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Laaiende kerstbomen
velsen - ,,Het lijkt wel een draak’’, 
schreef de 14-jarige Dennis Zuy-
derduyn die bovenstaande fo-
to maakte van de kerstboomver-
branding in Santpoort-Noord. En 
inderdaad de vuurspuwer blijkt 
dus toch te bestaan, al is het heel 
kortstondig.
In de hele gemeente Velsen wa-
ren jongelui in de kerstvakan-
tie druk met het verzamelen van 
kerstbomen. Soms met tiental-
len tegelijk slepend, vormden zij 

een groen spoor van dennenaal-
den door de dorpen van Velsen. 
Sporen die eindigden bij de kerst-
boomverbranding, waar de afge-
tuigde bomen in vlammen op-
gingen en daar voor een kleurrijk 
spektakel zorgden.
In Velserbroek had een aantal 
jongeren een grote tegenvaller. 
Nadat zij tientallen kerstbomen 
hadden opgehaald, werden de 
bomen door een stel onverlaten 
in het water water gegooid. Een 

opstapper van de KNRM zorgde 
er in zijn waadpak voor dat de bo-
men uit het water werden opge-
vist. De bomen werden vervolgens 
door GroenRijk weggebracht. De 
meeste kinderen beleefden ech-
ter gewoon plezier aan het samen 
ophalen en inleveren van de bo-
men, waarna zij ademloos toeke-
ken hoe hun buit, onder professi-
onele begeleiding van de brand-
weer, in vlammen opging. (foto: 
Dennis Zuyderduyn)

Met Postbode Siemen het podium op
velsen - De redactie van de 
Jutter/de Hofgeest gaat in sa-
menwerking met cabaretier 
Joep onderdelinden en Stads-
schouwburg velsen op zoek 
naar de allerbeste open po-
dium-act, die een plaats ver-
dient tijdens Joep’s cabaret-
show ‘Dus’ op dinsdag 25 fe-
bruari in de schouwburg.

Het publiek staat een cabaret-
avond vol humor, fantasie, absur-
de acts, fysieke uitspattingen en 
hilarische typetjes te wachten. Op 
veler verzoek neemt ras-entertai-
ner Onderdelinden de populair-
ste brieven- en pakjesbezorger 
van Nederland mee op tournee: 
postbode Siemen uit de VPRO-
serie ‘Zaai’ (met Plien & Bian-
ca). Gezamenlijk trekt het twee-
tal ten strijde tegen het gedoem-
denk. Weg met al het negatieve! 
Ruim baan voor dagen-met-een 
vlaggetje, ‘Wees eens een zon-
netje’ als nationaal volkslied en 

asbak-kleien terug als verplicht 
eindexamenvak.

Tijdens zijn postronde door de 
IJmond is het Postbode Siemen 
opgevallen dat de dorpen bruisen 
van creatief talent. Daarom biedt 
hij als onderdeel van ‘Dus’ graag 

een open podium aan waarop 
plaatselijk talent zijn of haar kun-
sten kan vertonen. Alles is moge-
lijk: een jochie met een harp, een 
‘break dance babe’ of een be-
jaardenkoor dat Beyoncé zingt! 
Er is ruimte voor maar één act 
en die mag hooguit vijf minuten 
duren. Dus ben of ken jij iemand 
die dit open podium geweldig in 
kan vullen? Stuur dan een mail 
naar publiciteit@stadsschouw-
burgvelsen.nl en misschien maak 
jij dan wel onderdeel uit van de 
voorstelling ‘Dus’.

Lezers van de Jutter/de Hofgeest  
kunnen met 3,50 euro korting 
een kaartje bestellen voor ‘Dus’. 
Kortingskaarten reserveren kan 
o.v.v. de Jutter/de Hofgeest via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefonisch via 0255–515789. 
De korting geldt niet voor reeds 
gekochte kaarten en niet in com-
binatie met andere acties. (foto: 
Johan Wiericx)

velsen - De twee grootste on-
dernemersverenigingen van de 
regio, HOV IJmond en OHBU, 
willen verder als OV IJmond. De 
besturen zijn het hierover in de-
cember eens geworden. De le-
den beslissen komend voorjaar 
of er één ondernemersvereniging 
voor de vier IJmondgemeenten 
komt.
Het nieuws werd bekend ge-
maakt tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomsten van beide vereni-
gingen. ,,De voorgenomen fusie 
zorgt voor een schaalvergroting 
en verdere professionalisering’’, 
aldus HOV IJmond-voorzitter Ton 
der Scheer. ,,Een grotere vereni-
ging is noodzakelijk, zeker nu de 
Kamer van Koophandel zich uit 
de regionale ondersteuning heeft 
teruggetrokken.’’
De nieuwe OV IJmond wordt 
opgedeeld in brancheclusters 
waarin leden informatie met el-
kaar kunnen uitwisselen. Moge-
lijke clusters zijn haven en ma-
ritiem, transport en logistiek en 
bouw en infra. Ook aan jonge 
ondernemers wordt gedacht. ,,De 
jeugd denkt en werkt op een an-
dere manier en dat is boeiend om 
te volgen. Laten wij er een kunst 
van maken om verbindingen tot 
stand te brengen tussen jonge 

ondernemers en wat zij noemen 
‘de gevestigde orde’.’
Leen Wisker, voorzitter van On-
dernemersvereniging Heems-
kerk, Beverwijk en Uitgeest, 
sprak in zijn nieuwjaarstoespraak 
over ‘een zeer lange voorberei-
dingstijd. ,,Een schande eigenlijk, 
als je je realiseert dat wij er als 
ondernemers prat op gaan dat 
we snel tot besluitvorming kun-
nen komen. En dat wij Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uit-
geest al enige jaren aansporen 
om nu toch eens eindelijk vaart 
te maken om te fuseren tot één 
IJmondgemeente.’’ (foto: Noortje 
Dalhuijsen)

HOV IJmond en OHBU 
verder als OV IJmond

Onze mobiele 
adviseurs houden 
wekelijks spreekuur 
op diverse locaties 
in de regio.

Kijk voor locaties en tijden 
op www.rabobank.nl/velsen.

Rabobank. Samen sterker.
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Boekje over 25 jaar 
welzijnswerk in Velsen
Velsen - Allart van Deventer, di-
recteur van Stichting Welzijn Vel-
sen, heeft woensdag het eer-
ste exemplaar van het jubileum-
boekje ‘Voor, door en met elkaar. 
25 jaar Stichting Welzijn Velsen’ 
overhandigd aan wethouder Ro-
bert te Beest van de gemeente 
Velsen (midden) en SWV-voorzit-
ter René Tromp (rechts).
In het kleurrijke boekje, dat is ge-
maakt door Friso Huizinga Com-
municatie, wordt op basis van de 
jaarverslagen, beleidsplannen en 
gesprekken teruggeblikt op een 
kwart eeuw welzijnswerk in Vel-
sen. Ook zijn de twee opeenvol-
gende directeuren van de SWV, 
Fernanda Gouda en Allart van 
Deventer, geïnterviewd. Burge-
meester Franc Weerwind schreef 
het voorwoord van het 36 pagi-

na’s tellende boekje, dat in een 
oplage van 2.000 exemplaren is 
gedrukt. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn de oprichting van 
de SWV, bezuinigingen, positieve 
en negatieve ontwikkelingen en 
de toekomst (achter de schermen 
wordt gewerkt aan een fusie met 
Stichting Welzijn Beverwijk). In 
het boekje komen ook verschil-
lende vrijwilligers en beroeps-
krachten aan het woord. Aan het 
peuterspeelzaalwerk, jeugd en 
beleid zijn aparte hoofdstukken 
gewijd. De verhalen worden om-
lijst met mooie foto’s uit het ar-
chief van de stichting.
Het jubileumboekje ‘Voor, door en 
met elkaar. 25 jaar Stichting Wel-
zijn Velsen’ is verkrijgbaar in de 
buurtcentra, bibliotheken en het 
gemeentehuis in Velsen.

