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Krachtpatser aan de kade
IJmuiden - Zondagavond is 
het grootste offshore hoog-
spanningsstation van Neder-
land aangekomen in de ha-
ven van IJmuiden. De kracht-
patser, die net zo veel weegt 
als vier Boeing 747’s, komt 
midden in het nieuwe wind-
molenpark Eneco Luchterdui-
nen te staan. Daar is het dins-
dagavond heen gebracht.

Het hoogspanningsstation vormt 
een onmisbare link tussen wind-
parken in zee en het elektrici-
teitsnet op het vasteland. Het 
ontvangt alle opgewekte elek-

triciteit, vormt die om tot ‘trans-
porteerbare’ groene stroom en 
transporteert die vervolgens via 
een kabel op de zeebodem naar 
het vasteland. 
Het hoogspanningsstation weegt 
bijna 900 ton en telt vier verdie-
pingen. Het gevaarte is zo’n 24 
meter lang, 23 meter breed en 
16 meter hoog en zit vol met 
transformatoren en schakelap-
paratuur. Ook zijn er onder an-
dere computers voor beveiliging 
en besturing, een noodstroom-
voorziening en een airconditio-
ningsysteem aanwezig. In geval 
van nood is er voor onderhouds-

medewerkers slaapgelegenheid 
en zijn er noodrantsoenen. Het 
hoogspanningsstation verzamelt 
de stroom die door de 43 wind-
molens is opgewekt; transfor-
meert het van 33kV naar 150kV 
en is het vertrekpunt van de ruim 
25 kilometer lange stroomkabel 
die de stroom naar het vasteland 
transporteert. Het station is over 
zee vervoerd van Antwerpen 
naar IJmuiden, waar het enkele 
dagen aan de kade heeft gele-
gen om de laatste voorbereidin-
gen te treffen voordat het naar 
windpark Luchterduinen werd 
gebracht. (foto: Ko van Leeuwen)

Vakantie op Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de voorjaars-
vakantie kunnen kinderen met 
bolletjes, takjes en veertjes een 
vrolijk voorjaarspotje maken. 
Of kleur, knip en plak een win-
terpuzzel op hout!
Het knutselen is dagelijks van 
21 februari tot en met 1 maart 
van 11.00 tot 16.00 uur. Als je 
dan toch op de boerderij bent 
is het ook leuk om even bij de 
koeien en andere dieren te kij-
ken. Er is nu ook een leuke 
speurtocht langs de dieren. De 
koeien mogen gevoerd wor-
den met koeienkoek. Kinderen 
kunnen bij de boerderij heer-
lijk buiten spelen in de speel-
tuinen. Aan het eind van de 
middag worden de koeien ge-
molken, bezoekers zijn welkom 
om te kijken. De verse melk is 
te koop, recepten zijn gratis 
verkrijgbaar bij de balie. In de 
boerderij is de tentoonstelling 

Toverboerderij, de dieren vertel-
len met behulp van een tover-
stokje hun eigen boerderijver-
haal. Tot eind maart is boven in 
de boerderij een expositie van 
De Veste uit Velserbroek te be-

wonderen. De lammetjes wor-
den binnenkort verwacht en 
wie weet wordt het eerste lam-
metje al in de voorjaarsvakan-
tie geboren! Zie ook www.face-
book.com/zorgvrij.

Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20
1972 AT IJmuiden • Tel: 0255-510543

Bij inlevering van deze bon:

Zondag 22 februari

20% korting
op 1 artikel naar keuze*

* vraag naar onze voorwaarden in de bouwmarkt

✁

✁

Boetes bij grote controle
IJmuiden - De politie, RDW en 
Belastingdienst hebben vorige 
week donderdag een grote ver-
keersveiligheidcontrole gehou-
den in IJmuiden. In totaal werden 
52 voertuigen van het beroeps-

goederenverkeer op veiligheid 
gecontroleerd. Daarbij werden 27 
overtredingen geconstateerd. De 
Belastingdienst heeft beslag ge-
legd op negen voertuigen. Drie 
daarvan werden direct afgevoerd.
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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!
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Als IJmuidenaar kun je vanaf de 
pieren, de semafoor, de kop, de 
sluizen of ergens langs het ka-
naal genieten van het vredige 
voorbijvaren van schepen van 
en naar zee, de havens en door 
het Noordzeekanaal. Hoewel het 
ogenschijnlijk allemaal heel rus-
tig en ordentelijk verloopt, gaan 
er heel wat activiteiten achter 
dit rustieke beeld schuil. Naast 
de bedrijvigheid op en rond de 
schepen zelf en op de kant, ver-
eist het veilig binnen- en uitva-
ren van schepen tussen zee en 
de havens in het Noordzeeka-
naalgebied de nodige aanstu-
ring.
Het Havenoperatiecentrum 
op de Semafoor begeleidt de 
scheepvaart van zee tot aan de 
sluizen. Het Sluisleidingcentrum 
aan de Middensluisweg leidt 
het scheepvaartverkeer van en 
naar de sluizen en het schutten 

van de Kleine- en Zuidersluis, de 
Middensluis en de Noordersluis 
in goede banen. 
Het gebouw staat ten zuiden van 
het buitenhoofd van de Noor-
dersluis en is in 1967 in gebruik 
gesteld als kantoor van de Rijks-
havendienst te IJmuiden, onder-
deel van Rijkswaterstaat. Het 
verving het oude havenkan-
toor, een karakteristiek rond ge-
bouw met de bijnaam ‘het fort’ 
dat iets westelijker stond en dat 
in 1965 werd gesloopt vanwege 
onder andere de ophoging van 
de sluiseilanden in kader van de 
Deltawet uit 1963. Ten behoeve 
van het zicht op zee vanuit dit 
Sluisleidingcentrum werd om-
streeks 1966 het Forteiland zelfs 
‘afgelaagd’.
Het Havenoperatiecentrum en 
Sluisoperatiecentrum staan op 
‘ons’ grondgebied maar wor-
den beheerd door Havenbedrijf 
Amsterdam. Het Sluisleiding-
centrum zal ten behoeve van de 
aanleg van de nieuwe zeesluis 
moeten verhuizen. Dit gebouw 
met de twee zeewaarts gerich-
te kanonnen zal dus ook aan de 
galerij der vergetelheid worden 
toegevoegd. We hebben in elk 
geval de foto nog!

Grote paranormale 
beurs in IJmuiden

IJmuiden - Zondag 22 febru-
ari vindt in IJmuiden weer een 
paranormale beurs plaats. Niet 
eerder is zo’n grote veelzijdig-
heid aan spiritueel raadgevers 
bij elkaar gevonden. De orga-
nisatie is in handen van Sam-
ma Saya.
De in de regio zeer bekende 
Greet Vermeulen is aanwezig 
met speciale kleurenlinten en 
op het paranormale geïnspireer-
de schilderijen. Leo Roodveld uit 
Hoofddorp zal deze keer het spi-
rituele team komen versterken. 
Maar ook babyfl uisteraar Par-
ticia van der Sluijs, Sjamanist 
Berend Krimp en Tarotist Ger-
da Schoehuijs zetten hun bes-
te beentje voor op deze spiritue-

le markt. Ook bijzonder is dat er 
deze keer weer een kennisma-
king stand van Monique Gies-
berts uit IJmuiden is, over Rei-
ki. Natuurlijk zijn de ‘traditionele’ 
paranormale hulpverleners zon-
dag ook weer van de partij. Er 
is een hypnotherapeut,  aurate-
kenaar,  pendelaar en er is ook 
weer een Angel Card reader.
De paranormale beurs vindt van 
11.00 tot 17.00 uur plaats in Za-
lencentrum Velserduin, Velser-
duinplein 3 in IJmuiden. De en-
tree bedraagt 5 euro per per-
soon, de consulten zijn rond de  
12,50 per persoon. Kinderen on-
der de 11 jaar hebben gratis toe-
gang, mits onder begeleiding. 
Zie ook www.sammasaya.com.

Oud-Katholieken 
bundelen krachten

IJmuiden - Afgelopen zondag 
vierde de Oud-Katholieke kerk-
gemeenschap haar laatste eu-
charistieviering in de Adelber-
tuskerk aan de Sparrenstraat in 
IJmuiden. Voor velen een emo-
tioneel moment om defi nitief de 
deuren achter zich te moeten 
sluiten. In de toekomst kerken 
zij samen met de Oud-Katholie-
ken in de Engelmunduskerk aan 
de Wilhelminakade in IJmuiden.
Het is de afsluiting van een 4 
jaar durend proces waarbij men 
tot doel stelde om voor nu en de 
toekomst een krachtige vitale 
kerkgemeenschap in de IJmond 
te zijn. De samenwerking tussen 
beide parochies, die van de H. 
Adelbertus en die van de H. En-
gelmundus, werd steeds sterker 
aangehaald. Uiteindelijk resul-
teerde dit vanaf 1 januari 2015 

in een samenvoeging van bei-
de parochies. Volgens gebruik 
zijn hierbij de beide afzonderlij-
ke parochienamen in stand ge-
bleven en draagt de parochie 
sindsdien de naam HH. Adel-
bertus en Engelmundus.
Het kerkgebouw aan de Spar-
renstraat wordt vanaf 15 febru-
ari niet meer gebruikt. Het on-
dergelegen Adelbertuscentrum 
zal nog enige maanden in ge-
bruik zijn, maar daarna zullen 
alle activiteiten verhuizen naar 
het Oud-Katholiek Verenigings-
gebouw De Bolder in de Bloem-
straat in IJmuiden, onderdeel 
van de Engelmunduskerk aan 
de Wilhelminakade. Het kerkbe-
stuur is op zoek naar een nieu-
we bestemming voor het gebou-
wencomplex aan de Sparren-
straat.

Verhuizing op komst

Regio - Velserbroek wordt be-
halve een nieuwe Gamma en 
een tuincentrum ook een kunst-
stofkozijnenspecialist rijker. 
Kees van der Vlugt heeft beslo-
ten zijn zaak van Haarlem naar 
Velserbroek te verhuizen. 
Zijn bedrijf is zestig jaar gele-
den groot geworden met de ver-
koop van behang, isolatieglas en 
kunststof kozijnen, maar hij richt 
zich inmiddels op zoveel meer. 
,,Eind maart zijn al onze produc-
ten met noviteiten te bewonde-
ren in de nieuwe showroom in 
Velserbroek,” belooft Kees. ,,We 
richten ons op alles wat de wo-
ning beter maakt. Kunststof ko-
zijnen, ramen, deuren, schuifpui-
en, dakkapellen, balkonbegla-
zing vouwwanden, garagedeu-
ren, veranda’s, zonwering, be-
veiliging, isolatieglas en nog veel 
meer.”
Van der Vlugt produceert de 
kunststof kozijnen vanuit een ei-
gen moderne Nederlandse fa-
briek GevelNed. Kunststof klinkt 
heel clean, maar tegenwoordig 
is dit duurzame, onderhoudsar-
me, isolerende en inbraakwe-
rende materiaal niet meer van 
hout te onderscheiden. ,,On-
ze kozijnen zijn dankzij onze ei-
gen fabriek in 125 kleuren ver-
krijgbaar, zelfs een matte, hout-
nerf of metallic folie is mogelijk. 
We produceren, kleuren en ko-
pen de kozijnen groot in bij on-
ze  fabrieken. Dat merken klan-
ten zowel aan de prijs als aan de 

kwaliteit”, aldus Kees. Daarnaast 
is Van der Vlugt dealer van Hör-
mann garagedeuren, Pilkington 
glas, Sunfl ex balkonbeglazing 
en vouwwanden, Pallazzo ve-
randa’s, OBUK deuren en Velux 
dakramen.
Juist omdat Van der Vlugt zo’n 
breed aanbod heeft, was een 
verhuizing gewenst. Kees ver-
duidelijkt: ,,Vanaf maart zitten al-
le afdelingen van Van der Vlugt 
bij elkaar in een pand. En niet 
zomaar een pand. Het pand op 
de Broekerdreef is met de vol-
glazen gevel op de eerste en 
tweede verdieping een eyecat-
cher. Bezoekers kunnen hier in 
alle rust onze producten bekij-
ken.” 
En ontdekken waarom kunststof 
tegenwoordig zo op hout lijkt. 
,,Dat komt niet alleen door de 
kleuren/folies, maar ook door de 
Hollandse Hoek, de verdektlig-
gende scharnieren op de draai-
kiepramen, de profi elen met ge-
lijkliggende aanslag en de nieuw 
ontwikkelde deurscharnieren 
zonder scharnierkapjes”, pro-
moot Kees. Vanaf eind maart 
is iedereen welkom een kijkje 
te komen nemen in de nieuwe 
showroom. De offi ciële opening 
vindt plaats op een zaterdag in 
juni. Van der Vlugt is maandag 
tot en met vrijdag geopend van 
8.00 tot 17.00 en op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.vandervlugt.nl.
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Donderdag 
19 februari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaal-
se kunstkring Fiore. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Sound of Music’. Aanvang 
19.30 uur.
Audio Visuele groep Ken-
nemerland houdt haar club-
avond in het clubgebouw aan 
de Burg. Enschedelaan 67 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Thema: ‘Zuiderzee-
museum Enkhuizen’.

