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Jan Vink zwaait af
Santpoort-Noord - Don-
derdag 21 januari neemt 
de Parnassiaschool af-
scheid van directeur Jan 
vink. Hij heeft bijna 17 jaar 
met veel passie, bevlogen-
heid en enthousiasme op 
de school gewerkt.

Daarbij heeft hij onder meer 
het Ontwikkelingsgericht On-
derwijs in Santpoort-Noord 
op de kaart gezet. Al die ja-
ren heeft Jan hier samen met 
zijn team hard aan gewerkt en 
wist hij zijn mensen steeds te 
motiveren. Hij heeft een grote 
bijdrage geleverd aan ieders 
ontwikkeling. Jan was er altijd 
voor ouders en kinderen. Hij 
stond voor iedereen klaar en 
heeft gezorgd voor een veilige 
school, waar iedereen zichzelf 
mag en kan zijn. Elke ochtend 
stond hij bij de deur om ie-
dereen goedemorgen te wen-
sen en als het nodig was een 
praatje te maken.
In de jaren dat Jan op de Par-
nassia werkzaam was, is er 
veel gebeurd. Het onderwijs 
vraagt steeds om vernieuwing 

en blijft alsmaar in ontwikke-
ling. Daar is in die jaren dat 
Jan directeur was hard aan 
gewerkt. Hij heeft onder an-
dere van de Parnassia een 
Brede School gemaakt om 
kinderen een kans te geven 
om ook na schooltijd hun ta-
lenten verder te ontwikkelen.
Maar ook andere dingen de-
den zich voor. Iets wat bij Jan, 
maar ook bij alle collega’s nog 
helder op het netvlies staat, 

zijn de twee branden, waar-
door de Parnassia in 2007 
werd getroffen. Jan heeft zich 
toen als een ware leider laten 
zien en heeft samen met het 
team, ouders, kinderen en be-
stuur van deze zware, moeilij-
ke periode toch een mooie tijd 
weten te maken. In die tijd is 
er veel werk verzet. Door de 
saamhorigheid tussen team, 
ouders, kinderen en bestuur, 
onder leiding van Jan, is de 
grote klus op een geweldige 
manier geklaard. Dit heeft ge-
resulteerd in een mooi, geheel 
opgeknapt, gebouw waar ie-
dereen zich weer helemaal 
thuis voelt. 
Donderdag 21 januari nemen 
de kinderen vanaf 13.00 uur 
afscheid van meester Jan. Van 
14.30 tot 15.30 uur is er ge-
legenheid voor de ouders om 
Jan ten afscheid de hand te 
schudden. Om 16.00 uur is er 
een officieel gedeelte, waarbij 
oud-collega’s, directies van 
de overige Atlant-scholen, het 
bestuur, genodigden en team 
van de Parnassiaschool aan-
wezig zullen zijn.

Rijkswaterstaat start met 
rubriek Tunnelkwesties
IJmond - rijkswaterstaat 
start deze week met een 
vaste rubriek over de reno-
vatie van de velsertunnel. 

De tunnel wordt vanaf april 
gedurende negen maanden 
afgesloten. Het verkeer wordt 
via zogenaamde keerlussen 
omgeleid via de Wijkertunnel. 
Daarnaast worden automobi-
listen gestimuleerd vaker de 
(brom)fiets te pakken of ge-
bruik te maken van het open-
baar vervoer.
Regelmatig stellen mensen 
Rijkswaterstaat vragen over 
de renovatie van de Velser-
tunnel. In de artikelenserie 

geeft Rijkswaterstaat tekst en 
uitleg bij verschillende gro-
te en kleine kwesties. De eer-
ste vraag die aan bod komt is 
‘Waarom is renovatie van de 
Velsertunnel eigenlijk nodig?’ 
De column van Rijkswater-
staat staat altijd op pagina 2. 
(foto: Rijkswaterstaat)

Kerstbomen verbrand
velsen - Het gemeentelijke 
wijkteam en de mensen van 
IJmond Werkt! hebben woens-
dag hun best gedaan om er 
weer een mooie kerstboom-
verbranding van te maken. Op 
verschillende plekken in Vel-
sen konden kinderen kerstbo-
men inleveren tegen een belo-

ning van 50 cent per stuk. Het 
eindresultaat was een grote 
stapel bomen op de Heeren-
duinweg en de Hagelinger-
weg. Dit jaar werden vanuit 
het publiek kinderen gevraagd 
om te helpen met aansteken. 
Zij kregen allemaal een fakkel 
en mochten onder begeleiding 

een stuk krant met brand-
versneller aansteken. Daarna 
werd meteen een veilige af-
stand genomen. Het vuur be-
gon klein, maar werd al snel 
groot. De brandweer liet de 
kerstbomen onder toezicht 
branden en bluste de rest. (fo-
to: Ko van Leeuwen)
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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:
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attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
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Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In 
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook 
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom is renovatie van de 
Velsertunnel eigenlijk nodig?

Dit is een vraag die inwoners van de IJmond regelmatig 
stellen. Want is het niet veel makkelijker om een nieuwe 
tunnel aan te leggen? Dan heeft de IJmond in één klap de 
beschikking over twee moderne tunnels: de Velser en de 
Wijker. 
 
Van binnen als nieuw
Laten we beginnen bij het begin: de Velsertunnel is met zijn 
bijna 60 jaar de oudste snelwegtunnel van Nederland. Al-
leen in Rotterdam ligt een oudere tunnel (de Maastunnel), 
maar daar loopt een gemeentelijke weg doorheen, geen 
snelweg. 

De Velsertunnel is toe aan een flinke opknapbeurt. Veel 
systemen in de tunnel – zoals de brandblusinstallatie en 
de ventilatie – zijn nodig aan vervanging toe. De afgelopen 
60 jaar is de tunnel regelmatig uitgebreid met nieuwe (vei-
ligheids)systemen en zijn steeds losse systemen of onder-
delen vervangen. Nu wordt de tunnel volledig gestript en 
helemaal op het niveau van de nieuwste eisen en techniek 
gebracht. Om ervoor te zorgen dat mensen tot aan de re-
novatie veilig door de tunnel kunnen, voert Rijkswaterstaat 
extra veiligheidsinspecties en intensiever onderhoud uit.

Extra doorrijhoogte
Zoals veel IJmonders weten, moet de Velsertunnel vaak 
dicht wegens spoedreparaties of onderhoud. Eén van de 
redenen is dat te hoge vrachtwagens zorgen voor opstop-
pingen. De Velsertunnel is op zijn laagste punt 4 meter 17 
hoog en kan in principe alle vrachtwagens hebben; de wet-
telijke maximumhoogte van een vrachtwagen is 4 meter. 
Toch kan een klapperend dekzeil of een hoog afgestelde 
vering er al voor zorgen dat het waarschuwingssysteem 
afgaat en de tunnel dicht moet. Tijdens de renovatie wordt 
de doorrijhoogte van de tunnel daarom met 12 centimeter 
verhoogd. Zo krijgen we minder last van te hoge vrachtwa-
gens.
 
Velsertunnel kan nog jaren mee
Een compleet nieuwe tunnel aanleggen is nu nog niet aan 
de orde. Tunnels hebben een levensduur van gemiddeld 100 
jaar en daar zit de Velsertunnel nog lang niet aan. Bouwen 
van een nieuwe tunnel kost bovendien veel meer dan reno-
veren, duurt veel langer en zou ook tot veel overlast leiden. 
Omdat de Velsertunnel nog steeds voldoet, is dat erg zonde. 
De Velsertunnel hoeft dus nog niet met pensioen.  

Schaaktoernooi 
Gymnasium Felisenum

Velsen-Zuid - Het Gymnasi-
um Felisenum organiseert op 
donderdag 28 januari de 29ste 
editie van het jaarlijkse Inter-
scholair Felisenum Schaak-
toernooi. Voor dit schaaktoer-
nooi worden leerlingen van 
groep 5, 6, 7 en 8 van de ba-
sisscholen uit de regio uitge-
nodigd. Gemiddeld doen er 50 

enthousiaste, jonge schakers 
mee. Tijdens het toernooi vindt 
tevens het schoolschaakkam-
pioenschap van het Gymnasi-
um Felisenum plaats.
Het schaaktoernooi wordt van 
13.30 uur tot 16.15 uur gehou-
den in de aula van het Gymna-
sium Felisenum en is toegan-
kelijk voor publiek.

Komst mede-directeur 
luidt nieuw tijdperk in
IJmuiden - Een nieuw jaar, 
een nieuwe directeur én een 
nieuwe lasrobot. Het kon af-
gelopen vrijdag niet op tij-
dens de Nieuwjaarsreceptie 
van Wesco IJmuiden Appa-
ratenbouw. Met ingang van 
2016 ligt de dagelijkse lei-
ding van het bedrijf in han-
den van Bert Korbeeck en 
Sjoerd Wesselius.
Het jaar 2015 werd positief 
afgesloten en 2016 belooft 
een goed jaar te worden. 
Desondanks was Wesco, na 
het vertrek van mede-direc-
teur Dirk de Mik, begin 2014, 
al enige tijd op zoek naar ver-
sterking van de directie. Dat 
zij deze nu gevonden hebben 
in de persoon van Bert Kor-
beeck komt het bedrijf zeer 
goed uit.
,,De komst van Bert Kor-
beeck zorgt voor versterking 
met name op het gebied van 
de commerciële activiteiten, 
strategie en projectmanage-
ment. Ruim 25 jaar heeft hij 
als manager bij een soortge-
lijk bedrijf gewerkt. Met het 
oog op de toekomst van ons 
bedrijf zijn de kennis en erva-
ring die Bert meebrengt van 
onschatbare waarde”, aldus 
Sjoerd Wesselius.
,,De aanschaf van een lasro-
bot, die uniek is voor deze re-

gio, past ook in dat plaatje. 
Wesco is letterlijk klaar voor 
de toekomst!”
Mooie vooruitzichten dus 
voor het bedrijf dat onder an-
dere de baggersector en ma-
ritieme offshore maatwerk-
oplossingen biedt in ont-
werp, engineering, fabricage, 
reparatie en onderhoud van 
staalconstructies en werk-
tuigbouwkundige installaties. 
Een bedrijf ook dat zich te-
gelijkertijd realiseert dat voor 
het neerzetten van een com-
pleet product samenwerking 
vereist is met de verschillen-
de toeleveranciers in de ha-
ven van IJmuiden. 
Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie, die werd gehouden in het 
karakteristieke Zee-en Ha-
venmuseum, waren vanzelf-
sprekend ook veel relaties 
aanwezig. Geheel passend in 
de maatschappelijke betrok-
kenheid van Wesco waren 
zij er getuige van dat Sjoe-
rd Wesselius namens Wes-
co een waardecheque van 
1.500 euro overhandigde aan 
Cor Oudendijk, de voorzitter 
van het Zee- en Havenmu-
seum. Voor Wesco dé manier 
om haar waardering te uiten 
voor het museum en de vele 
vrijwilligers die het aan zich 
heeft weten te binden.
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Velserbroek - Het biljart-
toernooi van BC de Hofste-
de is inmiddels twee weken 
onderweg en de strijd in de 
poules blijft ongekend span-
nend.
In poule A leidt na twee wed-
strijden de Watertoren met 
171 punten. Tweede staat het 
team van Hofstede A met 166 
punten gevolgd door IJmui-
den (84 punten) en Dukdalf 
(78 punten) echter de twee 
laatstgenoemde teams moe-
ten nog hun tweede wed-
strijd spelen en hebben dus 
nog volop kansen op een 
goede klassering in de poule. 
De uitslag van de zaterdag-
wedstrijd was Watertoren – 
Hofstede A 92 – 72. 
In poule B werden twee wed-
strijden gespeeld namelijk 
Hofstede B tegen het Ter-
ras 83–86 en Heerenduinen 
tegen het Visserhuis 78–84. 
Hierdoor staat Hofstede B in 
de poule na twee wedstrij-
den met 168 punten aan de 
leiding gevolgd door het Vis-

serhuis met 163 punten. De 
teams van het Terras en Hee-
renduinen staan derde (86) 
en vierde (78) maar moeten 
hun tweede wedstrijd nog 
spelen. Ook in deze poule 
zijn er voor alle vier de teams 
dus nog volop kansen op een 
goede klassering.
Zaterdag 16 januari worden 
de volgende poulewedstrij-
den gespeeld. Gestart wordt 
om 9.00 uur door Hofstede 
B tegen de Heerenduinen. 
Om 13.00 uur is de beurt aan 
het Terras tegen het Visser-
huis. Op maandag 18 janu-
ari speelt de Dukdalf tegen 
IJmuiden; aanvang 9.00 uur.
Op zaterdag 23 en maandag 
25 januari worden de laatste 
poulewedstrijden gespeeld. 
Dan ook zal bekend worden 
welke ploegen zich voor de 
fi naledag op 30 januari we-
ten te plaatsen.
Op al deze dagen staat voor 
belangstellenden de deur 
van het Wijkcentrum de Hof-
stede open.