Maak de juiste keuzes, 
met 2Divorce
Velserbroek - Wat geschei-
den stellen het meest missen 
na hun scheiding? Het gezins-
gevoel… Niet alleen vlak na de 
scheiding, maar het gevoel van 
gemis is er ook later, als er een 
nieuwe relatie is.
Dat is ergens ook wel logisch: 
verjaardagen, vakanties en 
Kerst zijn nooit meer hetzelf-
de omdat je niet meer compleet 
bent als gezin. Het meeste ge-
mis zit volgens onderzoek in de 
kleine, dagelijkse dingetjes: de 
gesprekjes die je hebt tijdens 
het koken, spelen en tanden-
poetsen. De momenten waarop 
je ouder kan zijn. 
Een scheiding hoeft niet te be-
tekenen dat alles wat goed is 
verloren gaat. Misschien was je 
partner niet de beste voor jou, 
maar daarom kan het nog wel 
een goede ouder zijn. Lukt het 
je om in gesprek te blijven, dan 
maak je het elkaar (en jezelf) 
een stuk eenvoudiger.
Scheiden is vooral: nadenken 
over wat voor ouder je wilt zijn 
na je scheiding. Je rol veran-
dert en de relatie met je kind 
wordt niet perse beter of slech-
ter. Maar zeker anders. Hoe be-
wuster je je daarvan bent, hoe 

beter het is. Een goede be-
middelaar stimuleert jullie om 
daarover na te denken, de juis-
te keuzes te maken. Zo kom je 
tot afspraken die het beste zijn 
voor jullie kinderen en werken 
voor jullie zelf.
Jullie kind heeft jullie beiden 
nodig zolang het opgroeit. Als 
verantwoordelijke ouder – en 
dat zijn jullie beiden – houdt je 
telkens het belang van je kind 
voor ogen. 
Jeremy Otter bemiddelt stellen 
in scheiding. Meer weten? Zie 
www.2divorce.nl

IJmuiden - Over tien weken, 
op woensdag 19 maart, mag u 
gaan stemmen. CDA Velsen zet 
in op zeven thema’s. Deze week 
thema 2: Trots op ‘Made in Vel-
sen’. Versterking van de rela-
tie tussen werkgelegenheid en 
kwalitatief onderwijs. Arbeids-
marktgericht opleiden met uit-
zicht op een baan. Voor een 
groei van de werkgelegenheid 
is het belangrijk dat de over-
heid minder regels oplegt. Wij 
zetten in op een uitnodigend in-
vesteringsklimaat. Zwaartepunt 
ligt op de sectoren: Zorg, Wel-
zijn, Maakindustrie, Offshore en 
Maritiem. Hiermee sluit het CDA 
aan op de ambitie ‘Kennisrijk 
werken in Velsen’ en de strate-
gische agenda voor Velsen (‘Vi-
sie op Velsen 2025’). Voor deze 
ambitie is goed onderwijs dicht-

bij huis een essentiële voor-
waarde. Het Masterplan Huis-
vesting Onderwijs speelt daarin 
een belangrijke rol. Wij vinden 
bovendien dat het ambacht in 
Velsen centraal moet staan als 
basis voor een sterke positie in 
de metropoolregio. De ontwik-
keling van de Techniek Cam-
pus en het maritieme onderwijs 
bieden grote kansen. Het ont-
wikkelen en versterken van een 
logische leerlijn van VMBO tot 
en met HBO dient in onze re-
gio gewaarborgd te worden. Als 
we het over ambacht en ‘Ma-
de in Velsen’ hebben, denken 
we ook aan cultuur. Denk hier-
bij aan het creëren van ateliers/
broedplaatsen en het beter sa-
menwerken van het cultuuraan-
bod in Velsen. Meer weten? Zie 
www.cdavelsen.nl.

CDA trots op
‘Made in Velsen’

Gymnasium Felisenum 
houdt open dag 

Velsen-Zuid - Vrijdag 1 fe-
bruari van 09.30 tot 13.00 uur 
is er weer gelegenheid voor 
scholieren die dit jaar het ba-
sisonderwijs vaarwel zeggen, 
om nader kennis te maken 
met gymnasiaal onderwijs bij 
Gymnasium Felisenum aan de 
Van Hogendorplaan 2. Gedu-
rende deze open dag zal door 
de docenten de nodige infor-
matie over de school worden 
verstrekt en tevens zullen er 
diverse activiteiten worden 
georganiseerd.

Gymnasium Felisenum is in 1949 
opgericht en bestaat dit jaar dus 
65 jaar. Het is het enige, zelf-
standige gymnasium in de re-
gio IJmond en de school vervult 
derhalve een belangrijke regio-
functie. 
Vanaf het oprichtingsjaar staat 
de school onder meer bekend 
om zijn kleinschalige opzet. In 
de beginjaren waren dat min-
der dan 300 leerlingen maar de 
afgelopen jaren heeft dat aan-
tal, dankzij een aantal uitbreidin-
gen, een groei te zien gegeven 

naar een middelgrote school met 
circa 650 leerlingen. ,,Het klein-
schalige karakter van de school 
en de sfeer van rust en veilig-
heid zijn belangrijke elementen 
op onze school”, vertellen de do-
centen Rebecca van den Berg en 
Erik Thoolen enthousiast. 
,,Dankzij deze schaalgrootte 
kennen we elkaar bijna allemaal 
en er is daardoor een hoge ma-
te van sociale controle waardoor 
problemen maar zelden voorko-
men. We hebben ook een hele 
hechte club van leerkrachten die 
allemaal bevoegd en gekwalifi-
ceerd zijn. Leerlingen die nieuw 
instromen worden allemaal door 
ons begeleid en zij krijgen een 
gedegen introductie. Onze oplei-
ding beoogt leerlingen te leiden 
naar zelfstandig studeren, zoals 
dat op universiteiten van hen ge-
vraagd wordt. Maar leerlingen 
in het voortgezet onderwijs zijn 
echter nog niet zelfstandig zo-
dat bij alle onderwijsactiviteiten 
docentbegeleiding van groot be-
lang is”, aldus Rebecca en Erik 
die uitkijken naar een druk be-
zochte open dag.
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Donderdag 
16 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
Skate/breakdancegroep ISH. 
Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
17 januari

Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren.
Rabobank Stratenteams 
Velserbroek in het Polderhuis. 
Aanvang 18.00 uur.
Prometheus Sonata Duo in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cabaratier Philippe Geubels. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Het Diner’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
18 januari

Rabobank Stratenteams 
Velserbroek in het Polderhuis. 
Aanvang 12.00 uur.
Quatre-Mains Salon in het 
Kunstencentrum Velsen. Van 
12.00 tot 14.00 uur. Zie ook 
www.kunstencentrumvelsen.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tevens 
kan men de tentoonstelling 
‘Van Bouwval tot Museum’ en 
‘Een Kabinet van Kunst, Kitsch 
en Kuriosa’ en schilderijen van 
Anton de Roo zien.

Zondag
19 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tevens 
kan men de tentoonstelling 
‘Van Bouwval tot Museum’ en 
‘Een Kabinet van Kunst, Kitsch 
en Kuriosa’ en schilderijen van 
Anton de Roo zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren.
De Mooiste Duetten in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Vocaal ensemble Kwarts in 
de Dorpskerk, Burg. Enschede-
laan 67 Santpoort-Noord. Aan-

vang 15.00 uur.
Vesperviering door de Engel-
munduscantorij uit Driehuis in 
de Engelmunduskerk. Aanvang 
19.15 uur.

Maandag
20 januari

Muntenveiling bij de Numis-
matische Kring Kennemer-
land in Het Terras in Santpoort-
Noord. Vanaf 19.00 uur.

Dinsdag
21 januari

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Energie(k) Café in Oma’s ka-
mer, Café Middeloo in Driehuis. 
Inloop 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘powervrouwen’, een topavond 
vol ‘Damesdingen’. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
22 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Tevens 
kan men de tentoonstelling 
‘Van Bouwval tot Museum’ en 
‘Een Kabinet van Kunst, Kitsch 
en Kuriosa’ en schilderijen van 
Anton de Roo zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. ‘Het duistere dierenrijk’, 
leuke voorstelling voor kinde-
ren.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Haar naam was Sarah’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Het Diner’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
23 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
Cabaretvoorstelling ‘Alle Da-
gen’ met Richard Groenendijk. 
Aanvang 20.15 uur.