Vrijdag 
20 februari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaal-
se kunstkring Fiore. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum: 
Doe- en ontdektentoonstel-
ling ‘Bosranden’. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Telstar-FC Volendam. Aan-
vang 20.00 uur.
Opera scènes Tri(o) Colo-
re in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Anne Wil Blankers en Carine-
Crutzen in ‘Een Sneeuw’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Imita-
tion Game’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
21 februari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaal-
se kunstkring Fiore. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Ontdek je bieb. Rondleiding 
door Eveline. Zij vertelt uit-
gebreid over de collectie enz. 
Centrale Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur. Deelname 
gratis. Inschrijven via de websi-
te bibliotheekvelsen.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Expo-
sitie ‘IJmuiden in scherven’. Ex-
positie Wouter Piersma in de 
Tiny Prinszaal.
Kennismakingsdag bij hand-

bal/HCV’90. Tussen 14.30 en 
16.30 uur zijn trainers van de 
vereniging aanwezig. Iedereen 
is welkom op het Tiberiusplein 
6 in IJmuiden. Zie ook www.
hcv90.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jack bestelt 
een broertje’. Aanvang 14.00 
uur. Om 20.30 uur ‘The Imita-
tion Game’

Zondag
22 februari

Paranormale beurs in Za-
lencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein 3 IJmuiden. Van 
11.00 tot 17.00 uur. Buiten-
plaats Beeckestijn: Verkoop-
tentoonstelling ‘Contrasten’ 
toont werk van 8 kunstenaars 
van de Bloemendaalse kunst-
kring Fiore. Geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Expo-
sitie ‘IJmuiden in scherven’. Ex-
positie Wouter Piersma in de 
Tiny Prinszaal.
Pieter Vermeulen Museum: 
Doe- en ontdektentoonstel-
ling ‘Bosranden’. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
ZoMiPo in Verzorgingshuis 
Velserduin, Scheldestraat 101 
IJmuiden. Optreden Shanty-
koor Nortada. Aanvang 14.00 
uurl
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Vespers, verzorgt door de En-
gelmundus Cantorij in de En-
gelmunduskerk in Driehuis. 
Aanvang 19.15 uur.

Maandag
23 februari

Schoolbasketbaltoernooi in 
sporthal Ijmuiden-Oost. Om 
0900 uur wordt het startsignaal 
gegeven. Kwartfinales vinden 
plaats vanaf 13.15 uur. De fina-
le (op het middelste veld) be-
gint om 15.15 uur. Direct na de 
finalewedstrijd, om 15.30 uur, 
zal de prijsuitreiking zijn.
Voorjaarsvakantie: Leer de 
kneepjes van de boekvouw-
kunst en maak een uniek 
kunstwerk in de centrale Bi-
bliotheek Velsen. Van 14.00 tot 
15.30 uur. Voor kinderen vanaf 
7 jaar. Deelname 2,50. Inschrij-
ven via de website.
Clubavond van Postzegelver-
eniging Santpoort in Het Ter-
ras, Stationsgebouw aan de 
Santpoortse Dreef. Aanvang 

circa 19.00 uur.

Dinsdag
24 februari

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Van 13.30 tot 15.30 uur Hertjes 
knutselen. Kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Boyhood’. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Louis van Dijk eert jarige stads-
schouwburg met jubileumcon-
cert. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
25 februari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Expo-
sitie ‘IJmuiden in scherven’. Ex-
positie Wouter Piersma in de 
Tiny Prinszaal.
Pieter Vermeulen Museum: 
Van 13.30 tot 15.30 uur Hertjes 
knutselen. Kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten 6,-. Opgeven 
via info@buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl. Nu ook mogelijk als ver-
jaardagspartijtje.
Voorjaarsvakantie: Graffiti 
kaft. Aan de slag met graffiti en 
maak van je boek een graffiti-
kunstwerk. Van 14.00 tot 15.30 
uur. Voor kinderen vanaf 7 jaar. 
Deelname 2,50. Vrije inloop.
Voorleesfeest ‘Rikki en de 
tuin van opa’ in Bibliotheek 
Velserbroek, Maanbastion. Van 
14.00 tot 15.15 uur. Deelname 
gratis. Vrijwillige bijdrage wel-
kom. Vrije inloop.
Inloopavond bij Begraaf-
plaats & Crematorium Wester-
veld, Duin en Kruidbergerweg 
2-6 in Driehuis. Van 18.30 tot 
21.00 uur. 
Workshop boekbinden met 
Bert Nuhaan in Centrale Bi-
bliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden. Van 19.30 tot 21.30 
uur. Deelname 7,50 leden, niet-
leden 10,-. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jack bestelt 
een broertje’. Om 20.00 uur 
‘Boyhood’. Stadsschouwburg 
Velsen: Elvis - a tribute to The 
King. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
26 februari

Senioren koffie-ochtend in 
Bibliotheek Velserbroek, Maan-
bastion. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Van 13.30 tot 15.30 uur Hertjes 
knutselen. Kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs.
Stadsschouwburg Velsen: 
Gare du Nord. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Tim Fransen, 
winnaar Leids Cabaret Festival. 
Aanvang 20.30 uur.

Villa Nineties wordt 
feest van herkenning
Velserbroek - Op zaterdag 7 
maart komen liefhebbers van 
muziek uit de populaire jaren ne-
gentig volledig aan hun trekken 
tijdens Villa Ninenties. De dj’s 
Good Old Dave en Rob Boskamp 
zorgen tussen 21.00 en 02.00 uur 
voor een onvervalste ‘trip down 
memory lane’. 
Het wordt een groot feest van 
herkenning, belooft de organisa-
tie. Geen onderbrekingen, maar 
de hele avond aan één stuk de 
beste dance hits uit de nineties. 
Muziek uit die tijd is nog steeds 
erg populair, zo blijkt uit het aan-
houdende succes van de optre-
dens van 2Brothers On The 4th 
Floor, Vengaboys en 2 Unlimited. 
Die sfeer kunnen bezoekers ook 
verwachten tijdens Villa Nineties. 
De dj’s die daarvoor gaan zorgen 
zijn Rob Boskamp en Good Old 
Dave. Zij draaien al jaren op gro-
te nineties-feesten overal in Ne-
derland. Tickets voor Villa Nine-

ties kosten 10 euro per stuk en 
zijn onder andere verkrijgbaar 
bij Steffenie’s Closet in IJmuiden, 
Bruna in Velserbroek en natuur-
lijk bij Villa Westend. 
Tickets zijn ook online verkrijg-
baar. De entree is inclusief 1 
consumptie.
Meer weten? Kijk dan op de ge-
heel vernieuwde website www.
villawestend.nl of volg Villa Wes-
tend op Facebook en Twitter. 

Van Velsen Kappers
Niet meer weg te denken 

uit Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Na het succes van de 
Lockwave, die voor heel veel klan-
ten een groot succes blijkt, is de 
Lockwave een begrip geworden 
bij Van Velsen Kappers.
De Lockwave is een permanent 
zonder krul, maar geeft veel vo-
lume en maakt dat het haar ook 
thuis goed in model te brengen is. 
De Lockwave is uitgevonden door 
Van Velsen Kappers. Het was een 
lange zoektocht, want er werd met 
grote zorg gezocht naar de aller-
beste producten op het gebied 
van haarkleuringen, permanen-
ten en verzorging. ‘Nashi’ komt uit 
Italië en is speciaal gemaakt voor 
de professionele kapper, alle pro-
ducten zijn organisch, hierdoor 
wordt het haar mooier en glanzen-
der. De haarkleuring van Nashi is 
vol van kleur en voelt zijdeachtig 
aan dankzij de natuurlijke argan-
olie die aan de kleuring is toege-
voegd. U ervaart een lang houdba-
re kleur in uw haar.
Ook de permanent & Lockwave 

behandelingen zijn ammonia-
vrij. Dat betekent geen scherpe 
geur, maar een zeer aangename 
bloemige ervaring. Voor het lich-
ter kleuren van het haar heeft Van 
Velsen Kappers gekozen voor het 
product Sunglitz. Dit is een coupe 
soleil zonder ammonia, die het 
zoneffect nabootst op een zeer na-
tuurlijke manier. Kortom: de beste 
producten voor de klanten van Van 
Velsen Kappers.
De prijzen die Van Velsen Kappers 
hanteert zijn zeer betaalbaar, dus 
geen nare verrassing bij de kas-
sa, want er wordt vooraf een be-
handelplan voorgelegd. Onder het 
genot van een heerlijk kopje kof-
fie wordt een kappersbehandeling 
bij Van Velsen Kappers een ware 
belevenis. Ga langs en ervaar het 
zelf. U bent met of zonder afspraak 
welkom bij deze kapsalon.
Van Velsen Kappers, Lange Nieuw-
straat 181, IJmuiden. Zie ook www.
vanvelsen-kappers.nl. Of bel 0255-
785182.
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Santpoort-Noord - Op maan-
dag 23 februari is er clubavond 
van Postzegelvereniging Sant-
poort met een veiling. Vooraf-
gaand aan de veiling kan men 
de kavels bekijken. Vanaf circa 
19.00 uur is de zaal open. De-
ze avond zal worden gehouden 
in Het Terras, Stationsgebouw 
Santpoort aan de Santpoort-
se Dreef. Er is voldoende par-
keergelegenheid en de toegang 
is gratis. Meer informatie: 023-
5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Driehuis - Zondagavond 22 fe-
bruari verzorgt de Engelmundus 
Cantorij om 19.15 uur een Ves-
perviering in de Engelmundus-
kerk. De samenkomst duurt on-
geveer drie kwartier, waarin ge-
bed, zang en orgelspel een me-
ditatieve weldaad zijn in de hec-
tische wereld waarin wij leven. 
Tijdens de viering worden wer-
ken gezongen en gespeeld van 
Thomas Tallis, John Sanders, H. 
Oosterhuis en William Mathias. 
Voorganger is Pastor E Wigchert. 
De Engelmundus Cantorij Drie-
huis staat onder leiding van di-
rigent/organist Joop Heeremans.

Vespers in 
Engelmundus-

kerk 

Beschermde woonvoor-
ziening in Velserbroek

Velserbroek - Zorgbalans en 
Velison Wonen hebben een sa-
menwerkingsovereenkomst ge-
tekend voor de ontwikkeling van 
een beschermde woonvoorzie-
ning voor kwetsbare ouderen. 
Het gaat om een woongebouw 
met drie verdiepingen op de lo-
catie Molenweid aan de Alet-
ta Jacobsstraat in Velserbroek. 
Op elke verdieping worden tien 
tweekamerappartementen met 
gemeenschappelijke ruimten 
gerealiseerd. Zorgbalans gaat de 
woningen huren van Velison.
De gemeente Velsen en de wo-
ningcorporaties hebben onder-
zoek gedaan naar de woon- en 
zorgbehoefte van inwonenden  
van de gemeente Velsen. Uit 
dat onderzoek is gebleken dat 
in  Velserbroek behoefte bestaat 
aan woonruimte voor ouderen 
met een intensieve zorgvraag 
die niet meer zelfstandig kunnen 

wonen. Samen met woningcor-
poratie Velison Wonen en de ge-
meente Velsen is vastgesteld dat 
de locatie Molenweid achter het 
woonzorgcomplex De Hofste-
de een geschikte locatie is om in 
deze behoefte  te voorzien.
De woonvoorziening gaat een 
aanvulling vormen op het be-
staande Hofstedecomplex. In De 
Hofstede verhuurt Velison Wo-
nen 140 zelfstandige woningen 
aan senioren. 
In De Hofstede zijn ook voor-
zieningen voor ontmoeting, on-
dersteuning en behandeling. Zo 
is in De Hofstede het Ontmoe-
tingscentrum Polderstroom van 
Zorgbalans ondergebracht en 
het Gezondheidscentrum Velser-
broek.
Velison Wonen en Zorgbalans 
zullen omwonenden voor de zo-
mer van dit jaar informeren over 
de bouwplannen.