De Winter en Durlacher 
maken Santpoorts Dictee
Santpoort-Zuid - De Ver-
eniging Santpoorts Belang 
organiseert op zondagmid-
dag 7 februari om 13.30 uur 
het eerste Santpoorts Dictee. 
Het dictee is gebaseerd op 
een speciaal voor de gele-
genheid geschreven tekst 
van het schrijversechtpaar 
Leon de Winter en Jessica 
Durlacher. 
Drie neerlandici hebben, met 
goedkeuring van de schrij-
vers, deze tekst aangepast tot 
een dictee, waarin niet alleen 

een verzameling van moei-
lijke woorden, maar ook een 
variëteit aan spellingsproble-
men is verwerkt. 
Deelnemers krijgen het de-
ze middag niet gemakkelijk, 
maar voor de dicteeliefheb-
ber ligt daar juist de uitda-
ging. 
Inschrijven kan via www.
santpoortsbelang.nl. De cur-
suscode is DIV008. De kos-
ten bedragen 6 euro. Locatie: 
‘t Brederode Huys in Sant-
poort-Zuid.

Boon Transport 
sponsort IJmuiden B1

Velsen - Tijdens het lopen-
de seizoen prijkt op de trai-
ningspakken en wedstrijdte-
nues van VV IJmuiden B1 het 
logo van Boon Transport. Dit 
echte IJmuidense transport-
bedrijf draait al sinds 1889 
mee in het bedrijfsleven van 
IJmuiden (en daarbuiten), en 
draagt de voetbalclub in Vel-
sen-Zuid een warm hart toe.
IJmuiden B1 bestaat uit een 
hechte groep vrienden die al 
vanaf de mini’s het IJmuiden 
shirt dragen. 
Onder leiding van hoofdtrai-
ner Coen van Oosterom strij-
den zij deze competitie mee 

voor een plek bovenaan het 
linker rijtje en zijn thuis zelfs 
ongeslagen. Het Rotterdam-
se Peco Select Vasteners gaf 
het team hun sporttassen ca-
deau. 
Op de foto staan vanaf links 
elftalleider Elam Benha-
mou, Martijn van Beelen-, 
Max Dobber, Justin Balm, 
Nick Ebbeling, Jeffrey Prins-
se, Stan Eefting, Anwar Fad-
lallah en trainer Coen van 
Oosterom. Hurkend van links 
naar rechts:Joris Wijker, Timo 
Rill, Yassir Bouhamou, Quint 
van Essen, Sverre Riepma en 
Daan Gravenmaker.

Santpoort-Noord - Maan-
dag 18 januari organiseert 
de Muntenclub weer haar 
maandelijkse bijeenkomst 
in Het Terras. De heer Ui-
tenbroek houdt een lezing 
houden over de munten van 
Duits Oost-Afrika. Natuurlijk 
op deze avond ook een leu-
ke veiling, met gevarieerde 
kavels, die men vooraf kan 
bekijken. De zaal gaat om 
19.00 uur open. Toegang is 
gratis. Meer weten? Bel 023-
5383754 of 06-26404240.

Muntenclub

IJmuiden - In deze workshop 
introduceert lifecoach Chris-
tel Zwemmer mindfulness 
aan de hand van praktische 
oefeningen en meditaties. 
Ontdek hoe je meer balans in 
je leven bouwt en echt in het 
nu leeft! Ga je gejaagd door 
het leven? Voel je onrust? 
Ben je op zoek naar balans? 
Nieuwsgierig naar Mindful-
ness in het dagelijks leven? 
Of wil je ervaren hoe mindful 
je misschien al bent? In deze 
workshop introduceert Chris-
tel op een natuurlijke en inter-
actieve manier Mindfulness. 
Je maakt kennis met Mindful-
ness door middel van prakti-
sche oefeningen en medita-
ties die direct toepasbaar zijn 
in het dagelijks leven. Na de-
ze workshop waarin je letter-
lijk alles uit je omgeving even 
stopt, keer je met meer rust 
en ruimte in je hoofd huis-
waarts! De workshop vindt 
plaats op woensdag 20 janu-
ari van 19.30 tot 21.30 uur. Le-
den betalen 12,50 euro, niet-
leden 15 euro. 

Mindfulness 
in je dagelijks 

leven

Fris het nieuwe jaar
in bij Zelf!Driehuis
Driehuis - De goede voor-
nemens voor 2016 staan bij 
een hoop mensen alweer op 
de agenda. Ook bij vitaliteits-
winkel Zelf!Driehuis kunt u 
een frisse start maken; ver-
schillende cursussen staan 
in het nieuwe jaar weer op 
het menu, van Geheugent-
raining en Tai Chi tot de cur-
sus Ontspanning & Ademha-
ling en de Fit-walk. Van alles 
om fi t het jaar te beginnen en 
om invulling te geven aan de 
goede voornemens om goed 
voor jezelf te zorgen.   
In de cursus krijgt u tips en 
tricks om beter gebruik te 
maken van uw zintuigen en 
zo meer te vertrouwen op 
uw geheugen. Docent He-
len van Vuure die de cur-
sus al 30 jaar geeft is erg en-
thousiast: ,,Mensen gaan al-
tijd zeer tevreden naar huis, 
je ziet dat het leven gemak-
kelijker wordt en dat ze veel 
meer plezier hebben in de 
gewone dingen. Leeftijd en 
functie is onbelangrijk, de in-
zet om met plezier deel te ne-
men staat voorop. Echt een 
aanrader voor iedereen die 

zijn of haar hoofd actief wil 
houden!” Op woensdag 27 
januari om 10.00 uur is er een 
gratis introductie van de cur-
sus waarin u te horen krijgt 
wat de cursus precies in-
houdt en om te kijken of het 
iets voor u is! Het is op in-
schrijving, dus meld u nu aan 
via zelf@dezorgspecialist.nl, 
bel met 0255-756789 of kom 
even langs aan de Driehui-
zerkerkweg 48.
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www.jutter.nl
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Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Open tafel. Vrijdag: 22 janua-
ri: soep van de dag, spruitjes, 
aardappelpuree, hamlampje 
en toetje van de chef.  Kosten 
6,50. Aanvang 12.30 uur. Re-
serveren maandag 18 januari 
tussen 11-12 uur.
Hofstede thuisbioscoop. 
Vrijdag 15 januari wordt de fi lm 
‘De hel van 1963’ gedraaid. 
Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 
kosten 2,50 euro en zijn ver-
krijgbaar aan het buffet.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws





 
 6   14 januari 2016

  

Donderdag 
14 januari

Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Neer-
lands Hoop winnaar Emi-
lio Guzman. Aanvang 20.30 
uur.

Vrijdag 
15 januari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Kerst-
groen’ en Toverbos, vanaf 3 
jaar. 
Hendrik Jacobsz Trio en 
Marquette Trio in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Vel-
sen: ‘Bloedverwanten’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
‘Bridge of spies’. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 
16 januari

Hofstede biljarttoernooi in 
De Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek. De 
ochtendwedstrijden begin-
nen om 09.00 uur, ‘s middags 
om 13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
is geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Speurtochten. Ex-
posities ‘SAIL 2015’ en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Purper-coryfee Frans 
Mulder in het theaterweek-
end. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Film 
‘Bridge of spies’. Aanvang 
20.30 uur.

Zondag
17 januari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Kerst-
groen’ en Toverbos, vanaf 3 
jaar. 
Zee- en Havenmuseum 
is geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Speurtochten. Ex-
posities ‘SAIL 2015’ en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’.

Nieuwjaarsconcert van 
het Kunstencentrum in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden. Aanvang 
15.00 uur.
Khachaturian Trio in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
50Plus dansavond in Za-
lencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein 3 IJmuiden. 
Met lekkere hapjes en live 
muziek. Toegang 7 euro.

Maandag
18 januari

Hofstede biljarttoernooi in 
De Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek. De 
ochtendwedstrijden begin-
nen om 09.00 uur, ‘s middags 
om 13.00 uur.
Verkoop 3D Hobbyhoek-
je in woonzorgcentrum De 
Moerberg IJmuiden. Tussen 
10.00 en 12.00 uur.
Zorgbalans  en Welzijn 
Velsen starten een ontmoe-
tingsgroep voor ouderen bij 
wie verlies van geheugen of 
initiatief een rol speelt. Tus-
sen 10.00 en 11.00 uur in De 
Schulpen in Velsen-Noord.
Informatieavond over 
missiehuis in verband met 
plannen opvang van sta-
tushouders. Tussen 17.00 en 
20.30 uur. Om 17.30, 18.30 
en 19.30 uur worden, onder 
begeleiding, rondleidingen 
gegeven. 
Maandelijkse bijeenkomst 
van de Muntenclub in Het 
Terras Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.00 uur. Toe-
gang gratis.
Autisme Café in de Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 
227 Velserbroek. Van 19.30 
tot 22.00 uur.
Postzegelavond in De Bol-
der, Bloemstraat 124 IJmui-
den. Vanaf 19.45 uur.

Dinsdag
19 januari

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Het beste van Ivo de 
Wijs en Pieter Nieuwint. 
Aanvang 20.15 uur.

Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: Stand 
up-comedian Henry van 
Loon. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
20 januari

Zee- en Havenmuseum 
is geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Speurtochten. Ex-
posities ‘SAIL 2015’ en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos, vanaf 3 jaar. Toverknut-
selen van 13.30 tot 15.30 
uur. 1,50 euro bovenop de 
entreeprijs.
Workshop  Mindfulness 
in Bibliotheek Velsen. Van 
19.30 tot 21.30 uur. 
Stadsschouwburg Vel-
sen: Exclusief - Crooner 
Matt Dusk. Aanvang 20.15 
uur.

Donderdag 
21 januari

Stadsschouwburg Vel-
sen: Slagerij van Kampen 
met blazers in ‘Beats ‘n 
brass’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden: ‘Oost 
- west door Kat op ‘t Spek 
(toneel). Aanvang 20.30 uur.