PvdA Velsen start
verkiezingscampagne
Velsen - Afgelopen zondag is 
PvdA Velsen van start gegaan 
met haar verkiezingscampagne. 
In een goed gevulde Theeschen-
kerij in Velserbeek werd de tra-
ditionele nieuwjaarsreceptie ge-
houden. Tijdens de bijeenkomst 
sprak PvdA-coryfee Ruud Vree-
man de IJmondeuslezing uit, 
presenteerde afdelingsvoorzit-
ter Aris Blok het verkiezingspro-
gramma en verrichtte lijsttrekker 
Ronald Vennik de officiële aftrap 
van de campagne. Kandidaat-
raadsleden, afdelingsbestuur-
ders en ook overige PvdA-leden 
uit de IJmond waren goed verte-
genwoordigd.
Vreeman sprak in zijn IJmon-
deuslezing over de moeizame en 
inmiddels decennia lange pogin-
gen om tot één IJmond-gemeen-
te te komen. Als voormalig bur-
gemeester van Zaanstad - in de 
jaren zeventig als fusiegemeente 
ontstaan - heeft hij te maken ge-
had met verschillende sentimen-
ten die er onder burgers leven. 
Wat hem betreft gaat het er om 
dat elke inwoner zich IJmuide-
naar of Heemskerker kan blijven 
voelen, maar dat de gemeente-
lijke dienstverlening in de toe-

komst op orde moet blijven. Hij 
sluit zich hiermee aan bij het 
standpunt van de PvdA. Met de 
naderende taakverzwaring van 
gemeenten is daarvoor bestuur-
lijke samenwerking nu eenmaal 
noodzakelijk.
Ronald Vennik haakte in zijn 
speech aan bij deze oproep tot 
gemeentelijke samenwerking. 
Hij benadrukte dat de PvdA in de 
komende jaren z’n best zal doen 
om niemand buiten de boot te 
laten vallen. Op het terrein van 
de jeugdzorg, participatiewet en 
AWBZ wil de PvdA nadrukke-
lijk een regisserende rol van de 
gemeente. Daarbij hebben de 
IJmond-gemeenten elkaar hard 
nodig. Tot slot kondigde Ton van 
Groeningen uit Beverwijk aan 
dat de PvdA daar komende za-
terdag 18 januari een heuse ver-
kiezingswinkel opent. Aanvang 
is om 14.00 uur en iedereen is 
van harte uitgenodigd om erbij 
aanwezig te zijn.
De campagne krijgt komende 
weken online nader vorm door 
het voorstellen van de kandida-
ten-raadsleden. Houdt hiervoor 
www.pvdavelsen.nl goed in de 
gaten.

Expositie aan
Lange Nieuw

IJmuiden – Binnenkort wordt 
er een expositie geopend waar 
werk te zien is van Velsense ama-
teur kunstenaars, in het pand 
waar voorheen modezaak Vo-
gele zat, aan de Lange Nieuw-
straat 735. Deze zal geopend zijn 
van zaterdag 1 februari tot en 
met vrijdag 28 februari. Organi-
sator hiervan is IJmuidenaar Ton 
Jongejans, bijgestaan door Adrie 
Hoekstra. Jongejans  geeft al ja-
ren les in schilderen met olieverf  
in diverse buurtcentra. Daarnaast 
is hij ook levenskunstenaar. Hij 
kijkt voortdurend om zich heen 
met de gedachte: ‘Het is nu wel 
leuk, maar kan het misschien 
nog leuker?’ Bij het uitlaten van 
zijn teckel Mien passeerde hij het 
leegstaande pand aan de Lan-
ge Nieuw. ‘Mooie expositieruim-
te’, schoot er door hem heen. Dit 
idee liet hem niet meer los en sa-
men met Adrie Hoekstra gaf hij 
handen en voeten aan dit plan. 
Hij benaderde de verantwoorde-
lijk mensen bij de gemeente Vel-
sen en die zegden hun mede-
werking toe. Daarna benader-
de hij collega-amateur kunste-
naars en ook die reageerden en-
thousiast. Naast hen wil Ton ook 
zijn leerlingen de kans geven om 
hun werk te laten zien. ,,Het pand 
aan de Lange Nieuwstraat is uit-
stekend geschikt als expositie-
ruimte. Het is ruim en licht en het 
ligt centraal. Iedereen kan zich bij 
mij aanmelden, of het nu om fo-
to’s, schilderijen of beelden gaat. 
Er hebben al heel wat Velsense 
kunstenaars hun medewerking 
toegezegd, maar er zijn nog en-
kele plekjes vrij.” De expositie zal 
geopend zijn voor het publiek van 
dinsdag tot en met zaterdag in 
de maand februari, van 13.00 tot 
16.00 uur. De opening zal zijn op 
zaterdag 1 februari om 13.00 uur. 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Ton Jongejans via 
tonjongejans@kpnmail.nl.

Nieuwe maître-sommelier 
voor Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Ruth Engels 
is de nieuwe maître-sommelier 
van sterrenrestaurant De Vrien-
den van Jacob op Landgoed Duin 
en Kruidberg. Engels neemt het 
stokje over van Sietse van Zanten, 
die na drie jaar een nieuw carriè-
repad inslaat.
,,Het is altijd mijn droom geweest 
om te werken in een toprestau-
rant’’, aldus Engels. ,,Na eerdere 
werkervaring opgedaan te hebben 
als Sommelier en Maître-Somme-
lier, kan ik nu vol overgave starten 
bij De Vrienden van Jacob.’’
Engels studeerde aan de Hotel-
school Maastricht, waarna zij zich 
verder heeft verdiept in het wijn-
vak. In de tussentijd deed zij werk-
ervaring op in hotels en restau-
rants en werd zij actief lid bij het 
Gilde van Sommeliers.

Sietse van Zanten gaat aan de 
slag bij wijnleverancier AdBiben-
dum. Na vele jaren in de horeca 
gewerkt te hebben, wil hij zich nu 
verder verdiepen in het verkopen 
van mooie wijnen.

Velsen - De politie heeft afge-
lopen zaterdagavond en in de 
nacht van zaterdag op zondag 
een alcoholcontrole gehouden 
op de Parkweg in Velsen. Hierbij 
werden door de politie 150 blaas-
testen afgenomen en werden drie 
drankrijders uit het verkeer ge-
haald. Tegen de drankrijders is 
proces-verbaal opgemaakt.

Alcohol-
controle

Tegen 
geparkeerde 

auto’s gereden
IJmuiden - Een 48-jarige auto-
mobilist uit Rotterdam werd afge-
lopen zaterdagavond rond 21.15 
uur aangehouden op de Cep-
heusstraat. De politie kreeg een 
melding dat er op de Planeten-
weg een automobilist tegen zes 
geparkeerde auto’s was gereden. 
De auto was hierna met hoge 
snelheid weggereden in de rich-
ting van de Linnaeusstraat. Een 
getuige reed achter de auto aan 
en zag de bestuurder een hore-
cagelegenheid aan de Cepheus-
straat in rennen. Agenten troffen 
hier de auto van de verdachte aan 
met draaiende motor en schade 
aan de achterzijde. De 48-jarige 
man werd in de horecagelegen-
heid aangehouden voor het verla-
ten van de plaats van ongeval en 
voor rijden onder invloed. 
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Directeur/bestuurder WBV 
vertrekt per 1 juli

Per 1 juli beëindigt de heer Kuné zijn werkzaamheden als directeur/bestuurder 
bij Woningbedrijf Velsen om met vroegpensioen te gaan. Mede als gevolg van de 
ziekte van zijn vrouw heeft hij er voor gekozen om  meer tijd in de privé sfeer te 
besteden.
Op 1 juli sluit de heer Kuné een bestuursperiode van 8 jaar af bij Woningbedrijf 
Velsen. Een periode die gekenmerkt is door veel veranderingen. Veranderingen in 
de eigen organisatie maar ook in de corporatiesector als geheel. Dat zal de ko-
mende jaren niet veel anders zijn: er komt nog veel op de woningcorporaties af. Tot 
aan het moment van zijn vertrek is de heer Kuné betrokken bij die veranderingen 
en ontwikkelingen. Gelukkig staat Woningbedrijf Velsen er goed voor en kan de 
toekomst met vertrouwen tegemoet worden gezien. Inmiddels is door de Raad van 
Commissarissen een begin gemaakt met de opvolgingsprocedure.  Zodra een op-
volger bekend is wordt zorg gedragen voor een zorgvuldige en tijdige overdracht 
van de werkzaamheden. 
De precieze datum van het afscheid van de heer Kuné bij Woningbedrijf Velsen is 
nog niet bekend.