‘t Mosterdzaadje
Mooiste muziek 

voor viool en piano 
Santpoort-Noord - Een avond 
vol aria’s en duetten uit beroem-
de opera’s. Dat is in ‘t Mosterd-
zaadje te beleven op vrijdag 20 
februari om 20.00 uur met het 
uiterst professionele Tri(o) Co-
lore. De zangeressen, echte di-
va’s,  zijn Meneka Senn en De-
bora Berghuijs. Met de pianis-
te Yukiko Hasegawa is een heel 
aantrekkelijk programma sa-
mengesteld waarin muziek klinkt 
van Dvorak, Offenbach, Mozart, 
Verdi, Delibes, Händel, Thomas 
en Rossini. Pianosolo Scarlatti en 
Chopin. Kleur heeft het kersver-

se Trio Colore zeker! 
Op zondag 22 februari om 15.00 
uur wordt het concert verzorgd 
door twee musiciennes van bij-
zonder grote klasse. Het zijn de 
violiste Diet Tilanus en de pia-
niste Sophie Patey die Brahms, 
Beethoven (‘Appassionata’ voor 
piano solo) en Mozart gaan uit-
voeren. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl 

Voorjaarsvakantie 
in Pieter Vermeulen 

Driehuis - In de voorjaarsva-
kantie staat er weer een gezel-
lige knutseltafel klaar in het Pie-
ter Vermeulen Museum. Ieder-
een die tijdens deze laatste week 
van de succesvolle tentoonstel-
ling ‘Bosranden’ het museum 
bezoekt, kan aanschuiven voor 
een leuke activiteit. De exposi-
tie gaat over de dieren en plan-
ten die leven in de Nederlandse 
bossen. Het is een afwisselen-
de tentoonstelling waarin veel te 
ontdekken en beleven is voor ie-
dereen vanaf 3 jaar.
Met de reeën en hertjes als ge-
liefd thema in de productie zijn 
er deze middagen een aan-
tal leuke exemplaren te maken. 
Er kan gekozen worden uit een 
hertenkop van karton voor aan 
de wand, een hertentasje of een 

hertje van een wc-rol.
Het knutselen vindt plaats tus-
sen 13.30 en 15.30 uur. Er is dan 
een vrijwilligster aanwezig om 
de  kinderen te begeleiden. Al-
le knutselactiviteiten kosten 1,50 
euro bovenop de entreeprijs van 
het museum. Aanmelden is niet 
nodig want het geheel heeft een 
inloopkarakter. Wie komt kan 
meteen aan de slag. Het muse-
um is in de voorjaarsvakantie ge-
opend op dinsdag 24, woensdag 
25, donderdag 26,  en vrijdag 27 
februari en zondag 1 maart van 
13.00 tot 17.00 uur. Wegens de 
opbouw van de nieuwe tentoon-
stelling ‘Woning gezocht!’ is het 
museum daarna gesloten tot en 
met zaterdag 14 maart. 
Zie oook www.pieter-vermeu-
len-museum.nl.
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EN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Geslaagde motorrit
met Wim van de Camp
Regio - Marlies de Vries, alge-
meen bestuurslid van het wa-
terschap Rijnland en kandi-
daat namens het CDA bij de ko-
mende waterschapsverkiezin-
gen, organiseerde op zaterdag 
14 februari een motorrit langs 
de mooie waterrijke plekjes 
van Haarlem, Haarlemmerlie-
de/Spaarnwoude, Spaarndam 
en IJmuiden. Wim van de Camp, 
europarlementariër en fervent 
motorrijder reed, samen met 
een aantal andere enthousiaste 
motorrijders van het CDA, met 
Marlies mee 
Van de motorrit is een film ge-
maakt die, volgens Marlies de 
Vries, vooral bedoeld is om de 
waterschappen meer bekend-

heid te geven. De film staat 
daarnaast in het teken van de 
komende verkiezingen. Op 18 
maart kan er namelijk twee keer 
gestemd worden, zowel voor de 
waterschappen als voor de pro-
vincie.
Naast de vele mooie beel-
den van het typische Holland-
se landschap met water en dij-
ken, wordt er op een interactie-
ve manier verteld over het be-
lang van het waterschap. Kort-
om een film die het waard is 
om gezien te worden. Marlies 
verwacht dat de film volgende 
week klaar is. Deze is dan op 
diverse CDA sites, waaronder 
CDA Rijnland, als ook op You-
Tube te zien.

GroenLinks doet belofte
Regio - GroenLinks heeft de-
ze week haar ‘Groene belof-
te voor Noord-Holland’ ge-
presenteerd om het Natuur-
netwerk de komende jaren in 
de helft van de tijd af te ma-
ken. Op dit moment gaat de 
aanleg ervan veel te lang-
zaam en komt er weinig te-
recht van een netwerk van 
aaneengesloten natuurge-
bieden. 

Alwin Hietbrink, lijsttrekker van 
GroenLinks in Noord-Holland: 
,,De provincie moet zich keihard 
inzetten om onze natuurgebie-
den met elkaar te verbinden en 
waar mogelijk te vergroten. He-
laas had het provinciebestuur 
de afgelopen jaren vooral aan-
dacht voor het aanleggen van 
nog meer asfalt en werd er fors 
bezuinigd op natuur- en land-
schap organisaties. Met het 
tempo waarin nu aan het Na-

tuurnetwerk wordt gewerkt, zijn 
we in 2030 nog niet klaar. Dat 
moet en kan anders’’
GroenLinks maakt het versnel-
len van de aanleg van het Na-
tuurnetwerk en het stoppen met 
bezuinigen op groen en natuur 
dan ook tot inzet van de verkie-
zingen.
Hietbrink: ,,Vergeleken met de 
andere provincies is Noord-Hol-
land ongelofelijk divers: je kunt 
er genieten van bossen, hei-
de en duinen, van polders, het 
IJsselmeer en de Waddenzee. 
Door verbindingen tussen na-
tuurgebieden te maken, kunnen 
planten en dieren zich makkelij-
ker verspreiden. Aaneengeslo-
ten natuurgebieden zijn gevari-
eerder en er kunnen meer soor-
ten planten en dieren leven. Ook 
voor mensen is natuur onmis-
baar. Steeds meer mensen gaan 
fietsen en wandelen en genie-
ten zo van ons prachtige land-

schap; Noord-Hollanders, maar 
ook de vele toeristen die onze 
economie versterken.’’
Om de aanleg van het Natuur-
netwerk te versnellen is geld en 
menskracht nodig. GroenLinks 
Noord-Holland wil de komende 
jaren elk jaar 500 hectare nieu-
we natuur realiseren. Hietbrink: 
,,Daarom moet er ook meer geld 
komen voor beheer en onder-
houd van natuur en moeten vrij-
willigers in het groen goed on-
dersteund worden. Duizenden 
mensen wijzen onze kinderen 
de weg in het groen of helpen 
bij het beheer. Het is schanda-
lig dat de provincie daar de af-
gelopen jaren op heeft bezui-
nigd. Het kan toch niet zo zijn 
dat de provincie op kosten van 
alle Noord-Hollanders steeds 
meer geld uittrekt voor nieuw 
asfalt en de natuur links laat lig-
gen. Een groene leefomgeving 
is voor iedereen belangrijk.’’

D66 reikt taart uit
Velserbroek - Afgelopen zater-
dag heeft de fractie van D66Vel-
sen de jaarlijkse taart uitgereikt 
op Valentijnsdag aan Stichting 
BuitenGewoon in Velserbroek. 
D66Velsen heeft gekozen voor 
deze Stichting omdat zij het ini-
tiatief hebben genomen om in 
Velserbroek te starten met dag-
besteding voor mensen met een 
handicap. 
Het bijzondere van deze stich-
ting is dat zij mensen met een 
beperking en andere wijkbe-
woners samen laten werken. 

Dat kan in de fietsenmakerij, de 
kaarsenmakerij, in de winkel, tij-
dens de eetactiviteit, in de tuin 
of bij andere bedrijven in de ge-
meente. Mensen met een han-
dicap kunnen buiten hun eigen 
woonomgeving, zo gewoon mo-
gelijk mee doen in onze samen-
leving. Dagbesteding BuitenGe-
woon zal per 1 april dagelijks ge-
opend zijn van 9.00 tot 17.00 uur 
en is te vinden in de Galle Pro-
menade 70. D66 Velsen felici-
teert de stichting met dit bijzon-
dere, kleinschalige project.

Minister bezoekt 
Technisch College

Regio - Minister Jet Bussema-
ker heeft vanmorgen een be-
zoek gebracht aan twee scholen 
voor beroepsonderwijs in de re-
gio IJmond en in de Zaanstreek. 
In de IJmond was de minister 
teggast op het Technisch Colle-
ge Velsen en in de Zaanstreek op 
het Regio College Zaanstreek-
Waterland.
Tijdens het bezoek lieten bei-
de scholen zien hoe zij intensief 
samenwerken met het regionale 
bedrijfsleven, om hun leerlingen 
zo goed mogelijk klaar te stomen 
voor een baan bij een bedrijf in 
de buurt. Zo maakt het Technisch 

College Velsen onderdeel uit van 
de Techport IJmond, een samen-
werkingsverband van overhe-
den, bedrijven en onderwijsin-
stellingen in de IJmond. Binnen 
de Techport wordt geprobeerd 
het onderwijs in te richten aan 
de hand van actuele vragen van-
uit het regionale bedrijfsleven, 
zodat leerlingen vanuit de oplei-
ding direct kunnen doorstromen 
in een baan. Tijdens het bezoek 
ging minister Bussemaker ook 
met leerlingen in gesprek over 
de meerwaarde van tegelijkertijd 
leren én werken.
De komende jaren is er in Noord-

Holland een groeiende behoefte 
aan technisch geschoolde werk-
nemers. Nog te vaak sluiten de 
ervaring en beroepskwalifica-
ties van leerlingen niet goed aan 
het bedrijfsleven vraagt. De PvdA 
Noord-Holland vindt dat nauwe 
samenwerking tussen beroeps-
opleidingen en het bedrijfsleven, 
zoals in de IJmond en de Zaan-
streek het geval is, ook in de 
rest van Noord-Holland de norm 
moet worden. De plannen hier-
voor zijn tijdens het werkbezoek 
door PvdA-lijsttrekker Tjeerd 
Talsma aan minister Bussemaker 
aangeboden.
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Welkom met alle vragen
Inloop bij Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld
Driehuis - Westerveld organi-
seert op woensdag 25 februari 
een inloopavond. Iedereen kan 
zonder afspraak van 18.30 tot 
21.00 uur binnenwandelen en 
vragen stellen. 
Bijvoorbeeld meer weten over de 
invulling van een plechtigheid, 
of de verschillende opbaarmo-
gelijkheden? Of benieuwd naar 
de opties op het gebied van eeu-

wigdurende graven, gedenkte-
kens, (urnen)graven of assiera-
den? 
De medewerkers vertellen graag 
over alle mogelijkheden die 
Westerveld biedt. Om juiste keu-
zes te kunnen maken, is het van 
belang om te weten wat er al-
lemaal mogelijk is. Het adres is 
Duin en Kruidbergerweg 2-6. Zie 
ook www.bc-westerveld.nl.

Velsen kiest voor BIZ
Velsen – De gemeenteraad heeft 
donderdag de motie Bedrijvenin-
vesteringszone (BIZ) op voorstel 
van D66 Velsen aangenomen. 29 
raadsleden stemden voor, twee 
waren er tegen de motie. BIZ is 
een mogelijkheid voor onder-
nemers of winkeliers om samen 
te investeren in hun gebied. De 
overheid biedt deze mogelijkheid 
via de nieuwe Wet op de Bedrij-
veninvesteringszones die per 1 
januari 2015 is ingegaan. Per ge-
meente bepaalt de raad echter 
of BIZ daadwerkelijk wordt op-
gezet. BIZ ontslaat de gemeente 
niet van haar taken. De gemeen-
te houdt een faciliterende func-
tie, maar de ondernemers kun-
nen zelf bepalen waar de BIZ-
subsidie voor wordt gebruikt. Bij 

een BIZ stelt de gemeente een 
heffing in die in de vorm van een 
subsidie wordt terug gegeven 
aan de ondernemers.  Op een be-
drijventerrein kan veiligheid een 
investering zijn waarvoor wordt 
gekozen. In een winkelgebied 
zullen winkeliers misschien liever 
investeren in ruimtelijke kwaliteit 
of een gezamenlijke website. 
Met het aannemen van de mo-
tie verzoekt D66 Velsen het colle-
ge om het instrument BIZ onder 
de aandacht van de Velsense on-
dernemers te brengen. Uiteraard 
zijn het de ondernemers die kun-
nen aangeven of en onder welke 
voorwaarden zij behoefte hebben 
aan BIZ. Als de reacties positief 
zijn zal de gemeente BIZ volgens 
afspraak op gaan zetten.

Expats naar Velsen?
Velsen – Een buitenlandse we-
tenschapper die in Velsen wil 
werken of wonen is hier heel 
welkom. Dat zou namelijk heel 
goed passen in het Kennisrijk 
Werken, een van de speerpun-
ten van de Visie op Velsen 2025. 
Of deze zogenaamde expats hier 
komen werken, of van zich laten 
horen via een onderzoeksinsti-
tuut op het gebied van bijvoor-
beeld windenergie of dat zij zich 
af en toe laten zien in een ho-
recagelegenheid en daar mis-
schien kennismaken met een 
plaatselijke ondernemer: het is 
altijd goed voor Velsen en het 
zou zelfs nog meer expats kun-
nen trekken. Velsen als proef-
tuin voor nieuwe technologieën: 

dan heb je natuurlijk wel enke-
le wetenschappelijke ‘tuinman-
nen’ nodig. Om expats naar Vel-
sen te trekken heeft de gemeen-
te zich vorig jaar aangesloten bij 
Expatcenter Amsterdam Area. In 
dit centrum kunnen expats zich 
melden als zij op zoek zijn naar 
een bedrijf, instituut of een wo-
ning. De samenwerking met het 
expatcenter loopt per 1 maart 
2015 af. De gemeente heeft nu 
besloten de samenwerking nog 
een jaar voort te zetten, daar 
staan geen kosten tegenover. 
Het expatcenter heeft tot nu toe 
nog niet zo veel aanmeldingen, 
maar er wordt hard aan gewerkt 
aan allerlei activiteiten om be-
drijven en expats aan te trekken.