Hair In geeft advies 
over hoofdhuid en haar
Velserbroek - Eczeem, pso-
riasis, de gevolgen van che-
motherapie, roos, haaruitval.  
Farmaceutisch bedrijf Medi-
ceuticals verdiept zich al ja-
ren in haar- en hoofdhuid-
problemen. Op woensdag 10 
februari komen de specialis-
ten van Mediceuticals naar 
kapsalon Hair In in Velser-
broek om de klanten te infor-
meren, te adviseren en te be-
handelen.
Met speciale microscopi-
sche apparatuur (Medisco-
pe) worden het haar en de 
hoofdhuid bekeken en een 
diagnose gesteld. De hoofd-
huid wordt direct behandeld 
en daarna wordt met de mi-
croscoop getoond wat het ef-
fect van de behandeling is. 
De behandeling wordt sa-
mengevat in een persoon-
lijk verzorgings- en product-
advies. 
De producten van Mediceuti-
cals zijn speciaal ontwikkeld 
voor de behandeling en pre-
ventie van haar- en hoofd-
huidproblemen. De produc-
ten zijn verzorgend en hel-
pen tegen de gevolgen van 
psoriasis, eczeem en andere 
huidziekten. Daarnaast wordt 
nieuwe haargroei gestimu-
leerd en het haar beschermd 
tegen uitval, uitdroging en 

verkleuring. 
Omdat geen hoofdhuid het-
zelfde is en ook de proble-
matiek verschillend is, ont-
wikkelde Mediceuticals ver-
schillende productlijnen voor 
mannen en vrouwen. De spe-
cialisten en de stylisten van 
Hair In adviseren iedere klant 
persoonlijk welke producten 
het beste te gebruiken zijn.
Mediceuticals werkt op 10 
februari uitsluitend op af-
spraak. Het onderzoek, de di-
agnose, de behandeling en 
het advies zijn gratis. De ge-
bruikte producten zijn ver-
krijgbaar bij de kapsalon. Een 
afspraak maken kan recht-
streeks bij Hair In, telefoon-
nummer 023-5385075. Zie 
ook www.hairin.nl.

Kom in beweging 
beurs voor 45-plussers
Velsen - Speciaal voor 
45-plussers is er zondag 17 
januari van 10.30 tot 13.30 
uur de beurs Kom in bewe-
ging in Sporthal Zeewijk, 
Planetenweg 301 in IJmui-
den. Op deze beweegbeurs 
zijn er allerlei gratis testjes. 
Bij de fysiotherapeuten kunt 
u allerlei oefeningen doen 
en metingen laten doen. Bij 
de sportverenigingen kunt 
u verschillende sporten zien 
en uitproberen. De huisart-
senpraktijk en de Zorgspe-
cialist kunnen bij voorbeeld 
uw bloeddruk, BMI of glu-
cose meten. De diëtiste 
geeft tips over gezonde voe-
ding. 
Op basis van deze onder-
zoeken kunt u deskundig 
advies krijgen over het ver-
beteren (of behouden) van 
uw conditie en gezondheid. 
Voor de deelnemers is er 
een goodiebag om mee naar 
huis te nemen en er zijn ver-
schillende leuke prijzen te 
winnen zoals: een 10-rit-
tenkaart bij een fitnesscen-

trum, een AED- en reanima-
tietraining, een maand lang 
twee keer per week Fysiofit,  
proeflessen en een racket 
bij tennis, 50% korting op 
lidmaatschap en meer. Dit 
alles speciaal voor 45+ers 
bij u om de hoek in IJmui-
den. 
Kom in beweging. Gezond 
en fit ouder worden? Hoe fit 
bent u? Test gratis uw ge-
zondheid. Wat kunt u het 
beste doen als uw conditie 
niet optimaal is?
Welke beweegvorm past bij 
u? Deze beweegbeurs wordt 
u aangeboden door: ge-
meente Velsen, Fysiothera-
pie Smit, CareworX, LTC de 
Heerenduinen, Suomi, Dut-
ch Tennis, Press For Life, El-
makes, Fysiotherapie Maas, 
De Zorgspecialist, Huisart-
senpraktijk Het Baken en 
Stichting Welzijn Velsen
Meer info: buurtsportcoach 
voor volwassenen van Stich-
ting Welzijn Velsen, 0255-
510186 of buurtsport@wel-
zijnvelsen.nl.

Velsen-Noord - Tussen ver-
moedelijk zaterdag 2 janua-
ri en dinsdag 5 januari heb-
ben in minimaal zeven volks-
tuinhuisjes inbraken plaats-
gevonden op het volkstuin-
complex Wijkeroog aan de 
Wijkermeerweg in Velsen-
Noord. Men heeft hier in ie-
der geval een witte fiets 
(ATB) en gereedschap weg-
genomen. Heeft u iets gezien 
of gehoord dat met deze in-
braken te maken kan heb-
ben? Meld dit dan via 0900-
8844 bij de politie in Velsen. 
Of meld dit via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000. (bron: 
Horen, Zien, Melden)

Inbraken bij 
volkstuinen 
Wijkeroog

Luister naar ‘Geurts 
op maandag’ tussen 

19:00 en 21:00

rtvseaport.nl
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.

Al ruim 75 jaar prijkt aan de 
Groeneweg, bij de hoek met 
de Wilgenstraat, het gebouw 
van de Stadsschouwburg Vel-
sen. In al die jaren heeft het 
gebouw zowel aan de buiten- 
als aan de binnenkant diver-
se veranderingen ondergaan. 
Desondanks is de voorgevel 
van het oorspronkelijke ge-
bouw nu nog voor een groot 
deel herkenbaar.
In de jaren dertig van de vo-
rige eeuw gaf mevrouw Dek-
ker-Noorduijn opdracht tot de 
bouw van een bioscoop aan 
de Groeneweg. Dit werd, naast 
de bestaande Thalia en Ken-
nemer theaters, de derde gro-
te bioscoop in IJmuiden. In die 
tijd werd het naar de bios gaan 
steeds populairder. Zowel het 
groeiende aanbod speelfi lms 
als ook de Polygoonjournaals 
trokken steeds meer bezoe-
kers. Even een avondje voor 
de buis zitten of streamen op 
je tablet was er nog niet bij…
Op donderdag 22 september 
1938 werd het ‘REX Theater’ 
geopend. De zaal en twee lo-
ges konden 450 bezoekers 
ontvangen. Voor de pauze 

werden diverse fi lms vertoond, 
onder meer over de bouw van 
het theater. Burgemeester 
Kwint verrichtte de opening. 
Na enkele andere toespraken 
en de pauze bekeken de be-
zoekers de eerste speelfi lm, 
‘Première’. In de jaren daar-
na hebben de IJmuidenaren 
veel fi lmklassiekers in het REX 
Theater gezien. In 1950 liet de 
eigenaresse de bioscoop om-
bouwen tot een volwaardige 
schouwburg, het REX Theater 
voor fi lm en theater.
In 1963 kocht de gemeen-
te Velsen het theater van me-
vrouw Dekker. Op 17 septem-
ber 1963 werd het als ‘Stads-
schouwburg Velsen’ feeste-
lijk geopend. In de jaren daar-
na volgden diverse verbou-
wingen. Een van de grootste 
verbouwingen vond plaats in 
1988-1990 waarbij de voor-
zijde de huidige vormgeving 
kreeg. In 2000 werd de REX 
Foyer op de eerste etage ge-
opend. In 2014 kreeg de thea-
terzaal een facelift en werden 
nieuwe stoelen geplaatst. De 
ingebruikname van de nieu-
we zaal viel samen met de 
opening van het theatersei-
zoen 2014-2015, dat in het te-
ken stond van het 75-jarig be-
staan. IJmuiden kan trots zijn 
op zijn schouwburg, die 700 
bezoekers kan ontvangen en 
al heel wat plaatselijke, lan-
delijke en internationale be-
roemdheden op zijn planken 
heeft gehad!

Velsen - Van 1 tot en met 6 
februari wordt de Hersen-
stichtingcollecte gehouden. 
Voor deze collecte is de Her-
senstichting op zoek naar col-
lectanten. De Hersenstichting 
zet zich in voor alle mensen 
met een hersenaandoening. 
Er komen per jaar 160.000 
mensen met een hersenziek-

te bij. Bijna een half miljoen 
mensen kampt met blijvende 
ernstige gevolgen. 
Opgeven kan bij collecte-
organisator mevrouw Mau-
ser, telefoon 0255-531279 of 
via www.hersenstichting.nl. U 
kunt zelf aangeven in welke 
straat en hoeveel uur u wilt 
lopen.

Collecteer voor 
Hersenstichting

Velsen - Ron Pichel is al bij-
na 40 jaar fotograaf. In al die 
jaren maakte hij ontelbare 
foto’s over vele onderwer-
pen. Nog steeds fotografeert 
Ron met evenveel plezier als 
toen hij zijn loopbaan in 1976 
begon bij het Haarlemse fo-
topersbureau De Boer (la-
ter United Photos) dat voor 
het Haarlems Dagblad en de 
IJmuider Courant werkte en 
ook voor veel regionale be-
drijven. Bij dit vermaarde bu-
reau ontwikkelde hij zich als 
een allround-fotograaf in de 
regio Haarlem en Velsen.
In 1999 stapte Ron over naar 
de fotoredactie van Haar-
lems Dagblad/IJmuider Cou-
rant waar hij niet alleen als 
fotograaf werkte maar zich 
ook als een van de beeldre-
dacteuren bezig hield met de 
dagelijkse fotokeuze voor de 
regionale dagbladen.
In 2004 stapte Ron over naar 
de Haagse beeldredactie 

van de GPD. In 2010 werd 
de GPD genoodzaakt om 
een samenwerking aan te 
gaan met het ANP waardoor 
Ron op de beeldredactie 
van ANP-foto terechtkwam. 
Daar was hij werkzaam voor 
zowel de GPD als het ANP. 
Op 1 januari heeft Ron een 
nieuwe start gemaakt als 
zelfstandig allround foto-
graaf. ,,En nog steeds met 
heel veel enthousiasme’’, 
zegt hij. 
Met een groot netwerk is 
de fotografi e in de regio zijn 
grote kracht. Met veel inzet 
maakt hij commerciële op-
drachten voor het bedrijfsle-
ven en reportages voor ma-
gazines en kranten. Ron is 
ook inzetbaar als beeldre-
dacteur.
Meer weten? Bel 06-
51510577 of stuur een mail 
naar info@ronpichel.nl. Zie 
ook www.ronpichel.nl. (foto: 
Adam van Noort)

Onverklaarbare 
klachten in beeld

Regio - Dankzij Infrarood-
screening (medische ther-
mografi e) kan men met be-
hulp van speciale infrarood-
camera’s en medische soft-
ware warmtepatronen op uw 
lichaam zichtbaar maken.
Heeft u onverklaarbare licha-
melijke klachten maar de art-
sen kunnen niet vinden waar-
door dat komt? Dankzij Infra-
roodscreening kunt u uw li-
chaam in beeld laten brengen 
en zien waar ontstekingen zich 
bevinden. Veel voorkomende 
ziekmakers zijn storende wor-
telkanaalbehandelingen, hor-
monale problemen, lymfestag-
naties, bloedvatontstekingen, 
maar ook langdurige rug en 
spijsverteringsklachten. Deze 
methode wordt veel gebruikt 
voor borstscreening maar het 

is ook voor mannen en voor 
alle voorkomende klachten. U 
krijgt na de screening een art-
senrapport toegestuurd (bin-
nen circa 10 dagen).
Zie ook www.borstscreening.
nl of www.infraroodscreening.
nl.

