bent u welkom op het 
Stationsplein 48 in Beverwijk. U 
dient zich wel van tevoren aan te 
melden.

Teveel winkelcentra
De situatie van de detailhandel in de 
IJmond is kwetsbaar. Er zijn teveel 
winkelcentra, winkels functioneren 
onder het te verwachten niveau en er 
is veel leegstand. Werken aan sterke 
winkelgebieden is een taak van alle 
betrokkenen. Belanghebbenden zo-
als winkeliersverenigingen en bran-

cheorganisaties hebben daarom in 
workshops de basis gelegd voor het 
opstellen van nieuw beleid. De ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen hebben nu een Regiona-
le Structuurvisie Detailhandel voor 
de IJmond opgesteld. Het is een con-
cept. Het defi nitieve plan zal als on-
derlegger dienen om de detailhandel 
in de kernen te versterken. Ruim-
telijke plannen zullen hierop wor-
den afgestemd. De conceptvisie is te 
downloaden op www.velsen.nl/on-
dernemer/informatie-en-statistiek/
ondernemersbeleid.htm 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door vooraf 
een email te sturen naar Michel van 
Wijk, mwijk@velsen.nl, penvoerder 
namens de IJmondgemeenten Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen.(foto: 
gemeente Velsen)

Marie-José Schelvis wint
De vijfde IJmonder van het Jaar-
verkiezing was weer een groot 
feest. Namens de jury riep in-
terim burgemeester van Velsen 
Amy Koopmanschap maandag jl. 
de IJmuidense Marie-José Schel-
vis uit tot IJmonder van het Jaar 
2015.

Behalve voorzitter Koopmanschap 
bestond de jury uit Bernard Lensink, 
directeur van Landgoed Duin & 
Kruidberg Bernard Lensink, hoofd 
marketing van Stadsschouwburg 
Velsen Paula Schavemaker, adjunct 
hoofdredacteur HMC Hugo Schnei-
der en operazanger Marco Bakker. 
Marie-José zet zich in en vraagt aan-
dacht voor het gehandicapte kind. Zo 
heeft ze twee kinderboeken geschre-

ven en organiseert ze sportieve in-
zamelingsacties voor de Nederland-
se Stichting voor het Gehandicapte 
Kind (NSGK). Ook geeft de winna-
res voorlichting op scholen.

Zestien kandidaten
Het ging om de vijfde verkiezing. 
Een lustrum dus. De strijd om de fel 
begeerde titel ging tussen zestien 
kandidaten: vijf uit Beverwijk, vijf 
uit Heemskerk, vijf uit IJmuiden en 
een nominatie uit Uitgeest. Het pu-
bliek bepaalde welke vijf kandidaten 
zouden doorgaan naar de fi nale, die 
25 januari op het Landgoed Duin & 
Kruidberg werd gehouden. Op de fo-
to (Reinder Weidijk) een blije win-
nares tussen Bernard Lensink en 
Amy Koopmanschap. 

Wijkertunnel afgesloten
Op vrijdag 29 januari zijn er werk-
zaamheden in de Wijkertunnel. 
De A9 uit de richting Alkmaar 
wordt om 20.00 uur afgesloten 
vanaf knooppunt Beverwijk. Van-

uit de richting Amsterdam wordt 
de A9 vanaf 21.00 uur afgesloten 
bij knooppunt Velsen. Omleiding 
vindt plaats via de A22.

Tweede leven voor blik, pakken en plastic afval
Een gezin heeft gemiddeld elke 
week een vuilniszak vol lege blik-
jes, pakken en plastic verpakkin-
gen. Zonde, want dit afval bevat 
waardevolle grondsto� en. Als dit 
afval apart wordt gehouden, kan 
het worden hergebruikt voor bij-
voorbeeld: pannen, kranten en 
speelgoed. Gooi daarom uw pak-
, blik- en plasticafval in de daar-
voor bestemde plasticcontainer! 