IJmuiden - Zondag 1 maart 
wordt in sporthal IJmuiden Oost, 
van 09.00 tot 15.00 uur, weer  
een grote rommelmarkt georga-
niseerd. De toegang tot de rom-
melmarkt bedraagt 2 euro, kin-
deren hebben gratis toegang.
Voor het huren van een kraam 
(er zijn er nog enkele vrij) kan 
men bellen met telefoonnummer 
0255-517821 of 06-31172359. 
Sporthal IJmuiden Oost ligt 
naast het politiebureau aan het 
Tiberiusplein 6.

Grote 
rommelmarkt

D66 IJmond 
krijgt vorm

IJmond - De leden van D66  Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk 
hebben tijdens hun ledenverga-
deringen besloten toe te werken  
naar een bestuurlijke fusie die 
tot één D66 IJmond moet leiden.
D66 is in Velsen en in Beverwijk 
de grootste partij in de gemeen-
teraad geworden. Ook in Heems-
kerk is D66 flink gegroeid. De 
partij staat er goed voor, maar 
devisie mag nog beter gehoord 
worden, vinden de leden. Daar 
helpt een grote, krachtige af-
deling bij. ,,Door de samenwer-
king tussen Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk verder te inten-
siveren kan onze visie nog beter 
worden uitgedragen’’, aldus Arj-
en Uytendaal, oud-raadslid van 
Velsen en nu projectleider van 
de werkgroep die de beoogde 
fusie moet gaan voorbereiden. 
,,Met een efficiënter en effec-
tiever bestuur wordt onze iden-
titeit versterkt.” Door samenvoe-
ging van de lokale besturen zal 
D66 IJmond een van de grotere 
afdelingen in Nederland worden. 
Door de gezamenlijke inspan-
ning is het mogelijk om meer 
gemeentegrensoverschrijdende 
bijeenkomsten te organiseren en 
kan er beter op verkiezingscam-
pagnes worden ingespeeld. De 
beoogde fusie zal in het najaar 
via een oprichtingsvergadering 
van D66 IJmond plaatsvinden.

‘Heerlijk ontspannen 
in een écht theater’

Velsen - Om de hoek van de ja-
rige Stadsschouwburg Velsen 
woont trouwe bezoekster Mar-
jon Demmers-Bouten. ,,Vanuit 
mijn raam kan ik net de toneel-
toren zien. Ik denk vaak wat voor 
moois zal daar vanavond weer 
gebeuren. Heel soms zie je ook 
bekende mensen voorbij lopen 
door de straat.”
Zij bezoekt zo’n tien keer per sei-
zoen het theater: ,,Het is voor mij 
leuk en handig om zo dichtbij 
het theater te wonen. Kan ik ook 
blijven hangen voor de gezellige 
nazit. Ik bezoek graag cabaret en 
musicals. Maar ook voorstellin-
gen van de musicalgroepen hier 
uit Velsen. Het maakt het extra 
leuk om naar bekenden te kijken 
en te weten hoe hard zij, voor en 
achter de schermen, hebben ge-
werkt aan de voorstelling.” Mar-
jon kan het weten. Zij speelt 
zelf bij Boms en heeft meege-
daan aan de jubileumproductie 
van de schouwburg. ,,Het Meis-
je van Velsen was een warm bad. 
Ik heb veel geleerd van regisseur 
Daniël Cohen en van Frédérique 
Sluytermann van Loo tips gekre-
gen hoe je met een kleine nuan-
ce iets veel grappiger kan bren-
gen.” ,,Laatst ben ik met mijn 
moeder naar ‘Heerlijk duurt het 
langst’ geweest. Een bezoek aan 
de Annie M.G. – musical was ex-
tra aanlokkelijk vanwege het 2e 
kaartje gratis.”

De hele maand februari krij-
gen Velsenaren nog het twee-
de kaartje gratis voor een voor-
stelling naar keuze in het jubi-
leumseizoen (tot en met 9 juni). 
,,Wat ik wil zeggen tegen Velse-
naren die nog niet naar theater 
gaan? Moet je eens doen! Het is 
zo heerlijk om even in die mooie 
zaal, weggezakt in die heerlijke 
pluche stoelen, meegesleept te 
worden en een hele andere we-
reld in te stappen. Heerlijk ont-
spannen in een écht theater. En 
dat om de hoek.”
Meer informatie over jubileu-
mactie www.stadsschouwburg-
velsen.nl/acties

Velserbroek - Vrijdagavond 13 
maart is er in OBS De Pionier lo-
catie de Duinroos weer een kle-
ding-en speelgoedbeurs. Deze 
beurs is open van 19.00 tot 2030 
uur aan de Floraronde 293. 70 
Procent van de opbrengst is voor 
de verkoper en 30 procent komt 
ten goede aan de school. De op-
brengst voor school wordt ge-
bruikt voor een nieuw speeltoe-
stel op het schoolplein Voor infor-
matie of spullen inbrengen:  kle-
dingbeursdepionier@gmail.com.

Kleding- en 
speelgoedbeurs

DCIJ-nieuws
Strijd zonder remises

IJmuiden - Met het vorderen 
van de onderlinge competitie 
wordt er vaak met grote risico’s 
gespeeld en vallen er dienaan-
gaande veel verrassende uit-
slagen. Uitgezonderd van Ca-
sper Remeijer en Martin van 
Dijk, die wel regelmatige win-
sten boekten, stelden met name 
de directe achtervolgers teleur. 
Stijn Tuijtel moest tegen Reme-
ijer een nederlaag incasseren 
en kan daarmee zijn titelaspira-
ties vergeten. 
Ook voor de wisselvallig acte-
rende Willem Winter valt er dit 
seizoen geen ereplaats te be-
halen. Martin van Dijk was een 
paar maten te sterk in hun di-
recte treffen. 
Jan Maarten Koorn en Stel-
la van Buuren zorgden voor de 
grootste verrassingen door res-
pectievelijk Cees van der Vlis en 
Harrie van der Vossen met le-
ge handen naar huis te sturen. 
Koorn deed dat met strategi-

sche middelen die Van der Vlis 
met onoplosbare problemen op-
zadelde. Van Buuren liet de ge-
routineerde Van der Vossen wei-
nig kansen. In een aantrekkelij-
ke partij was zij degene die de 
moeilijkheden goed onderken-
de en verdiend won. Met een 
vernuftig gelanceerde combina-
tie besliste Marcel Doornbosch 
de ontmoeting tegen Nico-
le Schouten. Zoon Max Doorn-
bosch werd tegen Rick Hart-
man met een gevoelige neder-
laag geconfronteerd. De combi-
natie die Hartman uitvoere was 
niet diep maar uiterst verras-
send.  Piet Kok werd het slacht-
offer van een lokzet die Con-
all Sleutel in de stand vlocht. In 
plaats van winst moest Kok een 
nederlaag incasseren. 
De jonge dammers Rick de Wolf 
en Martijn Vis stelden enorm te-
leur. De Wolf verloor van Klaas 
de Krijger door het rentezetje en 
Martijn Vis liep in een 1 om 3.
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NIEUWS van de voetbalvelden

Sponsor voor SVIJ ME1
IJmuiden - Iedere dinsdag- en 
donderdagavond klinkt er op de 
voetbalvelden van SVIJ een vro-
lijk geluid. Dan trainen name-
lijk de meisjes E1 van SVIJ. On-
der leiding van hun enthousi-
aste en gedreven trainers Ron 
Gouda en Marco de Nijs wordt 
er twee keer per week hard ge-
werkt aan conditie en balvaar-
digheid. Dat dit zijn vruchten af-
werpt is te zien bij de wedstrij-
den die in het weekend wor-
den gespeeld. Iedere wedstrijd 
staan er dan ook heel wat ou-
ders te genieten van de groei-
ende technische voetbalkun-
sten van hun dochters. Sommi-
ge ouders zijn zelfs  zo enthou-
siast dat ze zo nu en dan al iets 
extra’s willen doen voor de club. 
Zo zijn er al meerdere vaders 
die bijvoorbeeld hebben gehol-
pen als scheidsrechter. En on-
langs stond zelfs één van de va-
ders op met de mededeling dat 
hij het team graag wilde spon-
soren. 
Arjan Visser van loodgieter- en 
dakdekkersbedrijf Visser nam 

daarom contact op met de club. 
Na overleg werd besloten een 
prachtig trainingspak te verzor-
gen in de kleuren rood en zwart. 
Afgelopen zaterdag was de eer-
ste keer dat de meiden een 
wedstrijd speelden in hun nieu-
we tenue. 
Op het eigen park werd ge-
speeld tegen DSS ME1. Maar 
de combinatie van thuis spelen 

en een nieuw tenue maakt de 
meisjes van SVIJ natuurlijk on-
overwinnelijk. Met een 3-0 sco-
re stuurden ze hun tegenstan-
ders terug naar huis. Na afloop 
van de partij gingen de meisjes 
natuurlijk trots op de foto met 
hun sponsor en trainer. Op de-
ze foto ontbreken Rosanna (ge-
blesseerd) en trainer Marco de 
Nijs.

Demonstratie training 
AJAX bij VSV

Velserbroek - Op woensdag 
4 februari was er een voetbal-
training voor de E-junioren van 
VSV door trainers van AJAX. 
Omdat VSV een samenwer-
kingsverband heeft met AJAX 
komen er vier maal per jaar een 
aantal AJAX-trainers training 
geven. Deze keer waren de E-
junioren aan de beurt en 16 
VSV-talenten hadden de dag 
van hun leven, training krijgen 
van echte AJAX-trainers. He-
laas konden er maar 16 spelers 
en speelsters meedoen, de an-
dere 50 E-junioren hadden ook 
heel graag meegedaan. 
De training startte om 16.00 
uur met een korte inleiding in 
de VSV-kantine voor alle jeugd-
trainers, coördinatoren, be-
stuursleden en leiders van VSV. 
Om 16.15 uur ging iedereen het 

veld op om de praktijktraining 
te bekijken. Het thema van de 
training was snel voetenwerk, 
dribbelen, kappen en draaien. 
Het was prachtig om te zien 
hoe snel de spelers de nieuwe 
oefenvormen konden uitvoeren 
en hun techniek verbeterden. 
Om 17.15 uur werd deze leuke 
middag afgesloten met een na-
bespreking in de kantine. Een 
mooi initiatief van AJAX, voor 
alle VSV-trainers een leerza-
me middag en voor de jeugd-
spelers een onvergetelijke er-
varing. 
Kijk op www.vsvnet.nl voor 
meer informatie over de club, 
want je kunt bij VSV de nieu-
we Robben of van Persie wor-
den, maar natuurlijk ook ge-
woon lekker voetballen met je 
vrienden of vriendinnen. 

Velsen speelt gelijk
Driehuis - Na het verlies van 
vorige week alle reden vandaag 
een goed resultaat neer te zetten 
in Enkhuizen. De start was veel-
belovend:  een corner van Tim 
Groenewoud werd bij de twee-
de paal koelbloedig binnen ge-
kopt door Ron Nolles: 0-1. Het 
antwoord van West Frisia kwam 
vijf minuten later. Een goe-
de aanval over links verdween 
via spits Sonny Pronk rakelings 
langs de paal. Na een kwartier 
was het weer raak voor Velsen: 
een corner van Sander Loog-
man werd door de mee opgeko-
men Eder Delgado achter doel-
man Paul Kok gekopt: 0-2. Een 
uitgangspunt om van te smul-
len zou je zeggen. West Frisia 
trok zich echter niets aan van 
deze achterstand en probeerde 
het Velsen via goede combina-
ties moeilijk te maken. Voorals-
nog gaven de bezoekers geen 
krimp: een gevaarlijke Westfrie-
se uithaal werd bekwaam door 
Randy Eijkelenboom gepareerd. 
Aan de andere kant kopte Bar-

ry Schilwacht na een hoekschop 
net over de deklat. Randy Eijke-
lenboom zorgde er vervolgens 
voor dat Velsen met 0-2 de rust 
haalde waarna iedereen de war-
me kleedkamer opzocht om te 
genieten van een kopje warme 
thee.
Na rust een fanatieker spelend 
West Frisia dat meteen een grote 
kans net naast kopte. Bij een uit-
val van Velsen vond Eric Metgod 
na een voorzet van Tim Groene-
woud de doelman op zijn weg. 
Echt spannend werd het pas te-
gen het eind: Eerst was het West 
Frisia dat in de tachtigste mi-
nuut op de lat kopte. Even later 
een vrije trap: In een wirwar van 
spelers caramboleerde de bal via 
een Velsen verdediger en de paal 
binnen: 1-2. Direct na de aftrap 
veroverde West Frisia weer de 
bal waarna invaller Barry Dam-
mers de gelijkmaker scoorde: 
2-2. Beide ploegen bleven strij-
den voor de overwinning maar 
uiteindelijk stond een punten-
verdeling op de borden. 