Verliefd, 
verloofd, 

getrouwd met 
autisme

Velsen - Hoe is het om sa-
men te leven met een part-
ner die ASS heeft? Als je 
zelf geen autisme hebt, is 
het soms moeilijk voor te 
stellen wat er allemaal om-
gaat in het hoofd van ie-
mand met autisme. In hoe-
verre heeft dit invloed op 
de relatie? Irma Jonker 
spreekt op maandag 18 ja-
nuari als ervaringsdeskun-
dige tijdens het Autismeca-
fé Velsen. Zij heeft een re-
latie met iemand met ASS. 
Deskundige Margo Ver-
steijne geeft tips en achter-
grondinformatie naar aan-
leiding van het verhaal van 
Irma. Margo werkt sinds 
1989 als therapeut, overwe-
gend met mensen met ASS 
en hun gezinsleden. Zie ook 
www.margoversteijne.nl. De 
avond wordt geleid door de 
vaste gespreksleidster, Ma-
riska Krab, en is bedoeld 
voor ouders, familieleden en 
andere belangstellenden. 
Het Autismecafé duurt van 
19.30 tot 22.00 uur en vindt 
plaats in De Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat 227 in Vel-
serbroek. Zie ook www.au-
tismecafe.nl.

Velsen-Zuid - Zaterdag 
9 januari kon men weer 
klootschieten op de koei-
enroute. Het weer was pri-
ma, er was weinig glad-
heid, alleen van de klei. 
De conditie van Spaarn-
woude is  goed te noe-
men, er is behoorlijk ge-
snoeid en het gras is niet 
hoog. Dat is prettig met 
zoeken. Met dertien leden 
in vier teams is het nieu-
we jaar begonnen. Team 
4 met Sander, Bertus en 
Raymond, werd eerste 
met 63 schoten en 24 me-
ter. Team 3 met Dries, Wil-
lem en Nico, werd tweede 
met 65–4. Team 2 met Jan 
St., Gerda en Peter werd 
derde met 75–54. Team 1 
met Harm, Jan Gr., Ina en 
Rob, werd vierde met 81–
27. Hoe het verder gaat 
met dit seizoen, is ook af-
hankelijk van het seizoen. 
Klootschieten is een bui-
tensport. Voor 27,50 euro 
bent u binnen. Het seizoen 
loopt van september tot   
juni. Iedereen kan lid wor-
den bel: Ton Boot 0255-
510085  of  mail  snel-
boot@planet.nl.s

Klootschieten









Vlieg 2016 de 
buitenlucht in!

VIJF signalen
dat je hormonen
uit balans zijn

De OERschijf
van Richard de Leth

voedingsstofrijke 
voedingsmiddelen ter wereld

DE 11 MEEST...

januari 2016

www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

*De eerste 400 tickets zijn GRATIS 
(je betaalt dan alleen bestelkosten)

De eerste 400 
tickets zijn GRATIS*

Klik hier om de Lijf & 
Gezondheid
online te lezen!

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid
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Boerderij Zorgvrij 
zoekt vrijwilligers
Velsen-Zuid - Informatie-
boerderij Zorgvrij is op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die 
af en toe een paar uurtjes 
willen helpen.
Zorgvrij is een educatief vee-
teeltbedrijf met naast koei-
en ook schapen, varkens, 
kippen, geiten en konijnen. 
Jaarlijks komen vele school-
klassen naar de boerderij en 
meer dan 200.000 bezoekers.
Naast een aantal vaste mede-
werkers – waaronder de boe-
ren – wordt Zorgvrij draaien-
de gehouden door enthou-
siaste vrijwilligers. Zij hel-

pen achter de balie, bij eve-
nementen, bij het onderhoud, 
in de tuin of bij het begelei-
den van klassen. Op dit mo-
ment is Zorgvrij op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die af en 
toe een paar uurtjes willen 
helpen.
Meer weten over het vrijwil-
ligerswerk op Zorgvrij? Kom 
dan naar de vrijwilligersbor-
rel op 23 januari om 16.30 
uur. Aanmelden kan via 023-
5202828 (Marjo Haarsma) 
of zorgvrij@spaarnwoude.nl. 
Zie ook www.informatieboer-
derijzorgvrij.nl

‘t Mosterdzaadje
Pianokwintet en 

Khachaturian Trio 
Santpoort-Noord - Op vrij-
dagavond 15 januari om 
20.00 uur zullen het Hendrik 
Jacobsz Trio en het Marquet-
te Trio zich bij elkaar voegen 
om het monumentale Pia-
nokwintet van Schumann uit 
te voeren. Ook op het pro-
gramma het strijktrio van de 
Hongaarse Leo Weiner en het 
eerste pianotrio van Men-
delssohn.
Op zondag 17 januari om 
15.00 uur treedt het Khacha-
turian Trio op in ‘t Mosterd-
zaadje. De Armeense violis-

te Lilit Poghosyan, de Spaan-
se klarinettist Alejandro Pei-
teado en de Russische pi-
anist Nikita Kuklin voe-
ren als trio werken uit van 
Milhaud,(de Suite),  Bartok 
(Contrasten) en op het pro-
gramma ook twee Armeense 
componisten: Arutiunian en 
Manukyan. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Ontmoetingsgroep 
voor kwetsbare ouderen
Velsen - Op maandag 18 ja-
nuari starten Zorgbalans en 
Welzijn Velsen een nieuwe 
ontmoetingsgroep voor ou-
deren bij wie verlies van ge-
heugen of initiatief een rol 
speelt. De ontmoetingsgroep 
vestigt zich in De Schul-
pen in Velsen Noord en zal 
Schulpenstroom gaan heten. 
Geïnteresseerden zijn die 
dag tussen 10.00 en 11.00 
van harte welkom voor een 
vrijblijvende kennismaking.
Het doel van de ontmoe-
tingsgroep is om met el-
kaar te werken aan ‘zelf- 
en samenredzaamheid’ zo-
dat deelnemende ouderen 
zo lang en prettig moge-
lijk thuis kunnen blijven wo-
nen. In de groep lopen zorg 
en welzijn als vanzelfspre-
kend in elkaar over. Welbe-
vinden staat voorop en ie-
dereen is waardevol om 
wie hij of zij is. Iedereen die 
over de drempel komt, voelt 
warmte, humor en saamho-
righeid. Deelnemers en me-
dewerkers ondernemen sa-
men diverse activiteiten en 
zorgen er samen voor dat 
het altijd gezellig is. Niets 
hoeft en veel kan! Familie en 

vrienden zijn ook zeer wel-
kom. De ontmoetingsgroep 
vestigt zich bij kledingwinkel 
‘De 2e Kans’ van Welzijn Vel-
sen in complex De Schulpen. 
Activiteiten vinden plaats in 
de 2e handskledingwinkel 
en in samenwerking met de 
medewerkers van de winkel. 
Deelnemers die willen kun-
nen bijvoorbeeld helpen met 
het opknappen van kleding, 
knopen aanzetten, strijken 
of verkopen van kleding. De 
vrijwilligers van de kleding-
winkel helpen ook mee bij 
andere activiteiten van de 
groep.
Schulpenstroom heeft nog 
ruimte voor deelnemers. 
Aanmelden is niet nodig. 
Ook kunnen zij contact op-
nemen met Mick Flieringa, 
programmacoördinator Ont-
moetingscentra van Zorgba-
lans, via m.fl ieringa@zorg-
balans.nl of 06–46331227. 
De ingang van de kleding-
winkel waar Schulpenstroom 
intrekt, is te bereiken via het 
parkeerterrein aan de Van 
Diepenstraat. Voorlopig is 
Schulpenstroom geopend op 
maandag en donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Geluksweken op 
Jan Campertschool

Driehuis - De eerste twee 
schoolweken van 2016 
staan op de Jan Campert-
school in het teken van Ge-
luk. In navolging van een an-
tipestdag in 2014 georgani-
seerd voor en door leerlin-
gen, werken alle kinderen 
deze eerst twee schoolwe-
ken in 2016 aan geluk. Van-
uit de gedachte: ‘Wat je aan-
dacht geeft groeit’, wordt 
geen aandacht besteed aan 
pesten, maar juist aan de 
preventie en het realiseren 
van een veilig leer- en leef-
klimaat.
De leerlingen krijgen ge-
luklessen, werken veel sa-
men en maken ieder onder 
andere een eigen geluks-
doos. Ze werken groepdoor-
brekend aan diverse werk-
stukken die op het Gelukkig 
Nieuwjaarsfeest verkocht 
gaan worden.
De opbrengst gaat voor een 
deel naar de stichting ‘Make 
a Wish’. Hiermee helpen on-
ze leerlingen andere kinde-
ren die niet zo’n geluk heb-
ben in hun leven. Stichting 
‘Make a Wish’ laat dromen 
van ernstig zieke kinderen 

uitkomen.
Op het Gelukkig Nieuw-
jaarsfeest staat de school 
open voor alle betrokkenen 
en geïnteresseerden. On-
der het genot van een hap-
je en een drankje kunnen de 
leerlingen die meedoen aan 
het ‘open podium’ bewon-
derd worden en staan de 
gemaakte werkstukken cen-
traal. De kinderen kunnen 
genieten van de disco, het 
springkussen en elkaar. 
Wat is geluk en wanneer voel 
je je gelukkig zijn lastige vra-
gen. Kinderen hebben hier 
vaak mooie antwoorden op. 
Elkaar ontmoeten verbindt 
en hiermee wil de school en 
haar team graag voorop lo-
pen. De school werkt van-
uit Positive Behavior Sup-
port (P.B.S) en is gestart met 
het geven van Rots- en Wa-
terlessen in de bovenbouw. 
Het inzetten van een stukje 
positieve psychologie in de 
eerste twee weken van het 
nieuwe jaar sluit hier goed 
bij aan. Iedereen is van harte 
welkom op het Geluksfeest 
met markt op vrijdag 15 ja-
nuari van 16.00 tot 18.00 uur.

IJmuiden - Zaterdag 23 ja-
nuari start om 15.00 uur in 
de foyer van het Witte The-
ater in IJmuiden een eerste 
bijeenkomst van het Politiek 
Café Branding op Links. Het 
Politiek Café is een initiatief 
van SP Velsen om voor ‘Pro-
gressief Velsen en omgeving’ 
een plaats en moment te cre-
eren voor gedachtewisseling 
en politieke discussie. De for-
mule bestaat eruit dat perio-
diek linkse en progressie-
ve denkers en doeners wor-
den uitgenodigd voor een in-
leiding, gevolgd door vra-
gen, antwoorden en discus-
sie. Het thema voor deze bij-
eenkomst luidt: De toekomst 
van links. Sprekers zijn Me-
rijn Ouden-ampsen, socio-
loog, politicoloog en publi-
cist in onder meer Socialisme 
en Democratie en De Helling, 
verbonden aan de Universi-
teit van Tilburg. Alex de Jong,  
historicus en publicist in on-
der meer Grenzeloos, en als 
directeur verbonden aan het 
Internationaal Instituut voor 
Research and Education (II-
RE) in Amsterdam. Plaats: 
Foyer Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Datum: 
23 januari, aanvang: 15.00 
uur. Toegang: gratis. Aanslui-
tend is van 16.30 tot 18.00 
uur de Nieuwjaarborrel van 
SP Velsen.