The Travel Club Anita Böhm organiseert dit jaar weer 
groepsreizen met Nederlandstalige begeleiding. De reizen 
zijn voor 65+ers, hebben een laag reistempo en zijn niet te 
intensief. Gezelligheid staat voorop! 
Op het programma staan: 17 mei cruise vanaf Rotterdam 
met de prestigieuze Holland America Line een week naar 
de Noorse Fjorden, 22 september cruise met de Costa Ma-
gica vanaf Venetië naar Bari, Athene, Olympia, Izmir en Du-
brovnik, 25 juni en 27 augustus een 3-daagse busreis naar 
Brugge en Gent.  (25/6 en 22/9 exclusief voor alleengaan-
den).
The Travel Club Santpoort Zuid Anita Böhm, 023 5374041 of 
06 16038164; e-mail: Anita.Bohm@TheTravelClub.nl of zie 
www.TheTravelClub.nl/AnitaBohm.

Met trots mag Fletcher Hotels haar nieuwste aan-
winst Landgoedhotel Renesse toevoegen aan haar 
portfolio van offi ciële trouwlocaties. Dit schitterende 
hotel is gelegen op een prachtig landgoed en op 300 
meter van Slot Moermond, waar bruidsparen hun 
huwelijk kunnen voltrekken. 
Om dit te vieren organiseren alle trouwlocaties van 
Fletcher Hotels een speciale trouwactie in de maand 
januari. De 24 offi ciële trouwlocaties van Fletcher 
Hotels zijn verspreid door het hele land. Hotel-Resort 
Spaarnwoude biedt een unieke ligging aan het water 
dat in combinatie met de omgeving een hele mooie 
fotoreportage oplevert. In de grote zalen kan er uit-
gebreid gefeest worden waarna het echtpaar in de 
mooie bruidssuite nog even na kan genieten.
Bij een bezoek aan Hotel-Resort Spaarnwoude krij-

Feestelijke actie voor aanstaande bruidsparen

Heemskerk – Op 10, 11 en 12 januari vindt een 
nieuwe editie van de Decorade plaats met mo-
derne en klassieke kunst en antiek. Zo’n veer-
tig kunstgaleries, beeldende kunstenaars en an-
tiquairs uit alle windstreken presenteren hier 
hun aanbod. Denk aan meubelen in Jugendstil 
en Biedermeier, Art Deco glas, sieraden, schil-
derijen, tin, zilver en koper, prenten, beelden in 
brons en steen, porseleinen serviezen, zilveren, 

glas- en kristalobjecten, foto’s, keramiek, colla-
ges, historische prenten, stadsplattegronden en 
regiokaarten. Men kan informatie krijgen over 
de restauratie- en reparatiemogelijkheid van 
kunstwerken en antiek of een stuk laten taxe-
ren. Vrijdag 10 januari van 19.00 tot 22.00,  za-
terdag 11 en zondag 12  januari van 11.00 tot 
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.de-
corade.nl.

Nu bij Special Health: Hoe fi t ben jij?

Begeleide groepsreizen voor senioren

023Aikido bekend van Aikido in Haarlem, begint 20 januari in 
gymzaal de Weid en is hiermee de allereerste Aikidoschool in Vel-
serbroek. Aikido is een vechtsport die je herkent aan de ronde 
en dynamische bewegingen. Anders dan bij andere vechtspor-
ten is Aikido niet ontwikkeld om aanvallen fysiek te incasseren, 
maar om de aanval van de tegenstander te neutraliseren met een 
worp en/of klem.
Bij 023Aikido krijg je les van Hans Boersma. Hij is in 2001 met Ai-
kido begonnen en heeft twee jaar bij grootmeester Christian Tis-
sier in Parijs getraind. Hans Boersma: “Aikido is naast een schit-
terende vechtsport waar je lekker je energie in kan stoppen ook 
een mooi instrument om in balans te komen met jezelf en je om-
geving.”. 
Om vrijblijvend kennis te maken met Aikido biedt 023Aikido een 
introductiecursus van vier weken aan. De introductiecursus be-
gint op maandag 20 januari of woensdag 22 januari en duurt 4 
weken. Meer informatie: www.023aikido.nl.

Op zondag 19 januari organiseert de Munten- en Postze-
gelOrganisatie (MPO) een nieuwe verzamelbeurs met gra-
tis taxaties in Heiloo. 

Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseer-
den zullen van 10.00 tot 16.00 uur hun weg vinden naar 
het Fletcher Hotel Heiloo op de Kennemerstraatweg 425. 
Hier worden die dag vele duizenden munten, postzegels 
en bankbiljetten uit binnen – en buitenland aangeboden. 
Er zijn munten vanaf de Grieks/Romeinse periode tot en 
met de nieuwste euro’s, postzegels vanaf de allereerste uit 
1852 en bankbiljetten in alle soorten en maten. Al eens een 
munt van 2000 jaar oud in handen gehad? Of het bankbil-
jet ‘Tientje van Lieftinck’? Ook misdrukken van munten en 
postzegels kunnen veel geld waard zijn. Tevens kan men 
op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude an-
sichtkaarten gratis laten taxeren.  

Eerste Aikidoschool
in Velserbroek

Nieuwe verzamelbeurs 
met gratis taxaties

gen de bezoekers een overzicht van alle mogelijkheden, 
een uitgebreide rondleiding en deskundig advies over ‘de 
grote dag’. Om deze opening te vieren nodigt Fletscher 
Hotels alle aanstaande bruidsparen uit om de unieke 
trouwlocaties te komen bekijken. Indien de bruiloft voor 

14 februari 2014 gereserveerd wordt, ontvangen zij maar 
liefst 5% korting op het totale huwelijksfeest.
Fletcher Hotel Spaarnwoude, Oostbroekerweg 17, 1981 
LR Velsen-Zuid, 023-5370548. Zie ook www.hotelresort-
spaarnwoude.nl

Do-In is een bewegingsvorm voor het 
strekken merdianen. Meridianen zijn 
energiestromen in het lichaam gekop-
peld aan organen. Do-In is een uitste-
kende manier om fi t te blijven en tege-
lijkertijd enorm veel klachten te voor-
komen. Tegenwoordig zijn we er aan 
gewend om ons stijf te voelen met al-
lerlei klachten tot gevolg. De oefenin-
gen zullen uw gezondheid en vitaliteit 
bevorderen. 
Do-In doe je rustig en ontspannen, het 

is geen competitie. Het kan door ieder-
een worden beoefend (jong en oud, fi t 
of niet), op iedere plaats en neemt re-
latief weinig tijd in beslag. 15 Minu-
ten per dag is al voldoende om je li-
chaamshouding te verbeteren, je spie-
ren te versoepelen, je ademhaling te 
verdiepen en je weerstand te verho-
gen.
Tamara de Boer, Klassieke Shiatsu & 
Do-In. www.shiatsuvelsen.webklik.nl 
of 06-30024064

Do-In, een uitstekende manier om fi t te blijven
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Beestenboel bij boerenkoolmaaltijd 
Velsen-Zuid - Zaterdag 11 janu-
ari werd bij scoutinggroep Wiawa-
ha het jaar weer traditioneel ge-
opend met de Boerenkoolmaal-
tijd. Voordat de welpen (7-11 jaar), 
scouts (11-14 jaar) en explorers 
(14-17 jaar) gingen eten, zorgden 
ze met elkaar voor een spetteren-
de Beestenboelshow. 
Eerst werd de groep opgewarmd 
met de Vogeltjesdans. Daar-
na voerden de meiden in groep-
jes en sommige zelfs helemaal al-
leen hun thuis ingestudeerde act 
op. Er werd onder andere gedanst 
op Katy Perry’s ‘Eye of the Tiger’ 
en ‘Kriebelkrabbel’ van Kinderen 
voor Kinderen. De liedjes ‘Kuiken-
tje Piep’, ‘Dikkertje Dap’ en ‘7 klei-
ne visjes’ werden door de mei-

den knap gezongen. Zo stonden 
er dus een heleboel dierenacts op 
het podium. Om het extra beeste-
rig te maken, werd er na de op-
tredens niet gewoon geapplaudis-
seerd, maar werd er zo hard mo-
gelijke een dierengeluid nage-
daan.
Dat de meiden van scouting Wi-
awaha niet bang zijn om zichzelf 
te laten zien, bleek ook tijdens de 
kersttijd. Toen ging de groep, als 
goede daad voor de medemens, 
kerstliedjes zingen voor de bewo-
ners van verpleeghuis Velserduin 
in Driehuis. Dat werd door ieder-
een heel erg leuk gevonden.
Na de Beestenboelshow verruilde 
iedereen haar mooie dierenout-
fit weer voor het scoutinguniform 

en kon er worden genoten van de 
heerlijke boerenkool, met worst 
natuurlijk en daarna nog een lek-
ker toetje. 
Zo werd het een zeer geslaag-
de opkomst en zijn de meiden 
het jaar beestachtig goed begon-
nen. Ook de ouders worden aan 
het begin van het nieuwe jaar niet 
vergeten. 
Terwijl de leden lekker aan het 
eten waren, zorgde het bestuur 
bij een gezellig vuurtje voor lekke-
re warme glühwein en chocolade-
melk. En dat smaakte erg goed. Zo 
zijn de ouders, die toch minstens 
zo belangrijk zijn als de leden, het 
nieuwe jaar ook goed begonnen.
Meer informatie: www.wiawaha.nl 
of wiawaha@hotmail.com.