Terrasvogels pakt uit
Santpoort-Zuid - Niet iedereen 
was tevreden over de naam van 
de nieuwe voetbalclub die op 17 
april 1940 - 75 jaar geleden - in 
Santpoort werd opgericht. ,,We 
hebben nooit van een Terrasvogel 
gehoord’’, mopperde het Haarlems 
Dagblad. 
De club was ontstaan uit een fu-
sie van twee clubs uit de Haarlem-
sche Voetbal Bond, Racing Club 
Brederode (1933) en De Kemp-
haan (1936), een afsplitsing van 
Bloemendaal. De reden waarom 
de leden kozen voor de naam Ter-
rasvogels, ‘enkel en alleen omdat 
het terrein aan den Terrasweg is 
gelegen’, overtuigde het Haarlems 
Dagblad nauwelijks. 
De club bleef, en de naam ook. 
Nog steeds is Terrasvogels een 

begrip in de regio. De club speelt 
allang niet meer aan de Terras-
weg in Santpoort-Noord. In 1963 
werd sportpark ‘de Elta’ in Sant-
poort-Zuid geopend. Daar wordt 
op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 
in en rondom een grote feesttent 
een groots ‘Jubileumfestival’ geor-
ganiseerd. 
Het festival start vrijdag met een 
receptie/reünie voor (oud-)leden 
en een unieke show met de prik-
kelende titel ‘Terrasvogels bestaat 
niet’. Op zaterdag staat er voor al-
le jeugdspelers een spectaculai-
re speldag op het programma. ’s 
Avonds wordt het festival beslo-
ten met een feest waarop tal van 
artiesten optreden, onder meer 
Hans Dulfer met zijn band.
Diverse jubileumartikelen, natuur-

lijk in de clubkleuren blauw en wit, 
zijn inmiddels te koop. Voor (oud-)
leden en sponsors heeft de ‘Ont-
spanningsgroep’ die het jubileum-
festival organiseert, twee pakket-
ten samengesteld met toegangs-
kaarten en jubileumartikelen.
Kijk voor meer informatie op www.
svterrasvogels.nl en op www.fa-
cebook.com/terrasvogels75jaar 
waarop inmiddels tientallen fo-
to’s uit het roemrijke verleden zijn 
te bewonderen. Zin om te spon-
soren? Vragen? Oude foto’s be-
schikbaar voor het (digitale) mu-
seum? Mail naar terrasvogels75@
gmail.com.
Op de foto het tweede elftal van 
Terrasvogels in het kampioensjaar 
1968, met tal van bekende spelers 
uit de geschiedenis van de club
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Colofon

Murielle bij BUUV
Er zijn  genoeg inwoners van 
de gemeente Velsen die BUUV 
hebben ontdekt. Zo af en toe 
vragen we iemand om zijn of 
haar ervaringen met BUUV met 
ons te delen. In het kader daar-
van de ervaringen van Muriel-
le Baillet. 
Door een chronische ziekte is 
deze inwoonster (46 jaar) van 
Velsen-Noord veel aan huis ge-
bonden en is ook een bezoek 
aan arts en ziekenhuis een re-
gelmatig terugkerende bezig-
heid. Omdat zij dan wel eens 
met een vervoersprobleem zat 
is zij door Lydia Moreira gewe-
zen op BUUV. Een oproep was 
zo geplaatst. En elke keer met 
een positief resultaat. En zo is 
Murielle al een tiental keer, ge-
reden in haar eigen auto, ge-
bracht waar ze moest zijn. 

Soms eenmalig, maar ook met 
een vervolg. Zelf vertelt Muriel-
le enthousiast over de contac-
ten die uit deze ritjes zijn ont-
staan. Een onverwacht bezoek, 
een kopje koffie, vele goede 
gesprekken. Gezelschap voor 
iemand die veel thuis is. Mu-
rielle is onder indruk van het 
resultaat van haar oproepjes. 
‘BUUV heeft me zoveel meer 
gegeven dan alleen vervoer,’  
zijn haar woorden. Contacten 
die misschien uitmondden in 
een vriendschap. Maar ook als 
een contact eenmalig is, is het 
goed en waardevol, voor beide 
partijen.
Voor alle mensen die BUUV 
een warm hart toedragen een 
opsteker. Voor meer informatie 
over BUUV kijk op www.buuv.
nu 

Rolling Stones dag
De Dwarsligger - In 1996 
werd voor het laatst een Rol-
ling Stones-dag georganiseerd 
door vrijwilligers van Buurtcen-
trum de Dwarsligger, dus het 
werd wel weer eens tijd. 
De band gaat maar door en is 
nog steeds populair, vandaar. 
Een mix van oude garde en en-
thousiaste jongeren hebben 
een dijk van een programma 
samengesteld. 
Zaterdag 21 maart gaat de fan-
dag vanaf 13.30 uur plaatsvin-
den. Frank Hurts komt speci-
aal uit Groningen met een le-
vensgrote stand met Stones-
spullen. Vanaf 18.00 uur gaat 

het Stones-eetcafe open en 
is er tegen een redelijke prijs 
een broodje en een  kop soep 
te verkrijgen en wordt er te-
vens een Stones-film vertoond. 
Rond 19.30 gaat de keuken 
dicht en kunnen de fans naar 
de grote zaal waar de Stones-
tributeband ‘The Stones Af-
fair’ optreedt. De entree voor 
de hele dag bedraagt slechts 
10 euro. Kaarten zijn verkrijg-
baar op zondag 22 februari tus-
sen 14.00 en 17.00 uur of vanaf 
maandag 23 februari op werk-
dagen tussen 9.00 en 16.00 uur 
bij de administratie van het 
buurtcentrum. Let op: telefo-

nisch reserveren is niet mo-
gelijk! Meer weten? Bel 0255-
512725

Het Terras – Eind maart is het 
eindelijk zover... Het nieuwe 
Dorpshuis het Terras in Sant-
poort-Noord gaat dan open. 
Het is echt een prachtige ac-
commodatie geworden met 
veel moderne toepassingen. 
Het nieuwe dorpshuis zal weer 
beheerd worden door de twee 
enthousiaste vrijwillige beheer-
ders van de oude locatie Piet 
en Theo. 
Zij zullen bij het nieuwe dorps-
huis ondersteund worden door 
iemand van Stichting Welzijn 
Velsen. 
Er komen meer activiteiten en 
het dorpshuis zal vaker open 
zijn. Daarom zijn wij met spoed 
op zoek naar gastheren en 

gastvrouwen voor zowel over-
dag als ‘s avonds. De werk-
zaamheden zullen onder ande-
re bestaan uit het openen en 
sluiten van het gebouw, men-
sen ontvangen en barwerk-
zaamheden. 
De gastheren en gastvrouwen 
zullen begeleid worden door de 
beheerders maar er zullen ook 
dagdelen zijn dat zij zelfstandig 
zullen moeten kunnen werken. 
Wie komt ons helpen? Wie 
neemt de uitdaging aan om 
samen met anderen dit splin-
ternieuwe gebouw een goede 
plek te geven in de wijk? 
Neem snel contact op met 
Hans Meulenbroek. Bel 0255-
548548.

De Dwarsligger - Op 22 febru-
ari tussen 14.00 en 17.00 uur is 
er weer een nieuwe M.O.M. in 
Buurtcentrum de Dwarsligger. 
M.O.M. staat voor: Mensen ont-
moeten mensen. Gezellig sa-
men komen om te biljarten, een 
kaartje te leggen, even gezellig 
bij te kletsen of te darten. Een 
ongedwongen manier om sa-
men te zijn en dit alles onder het 
genot van een kopje koffie, thee 
of een drankje. De eerstvolgende 
M.O.M is er een darttoernooi. U 
kunt zich opgeven op Facebook 
of bij Debbie Harfst Schaap. 
Aankomende M.O.M. data zijn: 
22 februari, 8 maart en 22 maart. 
Wij hopen u daar te zien. Meer 
weten? Bel 0255-512725.

M.O.M. in 
Dwarsligger

De Brulboei - In Buurthuis de 
Brulboei kunt u zich nog steeds 
opgeven voor de workshop Om-
gaan met Android op je tablet. Er 
wordt dan aandacht besteed aan 
het apparaat zelf en Android, het 
besturingssysteem op de meeste 
tablets. Onder andere wordt ge-
keken naar internet, Facebook, 
foto’s uitwisselen tussen tablet 
en computer enz. De kosten be-
dragen 10 euro per deelnemer. 
De eerstvolgende workshop is 
op donderdagmiddag 26 februa-
ri van 13.30 tot 16.00 uur. Graag 
uw eigen Android-tablet mee-
nemen! Meer weten? Bel 0255-
510652 en zie ook www.buurt-
huisdebrulboei.nl

Tabletworkshop 
voor senioren

De Mel-Watervliet - Iedere 
derde zaterdag van de maand 
is er voortaan Kids-club in Wijk-
centrum de Mel-Watervliet. De 
aftrap is zaterdag 21 februari, 
dan is er een Carnavalsmiddag. 
Er wordt gezellig met de kinde-
ren carnaval gevierd, de kinde-
ren mogen verkleed komen, er 
worden verschillende spelletjes 
gedaan, polonaise en limbo dan-
sen en er is een schminkhoek en 
natuurlijk heel veel carnavals-
muziek. De Kids-club is voor kin-
deren van 4 t/m 12 jaar en de en-
tree is 2 euro, dit is inclusief li-
monade en een snoepje. Dus 
kom gezellig een feestje vieren 
zaterdag 21 februari van 13.30 
tot 15.30 uur in Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet. Meer weten? Bel 
0251-226445.

Carnavalsmiddag 
bij de Kids-club

Buurtsport - Heeft u altijd al 
eens willen tennissen? Wilt u lek-
ker bewegen in de frisse lucht? 
Werken aan uw conditie? Nieu-
we mensen leren kennen? Voor 
45+ers met een minimum inko-
men hebben wij een bijzonder 
aanbod. Eerst gaat u 6 weken on-
der begeleiding van een fysio-
therapeut werken aan uw condi-
tie. Daarna krijgt u 15 weken ten-
nisles van een gediplomeerd ten-
nisleraar. Omdat wij van ZonMw 
subsidie hebben ontvangen be-
taalt u voor dit hele programma 
van 21 weken slechts een bijdra-
ge van 40 euro. De lessen vin-
den plaats bij LTC de Heerendui-
nen. De eerste lesgroep zit al vol 
maar er is nog plek in de volgen-
de groep. Meer weten? Bel: Ni-
cole Sheridan, buurtsportcoach, 
0255-510186/06-12798959 of 
mail buurtsport@welzijnvelsen.nl.

Word fit 
met tennis!

De Brulboei - Voor de gezellig-
ste filmavond van IJmuiden komt 
u donderdag 26 februari naar 
uw buurthuis om Super Yachts, 
Werf Hakvoort te zien. Die avond 
wordt het vizier gericht op eigen 
land. Na het ineenstorten van 
de visserij en de sloop en ver-
koop van schepen moesten de 
werven uitkijken naar een nieu-
we bron van inkomsten. Dit werd 
de jachtbouw. Niet zomaar een 
jacht, maar superjachten voor 
de allerrijksten der aarde. Na de 
pauze, in de film Ham291 Worm-
wielzuiger, ziet u meer over de-
ze bijzondere milieubaggeraar. 
Kaarten à 2,50 euro zijn vanaf 16 
februari al verkrijgbaar aan de 
balie van De Brulboei en op de 
avond zelf aan de zaal. De eer-
ste film begint om 20.00 uur. Alle 
informatie vindt u ook op www.
buurthuisdebrulboei.nl Meer 
weten? Bel 0255-510652.

‘IJmuiden wat 
vertel je...’

De Brulboei - De datum van de 
Rommelmarkt in uw Buurthuis 
de Brulboei is bekend! Op zon-
dag 15 maart kunt u komen kij-
ken en zoeken naar leuke spul-
letjes, maar ook uw eigen spulle-
tjes verkopen. Vanaf maandag 2 
maart, 9.00 uur kunt u voor 3,50 
euro een tafel huren. Meer we-
ten? Bel 0255-510652 en zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl.

RommelmarktWonenPlus - Omdat er veel 
behoefte is voor hulp bij het in-
vullen van de belastingaangif-
te, heeft WonenPlus een speci-
aal team samengesteld van on-
geveer 10 vrijwilligers. Wonen-
Plus bemiddelt voor ouderen 
en mensen met een beperking, 
die een eigen vermogen bezit-
ten tot ongeveer 21.000 euro 
per persoon. Het gaat om een-
voudige aangiften die betrek-
king hebben op box 1 (inko-
men, buitengewone uitgaven, 
eigen woning en giften en der-
gelijke) Als u voor uw belas-
tingaangifte belt vóór 10 maart, 
dan wordt u op tijd geholpen. 
De medewerkers komen bij 
de klanten thuis. U dient wel 
abonnee van WonenPlus te 
zijn. De kosten van deze dienst 
zijn 15 euro per formulier. Meer 
weten? Bel 0255-518888.