Politiek Café

Open repetitie 
Voices

IJmuiden - Traditioneel orga-
niseert Zanggroep Voices in 
de eerste maand van het nieu-
we jaar de open repetitie voor 
geïnteresseerden in de leef-
tijd van 30 tot 55 jaar. Voices is 
een gezellig popkoor, waar zin-
gen op een kwalitatief hoog ni-
veau centraal staat. Op vrijdag 
22 januari is iedereen die van 
zingen houdt welkom. Mannen 
kunnen een extra warm wel-
kom verwachten. Deze avond 
kan er worden mee gerepe-
teerd, maar als de stap van 
meteen meezingen te  groot is, 
kan er ook in de zaal worden 
plaatsgenomen om van dicht-
bij eens te bekijken hoe een re-
petitie nu eigenlijk wordt opge-
bouwd.  Zijn je goede voorne-
mens van dit jaar op een laag 
pitje komen staan? Dan biedt 
Zanggroep Voices graag een 
alternatief om dat vuurtje weer 
op te stoken. Kom daarvoor 22 
januari naar het Fidelishof 30 
in IJmuiden. De repetitie begint 
om 20.00 uur. Je ontvangt deze 
avond tevens een welkomst-
map met informatie over Voi-
ces. Zie ook www.zanggroep-
voices.nl of bel 06-2413 6566.
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Kom… in beweging!
Buurtsport - Hoe blijft u 
zo gezond en fit mogelijk 
in 2016? Voor alle 45+ers 
uit IJmuiden is er gratis on-
derzoek en advies door on-
ze partners uit de zorg, sport 
en welzijn. Zo kunt u on-
der begeleiding verschillen-
de sport- en beweegtest-
jes doen maar u kunt ook 
uw bloeddruk, glucose, BMI 
of knijpkracht laten meten. 
Daarbij kunt u gratis tips en 
adviezen krijgen maar u kunt 
ook leuke prijzen winnen en 
als deelnemer krijgt u een 
gratis goodie-bag mee naar 
huis. De beweegbeurs is op 
zondag 17 januari 2016 van 
10.30 tot 13.30 uur in Sport-
hal Zeewijk op de Planeten-
weg 301 in IJmuiden. De-
ze beweegbeurs voor 45+ers 
wordt u aangeboden door: 
Gemeente Velsen, Fysiothe-
rapie Smit, CareworX, LTC de 
Heerenduinen, Suomi, Dut-
ch Tennis, Press For Life, El-
makes,  Fysiotherapie Maas, 
De Zorgspecialist, Huisart-
senpraktijk Het Baken en 
Stichting Welzijn Velsen. 
Meer informatie bij de buurt-
sportcoach voor volwasse-
nen van Stichting Welzijn Vel-
sen. Tel: 0255-510186.

Ko. i bWeIn! 

hoe blijft u zo gezond en fit mogelijk in 2016? 

voor alle 45+ers uit IJmuiden

gratis onderzoek en advies

door partners uit zorg, sport en welzijn

Zondag 17-1-2016
van 10:30-13:30 uur

SPORTHAL ZEEWIJK,
Planetenweg 301, IJmuiden

Deze beweegbeurs voor 45+ers wordt u aangeboden door: 

Gemeente Velsen, Fysiotherapie Smit, CareworX, LTC de Heerenduinen, 

Suomi, Dutch Tennis, Press For Life, Elmakes,  Fysiotherapie Maas, De 

Zorgspecialist, Huisartsenpraktijk Het Baken en Stichting Welzijn Velsen

Meer info: buurtsportcoach voor volwassenen van Stichting Welzijn Velsen. 

Kennemerlaan 1

1972 EG IJmuiden

tel 0255-51 62 48

www.uitprinten.nl          

info@uitprinten.nl

0255-510186 of

buurtsport@welzijnvelsen.nl

De Stek - Zaterdag 13 fe-
bruari van 10.00 tot 15.00 uur 
wordt een gezellige fancy 
fair georganiseerd in Wijk-
centrum de Stek. Er zal van 
alles te doen zijn voor jong 
en oud. De fancy fair be-
staat onder andere uit een 
kinderkermis, een rommel-
hoek, leuke kraampjes, het 
rad van fortuin met prachti-
ge prijzen en informatie over 
activiteiten. Voor de rommel-
hoek worden spullen inge-
zameld, tevens worden er 
prijzen gekocht en gezocht 
voor het rad van fortuin. Het 
wordt zeer op prijs gesteld 
als wijkbewoners op deze 
manier een bijdrage leve-
ren  aan de fancy fair, want 
de opbrengst van de fancy 
fair komt ten goede aan ac-
tiviteiten voor de wijk. Meer 
weten? Bel 0251-226445.

Fancy Fair

De Stek - Wijkcentrum de 
Stek en het Sociaal Wijkteam 
beginnen in Velsen-Noord 
een nieuw project: Opa/ oma 
aan tafel! Binnen dit project 
worden ouderen gekoppeld 
aan gezinnen. Deze nodi-
gen de ouderen één keer per 
maand uit om mee te eten. 
Gewoon omdat het gezellig is 
voor een oudere die bijvoor-
beeld geen familie of kinde-
ren in de buurt heeft om sa-
men te eten. Maar ook gezel-
lig voor een gezin die bijvoor-
beeld geen grootouder meer 
hebben en het fijn vinden om 
een opa of oma aan tafel te 
hebben. Meer weten of aan-
melden? Bel 0251-226445 
(Judith de Ruijter of Lydia 
Moreira).

Opa of oma 
aan tafel

Het Terras - Mahjong, ook 
wel het spel der duizend 
wonderen genoemd, is een 
oud Chinees gezelschaps-
spel. Boeiend en bijzonder. 
Na een succesvolle begin-
ners- en vervolgcursus willen 
we onze spelersgroep verder 
uitbreiden. We starten daar-
om op 4 februari een nieuwe 
beginnerscursus van 6 avon-
den. Hier leer je de beginse-
len van het spel. De cursus-
avonden zijn van 19.30 uur 
tot 21.30 uur. De kosten zijn 
15 euro, een cursusboek kost 
13,50 euro. Aanmelden uiter-
lijk 30 januari bij Dorpshuis 
het Terras of bij Janie Nolten: 
023-5390680 Ervaren mah-
jongspelers die belangstel-
ling hebben om in Het Terras 
te spelen zijn ook van harte 
welkom.

Mahjongcursus

Het Terras – Op donderdag 
21 januari is er weer een leu-
ke bingo in Dorpshuis het 
Terras. Er zijn ook deze keer 
weer mooie prijzen te win-
nen. De entree is 2 euro, hier-
voor krijgt u de eerste bingo-
kaart gratis en een lekker 
kopje koffie of thee. Aanvang 
bingo is 14.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom. Meer 
weten? Bel 023-3031228.

Bingo

De Stek - Zaterdag 30 ja-
nuari is er weer een ouder-
wets gezellige kienavond bij 
Wijkcentrum de Stek in Vel-
sen-Noord. Er zijn prachti-
ge prijzen te winnen en er 
is ook een loterij-ronde. De 
zaal gaat open om 19.00 uur 
en de kien start om 20.00 
uur. De kaartenboekjes kos-
ten 12 euro, losse kaarten  
5 euro. Lootjes kosten 50 
cent per stuk. De opbrengst 
van de kien is voor activi-
teiten van Wijkcentrum de 
Stek. Meer weten? Bel 0251-
226445.

Buurtkien

De Dwarsligger - Op zon-
dag 24 januari brengt het 
ZoMiPo u een optreden van 
FF Anders in Buurtcentrum 
de Dwarsligger in IJmuiden. 
U beleeft een heerlijke mid-
dag met het Nederlandse ge-
zelligheidslied, dat net ff an-
ders gebracht wordt, dankzij 
verrassende elementen. De 
voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de 
zaal open. Kaarten à 4,00 eu-
ro zijn verkrijgbaar bij alle 
ZoMiPo-locaties en zondag 
aan de zaal. Meer weten? Bel 
0255-512725.

FF Anders
Volop keuze 2de Kans
De Stek - Al enige tijd is het 
tweedehands kledingwinkel-
tje in Velsen-Noord geves-
tigd aan de achterzijde van 
De Schulpen. Daar is een rui-
me winkel ingericht met zeer 
betaalbare tweedehands kle-
ding; kleding voor volwasse-
nen kost 1 euro, kinderkle-
ding 50 cent. Het winkeltje is 
van dinsdag tot en met vrijdag 

geopend van 10.00 tot 14.00 
uur en biedt ook een gezellige 
koffietafel. De 2de Kans is be-
reikbaar via de parkeerplaats 
aan de Van Diepenstraat in 
Velsen-Noord. De 2de Kans is 
een onderdeel van Wijkcen-
trum de Stek om mensen een 
leuke vrijwilligersplek te bie-
den. Meer weten? Bel 0251-
226445 (vraag naar Judith).

Buuv koppelt verder
in Santpoort-Zuid
Velsen - Na de start van 
Buuv in Santpoort-Zuid, is 
ook de tweede match be-
loond met het feestelijke De-
kamarkt verrassingspakket. 
Voor de kerstdagen hebben 
mevrouw Roose en mevrouw 
Kuiper het pakket ontvangen 
uit handen van Mark Nijs-
sen. De oproep ‘man/vrouw 
met groene vingers gezocht’ 
deed mevrouw Kuiper in ac-
tie komen. Na een ontmoe-

ting in de kleine tuin, is de-
ze onkruidvrij en winterklaar 
gemaakt. De dames ervaren 
de actie en het contact als 
bijzonder leuk en zijn Buuv 
dankbaar voor de hulp hier-
in. Heeft u ook een klus die 
u niet zelf of niet alleen kunt 
doen, of wilt u een keer ie-
mand uit uw eigen buurt er-
gens mee helpen, maak dan 
ook een account aan op 
www.ijmond.buuv.nu

De Brulboei - Op donder-
dag 28 januari bent u weer 
van harte welkom bij de 
gezellige filmavond in uw 
buurthuis. U ziet een film 
over de Stormdriehoek 
Bretagne. Na de pauze 
komt De Abeille Flandre. 
Een film over een oceaan-
sleper die de kustwateren 
moet vrijwaren van gro-
te rampen. Er is ook een 
grandioze verloting ge-
sponsord door: Visroke-
rij Smeding, W. Bastme-
ijer, Bike Totaal A. Donker, 
Keurslager Bert van der 
Linden, Elka Vis, Haring- 
en visgroothandel; Multi-
mate, Stals, Beeksma Ban-
ket, Bannink Accountants 
en Plantenshop Henk van 
’t Veld. Kaarten à 2,50 euro 
zijn vanaf 18 januari ver-
krijgbaar in De Brulboei en 
op 28 januari aan de zaal. 
Meer weten? Bel 0255-
510652.

IJmuiden
 wat vertel 
je me nou
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De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio. 
Kom ook sporten bij Work Out.

Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Club en supporters laten Kevin van Essen niet vallen

Van kilometervreter tot geknakte voetballer
Wie op dit moment met 
Kevin van Essen praat, ge-
looft bijna niet dat hij de 
kilometervretende midden-
velder is die dit seizoen re-
gelmatig voorop ging in 
de strijd. De schorsing van 
twee jaar heeft hem ge-
knakt.