IJHmusementsorkest swingt erop los
Velsen-Zuid - Niet bij het nieuw-
jaarsconcert van het IJHmuse-
mentsorkest geweest? Dan heeft 
u wat gemist. Wat is dit nieuwe or-
kest met een goede start begon-
nen! Uitdagende swingende mu-
ziek, soms wat rustige werken er 
tussen door. Echt een orkest waar 
aan je kan zien dat ze er zin in 
heeft. 
Lekker gevarieerd programma, 
en leuk en verfrissend om naar te 
luisteren en te kijken. Meer dan 
anderhalf uur vermaak van de bo-
venste plank. Schitterende so-
lo’s van diverse leden uit dit or-
kest. Twee bigbandswing werken 
met gastzanger: Dennis Coppen. 
Een prachtig gespeeld stuk door 
de saxsectie met ‘Sax in the city’. 

En dit alles onder leiding van de 
inspirerende dirigent Theo Blee-
ker. Het IJHmusementsorkest is 
de goede weg ingeslagen, en dat 
was duidelijk te zien en te horen 
aan het publiek die in grote geta-
le aanwezig was en met enthou-
siasme het nieuwjaarsconcert ver-
lieten. Waaronder ook Wethouder 
W.E. Westerman van onder ande-
re Cultuur. Een genot om dit orkest 
aan het werk te zien!
Uiteraard zal dit orkest nog vele 
malen te zien zijn in Velsen dit jaar, 
met de grote finale op 1 novem-
ber 2014 in de stadsschouwburg 
in Velsen waar dit orkest m.m.v ve-
le bekende zangers, instrumenta-
listen, en solisten een spetteren-
de ‘Promsnight’ neer gaan zet-

ten. Een avondvullend program-
ma voorzien van een hoogwaardig 
amusementsgehalte, zodat niet al-
leen het oor, maar ook de ogen en 
het hart zullen worden geraakt en 
vermaakt. Net zoals op dit schit-
terende nieuwjaarsconcert van 
het IJHmusementsorkest van Mu-
ziekvereniging IJmuider Harmonie. 
Een keer een repetitie meema-
ken, of wellicht onderdeel worden 
van dit mooie vernieuwende or-
kest? Men kan rustig eens langs-
komen op de woensdagavond aan 
de Tolsduinerlaan 12 om dit or-
kest aan het werk te zien. Meer 
informatie: ijhmusementsorkest@
ijmuiderharmonie.nl. Hier een klei-
ne selectie van dit concert. Zie ook 
www.ijmuiderharmonie.nl

IJmuiden - Het vrijwilligersteam 
van het Kerbert Dierentehuis ont-
ving vorige week maandag de Ida 
Zilverschoonprijs. De prijs, een 
geldbedrag van 250 euro, kregen 
zij uitgereikt van de Stichting Ida 
Zilverschoon vanwege hun inzet 
voor dieren. Deze stichting be-
heert een fonds dat wordt ingezet 
ter ondersteuning van personen 
of organisaties die zich inzetten 
voor het beschermen van dieren.
Vrijwilligers zijn de drijvende 
kracht achter het Kerbert Dieren-
tehuis. Zonder hen zou het niet 
mogelijk zijn de dieren op te van-
gen en de zorg te geven die ze 
verdienen. 
Het Kerbert Dierentehuis is in 
1956 opgericht om zwerfdieren, 
dieren in nood en dieren die niet 

bij hun eigenaar kunnen blijven, 
op te vangen. Jaarlijks worden in 
het Kerbert Dierentehuis circa 700 
katten en 200 honden opgevan-
gen. Het vrijwilligersteam zet zich 
zeven dagen per week in om voor 
al deze dieren een nieuw thuis te 
vinden.
De Dierenbescherming Noord-
Holland Noord is trots op de vrij-
willigers van het Kerbert Dieren-
tehuis en hoopt dat deze onder-
scheiding meer mensen stimu-
leert om vrijwilligerswerk te gaan 
doen. 
De Dierenbescherming is 100 
procent afhankelijk van giften en 
donaties en is voor het uitvoe-
ren van haar activiteiten voor een 
groot deel afhankelijk van de inzet 
van vrijwilligers.

Topsporters op Vellesan
Velsen - Dinsdag 21 januari krij-
gen de ruim 200 leerlingen van de 
sportaccentklassen van het Vel-
lesan College clinics van beken-
de Nederlandse topsporters. Met 
deze speciale topsportdag in on-
der meer het Tata Steel Stadion 
viert de school het 15-jarig be-
staan van het sportprofiel en geeft 
ze het startschot voor de vernieu-
wing van de sportaccentklassen. 
De middag begint met een pre-
sentatie van Mark Huizinga, olym-
pisch kampioen judo, over ‘Top-
sport en onderwijs’. Daarna volgen 
de leerlingen een clinic door een 
topsporter. Behalve een judoclinic 
van Mark Huizinga kunnen ze kie-
zen voor hockey met Taeke Tae-
kema, turnen met Herre Zonder-
land, voetballen met Telstar-trai-
ner en -voetballers, schermen met 
Jeroen Divendal of badmintonnen 
met Imke van der Aar. Dit sport-
evenement van het Vellesan Colle-
ge wordt mede mogelijk gemaakt 
door medewerking van Telstar.
Het Vellesan College heeft het 
sportprofiel 15 jaar geleden op-
gezet om sport en onderwijs op 
een goede manier te combine-
ren. Leerlingen van vmbo, mavo, 
havo en vwo kunnen in de onder-
bouw kiezen voor de sportklas. 
Ze hoeven geen topsporttalent te 
zijn, maar ze moeten wel een toe-
latingstest doen en een motiva-
tiebrief schrijven. In de sportklas 
hebben leerlingen naast de regu-
liere lessen wekelijks extra les-
sen sport en bewegen. Ze komen 

in aanraking met allerlei sporten. 
Ook krijgen ze theorie, bv. over 
blessures, gezonde voeding en le-
ren organiseren. In de bovenbouw 
kunnen de leerlingen kiezen voor 
sport als examenvak. Leerlingen 
met een mavo-sportprofiel gaan 
daarna naar het CIOS; de havo-
vwo-sportprofielleerlingen krijgen 
zonder meer toegang tot de ALO 
(Academie voor Lichamelijke Op-
voeding). Hierover zijn tussen het 
Vellesan College en de ALO twee 
jaar geleden afspraken vastgelegd 
in een convenant. Dit schooljaar is 
het Vellesan College bij wijze van 
experiment begonnen met het ge-
bruik van de iPad als hulpmiddel 
in de sportaccentklassen. Leerlin-
gen bekijken filmpjes met uitleg 
van oefeningen zodat ze die oefe-
ningen zelf kunnen doen. Ook ma-
ken ze opnames in de les van bij-
voorbeeld een salto of een hand-
stand; aan de hand van de opna-
me analyseren ze de bewegingen. 
Verder gebruiken ze apps om trai-
ningsschema’s en teamindelingen 
en dergelijke te maken. Volgend 
schooljaar wordt de iPad vast on-
derdeel van de sportlessen. Ook 
wordt de lesmethode gedigitali-
seerd. Het Vellesan College is aan-
gesloten bij het landelijke Netwerk 
Sport Accent Scholen, een groep 
van ruim 30 scholen met sportac-
centklassen. Het netwerk bewaakt 
de kwaliteit van de aangeboden 
programma’s. De naam ‘Sport Ac-
cent School’ is een kwaliteitslabel 
van KVLO en NOC*NSF.