BelastingaangifteTerras zoekt 
gastheren/gastvrouwen
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Velsen - IJmond Werkt is het lo-
ket voor werkgevers en biedt on-
dersteuning aan werkzoekenden. 
De IJmond-gemeenten hebben 
hierin hun krachten gebundeld. 
IJmond Werkt neemt de uitvoe-
ring van de Participatiewet voor 
deze gemeenten voor haar reke-
ning. De cliëntenraad wil graag 
uw ervaringen met IJmond Werkt 
horen, zowel goede als minder 
goede. Bel 06-20294234 of mail 
naar g-dewit@quicknet.nl.

Cliëntenraad

ZoMiPo
IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium brengt zondag 22 febru-
ari een optreden van Shantykoor 
Nortada in Verzorgingshuis Vel-
serduin, Scheldestraat 101. Met 
de bekende zeemansliederen die 
grotendeels in het Nederlands 
gezongen worden, heeft u zo een 
heerlijke middag. Aanvang 14.00 
uur, zaal open 13.30 uur is de 
zaal open. Kaarten à 4 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal.

IJmuiden - DKV F1 speelde za-
terdag tegen Groen Geel F3. DKV 
had het erg moeilijk tegen Groen 
Geel. Groen Geel scoorde makke-
lijk waardoor DKV met 23-5 ver-
loor. Jurrien, Jaidy en Luuk scoor-
den. De E1 speelde tegen KIOS E2. 
Het was een moeilijke wedstrijd 
voor DKV. KIOS speelde heel sterk 
en maakte veel doelpunten. DKV 
had hier helaas geen antwoord op 
en verloor uiteindelijk met 0-12. De 
D1 moest tegen Haarlem. De D1 
startte gelijk goed. Rik scoorde een 
doorloper en een afstandsschot 
Daarna waren er nog veel kansen, 
maar werd er niet gescoord. Sien 
bracht de 3-1 en 4-2 op het sco-
rebord. Dat was de ruststand. Rik 
scoorde twee maal na een lan-
ge bal die mooi werd aangegooid 
door Isa. Isa beloonde haar goede 
spel ook met een doelpunt, 7-2. Tot 
slot scoorde Sien haar derde doel-
punt en maakte Ben een mooie 
omdraaibal. Haarlem scoorde vlak 
voor tijd nog één maal en zo werd 
er met 9-3 gewonnen. De C1 ver-
loor met 3-4 van medetitelkandi-
daat RODA. Sverre scoorde twee-
maal. DKV B1 speelde de laatste 
thuiswedstrijd tegen Madjoe. In de 
uitwedstrijd liet DKV verdedigend 
veel steken laten vallen (16-11), 
dus het was zaak geconcentreerd 
te verdedigen. Dat lukte voor rust 
nog niet helemaal. Ruststand 2-4. 
Na rust begon de aanval beter te 
draaien en kwamen ze terug tot 
6-7. Met een schot van de tegen-
stander en een doorloper van Mike 
bleef het spannend tot de laatste 
seconde. De A1 speelde sterk te-
gen Madjoe. Gelegenheidscoach 
Erik was ondanks de 10-8 neder-
laag tevreden.

DKV-
Jeugdnieuws

Carnaval op de 
Ri-Ra-Rozenbeek

Velerbroek - Afgelopen vrijdag 
hebben de kinderen van de ba-
sisschool de Rozenbeek een ge-
weldige dag beleefd. Alle kinde-
ren van groot tot klein kwamen 
verkleed naar school en de leer-
krachten konden natuurlijk niet 
achterblijven. 
Vanaf ’s morgens vroeg schalde 
de carnavalsmuziek al door de 
school en was iedereen in een 
opperste beste stemming. Na-
dat de kinderen elkaar hadden 
bewonderd in de eigen groep, 
gingen ze los op de verschillen-

de spelletjes in de klaslokalen. 
Van alles was mogelijk, dansen 
op just dance, prijzen winnen bij 
de bingo, griezelen in het spook-
huis, kurken schieten, ezeltje 
prik , en ballonnen hoog hou-
den. De ochtend werd afgeslo-
ten met een open podium waar-
op ieder die dat wilde zijn kun-
sten kon vertonen. Om 12.00 uur 
gingen de kinderen huiswaarts 
en hadden genoeg tijd om zich 
zuidwaarts te gegeven voor het 
echte carnaval in Brabant of 
Limburg.

Kennismakingsdag 
handbal/HCV ’90
IJmuiden - HCV’90 is een hand-
balvereniging die in de zomer-
periode op sportpark Rooswijk 
speelt. In de winterperiode wordt 
er in de Kinheim sporthal ge-
speeld. 
HCV’90 is een gezellige vereni-
ging, met jeugd en seniorenle-
den. Ook kan er door senioren 
meegedaan worden met hand-
balfit; waarbij algemene bewe-
gingden worden gedaan, maar 

waarbij ook wordt gehandbald.
Op zaterdag 21 februari houdt 
handbalvereniging HCV’90 uit 
Velsen-Noord een kennisma-
kingsdag voor handbal in sport-
hal IJmuiden-Oost. 
Tussen 14.30 en 16.30 uur zijn er 
trainers van de vereniging aan-
wezig. Iedereen is welkom om 
te komen kijken of mee te doen 
met deze leuk dag. Zie ook www.
hcv90.nl. 

Schoolbasketbaltoernooi 
weer van start

IJmuiden - Maandag 23 febru-
ari is sporthal IJmuiden-Oost 
het domein van de kinderen 
van groep 7 en 8 van de basis-
scholen van Velsen. Na weken 
van training door enthousiaste 
leerkrachten, ouders of andere 
sportliefhebbers mogen zij laten 
zien wat zij waard zijn.
Net als andere jaren zullen de 
tribunes weer afgeladen zijn en 
men zal moeite hebben om een 
gesprek te houden omdat de 
aanmoedigingen, toeters en bel-
len dat overstemmen. Er doen 
dan ook maar liefst een kleine 
300 kinderen aan dit toernooi 
mee. 
Dit jaar strijden 25 mixteams om 
de zo felbegeerde wisselbeker 
in ontvangst te nemen. Er wordt 
alleen op de maandag  gebas-
ketbald. Zo’n mixteam bestaat 
uit minimaal twee meisjes, die 
daadwerkelijk ook in het veld 
moeten staan.
De organisatie is zoals gebrui-
kelijk in handen van de basket-
balvereniging Akrides in samen-
werking met de afdeling Sport-
zaken van de gemeente Vel-
sen en de schoolsportcommissie 
De jeugdleden van Akrides zul-
len de ruim honderd wedstrijden 
fluiten. 
Vorig jaar deden 14 verschillen-
de basisscholen mee, maar dit 
keer strijden 18 verschillende 
scholen om de eer. Fijn is het om 

het Anker uit de Velserbroek als 
nieuwkomer te begroeten.
Maar ook kampioenen uit het 
verleden zoals de Franciscus en 
Parnassia doen na jaren afwe-
zigheid weer mee.
De 25 mixploegen zijn verdeeld 
over vijf poules van vijf ploegen.  
De beste twee ploegen over naar 
de kwartfinalepoules. De sterk-
ste ploegen van die poules spe-
len de halve finales om later in 
de finale uit te maken wie zich 
kampioen van Velsen mag noe-
men. Titelverdediger de Duin-
roos zal er alles aan doen om de 
wisselbeker mee naar school te 
nemen. 
Maandag 23 februari wordt om 
9.00 het startsignaal gegeven en 
zullen alle ploegen in actie ko-
men.
De kwartfinales vinden plaats 
vanaf 13.15 uur.
De finale, die op het middel-
ste veld zal plaatsvinden, begint 
om 15.15 uur. Het is voor iedere 
basketballer het streven om on-
der grote belangstelling en be-
geleid door de aanmoedigingen 
van de hele school en de fami-
lie zo’n finale te spelen. De sco-
re zal dan op het grote scorebord 
zichtbaar zijn.
De prijsuitreiking zal direct na de 
laatste finalewedstrijd plaatsvin-
den om 15.30 uur in de sporthal. 
Dan is het 32ste schoolbasket-
baltoernooi weer voorbij.

Springweekend bij 
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Dit week-
einde werd bij Mange Kenne-
mergaarde volop aandacht be-
steed aan het springen. Op za-
terdagavond werd er met een 
springcursus voor de senio-
renruiters aangevangen. Daar-
bij werd aandacht besteed aan 
het rijden in verlichte zit, om het 
voor het paard makkelijker te 
maken om over balkjes (cava-
letti) te draven en over hinder-
nissen te springen. 
Zondag werden er in de mid-
dag twee springlessen gege-
ven, met vooral ruiters die al va-
ker gesprongen hebben. Ook 
werd er deze zondag een les 
in Fit en Veilig gegeven. In de-
ze lessen leer je goed te balan-
ceren. Ook wordt er aandacht 
besteed aan de conditite van 
de ruiter en leer je veilig vallen 
om blessures te voorkomen, de-
ze lessen zijn nieuw op mane-
ge Kennemergaarde en uniek 
in de regio. Instructie werd ver-
zorgd door Chantal Dolfing, die 
speciaal voor deze lessen, sa-
men met instructrice Kim van 
Gool, een cursus hebben ge-
volgd op het Hippisch Centrum 
in Ermelo.
Als afsluiter van de zondag re-
den de carrouselruiters hun oe-
fenuur. Op 28 februari ontvangt 

manege Kennemergaarde ’s 
avonds de carrouselruiters van 
manege Spaarnwoude, die na 
de proef van ruiters van mane-
ge Kennemergaarde hun proef 
rijden op dezelfde paarden. Dat 
wordt erg leuk om te zien, dus 
ga kijken!
Zondagochtend om 10.00 uur 
ging er ook nog een rit naar het 
duin. Deze rit, speciaal voor be-
ginnende ‘buitenrijders’ was 
met heerlijk weer en brave 
paarden. Kortom: genieten voor 
ruiter en paard.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Regionaal leercentrum in de wow-omgeving van het Telstar Stadion

Feestelijke opening Playing for Success
Velsen-Zuid - De leerlingen 
komen er al een paar maan-
den, maar komende vrijdag 
wordt het officieel. Dan is 
voorafgaande aan de wed-
strijd van de Witte Leeuwen 
tegen FC Volendam  de fees-
telijke opening van het leer-
centrum voor Playing for 
Success IJmond in het sta-
dion van Telstar.

De officiële aftrap van Play-
ing for Success, een initiatief 
van Telstar, de stichting Telstar 
Thuis in de Wijk en het basis- 
en voortgezet onderwijs in de 
regio, wordt vlak voor de aftrap 
van de wedstrijd verricht door 
gedeputeerde Jan van Run van 
de provincie Noord-Holland en 
wethouder Annette Baerveldt 
van de gemeente Velsen. Zowel 
de provincie als de gemeente 
hebben in belangrijke mate bij-
gedragen aan de realisatie van 
het educatieve programma en 
het leercentrum, dat daarvoor 
is ingericht in het gebouw aan 
de noordkant van de Oosttribu-
ne. Tijdens de wedstrijden is dit 

een uitgiftepunt voor de hore-
ca.
Daarnaast zijn er bijdragen van 
Kinderpostzegels Nederland, 
Tata Steel en een aantal ande-
re fondsen en sponsors. Zo is 
een belangrijk deel van de op-
brengst van de veiling van het 
vaatje haring in 2013 gebruikt 
voor het opstarten van Playing 
for Success. En uiteraard dra-
gen het onderwijs, de club Tel-
star en de maatschappelijke 
stichting zelf in belangrijke ma-
te bij aan Playing for Success  
IJmond.
Het naschoolse programma is 
begin november gestart met de 
eerste groep kinderen uit groep 
7 en 8 van het basisonderwijs. 
Tien weken lang komen deze 
kinderen een keer in de week 
na schooltijd naar het leercen-
trum in de wow-omgeving van 
het Telstar Stadion. Het speel-
se programma, waaraan ook 
spelers en speelsters van Tel-
star hun medewerking verle-
nen, leidt tot meer motivatie 
en zelfvertrouwen en daardoor 
tot betere prestaties. Inmiddels 

draaien er meerdere groepen 
uit het basisonderwijs en bin-
nenkort start de eerste groep 
uit het voortgezet onderwijs.
Voorafgaande aan de aftrap is 
er vrijdagmiddag een bijeen-
komst voor sponsors, partners 
en andere genodigden. Dan 
is er de opening van het leer-
centrum, een demonstratie van 
de leerlingen en een talkshow 
over de kracht van de wow-fac-
tor.
Playing for Success telt inmid-
dels 25 leercentra in het he-
le land. De meeste zijn geves-
tigd in het stadion van een be-
taald voetbalorganisatie. Het is 
de ambitie van Playing for Suc-
cess Nederland om leercentra 
te openen bij alle betaald voet-
balclubs in Nederland. Bij Tel-
star zal Playing for Success, dat 
zich in eerste instantie richt op 
de regio IJmond, in ieder geval 
drie schooljaren worden uitge-
voerd. Als dit voldoende resul-
taten oplevert, wordt het pro-
gramma indien mogelijk duur-
zaam voortgezet. (foto’s: Ron 
Pichel)

Telstar haalt 
doordeweeks in
Velsen-Zuid - De wedstrijd 
tussen Achilles’29 en Telstar 
wordt op maandag 2 maart om 
19.00 uur ingehaald in Groes-
beek. Eerder werd de wedstrijd 
afgelast door de staat van het 
veld na het barre winterweer.