Door Friso Huizinga

Terwijl heel Nederland aan 
het bijkomen was van het 
kerstdiner en de 26-jarige Tel-
star-speler zelf vakantie vier-
de in het buitenland, bracht 
de tuchtcommissie van de 
KNVB naar buiten dat hij tot 
28 december 2017 niet mag 
voetballen. Sterker, hij mag 
tot die tijd geen enkele sport 
in clubverband uitoefenen.
Van Essen werd in mei 2015 
positief getest op furosemi-
de, een plasmiddel dat op 
de dopinglijst staat en vaak 
wordt gebruikt om het ge-
bruik van doping te maske-
ren. De voetballer zegt dat hij 
het verboden middel waar-
schijnlijk heeft binnengekre-
gen door een ‘vervuilde’ vita-
minetablet die hij gewoon bij 
de supermarkt heeft gekocht. 
Overtuigd van zijn onschuld 
liet Van Essen op eigen kos-
ten een contra-expertise uit-
voeren, maar die pleitte hem 
niet vrij.
,,Ik kreeg in de zomer te ho-
ren dat de dopingtest niet 
goed was’’, vertelt Van Essen. 

,,Op dat moment maakte ik 
mij nog geen zorgen, want ik 
ging ervan uit dat ik niets fout 
had gedaan. Pas vlak voor de 
competitiestart, toen bleek 
dat de B-staal ook positief 
was, kreeg ik in de gaten dat 
het misschien wel eens ver-
keerd kon aflopen. Toen hoor-
de ik ook dat de regels per 1 
januari 2015 verscherpt wa-
ren en de minimale straf 2 
jaar bedroeg. Dat kwam aan 
als een mokerslag.’’
De middenvelder wilde eigen-
lijk direct stoppen met voet-
ballen. ,,Ik had nergens meer 
zin in, maar na een goed ge-
sprek met de trainer en mijn 
zaakwaarnemer Ronny van 
Es heb ik er toch voor geko-
zen om door te gaan. Dat was 
erg moeilijk, want het bleef 
in mijn hoofd rondspoken. 
Zodra ik van het veld stap-

te, dacht ik meteen weer aan 
de mogelijke schorsing. Het 
heeft de hele eerste seizoens-
helft als een donkere wolk 
boven mij gehangen. Natuur-
lijk heb ik geprobeerd alles te 
geven voor het team, de club 
en de supporters, maar ik 
moet eerlijk toegeven dat het 
de ene wedstrijd beter ging 
dan de andere.’’
Na een lange periode van on-
zekerheid, waarin Van Essen 
regelmatig dacht dat het wel 
eens zijn laatste wedstrijd zou 
kunnen zijn, kreeg hij op 28 
december het slechte nieuws 
te horen. ,,Het drong eerst 
niet tot mij door. Ik heb Ron-
ny terug moeten bellen om 
te vragen wat hij nou precies 
had gezegd. Daarna heb ik 
mij een paar dagen heel on-
wezenlijk gevoeld. Ik was op 
vakantie in Zweden, maar ik 

vond er niets meer aan.’’
Het enige positieve dat Van 
Essen momenteel kan beden-
ken, is dat de club hem niet 
heeft laten vallen. ,,Ze had-
den mij ook kunnen ontslaan, 
maar dat hebben ze niet ge-
daan. Dat vind ik echt een su-
pergebaar. Dat de supporters 
geld inzamelen vind ik ook 
geweldig. Ik zal nooit verge-
ten wat Telstar voor mij heeft 
gedaan.’’
De supporters zamelen geld 
in voor een eventueel hoger 
beroep, maar de kans is klein 
dat Van Essen zijn straf daad-
werkelijk gaat aanvechten. 
,,We hebben samen met de 
advocaat de minnen en plus-
sen tegen elkaar afgewogen, 
maar de kans dat het hele-
maal de andere kant op gaat 
is niet groot. Het hoger be-
roep kan zelfs leiden toch 
een hogere straf. Ik leg mij 
dus waarschijnlijk neer bij de 
schorsing van twee jaar, hoe 
moeilijk dat ook is.’’
Kevin van Essen wil fit blij-
ven, maar dat wordt nog best 
een lastige klus. ,,Ik mag ner-
gens in clubverband sporten, 
dus het zal volledig uit me-
zelf moeten komen.’’ Hij is ook 
aan het nadenken over een 
studie of een baan. ,,Als het 
mij niet lukt over twee jaar fit 
te zijn, dan heb ik in ieder ge-
val iets achter de hand. Maar 
het liefst wil ik gewoon voet-
ballen, want dat vind ik het 
allerleukste om te doen.’’

Bijzonder hoogleraar sport & recht Marjan Olfers sluit zich 
aan bij de kritiek op de hoogte van de straf die Kevin van Es-
sen heeft gekregen. Net als de club noemt zij de schorsing 
van twee jaar – sinds 1 januari 2015 de minimale straf bij 
een dopingvergrijp – buitenproportioneel. ,,De tuchtcommis-
sie volgt de regels uit het reglement’’, stelt Olfers vast. ,,Ju-
ridisch is dat waarschijnlijk juist, maar de vragen die ieder-
een terecht stelt gaan over de proportionaliteit. Mijns inziens 
zijn alleen ‘zielige’ gevallen de dupe. De dopingregels moe-
ten aan de kaak worden gesteld, want die doen onvoldoen-
de appèl aan het rechtsgevoel.’’

Kevin van Essen is het type voetballer waar ze in Velsen-
Zuid van houden. Geen fluwelen techniek, maar wel een pri-
ma pass. Maar hij is vooral een harde werker die zijn mou-
wen opstroopt als het nodig is. Een onhaalbare bal bij de zij-
lijn? Van Essen duikt erop alsof zijn leven ervan afhangt. Je 
zult Van Essen nooit met een schoon shirt van het veld zien 
komen. Misschien is het ook wel daarom dat zowel de club 
als de supporters hem blijven steunen. Telstar koos ervoor 
de middenvelder niet te ontslaan, maar hem tot het eind van 
dit seizoen door te betalen. De supporters zijn een crowd-
fundactie begonnen om geld in te zamelen voor een eventu-
eel hoger beroep. 

Benjamin van den Broek 
heeft een contract van 2,5 
jaar getekend bij de Witte 
Leeuwen. De 28-jarige mid-
denvelder maakt de over-
stap van het Engelse Bar-
row AFC. Daarvoor speelde 
hij onder meer bij Shrews-
bury Town, FC Den Bosch en 
het Roemeense Universita-
te Cluj. Michel Vonk: ,,Benja-
min kan met zijn kwaliteit en 
ervaring een belangrijke in-
breng hebben bij Telstar.’’ De 
nieuwkomer stond afgelopen 
zaterdag tegen SC Heeren-
veen direct in de basis. (foto: 
1963-pictures)

Nieuwkomer

De club is begonnen met de 
verkoop van halve seizoens-
kaarten. Hierdoor kunnen 
voetballiefhebbers al voor 
een paar tienjtes de reste-
rende wedstrijden in het Tel-
star Stadion bijwonen. Thuis 
is Telstar ijzersterk, want in 
de eerste seizoenshelft wist 
alleen FC Eindhoven te win-
nen in Velsen-Zuid. Een hal-
ve seizoenskaart aanvra-
gen kan via www.sctelstar.nl. 
Wie dit snel doet, kan maan-
dagavond al genieten van de 
wedstrijd Telstar-Go Ahead 
Eagles.

Halve 
seizoenkaart
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Duurzame ideeën 
beloond met warmtefoto
Velsen - Milieuwethouder 
Floor Bal heeft woensdag de 
prijzen uitgereikt aan drie Vel-
senaren die tijdens de duur-
zaamheidsmarkt eerder dit jaar 
een duurzaam idee hadden 
aangemeld. 
Inwoners konden tijdens de 
markt via een ‘duurzame date’ 
hun ideeën delen met de wet-
houder. De beste drie ideeën 
zijn beloond met een prijs in de 
vorm van een warmtefoto van 
de eigen woning. Op zo’n fo-
to wordt vastgelegd op welke 
plaatsen het huis warmte ver-
liest zodat gericht isolatiemaat-
regelen kunnen worden getrof-
fen.
Eén idee kwam uit de koker van 
mevrouw Vermeulen uit IJmui-
den. Zij had een plan van aan-
pak om het zwerfvuilprobleem 
bij scholen tegen te gaan. Voor 
Vermeulen is duurzaamheid 
heel gewoon. Het komt te-
rug in haar hele huishouden. 
Zo zet ze een gieter onder de 
kraan als ze warm water nodig 
heeft, om het water dat eerst 
nog koud is op te vangen. Ze 
heeft haar verlichting vervan-
gen door ledverlichting en de 
hoeveelheid restafval over een 
periode van drie weken terug-
gebracht tot één enkel zak-
je! Etensresten vriest ze in en 
spullen die ze niet meer ge-
bruikt gaan naar de kringloop-
winkel. Op het dak van haar 
woning liggen zonnepanelen. 

De warmtefoto van haar huis, 
die ze heeft gewonnen zal haar 
helpen haar haar woning ver-
der te verduurzamen.
Ook mevrouw Staas uit Vel-
sen-Noord is in de prijzen ge-
vallen. Zij wilde samen met wo-
ningbouwvereniging Velison 
Wonen en de huurdercommis-
sie de daken op de schuurtjes 
van huurwoningen in Velsen-
Noord vergroenen. Groene da-
ken zorgt voor de isolatie van 
het gebouw en heeft als twee-
de voordeel dat het de hoeveel-
heid hemelwater, dat op straat 
komt, beperkt. Daardoor hoeft 
minder water te worden afge-
voerd naar de rioolzuiverings-
installatie. De gemeente heeft 
mevrouw Staas beloofd om, als 
dat constructief mogelijk is, sa-
men met de woningbouwver-
eniging en sponsor AH Daktuin 
Advies, de schuurtjes te voor-
zien van groene daken.
Mevrouw Morsch, lerares op 
basisschool De Pionier in Vel-
serbroek, wil deelnemen aan 
een project om kinderen be-
wust te maken van het belang 
om afval te scheiden en recy-
clen. Ook dit idee wordt uitge-
voerd, want wethouder Floor 
Bal beloofde dat de gemeente 
hier, samen met afvalinzame-
laar HVC, ondersteuning aan 
gaat geven. De klas ontving als 
dank een doos bloembollen om 
de omgeving van de school op 
te fleuren.

IJmuiden - Dinsdag 19 ja-
nuari is er weer een verkoop 
van het 3d Hobbyhoekje in 
woonzorgcentrum de Moer-
berg. Tussen 10.00 en 12.00 
uur kunt u weer terecht voor 
advies en verkoop van alles 
op het gebied van kaarten 
maken. Er is een ruim assor-
timent 3d knipvellen en pi-
ramidevellen voor verjaarda-
gen, huwelijk en andere ge-
legenheden. Ook is er volop 
keuze uit stickervellen, papier 
en enveloppen in verschillen-
de kleuren, maten en diktes. 
Er worden materialen ver-
kocht voor onder andere bor-
duren, complete pakketten 
en patronenboekjes.

Hobbyhoekje 
dinsdag open

IJmuiden - Maandag 18 ja-
nuari organiseert de Post-
zegel Vereniging IJmuiden 
weer een gezellige post-
zegelavond in De Bolder, 
Bloemstraat 124 in IJmui-
den. Liefhebbers kunnen 
vanaf 19.45 uur terecht. Uw 
postzegelboeken kunt u ge-
rust meenemen, om te ruilen 
of te verkopen. Meer weten? 
Bel 06-41804330 (na 18.00 
uur).