Schaaktoernooi
Velsen-Zuid - Het Gymnasium 
Felisenum organiseert op don-
derdagmiddag 30 januari 2014 de 
zeven en twintigste editie van het 
jaarlijkse IFES: Interscholair Feli-
senum Schaaktoernooi, van 13.30 
uur tot ongeveer 16.00 uur.
Voor dit schaaktoernooi worden 
leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 
van de basisscholen uit de regio 
uitgenodigd. Gemiddeld doen er 
50 enthousiaste, jonge schakers 
mee. Tijdens het toernooi zal ook 
het schoolschaakkampioenschap 

van het Gymnasium Felisenum 
zelf plaatsvinden. Dat belooft 
vuurwerk, want het Gymnasium 
Felisenum is het afgelopen jaar 
Nederlands kampioen geworden 
tijdens het NK slim schaken en 
heeft tevens het intergymnasiaal 
schaaktoernooi der zelfstandige 
gymnasia gewonnen.
Het schaaktoernooi vindt plaats 
in de aula van het Gymnasium 
Felisenum aan de Van Hogendor-
plaan 2 en is toegankelijk voor 
publiek. 

Kerbert in de prijzen
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‘NOORD’ gelanceerd
Santpoort-Noord - Het nieuwe 
magazine ‘NOORD’ komt is gis-
teren verschenen. Deze glossy is 
een cadeau voor alle inwoners van 
Santpoort-Noord en geeft een le-
vendig beeld van het dorp, van de 
sfeer, de bijzondere plekken en de 
geschiedenis van mensen en din-
gen. Zo leren de bewoners elkaar 
en hun omgeving nog beter ken-
nen. Dat is het doel: mensen met 
elkaar verbinden.
Het is een bijzondere, eenmalige 
uitgave, echt een bewaarexem-
plaar, niet alleen door de mooie, 
sprankelende beelden, maar ook 
door de warme en persoonlij-
ke teksten daarbij. Het is niet zo-
maar een glossy, ‘NOORD’ vertelt 
interessante, grappige, ontroeren-
de verhalen over Santpoort-Noord 
en de Santpoorters. Over mensen, 
bedrijven, monumenten, van he-
den en verleden, voor alle genera-
ties, van jong tot oud. Daarmee is 
Santpoort-Noord het tweede dorp 
met een dorpsmagazine. Het suc-
ces van de eerste glossy ‘DRHS’, 
die twee jaar geleden in Driehuis 
uitkwam, smaakte naar meer.
Het magazine is een initiatief van 
bladenmaker | grafi sch en multi-
media ontwerper Edith van Beek 
van IN VORM. Van Beek: ,,Voor 
mij is de essentie verbinding, mijn 
doel is dat ‘NOORD’ niet alleen 
herkenning oproept bij de Sant-
poorters, maar dat zij elkaar en de 
omgeving echt beter leren kennen. 
Ook de artikelen over Santpoortse 
ondernemers dragen daartoe bij. 
Hoe beter de mensen hen kennen, 
hoe groter de kans dat het loka-
le ondernemen bevorderd wordt. 
En daarbij verbindt het ook de on-
dernemers onderling. Door samen 
te werken versterken ze elkaar 
en bereiken ze meer. Eén en één 

wordt zo meer dan twee.’’ Het re-
sultaat is een blad met mooie ver-
halen over het dorp en zijn bewo-
ners en ondernemers.
Bijzonder is dat deze lancering 
niet mogelijk was geweest zon-
der de medewerking van diver-
se Santpoortse ondernemers. In 
het weekend na de kick-off wordt 
het magazine huis-aan-huis ver-
spreid door de Rowans, jongens 
van 15-18 jaar, van Scouting Rad-
boud. Extra exemplaren zijn van-
af maandag 20 januari te koop bij 
The Read Shop in de Hoofdstraat 
in Santpoort-Noord (zolang de 
voorraad strekt.
Het 116 pagina’s tellende ‘NOORD’ 
wordt gedrukt in een oplage van 
ruim 4.000 exemplaren. Van Beek: 
,,Het is fantastisch geweest om dit 
magazine te maken en we kunnen 
niet wachten om het blad aan het 
dorp cadeau te doen. Het was niet 
mogelijk geweest dit project te re-
aliseren zonder de steun van 83 
Santpoortse ondernemers en de 
Gemeente Velsen. En, niet te ver-
geten, de inzet van het team van 
28 medewerkers.’’ Zie ook www.
dorpsmagazine.nl.

‘t Mosterdzaadje
Muzikale familie en 
de mooiste duetten

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 17 januari om 20.00 uur 
speelt de befaamde muziekfami-
lie Erdös prachtige werken van 
Haydn, Schumann en Brahms en 
het meesterlijk trio van Arensky.  
Moeder Andrea Hornyak is pi-
aniste, vader is de cellist Csaba 
Erdös en dochter de violiste Bo-
glarka Erdös. 
Op zondag 19 januari om 15.00 
uur zullen er de mooiste duet-
ten klinken in ‘t Mosterdzaad-
je. Uitvoerenden zijn: Hester 

Hentzepeter- sopraan en Karen 
Langendonk- alt. Aan de vleu-
gel Arwen Christiaanse. Een fris 
en veelzijdig concert vol mooie, 
droevige, opzwepende en rond-
uit grappige duetten op het pro-
gramma. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Driehuis - Zondagavond 19 ja-
nuari verzorgt de Engelmundus 
Cantorij uit Driehuis om 19.15 
uur een Vesperviering in de En-
gelmunduskerk. De samenkomst 
zal ongeveer drie kwartier duren, 
waarin gebed, zang en orgelspel 
een meditatieve weldaad zijn in 
de hectische wereld waarin wij 
leven. Tijdens de viering wor-
den werken gezongen en ge-
speeld van Roselli, Richard Ayle-
ward, Valkestijn, Wiliam Mathi-
as, Vaughan Williams en Hubert. 
Voorganger is pastor Wigchert. 
De Engelmundus Cantorij Drie-
huis staat onder leiding van di-
rigent/organist Joop Heeremans.

Vespers
in Engel-

munduskerk

Driehuis - Lokale duurza-
me energiecoöperatie Ener-
giek Velsen organiseert iedere 
derde dinsdag van de maand 
een Energie(k) Café. Het doel 
hiervan is in contact te ko-
men en te blijven met inwo-
ners van Velsen op het gebied 
van duurzame energie. En om 
aan te geven wat er nu speelt 
en wat (fi nancieel) mogelijk en 
interessant is. Energiek Velsen 
beantwoordt vragen op het ge-
bied van eigen energie op-
wekken. Ieder Energiek Ca-
fé wordt er kort een onderdeel 
van duurzame energie behan-
deld. Voor 21 januari staat het 
thema ‘energiebesparing’ cen-
traal, toegelicht door een van 
de leden van de coöperatie. 
Daarnaast is er voldoende tijd 
en ruimte om van gedachten te 
wisselen en vragen te stellen 
over bijvoorbeeld de inkoop-
acties van zonnepanelen door 
de coöperatie. Energiek Velsen 
heeft inmiddels ruim 50 leden, 
geen winstoogmerk en is een 
initiatief van inwoners van Vel-
sen. De coöperatie wil energie-
besparing en duurzame ener-
gie bevorderen. Door onder 
meer gezamenlijke inkoopac-
ties en het plaatsen van pa-
nelen op gezamenlijke daken. 
Iedereen is welkom op deze 
avond in Oma’s Kamer van Ca-
fé Middeloo in Driehuis. Inloop 
vanaf 20.00 uur. Zie ook www.
energiekvelsen.nl.

Energie(k) Café

‘And so it goes’
Afscheidsconcert
Han Bruinenberg

Velsen - Na maar liefst 32 jaar 
muzikaal leiderschap heeft Han 
Bruinenberg in de zomer van 
2013 afscheid genomen van vo-
caal dubbelkwartet Cigale uit 
Velsen. Als eerbetoon verzorgt 
Cigale een afscheidsconcert, 
met tal van hoogtepunten uit 32 
jaar Cigale, op 31 januari van-
af 20.15 uur in de Dorpskerk in 
Santpoort-Noord.
Cigale was altijd onlosmakelijk 
verbonden met zijn inspireren-
de muzikaal leider Han Bruinen-
berg. Vanaf de oprichting van 
het zanggezelschap, 32 jaar ge-
leden, vormde hij de motor. Hij 
heeft Cigale aan de top van de 
Nederlandse amateurkoren lich-
te muziek gebracht.  Het was 
dan ook een grote verrassing 
voor velen dat Han aan het eind 
van de zomer van 2013 besloot 
ermee op te houden. Want ook 
op je 63-ste – inmiddels de leef-
tijd van Han – kan je toe zijn aan 
een nieuwe uitdaging, in zijn ge-
val: het (opnieuw) oppakken van 
de penselen.
Natuurlijk wilde Cigale niet stil-
letjes afscheid nemen van Han 
Bruinenberg. Daarom verzorgt 
het dubbelkwartet een bijzon-
der afscheidsconcert op 31 ja-
nuari. Kaarten kosten 10 euro en 
zijn te reserveren via de websi-

te www.cigalevelsen.nl. Na af-
loop van het concert heffen we 
samen met Han het glas op een 
mooie periode.
Hoe is het nu verder met Ciga-
le? Gelukkig is er In korte tijd  
een nieuwe muzikaal leider ge-
vonden: de jonge, veelbelovende 
conservatorium-student Sjoerd 
Jansen. 
Nu nog een nieuwe tenor en dan 
is Cigale weer compleet. Want 
‘so it goes’: goede dingen hou-
den soms op te bestaan, maar 
er ontstaan altijd weer nieuwe 
goede dingen.