Er is voor deze datum gekozen 
omdat andere data werden af-
gekeurd in verband met onder 
andere carnaval en het feit dat 
er te weinig tijd tussen de ver-
schillende wedstrijden zat.

Fit & Actief clinic voor kinderen
Velsen-Zuid - Op woensdag 
25 februari organiseren Tel-
star en Tata Steel gezamen-
lijk een Fit & Actief clinic in het 
Telstar stadion. Doel van deze 
dag is om middels een educa-
tief programma op en rond het 
veld 150 kinderen de dag van 
hun leven te geven en het Tel-
star gevoel in de harten te la-
ten sluiten.

,,Dit is een unieke samenwer-
king tussen Tata Steel en Tel-
star. Samen hebben wij geke-
ken naar de mogelijkheden om 
kinderen plezier te laten bele-
ven en tegelijkertijd willen wij 
dat de kinderen iets opsteken 
van een dag bij Telstar. Met the-
ma’s zoals leven als een spor-
ter en gezonde voeding denk 
ik dat wij daar aardig in zullen 

slagen. Uniek is ook de mede-
werking van de gehele selectie 
van Telstar. Samen maken wij 
er een groot succes van.’’
Er zijn slechts nog 25 plaatsen 
beschikbaar voor de Fit & Ac-
tief clinic. Kinderen tussen de 
6 en 12 jaar kunnen zich tot 
maandagochtend 9.00 uur op-
geven via administratie@sctel-
star.nl.
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Speciale Infopagina over 
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een 
goed leef-, woon- en werkkli-
maat in Velsen. Zij vat haar ta-
ken als het ophalen van huisvuil, 
aanleg en onderhoud van riole-
ring, onderhoud van groen en 
straatverlichting dan ook seri-
eus op.

Deze diensten worden onder meer 

betaald uit de opbrengst van de ge-
meentelijke belastingen. In de edi-
tie van de Infopagina van 26 febru-
ari 2015 treft u de Belastingspecial 
aan. Daarin kunt u alles lezen over 
de gemeentelijke belastingen. Ta-
rieven, maar ook informatie over 
de wijze van betalen, kwijtschel-
ding en het indienen van bezwaar-
schriften.

Rondleiding langs
natuurprojecten in Velsen
Velsen is een groene gemeente en 
daar is ze maar wat trots en zuinig 
op. In de afgelopen weken zijn di-
verse groenprojecten in onze ge-
meente gerealiseerd. Het gaat om 
het herstel van een monumentale 
laan en andere ingrepen in Sant-
poort, die de natuurwaarde ver-
sterken. 

Gisterochtend hebben medewer-
kers van de gemeente, de aannemers 
en een ecoloog een aantal genodig-
den rondgeleid en hun werk toege-
licht. Milieuwethouder Floor Bal was 
een van de enthousiaste ooggetui-
gen. Op de Velserenderlaan in Sant-
poort-Zuid zijn,  mede op initiatief 
van de Historische Kring Velsen,  ou-
de groepjes bomen  vervangen door 
lindes, zodat er net als in vroegere tij-
den weer een strakke lindelaan ont-
staat. Verder zijn delen van de oevers 
van Schipbroekerbeek en Bosbeek in 

Santpoort-Noord natuurvriendelij-
ker gemaakt. Daar heeft houten be-
schoeiing  plaats gemaakt voor grond-
taluds. Uiteindelijk zullen bloemrijke 
vegetaties op de vlakkere oevers ont-
staan, die ook een fraai beeld opleve-
ren. Hiervan profi teren onder andere 
vlinders en libellen, vogels, vleermui-
zen en amfi bieën. Op de foto is te zien 
hoe de Bosbeek in het Burgemees-
ter Rijkenspark in Santpoort natuur-
vriendelijker wordt gemaakt.

Aan het einde van de Biezenweg met 
de kruising met de Rijksweg en in de 
meest noordelijke punt van het ge-
bied de Biezen zijn twee padden-
poelen aangelegd. Een paddenpoel 
biedt ideale omstandigheden voor de 
voortplanting van kikkers, padden en 
salamanders. Ook voor sommige an-
dere dieren, zoals libellen, zijn poe-
len een geschikte leefomgeving. (foto: 
Ben Kruijsen)

Wethouder overhandigt rapport

Betere opslag huisvuil
aan boord vissersboten
De proef met gebruik van stevi-
ge big bags van 70x70x70 cm 
voor het gescheiden opslaan van 
huisvuil aan boord van de vissers-
schepen is succesvol gebleken. 
Minder zwerfaval op de kade en 
daardoor minder afval in het wa-
ter betekent immers een scho-
ner milieu. Dat meldt het onder-
zoeksrapport van het KIMO, de 
vereniging van kustgemeenten in 
Nederland en België. Nadere uit-
werking wordt onderzocht. 

Afgelopen vrijdag heeft wethouder 
Robert te Beest, voorzitter van KI-
MO Nederland en België, het rap-
port overhandigd aan Zeehaven 
IJmuiden en de schippers van GO 
22 en GO 26. Deze vissersboten van 
de familie Lokker uit Goedereede 
hebben hun thuisbasis in IJmuiden. 
De gebroeders Lokker werkten mee 
aan het onderzoek. Zo ook Zeeha-
ven IJmuiden, die eveneens positief 
is over de proef. Voorkomen wordt, 
dat meeuwen de plastic vuilnis zak-
ken opentrekken en het zwerfafval 

op de kade bij de visafslag dan wel 
in het water belandt. Ook afvalinza-
melaar Bek en Verburg werkte mee 
aan het onderzoek. Dit bedrijf voert 
de big bags met een kleine kraanwa-
gen af. Dat is eenvoudiger dan het af-
voeren van losse vuilniszakken. Alle 
partijen zijn tevreden over de wijze 
van opslag en afvoer van het afval, 
dat aan boord wordt geproduceerd. 

Afval op zee, vooral plastic is een 
wereldwijd probleem. KIMO werkt 
al jaren aan de bestrijding van af-
val op zee. Samen met vissers vist zij 
afval uit de Noordzee en brengt dit 
aan land. Ook zet KIMO zich in voor 
duurzame afvalverwerking, een be-
tere opslag van huisvuil op vissers-
schepen en een goede afvoer in ha-
vens. Het onderzoek maakt deel 
uit van de Green Deal Visserij voor 
een Schone Zee dat op 20 november 
2014 op het forteiland in IJmuiden 
door 18 deelnemers is ondertekend. 
Op de foto is wethouder Te Beest te 
zien aan boord van het vissersschip. 
(foto: Reinder Weidijk)
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Kinderen basisscholen
enthousiast voor atletiek
Bewegen is niet alleen gezond, 
maar ook leuk. In het project 
Athletic Movements worden kin-
deren van de Velsense basisscho-
len gestimuleerd om aan atletiek 
te doen. Vorige week donderdag 
12 februari is mede onder belang-
stelling van Velsense wethouder 
sportzaken Annette Baerveldt  en 
gedeputeerde Elvira Sweet  het 
startschot gegeven voor deze 
campagne, die op maar liefst 80 
basisscholen in Noord-Holland is 
uitgezet.

31 kinderen van de Santpoortse 
Bosbeekschool zaten er voor klaar 
in de sporthal van het Polderhuis in 

Velserbroek. Sporten onder leiding 
van Roseanne Dekker van atletiek-
vereniging Suomi. Maar ook oud-
Europees kampioen (2006) op de 
800 meter, Bram Som, liet zien hoe 
leuk sporten is. Ademloos keken ze 
toe hoe fit deze beroemdheid is en 
hoe snel hij kan rennen.
 
10 basisscholen uit de gemeen-
te Velsen zijn met de groepen 4 ge-
start. Onder leiding van atletiekver-
eniging Suomi uit Santpoort heb-
ben ze onder schooltijd kennis ge-
maakt met atletiek. Na school is het 
mogelijk om bij Suomi gratis proef-
trainingen te doen. (foto: Gemeen-
te Velsen)

Informatieavond

Resultaten onderzoek 
grondwater Velsen-Noord
Donderdag 19 februari a.s. bent u 
van harte welkom op de informa-
tieavond over de resultaten van 
het grondwateronderzoek in Vel-
sen-Noord. Deze avond wordt ge-
houden in het wijkcentrum De Mel-
Watervliet, Doelmanstraat 34 in 
Velsen-Noord. Aanvang 19.30 uur.

Tijdens de bewonersavond op 2 april 
2014 over het hoge grondwaterpeil 
in Velsen-Noord is toegezegd om on-
afhankelijk onderzoek te doen. Het 
door Wareco Ingenieurs uitgevoer-
de onderzoek richt zich op de ernst, 
omvang en oorzaken van grondwa-
teroverlast. De resultaten zijn inmid-

dels bekend en zijn beschikbaar. Het 
complete rapport is te downloaden 
op Waterloket via www.velsen.nl,  
Kies daarbij voor het thema ‘grond-
water’. Daarnaast ligt er een papie-
ren versie ter inzage in het gemeen-
tehuis en in het wijkcentrum De Mel-
Watervliet.

De gemeente heeft samen met de 
Actiegroep Droge Kelders Velsen-
Noord gewerkt aan de opzet en de 
uitvoering van het onderzoek. Ook de 
GGD Kennemerland en de woning-
corporaties Stichting Woningbedrijf 
en Velison Wonen hebben belangrij-
ke bijdragen geleverd.

Wegens zandtransporten

Hinder Velsertraverse
Vanaf maandag 23 februari 2015 
kunnen weggebruikers op en rond-
om de Velsertraverse de komen-
de twee maanden tussen 06.00 
en 18.00 uur meer (langzaam rij-
dend) vrachtverkeer verwachten. 
De vrachtwagens vervoeren zand 
voor de herinrichting van de Vel-
sertraverse. Het fietspad in het 
Wijkeroogpark wordt vanwege de 
werkzaamheden deels afgesloten. 
Fietsers en voetgangers worden 
ter plaatse omgeleid.

Herinrichting Velsertraverse
Vanaf medio 2015 gaat de provincie 
de Velsertraverse bij Beverwijk her-
inrichten. Bij deze grootschalige re-

constructie wordt de bestaande op-
rit naar de A22 (richting Alkmaar) 
verplaatst en legt de provincie een 
aparte afrit en bypass aan voor het 
verkeer vanuit de Velsertunnel naar 
de Parallelweg in Beverwijk. Daar-
naast krijgt het verkeer vanuit Be-
verwijk richting Alkmaar een apar-
te, rechtstreekse oprit naar de A22. 
Deze aanpak is nodig voor een bete-
re doorstroming op de Velsertraver-
se, waardoor de luchtkwaliteit verbe-
terd wordt. 

Meer informatie
Meer informatie over de reconstruc-
tie Velsertraverse is te vinden op 
www.infoN197Velsertraverse.nl.

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 dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

mee 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 
09.00 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl19 februari 2015

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
7 februari 2015 tot en met 13 fe-
bruari 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Strandweg / Kotterkade ongenum-
merd, oprichten vrieshuis inclusief 
keurstation/kantoor (13/02/2015) 
2186-2015;
Leonarduskade ong., plaatsen tijde-
lijke loods (11/02/2015) 

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Genieweg 46 en 46A, verbouw stal-
gebouw en oprichten fietsenstalling 
(13/02/2015) 2196-2015;
Buitenhuizerweg 2, plaatsen mo-
biele zwembadoverkapping 
(09/02/2015) 1934-2015.  

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, vervangen damwand 
(13/02/2015) 2187-2015.

Velserbroek
Floraronde 250, plaatsen rookka-
naal ((08/02/2015) 1889-2015.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 59, plaatsen dak-
kapel voorzijde (10/02/2015) 1993-
2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken:

IJmuiden
Zeewijkplein ong., herontwikke-

len winkelcetrum  Zeewijkplein 
(25/12/2014) w14.000631;
President Steynstraat ong., oprich-
ten 4 grondgebonden woningen 
(30/12/2015) w14.000636;
Platanenstraat 50, vervangen-
de nieuwbouw Vellesan College 
(30/12/2014) w14.000633;
Gijzenveltplantsoen ong., oprichten 
van 24 hofwoningen (24/12/2014) 
w14.000627;
Willemsplein 2-14, Pres. Steyn-
straat 2-10 en S.P. Kuyperplant-
soen 72-78, oprichten 14 gezins-
woningen en 6 starterswoningen 
(19/12/2014) w14.000623;
Breesaapstraat ong. en Frogerstraat 
ong., oprichten 20 eengezinswonin-
gen (19/12/2014) w14.000621.