Postzegelavond

IJmuiden - Heb jij het ener-
gierijke Machu Picchu in Pe-
ru ook stilletjes op je wen-
senlijstje staan? Kom dan op 
zaterdag 23 januari om 15.00 
uur naar de lezing van Ma-
rieke Adrichem om meer 
te weten te komen over dit 
goed bewaarde Incagebied 
én wat Peru nog meer te bie-
den heeft! Marieke vertelt 
over het mysterieuze Peru, 
land van de Inca’s. Het land-
schap van Peru is heel di-
vers. In het Amazonegebied 
en bij het Titicacameer vind 
je de laaglanden en de An-
des staat bekend om de ho-
ge bergen. In Peru zijn er ook 
vele nationale parken, vulka-
nen en tropische regenwou-
den te vinden. In deze ge-
bieden komen talloze wilde 
diersoorten voor zoals de ja-
guars, apen en slangen. Aan 
de kustlijn vind je mangrove-
bossen en mooie zandstran-
den waar je ideaal aan wa-
tersporten kan doen. Voor de 
kust van Peru liggen de Bal-
lestaseilanden die bekend 
staan om de vele soorten vo-
gels, zeeleeuwen en pingu-
ins. Deelname is gratis.

Lezing 
over Peru

Velsen - Waarom is er 
buurtbemiddeling? In elke 
straat kunnen ruzies en con-
flicten ontstaan. U heeft uw 
buren hierop aangesproken, 
maar het helpt niet. Scha-
kel dan buurtbemiddeling 
in. U kunt bellen met 0255-
548520 of een e-mail sturen 
naar info@buurtbemidde-
lingvelsen.nl.
Hoe werkt buurtbemidde-
ling? U neemt contact op met 
de coördinator van buurtbe-
middeling en legt uit wat er 
aan de hand is. Als het con-
flict bemiddelbaar is, maken 
de buurtbemiddelaars een 
afspraak met u voor een ge-
sprek bij u thuis. Vervolgens 

gaat het duo bemiddelaars 
bij de andere partij langs om 
ook zijn of haar kant van het 
verhaal te horen. Als beide 
partijen daarmee instemmen 
volgt er een bemiddelings-
gesprek op neutraal terrein. 
De bemiddelaars zorgen er-
voor dat het gesprek goed 
verloopt. Beide partijen pro-
beren aanvaardbare afspra-
ken met elkaar te maken. 
Voor de duidelijkheid: alles 
wat gezegd wordt blijft ver-
trouwelijk. Alle inwoners van 
de gemeente Velsen kunnen 
gratis gebruik maken van 
buurtbemiddeling. Buurtbe-
middeling is neutraal en be-
langeloos.

Wandelweekend
in Noord-Holland

Velsen - In het weekend van 
zaterdag 13 en zondag 14 fe-
bruari 2016 wordt op een fees-
telijke en vooral sportieve wij-
ze het Wandelnetwerk in Re-
gio Alkmaar, Laag Holland en 
Midden Kennemerland ge-
opend. Wie mee wil lopen kan 
zich vanaf nu gratis aanmelden 
voor één of twee wandelingen. 
Er is keuze uit acht verschil-
lende themaroutes door 17 ge-
meenten: speciaal samenge-
stelde routes door mooie land-
schappen, over boerenlandpa-
den en langs historische loca-
ties. Bij ontvangst krijgen deel-
nemers een kleine attentie en 
kunnen achteraf gebruik ma-
ken van een coupon bij gese-
lecteerde horeca.
In het wandelweekend worden 
per dag worden vier wandel-
routes van 18 tot 27 kilometer 
gelanceerd. Bij elke startloca-
tie wordt een openingshande-
ling gedaan door de wethou-
ders van de betreffende ge-

meenten, waar die route door-
heen gaat. Gedeputeerde Jaap 
Bond opent ook één van de ge-
selecteerde wandelingen. Ver-
volgens gaat de wandeling van 
start waar maximaal 100 per-
sonen zich voor kunnen in-
schrijven. Pittige wandelingen 
in het aantal kilometers maar 
typerend voor het Wandelnet-
werk omdat verschillende ge-
meenten worden aangedaan. 
Zie ook www.wandelnetwer-
knoordholland.nl/wandelvrien-
den.
Het wandelnetwerk is een ini-
tiatief van de samenwerken-
de overheden en terreinbe-
heerders in Noord-Holland. 
De aanleg is financieel mo-
gelijk gemaakt door Provincie 
Noord-Holland. De routes, app 
en meer informatie is te vinden 
op www.wandelnetwerknoord-
holland.nl. De organisatie van 
het wandelweekend wordt on-
dersteund door SportSupport 
Kennemerland.

Urenlange zoektocht 
naar vermiste man

Velsen - De politie heeft 
dinsdag in de Kennemer-
duinen urenlang gezocht 
naar een vermiste man. Het 
slachtoffer werd rond acht 
uur ‘s avonds gevonden en 
met spoed overgebracht naar 
het ziekenhuis.
De zoekactie begon aan het 
einde van de middag. Agen-
ten op de grond kregen hulp 
van een politiehelikopter, die 
ruim twee uur lang zoeksla-
gen maakte tussen de Hee-
renduinweg in IJmuiden en 
de Duin- en Kruidbergerweg 
in Driehuis. Later werden ook 
de vrijwilligers van de IJmui-
der Reddingsbrigade (IJRB) 
opgeroepen, maar zij hoef-
den uiteindelijk niet in actie 

te komen. Aan het begin van 
de avond hadden de meeste 
hulpverleners zich verzameld 
bij de ingang van de Kenne-
merduinen in Driehuis. Daar 
was ook de traumahelikopter 
geland en was het geblaf van 
zoekhonden te horen.
De man is gevonden door 
middel van de infraroodca-
mera in de politiehelikopter. 
Die leidde een hondengelei-
der naar zijn locatie. De po-
litie werd geholpen door een 
oud-boswachter die het ge-
bied goed kent.
Woensdagochtend werd be-
kend dat de man op Face-
book had aangekondigd een 
einde aan zijn leven te willen 
maken. (foto: Mizzle Media)
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Bij beperking of chronische ziekte

Velsen helpt bij extra kosten
Een bedrag van 275 euro per jaar. 
Dat heeft de gemeente Velsen 
beschikbaar voor mensen met 
een minimum inkomen, die extra 
kosten hebben vanwege hun be-
perking of een chronische ziekte. 
Wie aan de voorwaarden voldoet, 
kan dat bedrag vanaf nu aanvra-
gen.

Het gaat hier om de regeling ‘Wmo 
tegemoetkoming meerkosten’, de 
opvolger van de ‘Compensatie eigen 
risico’ en de ‘Wet tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten’. 
Wie aan de verschillende voorwaar-
den voldoet, kan een aanvraag in-
dienen. Dat moet elk jaar opnieuw. 
Voor 2015 kan dat tot 1 juli 2016.

De regeling is voor mensen, die voor 
extra kosten komen te staan door 
een beperking, een chronisch psy-

chisch of psychosociaal probleem. 
De voorwaarden zijn na te lezen op 
https://dloket.velsen.nl/loket/bur-
ger (zoek op Wmo tegemoetkoming) 
of neem contact op met het Klant 
Contact Centrum van de gemeente, 
tel. 140255 (zonder netnummer).

Renovatie Velsertunnel
Rijkswaterstaat start in april 
2016 met de renovatie van de
Velsertunnel

Om de werkzaamheden veilig uit 
te kunnen voeren is het noodza-

kelijk de Velsertunnel deels af te 
sluiten. Via Facebook geeft Rijks-
waterstaat aan welke werkzaam-
heden op korte termijn plaatsvin-
den. Kijk op www.facebook.com/
velsertunnel.

Beweegbeurs voor 45+
Gezond en fi t ouder worden? Bent 
u op zoek naar leuke beweegac-
tiviteiten, die goed bij u passen? 
Wilt u weten hoe fi t u bent? Kom 
dan op zondag 17 januari van 
10.30 tot 13.30 uur naar de be-
weegbeurs in sporthal Zeewijk, 
Planetenweg 301 in IJmuiden.

Partners uit de zorg, sport en welzijn 
geven u gratis en deskundig advies. 
Zo kunt u op deze beurs meer  te we-
ten komen over uw conditie en pas-
sende (begeleide) beweegvormen. 
Daarnaast kunt u gratis uw gezond-
heid testen en worden er leuke prij-
zen verloot onder de bezoekers. De 

beurs is speciaal georganiseerd voor 
45+ers en wordt aangeboden door 
Fysiotherapie Smit, CareworX, ten-
nisvereniging LTC de Heerendui-
nen, atletiekvereniging Suomi, Dut-
ch Tennis, Press For Life, Elmakes, 
Fysiotherapie Maas, De Zorgspeci-
alist, Huisartsenpraktijk Het Baken, 
Stichting Welzijn Velsen en de ge-
meente Velsen. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de buurtsportcoach voor volwas-
senen van Stichting Welzijn Velsen. 
Telefoon: 0255-510186 of buurt-
sport@welzijnvelsen.nl. De toegang 
is gratis. (foto: gemeente Velsen)

Eindeloos wandelen in de provincie

Wandelnetwerk Noord-Holland o�  cieel van start
In het weekend van zaterdag 13 en 
zondag 14 februari 2016 wordt op 
een feestelijke en vooral sportieve 
wijze het Wandelnetwerk in Regio 
Alkmaar, Laag Holland en Midden 
Kennemerland geopend. Zo orga-
niseert Sport Support Kennemer-
land acht verschillende wandelin-
gen door 17 Noord-Hollandse ge-
meenten. Schrijf je gratis in en ge-
niet van al het moois wat onze 
provincie te bieden heeft.

Wandelen in Velsen 
Op zaterdag 13 februari opent wet-
houder Annette Baerveldt het wan-
delnetwerk in de gemeente Velsen. 
De o�  ciële opening is om 9.30 uur 
bij de startlocatie Villa Westend aan 

de Westbroekplas in Velserbroek. 
Aansluitend kunt u deelnemen aan 
de route ‘Sportief & Ruig Kennemer-
land’,een afwisselende rondwande-
ling van 25 km in de ruige omgeving 
van Spaarndam, Santpoort en Vel-
sen. Ook kom je door het noorden 
van Haarlem, de stad van uiteen-
lopende bekende sporthelden. Wie 
met hond de route wil lopen, moet 1 
km een alternatief traject lopen.

Deelname
Maximaal 100 personen kunnen 
meedoen. Wees er dus snel bij, kijk 
voor meer informatie op www.wan-
delnetwerknoordholland.nl/wan-
delvrienden en meld je aan! Deel-
name is gratis. Voor elk van de rou-

tes geldt dat de opening begint om 
9.30 uur en direct aansluitend start 
de wandeling. Deelnemers krijgen 
een gezonde snack voor onderweg 

en een coupon voor een gratis drank-
je bij een geselecteerd horecapunt 
aan het eind van de route. (foto: ge-
meente Velsen)
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Draag kandidaten voor!

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2015?
De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Vel-
sense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), 
Master (vanaf 40 jaar) en Trai-
ner / Coach van het jaar 2015. 
De winnaars worden bekend-
gemaakt tijdens het Sportgala 
op vrijdag 11 maart in het Tha-
lia Theater.

Elk jaar kiest de gemeente Velsen 
haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem of haar of een heel team 
voordragen. Er zijn zes catego-
rieën: Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent, Master en 
Trainer / Coach. Een deskundige 
jury bepaalt wie de winnaars zijn. 
De prijsuitreiking vindt plaats op 
vrijdag 11 maart a.s. in het Thalia 
Theater in IJmuiden. De presen-
tatie van het Sportgala is in han-
den van Frank Snoeks, sportver-
slaggever bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd wor-
den?
• Individuele sporters, die lid zijn 

van een Velsense vereniging; dat 
mag een niet-Velsenaar zijn die 
lid is van een Velsense vereni-
ging of een Velsenaar die lid is 
van een niet-Velsense vereni-
ging.