Suomi crosscompetitie

Santpoort-Noord - Op zater-
dag 11 januari was er bij Atletiek 
Vereniging Suomi in Santpoort 
Noord een crosscompetitiewed-
strijd voor pupillen en junioren. 
Aan deze wedstrijd hebben on-
geveer 800 atleten deelgenomen.
De jongste pupillen liepen 600 
meter over het gras van het 
sportpark en moesten hierbij 
ook enkele hindernissen nemen. 
De overige pupillen liepen vanaf 
het sportpark over het naastgele-

gen grote veld. Het veld dat door 
de regen glad en modderig was, 
was zwaar om te lopen, maar dat 
is dan ook crossen. De meeste 
pupillen (6 tot 12 jaar) moesten 
hierbij een ronde lopen van 1250 
meter. De junioren (12 tot 18 jaar) 
moesten afstanden van 2 tot 4 ki-
lometer afl eggen. Hierbij ging het 
parcour over het grote veld naast 
het sportpark en over de bol-
lenvelden van Nijssen. Een ex-
tra hindernis vormde de zandop-
slag naast het bollenveld, waarbij 
tot twee keer toe een behoorlijke 
zanddijk moest worden beklom-
men. De winnares van de meis-
jes junioren A, Femke van de Pal 
van AV Zaanland, was juist blij 
met deze zware hindernis, want 
hier kon ze het verschil maken. 
Het weer viel ondanks de som-
bere voorspellingen ontzettend 
mee. ‘s Morgens tussen 11 en 12 
uur had het een beetje geregend, 
maar het was een prachtige zon-
nige middag. Voor alle deelne-
mers en de organisatie was het 
echt genieten. Op de foto: Kim 
de Lange van AV Suomi met ach-
ter haar een meisje van GAC uit 
Hilversum passeren de zanddijk, 
meisjes junioren C.

Aanrijding 
scooter en auto
Santpoort-Noord - Afgelopen 
vrijdagmiddag even na 15.00 uur 
heeft op de Hoofdstraat naar de 
aansluiting op de A208 een aan-
rijding plaatsgevonden tussen 
een scooter en een auto. Naar 
verluidt is één van beide door 
het rode licht gereden en is de 
scooter in aanrijding gekomen 
met de auto. De jongeman is met 
hoofdletsel met spoed overge-
bracht naar het
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Rabobank Stratenteams 
Velserbroek in startblokken
Velserbroek - Wie wordt de 
grote winnaar van de 24ste editie 
van het Rabobank Stratenteams 
Toernooi? De L. Brownstraat zal 
de titel verdedigen. Vrijdagavond 
17 januari vanaf 18.00 uur en za-
terdag 18 januari vanaf 12.00 uur 
start het Rabobank Stratenteams 
Toernooi in het Polderhuis. Vele 
Velserbroekers kijken hier hals-
reikend naar uit. Deze editie 
draagt een speciaal tintje.
Voor Rob Tousain en Peter Gel-
dof is het de 20ste keer dat zij dit 
evenement organiseren. 
Alle straten lopen er  keurig 
bij tijdens de wedstrijden in de 
shirts van de sponsors Braak 
Velsen, Rabobank Velsen en 
Omstreken,Van Waalwijk van 
Doorn, Centragas van Galen/In-
stallcenter HvH en Winkelcen-
trum Velserbroek) die het toer-
nooi financieel ondersteunen. 
Petra en Rinus Otte van de bar 
staan met hun medewerkers 
in de startblokken om  alle be-
zoekers van een hapje en een 
drankje te voorzien. Van de 25 
deelnemende straten gaan na dit 
weekeinde zes straten door naar 
de finale op 25 januari. Mot-

to; ‘Winnen is natuurlijk prach-
tig, maar meedoen is geweldig.’ 
De bewoners die niet zelf voet-
ballen worden opgeroepen hun 
straat te komen aanmoedigen. 
Ook tijdens de voorronden zijn 
er kinderactiviteiten:panna voet-
bal voor de jeugd en sminken 
voor de allerkleinste. 
Op de finaledag, 25 januari, heeft 
de organisatie enkele acts waar 
de bezoekers van kunnen gaan 
genieten.  De paaldans act van 
drievoudig Nederlands Kam-
pioene Lisa Jo laat het publiek 
verbazen met haar weergalo-
ze beheersing aan de paal. De 
dancers van Michelle zorgt  voor 
een leuke Dance- en cheerlea-
ders act. Reflex uit Heemskerk, 
winnaar van Mission Olympics 
2013, zal tijdens de rust optre-
den. 
Met trots kunnen Rob en Peter 
vertellen dat het RTL7-Sterren-
team naar Velserbroek komt. Het 
team zal bestaan uit profvoetbal-
lers en bekende artiesten waar-
bij het zanggehalte hoog is. De 
avond wordt afgesloten met een 
de ouderwetse, drukke en gezel-
lige feestavond.

Tussenstand Hofstede 
biljarttoernooi

Velserbroek - Het biljarttoer-
nooi van BC de Hofstede is in-
middels twee weken onderweg 
en de strijd in de poules blijft on-
gekend spannend.
In poule A leidt na twee wedstrij-
den het Visserhuis met 167 pun-
ten. Tweede staat het team van 
de Heerenduinen met 156 pun-
ten. Derde en vierde staan Ter 
Hagen (81) en Hofstede A (74). 
Beide teams moeten hun tweede 
wedstrijd nog spelen en hebben 
dus nog volop kansen op een 
goede klassering in de poule. De 
uitslag van de zaterdagwedstrijd 
was Heerenduinen–Ter Hagen 74 
–81 en die op maandag: Visser-
huis–Heerenduinen: 78 – 82. 
In poule B staat Hofstede B na 
twee wedstrijden met 171 pun-
ten riant aan de leiding. Twee-
de staat het Terras met 157 pun-
ten. De teams van de Watertoren 
en IJmuiden staan derde (75) 
en vierde (72) maar moeten hun 

tweede wedstrijd nog spelen. 
Ook in deze poule zijn er voor 
alle teams nog volop kansen op 
een goede klassering. Hofstede 
B heeft hierbij de beste papieren 
omdat die op zaterdag wel heel 
overtuigend het Terras met 91– 
76 versloeg.
Zaterdag 18 januari worden de 
volgende poulewedstrijden ge-
speeld. Gestart wordt om 9.00 
uur door Hofstede A tegen de 
Heerenduinen. Om 13.00 uur 
is de beurt aan IJmuiden en de 
Watertoren. Op maandag 20 ja-
nuari speelt Ter Hagen tegen 
Hofstede A; aanvang 9.00 uur. 
Op zaterdag 25 en maandag 27 
januari worden de laatste poule-
wedstrijden gespeeld. Dan ook 
zal bekend worden welke ploe-
gen zich voor de finaledag op 8 
februari weten te plaatsen.
Op al deze dagen staat voor be-
langstellenden de deur van het 
wijkcentrum de Hofstede open.