Plastic 
Het plastic wordt geperst in balen, 
versnipperd, gewassen en gedroogd 
en verwerkt tot nieuwe plastic kor-
rels. Hier worden nieuwe brood-
trommels, bermpaaltjes en fris-
drank fl esjes van gemaakt. 90% van 
het ingezamelde plastic wordt her-
gebruikt.

Sap-en zuivelpakken
De pakken worden verpulverd en in 
warm water ( 50 graden) gesplitst 
in drie nieuwe grondsto� en: plas-
tic korrels, papier en granulaat voor 
aluminium. Hiervan kunnen weer 
pannen en theepotten, kranten en 
tijdschriften, broodtrommels, berm-
paaltjes en frisdrank fl esjes worden 
gemaakt. 85% van een leeg pak wordt 
gerecycled.

Blik 
Het blik wordt samen met staal om-
gesmolten. Het vloeibare staal wordt 
in profi elen gegoten of gewalst in pla-
ten, gesneden en opgerold. De eind-
producten hiervan zijn bijvoorbeeld 
conservenblikjes, fi etsen, vliegtuig-
onderdelen en treinstellen. In Ne-
derland wordt 91% van het blikafval 
hergebruikt. Meer informatie is te 
vinden op www.indegoeiebak.nl.
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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-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

indegoeiebak.nlindegoeiebak.nl

Van uw plastic, blik en pak worden
nieuwe producten gemaakt.

Al uw plastic verpakkingsmateriaal, 
conservenblikjes, lege pakken  
sap en zuivel horen in  
de plastic-container.

Nu ook lege pakken en blik 
bij plastic!

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 16 
januari 2015 tot en met 22 janu-
ari 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Pruimenboomplein 64, plaatsen 
wegschui� are balkonbeglazing 

(21/01/2016) 1268-2016;
Siriusstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(18/01/2016) 1072-2016;
Briniostraat 10 en 12, vervangen bui-
tengevelkozijnen, reinigen en her-
stellen buitenwandafwerking en 
vervangen buitengevelbladen aan 
westgevel (18/01/2016) 1084-2016;
Siriusstraat 18, plaatsen dakopbouw 
(18/01/2016) 1069-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 24, vergroten 
woonhuis (21/01/2016) 1282-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 36, plaatsen 
dakkapel (21/01/2016) 1319-2016;
Velserenderlaan ong., afgraven 
grond en plaatsen werksteiger 
(18/01/2016) 1070-2016;
Velserenderlaan ong., afgraven 
grond en plaatsen werksteiger 

(15/01/2016) 1132-2016;
Velserenderlaan ong., uitvoeren her-
stelwerkzaamheden bouwkavel 43 
(18/01/2016) 1042-2016.

Velserbroek
De Kamp 81, kappen 2 bomen 
(20/01/2016) 1251-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
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Aanvragen (vervolg)

Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-

ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Dokweg 27A, veranderen indeling 
(21/01/2016) 16396-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 

Wüstelaan 19, plaatsen keer- en 
damwand (22/01/2016) 18578-
2015.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 134, plaatsen woon-
wagen (20/01/2016) 18765-2016.

Velsen-Noord
Reyndersweg 201, realise-
ren toegangspad Noorderstrand 
(22/01/2016) 18527-2016.

Velserbroek
Meubelmakerstraat 11, plaatsen 2 
watertanks (21/01/2016) 18694-
2015.

Besluiten

De gemeente Velsen maakt bekend 
dat: 1) Aan de achterkant de fl at 
aan het Georgebos nr: 75-83 1 boom 

wordt gekapt, omdat deze te dicht op 
de fl at staat. 2) In het duingebied in 
de omgeving van de tennisbanen van 

LTC Heerenduinen en de fi etscross-
baan zullen esdoorns verwijderd 
worden. Deze bomen overwoekeren 

andere boomsoorten.

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Van Dalenlaan 162, 2082 VJ  SANT-

POORT-ZUID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Bakkerstraat 2, 1973 PS  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel

Verkeersmaatregel

voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 

welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-

kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Cepheusstraat 27, plaatsen rookgas-
afvoerkanaal (26/01/2016) 18658-
2015.

Kappen van bomen
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