• Teamsporters uit Velsen die lid 
zijn van een team, dat niet uit 
Velsen komt; de sporter wordt 
dan individueel genomineerd.

• Hele teams, als het een Velsens 
team is, inclusief alle niet-Vel-
sense leden.

  
Aan welke criteria moet de no-
minatie voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde 

bent geworden bij een Neder-
lands kampioenschap van een 
toernooi of wedstrijdenreeks.

b) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Europees 
kampioenschap.

c) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Wereld-
kampioenschap.

d) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Wereld-
bekerwedstrijd.

e) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Europa-
cupwedstrijd.

f ) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een wedstrijd 
van vergelijkbaar niveau als de 
punten onder b) tot en met e).

g)  Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen van een o�  ciële 
sportbond.

h)  Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen tijdens een in-
ternationaal toernooi.

Aanmelden
Nominaties moeten vóór 1 febru-
ari 2016 worden doorgegeven via 
www.sportgalavelsen.nl of stuur 
een e-mail naar sportgala@vel-
sen.nl. Voor vragen kunt u ook bel-
len met Simon de Weers, afdeling 
Sportzaken gemeente Velsen: 06-
28302505.

Velsertraverse twee
weekenden afgesloten
De provincie Noord-Holland gaat 
de komende periode de laatste 
werkzaamheden op de Velsertra-
verse bij Beverwijk uitvoeren. In 
verband hiermee staan er twee 
weekendafsluitingen in de plan-
ning.  De herinrichting is nodig 
om de doorstroming van het ver-
keer te verbeteren. Daarna kan de 
renovatie van de Velsertunnel be-
ginnen.

Weekendafsluiting 
16-17 januari 2016
Van vrijdag 15 januari 2016 (20.00 
uur) tot maandag 18 januari 2016 
(06.00 uur) werkt de provincie aan 
de Velsertraverse. Voor het verkeer 
vanuit Beverwijk richting Haarlem 
en Alkmaar is de toerit van de A22 
afgesloten. Voor het verkeer vanuit 
Haarlem richting Beverwijk is de af-
rit van de A22 afgesloten. Het ver-
keer op de Velsertraverse wordt in 
beide richtingen over één weghelft
geleid. Per rijrichting is één rijstrook 
open voor het verkeer. Ook de Lijn-
denweg van het kruispunt met de Pa-
rallelweg is afgesloten.

Omleiding
Verkeer vanuit Beverwijk richting 
Haarlem en Alkmaar wordt met bor-
den omgeleid via de A9, toerit Bever-
wijk Bazaar. Verkeer vanuit Haar-
lem richting Beverwijk wordt via 
de A9 omgeleid of via de A22, afslag 
naar de A9 via de noordelijke cala-
miteitenboog, afslag Beverwijk Ba-
zaar. Verkeer van en naar de Lijn-
denweg wordt omgeleid via de Zui-
derkade.

Weekendafsluiting 
30-31 januari 2016
Van vrijdag 29 januari 2016 (20.00 
uur) tot maandag 1 februari 2016 
(06.00 uur) werkt de provincie aan 
de Velsertraverse. Voor het verkeer 
vanuit Beverwijk richting Alkmaar 
is de toerit naar de A22 afgesloten. 
Voor het verkeer vanuit Haarlem en 
Alkmaar richting Beverwijk is de af-
rit van de A22 afgesloten. Het ver-
keer op de Velsertraverse wordt in 
beide richtingen over één weghelft 
geleid. Per rijrichting is één rijstrook 
open voor het verkeer. Ook de Lijn-
denweg van het kruispunt met de Pa-
rallelweg is afgesloten.

Omleiding
Verkeer vanuit Haarlem en Alkmaar 
richting Beverwijk wordt met bor-
den omgeleid via de A9, afrit Bever-
wijk Bazaar. Verkeer vanuit Bever-
wijk richting Alkmaar wordt met 
borden omgeleid, naar de A9. Ver-
keer van en naar de Lijndenweg 
wordt omgeleid via de Zuiderkade. 
De werkzaamheden zijn weersge-
voelig. Bij ernstige regenval, vries-
kou of storm bestaat de kans dat de 
werkzaamheden worden opgescho-
ven.

Meer informatie
Actuele informatie over de werk-
zaamheden van de provincie is te 
vinden op: www.infoN197velsertra-
verse.nl. Voor vragen en opmerkin-
gen kan contact worden opgenomen 
met het provinciaal servicepunt We-
gen en Vaarwegen via telefoonnum-
mer 0800 0200 600 (gratis) of e-
mailadres infobu@noord-holland.
nl.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld. 

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

IJmuiden
Zeeweg 199, wijzigen bestemming 
kantoor en dienstverlening naar 
bestemming wonen (07/01/2016) 
17907-2015;
Strandweg ong., oprichten bedrijfs-
gebouw (05/01/2016) 18090-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkweg 143, verlengen dakkapel 
voorgevel (08/01/2016) 18244-2015.

Santpoort-Zuid 
Wüstelaan 19, kappen boom 
(12/01/2016) 407-2016.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 15, slopen en herbouwen 
schuur (08/01/2016) 18440-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergun-
ning - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor het oprichten 
van een brug voor langzaam verkeer 
op het perceel Hoofdstraat, Vlie-
lantweg en Broekbergenlaan ong. te 
Santpoort-Noord.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
januari 2015 tot en met 8 janua-
ri 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Plein 1945 105, plaatsen airco-units 
(08/01/2016) 513-2016;
Meidoornstraat 6, plaatsen dakop-
bouw (07/01/2016) 418-2016;
Zandershof 45, wijzigen bestem-
ming naar wonen (07/01/2016);
Haringkade 18, plaatsen dakopbouw 
(08/01/2016) 520-2016;
Beekmansbos 1 t/m 85, plaatsen er-

fafscheiding (03/01/2016)  56-2016.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 123 en 123 D, 
wijziging gebruik naar wonen voor 
een periode van maximaal 10 jaar 
(12/01/2016)  688-2016.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 134, vergroten zolder-
verdieping (04/01/2016) 175-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, oprichten bijenstal 
(06/01/2016) 414-2016;
Rijksweg 130, kappen 12 bomen 
(06/01/2016) 369-2016.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen boom 
(07/01/2016) 407-2016.

Velserbroek
Linie16 9000, legaliseren berging 
(07/01/2016) 419-2016;
L. Zocherplantsoen 65, wijzigen zij-
gevel (03/01/2016) 64-2016;
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel op 
achterdakvlak (04/01/2016) 40-
2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

IJmuiden
Eksterlaan 8, wijzigen bestem-
ming maatschappelijke doeleinden 
naar woondoeleinden (08/01/2016) 
17898-2015;
Marktplein 29, 29a en 29b, sa-
menvoegen 3 winkels tot 2 win-
kels en realiseren 4 appartementen 
(08/01/2016) 18104-2015.

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

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

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

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

Bekendmakingen algemeen



Infopagina

14 januari 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Besluiten (vervolg)

Verkeersbesluiten

De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken ligt met ingang 
van 15 januari 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is 
het besluit in te zien op www.vel-
sen.nl via het menu Actueel/inzage 
(ontwerp)besluiten. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen de ontwerp-omgevings-
vergunning en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelij-

kerwijs niet toe in staat zijn geweest, 
kunnen tegen dit besluit binnen een 
termijn van zes weken met ingang 
van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Noord-Hol-
land verzoeken een voorlopige voor-
ziening te tre� en indien onverwijlde 

spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat, Vlielantweg en Broek-
bergenlaan ong., oprichten brug voor 
langzaam verkeer op perceel Deel-
tracé 1 HOV (11/01/2016) 14990-
2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Herdenkingsplechtigheid, Plein 
1945 naar begraafplaats Wester-
veld te IJmuiden op 4 mei 2016 
(07/01/2016) u15.009191;
Strandzeilwedstrijden, strand 
IJmuiden aan Zee zone 2 op 9 en 23 
januari, 6, 13 en 20 februari, 12 en 26 
maart 2016 (08/01/2016) 132-2016.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- een 30 km/h-zone in te stellen op 
de Biezenweg, de Kwekerslaan, het 
Groenelaantje en het Spekkenweg-
je te Santpoort-Noord, door plaat-
sing van borden conform model A1 
(30) en A2 (einde 30) van bijlage I 
van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990 en hier-
aan een zonale werking toe te ken-
nen als bedoeld in artikel 66 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990;

- een 60 km/h-zone in te stellen op 
het gedeelte van de Rijksweg tus-
sen het Groenelaantje en het Spek-
kenwegje in Santpoort-Noord, door 
plaatsing van borden conform mo-
del A1 (60) en A2 (einde 60) van bij-
lage I van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990 en 
hieraan een zonale werking toe te 
kennen als bedoeld in artikel 66 
van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990;

- het tweerichtingen fi ets/brom-
fi etspad langs het gedeelte van de 
Rijksweg tussen het Groenelaantje 
en het Spekkenwegje in Santpoort-
Noord in te trekken, door middel 
van het verwijderen van de borden 
G12a zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 en de onder-
borden OB505;

- een verplicht tweerichtingen fi ets-
pad in te stellen op het gedeelte 
van de Rijksweg tussen het Groe-
nelaantje en het Spekkenwegje in 
Santpoort-Noord, door middel van 
het plaatsen van de borden G11 zo-
als bedoeld in bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 en de onderbor-
den OB505.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digi-
tale Staatscourant, schriftelijk (post-

bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- twee parkeerplaatsen aan de Heir-
weg nabij de ingang van buurthuis 
De Stek te Velsen-Noord aan te wij-
zen als algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen, door middel van 
het plaatsen van bord E6 en onder-
bord OB504 zoals bedoeld in bijla-

ge 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Inloopavond nieuwbouw Velserend
Op dinsdag 19 januari houdt de 
gemeente Velsen een inloop-
avond over de nieuwe ontwikke-
lingen op de locatie van het voor-
malige natuurzwembad Velse-
rend.

Het is de bedoeling om het voorma-
lige hotel met restaurant te herbou-
wen, de sauna beperkt uit te brei-

den, drie of vier woningen te rea-
liseren en diverse landschappelij-
ke ingrepen te plegen. De gemeente-
raad heeft deze uitgangspunten in de 
vorm van een startdocument reeds 
vastgesteld. Het startdocument Vel-
serend is op de website van de ge-
meente terug te vinden onder het 
kopje ‘bestemmingsplannen’. 

Belangstellenden zijn tijdens de in-
loopavond welkom tussen 19.00 
en 21.00 in ’t Brederode Huys aan 
de Bloemendaalsestraatweg 201 te 
Santpoort-Zuid. Er is gelegenheid 
tot het inzien van het door de ge-
meenteraad startdocument Velse-
rend. Graag horen we uw mening 
over hoe we dit nader kunnen invul-
len, welke stijlen er gehanteerd kun-

nen worden en hoe de landschappe-
lijke inpassing vorm krijgt.

Tijdens de inloopavond kunnen geen 
inspraakreacties worden ingediend. 
Dit kan op een later moment bij het 
ontwerpbestemmingsplan. Er kan 
tijdens deze avond nog geen ver-
koopinformatie over de woningen 
worden gegeven.
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