Velsen-Zuid
Kerkesingel 11-13, restauratie gevel 
(23/12/2014) w14.000629. 

ONTWERPBESLUIT - 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning, 
de ontwerpverklaring van geen be-

denkingen en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 20 febru-
ari 2015 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.
nl via het menu meer nieuws/ inza-
ge (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werp omgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten wor-
den gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen, afdeling Publiekszaken wer-
keenheid Vergunningen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden (bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mon-
delinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de afdeling Publieks-
zaken werkeenheid Vergunningen, 
telefoon 140255. 

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 43 –  oprich-
ten 2 woningen en kappen 5 bomen  
W14.000266

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, 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 omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Louise de Colignylaan 21, uitbrei-
ding achtergevel (13/02/2015) 
w14.000609;
Van Dalenlaan ong., plaatsen 2 
fietsenstallingen (11/02/2015) 
w14.000615;
Wüstelaan 19, uitbreiding woning 
(16/02/2015) w14.000625.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene
Plaatselijke Verordening
Filmen artikel 2:12 APV
18 februari 2015, van 19:00 uur tot 
24:00 uur  Minister van Houten-
laan ter hoogte Total tankstation, 
verkeersmaatregelen tijdens de op-
namen tussen de Waterloolaan en 
Groeneweg u15.001042 (10/02/ 
2015).

Rectificatie
In de publicatie van 12 februari 2015 
onder de kop ONTWERPBESLUIT 
stond dat de Dinkgrevelaan 32 in 
Santpoort-Zuid is gelegen. Dinkgre-
velaan ligt in Santpoort-Noord.  Het 
ontwerpbesluit is digitaal in te zien 
op de website velsen.nl via het menu 
meer nieuws/ inzage (ontwerp)be-
sluiten. 
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Inloopavond bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
Op dinsdag 3 maart houdt de ge-
meente Velsen een inloopavond 
vanwege het nieuwe bestemmings-
plan voor het woongebied van Vel-
sen-Noord.

Belangstellenden zijn tijdens de in-

loopavond welkom tussen 19.00 en 
20.30 in Wijkcentrum De Mel-Wa-
tervliet, aan de Doelmanstraat 34. Er 
is gelegenheid tot het inzien van het 
voorontwerp bestemmingsplan en tot 
het stellen van vragen. Tijdens de in-
loopavond kunnen geen inspraakre-

acties worden ingediend. Dit kan via 
de inspraakprocedure. 

Het bestemmingsplan regelt per pand 
of perceel wat de bouw- en gebruiks-
mogelijkheden zijn. Bestemmings-
plannen worden elke 10 jaar herzien. 

Het betreft een actualiserend bestem-
mingsplan. In het bestemmingsplan 
worden enkele (toekomstige) ontwik-
kelingen mogelijk gemaakt. Het voor-
ontwerp bestemmingsplan ligt sinds 
6 februari ter visie en is digitaal te be-
kijken via de gemeentelijke website.
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Velsen - Lijkt het je het leuk om 
eens met een andere blik naar 
de bieb te kijken? Meld je dan 
aan voor een rondleiding door 
Eveline! Tijdens de rondleiding 
vertelt Eveline uitgebreid over de 
collectie, de wijze waarop mate-
rialen ingedeeld zijn en de ca-
talogus. Natuurlijk is er volop 
ruimte voor vragen! De rondlei-
ding wordt afgesloten met een 
kop koffie of thee in Leesca-
fé Dudok. Zie ook www.biblio-
theekvelsen.nl.

Eveline 
leidt rond

IJmuiden - Op zaterdag 21 fe-
bruari houdt handbalvereniging 
HCV ’90 uit Velsen-Noord een 
kennismakingsdag voor hand-
bal in sporthal IJmuiden-Oost in 
IJmuiden. Tussen 14.30 en 16.30 
uur zijn er trainers van de vereni-
ging aanwezig om met kinderen 
tussen 4 en 12 jaar handbalspel-
letjes en wedstrijdjes te spelen. 
Adres: Tiberiusplein 6, IJmuiden. 
Zie ook www.hcv’90.nl. 

Maak kennis 
met handbal

Velsen-Zuid – Zaterdag was 
het voor zestien klootschie-
ters van Full Speed weer mo-
gelijk  om in Spaarnwoude te 
gooien. Het weer was prach-
tig, voor de tijd van het jaar. In-
grid was ook aanwezig, dank-
zij haar inspanning won haar 
team. Team  4 met Ton, Dirk, El-
ly en Ingrid werd eerste met 79 
schoten en 23 meter. Team 2 
met Ineke, Willem, Harm en Al-
bert, werd tweede met 79 – 21. 
Team 3 met Jan St., Bertie, Lia 
en Bertus werd derde met 80 – 
29. Team 1 met Linda, Ina, Jan 
Sch. en Nico, werd vierde met 
83 – 21. Komende zaterdag 21 
februari is er PK gooien. Zater-
dag 14 maart is er kienavond en 
zaterdag 28 maart is het  Paas-
eiertoernooi. Genoeg te beleven 
dus bij de klootschieters. Voor 
informatie bel Harm Jongman 
via 0255-514780 of Ton Boot via 
0255-510085 of mail naar:  snel-
boot@planet.nl.

Klootschieten

Herbeleef de 18e
eeuw op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Van 5 maart tot 
en met 31 mei is op Buiten-
plaats Beeckestijn de tentoon-
stelling Rede en Rijkdom te 
zien, over het leven op Beeckes-
tijn in de 18e eeuw. Destijds was 
Beeckestijn in bezit van de fa-
milie Boreel, een invloedrijke re-
gentenfamilie uit Amsterdam. 
Het was een plaats om in de zo-
mer de stank van de stad te ont-
vluchten. Belangrijke sociale en 
politieke banden werden aan-
gehaald op de buitenplaats en 
beïnvloedden het Amsterdamse 
politieke toneel. De Amsterdam-
se elite werd regelmatig uitge-
nodigd voor een diner op Beec-
kestijn of er werden feesten ge-
organiseerd. 
Met portretten en brieven van 
de familie Boreel en bruiklenen 
uit verschillende collecties, laten 
wij de 18e eeuw op Beeckestijn 
herleven. De brieven geven ons 
inzicht in het gedachtegoed van 
de familie ten tijde van de Ver-
lichting. 
De dinerkamer wordt speciaal 
voor deze tentoonstelling ge-
heel in stijl ingericht met 18e 
eeuwse objecten om de bezoe-
ker een kijkje te geven in het al-
ledaagse leven van de bewo-
ners. Wat stond er op het me-
nu voor de familie Boreel en hoe 

zag zo’n gedekte tafel eruit? 
Concept en styling van deze ka-
mer worden verzorgd door Ruud 
van der Neut, antiquair, stylist 
en publicist. Hij brengt de eet-
kamer weer tot leven met flon-
kerende glazen en 18e eeuws 
porselein, waarbij het lijkt alsof 
de bewoners net van tafel zijn 
gelopen. 
Deze tentoonstelling wordt me-
de mogelijk gemaakt door het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Holland, de J.C. Ruig-
rok Stichting, de P.W. Janssen’s 
Friesche Stichting en de Ge-
meente Velsen.

Smashing raast door
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag vond alweer het vijfde vol-
leybaltoernooi van het seizoen 
voor kinderen tot 12 jaar plaats. 
Bij de jeugd zijn er per leeftijd 
verschillende niveaus, waardoor 
je het volleybal in stapjes aan-
leert. SMV de Orkanen speelde 
nu voor het eerst het hoogste ni-
veau 6, nadat ze de vorige keer 
kampioen werden in de hoogste 
poule van niveau 4. Het was even 
wennen en in de eerste set ston-
den ze meteen 8-0 achter. Ge-
lukkig lieten ze zich hierdoor niet 
van de wijs brengen en won-

nen ze de set alsnog met 20-13. 
Daarna herpakte de tegenstan-
der (de uiteindelijke winnaar) 
zich weer en won de tweede set. 
De tweede tegenstander werd 
ingemaakt met ruime cijfers. De 
laatste wedstrijd was een lasti-
ge, de eerste set werd met rui-
me cijfers verloren. De tweede 
set, leek ook die kant op te gaan, 
maar door het enthousiasme van 
het team werd het toch nog ge-
lijk (21-21). Uiteindelijk eindig-
den ze op de tweede plek. De 
SMV Surfers en de SMV Beach-
babes werden allebei derde.

Te zien op Seaport TV
Sounds from a 

forgotten valley
Velsen - ‘Sounds from a forgot-
ten valley’ is het gefilmde ver-
haal van dokter Rigzin Tondup uit 
Ladakh en het IJmuidense echt-
paar Ton en Mariëlla Klooster. 
Een filmdocumentaire van Hans 
Becker. Verteller: Paul Witteman.
Dagen achtereen was Rigzin 
Tondup te voet onderweg naar de 
bergbewoners en nomaden voor 
het geven van medische hulp. 
‘Zonder jeep is dit niet te doen’, 
zo liet hij zich ontvallen. Ton en 
Mariëlla waren daar zo door ge-
troffen dat zij na terugkeer in Ne-
derland een inzamelingsactie 
startten.
Ton Klooster: ,,In korte tijd had-
den we voldoende geld opge-
haald om een jeep voor Rigzin 
Tondup te kopen, zodat hij en zijn 
patiënten normaal vervoer had-

den.” En dat was nog maar het 
begin. De Haarlemse filmma-
ker Hans Becker en diens zoon 
en cameraman Colin besloten 
het echtpaar te vergezellen tij-
dens een van hun bezoeken aan 
het berggebied voor het maken 
van een documentaire. Ze trof-
fen er een heel andere wereld. 
Een klein team van professionals, 
onder wie Paul Witteman, heeft 
belangeloos medewerking ver-
leend aan de film. Voor het be-
kostigen van materialen heeft 
de gemeente Velsen een bijdra-
ge verstrekt uit het subsidiefonds 
Maatschappelijke Participatie en 
Bewustwording. Deze documen-
taire is te zien zaterdag 21 febru-
ari om 14.00 uur en zondag 22 fe-
bruari eveneens om 14.00 uur via 
SeaportTV. Duur 60 minuten.

D-jeugd HCV’90 kampioen
Velsen-Noord - De D-jeugd 
van HCV’90 is op afgelopen 
zondag ongeslagen kampioen 
geworden. 
Dit team speelt al heel wat ja-
ren samen en zoals u ziet is 
Willem de vaste keeper. Vol-
gend seizoen moeten deze 
meiden naar de C jeugd. Bij 
handbal is het niet toegestaan 
om in de C jeugd met een ge-
mengd team te spelen. Willem 
gaat daarom helaas het vol-
gend seizoen dit team verlaten. 

De meiden zoeken nu naar een 
meisje van 12, 13 of 14 jaar die 
het leuk vindt om te keepen en 
die handbal leuk vindt. Maar 
misschien weet je nog niet ze-
ker of je handbal leuk vindt, 
kom dan een keer met de mei-
den mee trainen om te kijken of 
je het wat vindt. Er is op 21 fe-
bruari een handbal instuif voor 
kinderen van 4-12 jaar. Deze 
instuif is van 14.30 tot 16.30 uur 
in Sporthal IJmuiden-Oost. Zie 
ook www.hcv90.nl.

www. .nl

www. .nl
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onder wie Paul Witteman, heeft 
belangeloos medewerking ver-
leend aan de film. Voor het be-
kostigen van materialen heeft 
de gemeente Velsen een bijdra-
ge verstrekt uit het subsidiefonds 
Maatschappelijke Participatie en 
Bewustwording. Deze documen-
taire is te zien zaterdag 21 febru-
ari om 14.00 uur en zondag 22 fe-
bruari eveneens om 14.00 uur via 
SeaportTV. Duur 60 minuten.

D-jeugd HCV’90 kampioen
Velsen-Noord - De D-jeugd 
van HCV’90 is op afgelopen 
zondag ongeslagen kampioen 
geworden. 
Dit team speelt al heel wat ja-
ren samen en zoals u ziet is 
Willem de vaste keeper. Vol-
gend seizoen moeten deze 
meiden naar de C jeugd. Bij 
handbal is het niet toegestaan 
om in de C jeugd met een ge-
mengd team te spelen. Willem 
gaat daarom helaas het vol-
gend seizoen dit team verlaten. 

De meiden zoeken nu naar een 
meisje van 12, 13 of 14 jaar die 
het leuk vindt om te keepen en 
die handbal leuk vindt. Maar 
misschien weet je nog niet ze-
ker of je handbal leuk vindt, 
kom dan een keer met de mei-
den mee trainen om te kijken of 
je het wat vindt. Er is op 21 fe-
bruari een handbal instuif voor 
kinderen van 4-12 jaar. Deze 
instuif is van 14.30 tot 16.30 uur 
in Sporthal IJmuiden-Oost. Zie 
ook www.hcv90.nl.
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