Spel- en behendigheid
Santpoort-Zuid - Onlangs in-
troduceerde manege Kennemer-
gaarde een nieuw thema: spel- 
en behendigheidsmiddag. In een 
reeks van zondagmiddagen krij-
gen de kinderen de kans om al-
lerlei spelletjes met en op een 
pony te ‘spelen’. 
Al spelend leren om handig met 
je paard om te gaan, hoe leuk is 
dat? De stoelendans, maar dan 
andersom op je paard zitten, of 
leren om snel van en op je paard 
te gaan zonder zadel. Sommige 
paarden zijn absoluut geschikt 
om bijvoorbeeld een turnend 
kind op hun rug te hebben, dat 
dan ook nog eens vanaf de ach-
terkant van het paard erop zal 
springen. Het vergt enige oefe-
ning, maar al doende leert men 
snel. Wanneer dan dit gezellige 
uurtje wordt afgesloten met hal-
stertouwtje trekken tegen de lei-

ding, en de kinderen aan de bar 
iets te drinken en snoepen krij-
gen, dan is toch de middag wel 
compleet! Kortom, een leuk, ie-
dere maand terugkerend, evene-
ment.

Santpoort-Noord - De poli-
tie is op zoek naar getuigen van 
een poging straatroof die afge-
lopen zondagavond, rond 22.15 
uur, plaatsvond. Een 33-jarige 
man uit Velserbroek fietste op 
de Vlietweg in Santpoort-Noord 
toen hij twee onbekende man-
nen naar de kruising zag lopen. 
Op het moment dat hij langs de 
mannen fietste pakte een van de 
twee hem vast waardoor hij op 
de grond viel. De mannen be-
dreigden het slachtoffer, maar 
deze gaf niets waarna de man-
nen er hardlopend vandoor gin-
gen in de richting van de voet-
balvelden. De daders hadden 
hun gezicht bedekt waardoor er 
geen goed signalement is. Getui-
gen worden gevraagd contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844 (lokaal tarief). Anoniem 
melden kan ook via 0800-7000.

Poging 
straatroof

Santpoort-Noord - Maandag 20 
januari houdt de Numismatische 
Kring Kennemerland haar maan-
delijkse bijeenkomst in Het Terras, 
Stationsgebouw Santpoort aan de 
Santpoortse Dreef.Op deze avond, 
vanaf 19.00 uur, natuurlijk een ge-
zellig samenzijn, een leuke veiling 
met interessante kavels, die men 
vooraf kan bekijken. Ook zal Dick 
Drijver iets vertellen over het be-
gin van de muntslag van de Grie-
ken. Iedereen is van harte welkom 
op deze avond, een goede gele-
genheid om kennis te maken met 
een mooie en interessante hobby. 
Meer informatie: 023-5383754 of 
06-26404240.

Muntenveiling
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Stadsschouwburg Velsen 75 jaar
‘Uit maar toch thuis’ als 
wonderbaarlijk geheim
IJmuiden - Zondagmiddag vier-
de Stadsschouwburg Velsen 
een groot maar toch intiem ver-
jaardagspartijtje ter ere van het 
75-jarig jubileum. In een lang-
zaam voldruppelende theater-
zaal onthulde schouwburgdirec-
teur Jacob Bron een ‘wonder-
baarlijk geheim’. Wat vormt het 
succes van deze schouwburg, 
zo geliefd bij artiesten en bezoe-
kers? Het geheim blijkt te zitten 
in de intimiteit, in het behang, de 
vloerbedekking en schemerlam-
pen. ,,Mensen voelen zich daar-
door uit, maar toch thuis’’, ont-
hulde Jacob Bron. ,,Je zou het 
niet geloven, maar er passen 
ruim 700 bezoekers in deze zaal, 
maar zo voelt dat niet.’’ Hij ver-
telde zelf over het ontstaan van 
de schouwburg in 1939, het Rex 
Theater, eerst nog alleen film-
zaal, maar in de 50’er jaren om-
gebouwd tot theater met toneel, 
kleedkamers en coulissen. Stich-

ter van het theater was mevrouw 
Dekker-Noorduin die de zaal, 
met vooruitziende blik en hart 
voor cultuur, bouwde in het duin.  
In 1960 droeg zij het theater, na 
jaren onderhandelen, over aan 
de gemeente Velsen. 
Jacob Bron bedankte alle me-
dewerkers en bewoners van het 
theater, alle wethouders cul-
tuur en alle vrienden van Stads-
schouwburg Velsen voor hun in-
zet en het kopen van de kaartjes. 
Alle aanwezigen werden getrak-
teerd op een stukje van de enor-
me feesttaart.
In het theater genoten zondag 
velen van de festiviteiten in de 
zaal, de rondleidingen en de he-
le theatrale sfeer in onze eigen 
Stadsschouwburg Velsen.
Dit is nog maar het eerste feest-
je van een rij, want het seizoen 
2014/2015 zit boordevol extra 
feestelijk theaterplezier met nog 
enkele speciale verrassingen.

Aanhoudingen in 
onderzoek drugshandel
Velsen - De politie heeft dins-
dag elf verdachten aangehou-
den in een onderzoek naar drugs-
handel en witwassen. De meeste 
aanhoudingen werden verricht in 
Wieringen, IJmuiden en Velsen.
Het strafrechtelijk onderzoek, on-
der leiding van het Landelijk Par-
ket, richt zich onder meer op 
voorbereidingen om grote partij-
en cocaïne te importeren vanuit 
Venezuela en witwassen. Met het 
oog op deze geplande transpor-
ten hebben de verdachten eind 
2012 in Denemarken een zeil-
schip gekocht dat zou worden 
gebruikt om de cocaïne over te 
brengen vanuit Venezuela. Waar-
schijnlijk wilden de verdachten 
de partijen cocaïne in de buurt 
van de Nederlandse kust over-
laden op verschillende kleinere 
boten om de pakkans te verklei-
nen. Een vissersgezin uit Wierin-
gen speelde een sleutelrol in het 
onderzoek. Het vermoeden is dat 
de familie nautische kennis lever-
de en haar vissersbedrijf inzette 

als dekmantel. De politie heeft de 
drie eigenaren van het vissersbe-
drijf aangehouden. Het gaat om 
een 61-jarige man en zijn twee 
zonen van 39 en 37 jaar. In de-
zelfde gemeente werd een 39-ja-
rige verdachte aangehouden die 
vanaf de wal belangrijke hand- 
en spandiensten verrichtte voor 
de vissersfamilie. Zijn vriendin is 
eveneens aangehouden.
In Almere en Velsen zijn twee ver-
dachten van respectievelijk 53 en 
44 jaar aangehouden die een be-
langrijke rol hebben gespeeld 
bij de aanschaf van het zeilschip 
waarmee de cocaïne van Vene-
zuela naar Nederland zou wor-
den gebracht. Andere aanhou-
dingen vonden plaats in Den Hel-
der, IJmuiden en Almere.
Bij de aanhoudingen is beslag 
gelegd op meer dan 200.000 eu-
ro contant geld, diverse auto’s, 
waaronder twee dure Mercedes-
sen en twee dure BMW’s, twee 
vissersschepen en twee vuurwa-
pens.

Voorwoord
Telstar-FC Volendam

Op het moment dat je met een 
slecht gevoel de winterstop in 
gaat, sta je altijd extra te trappe-
len om de tweede seizoenshelft 
te beginnen. Dat is bij ons niet 
anders. De mannen zijn er daar-
om helemaal klaar voor om de 
tweede seizoenshelft te begin-
nen, en we kunnen direct flink 
aan de bak.
De eerste seizoenshelft heeft ons 
niet gebracht waar wij op had-
den gehoopt. We zijn de com-
petitie heel sterk begonnen en 
hebben een tijd lang bovenin de 
ranglijst mee kunnen draaien. 
Na deze goede periode hebben 
wij een vrije val gemaakt op de 
ranglijst waardoor we nu op een 
positie staan waar wij niet wil-
len staan, maar waar wij ook niet 
horen. Intern hebben we natuur-
lijk gezocht naar redenen waar-
om ons spel lange tijd onder de 
maat is geweest. Het heeft ook 
niet te maken met geluk of pech 
want over een heel seizoen valt 
dat tegen elkaar weg te strepen 
.We zullen daarom ons spel moe-
ten verbeteren, een tandje ex-
tra geven en het publiek weer vol 
achter ons krijgen. Dat zijn de in-
grediënten om de punten te be-
houden. 
In de winterstop hebben wij rus-
tig kunnen toewerken naar de 
tweede seizoenshelft. In tegen-
stelling tot vorig jaar zijn wij dit 
jaar niet op trainingskamp ge-
gaan en hebben wij gewoon 
naast het stadion getraind. Het 
is goed om de batterij weer op te 
laden en om kleine pijntjes te la-
ten helen. Het geeft ons ook de 
mogelijkheid om de eerste sei-
zoenshelft te evalueren, pijnpun-
ten aan te stippen en in oefen-

wedstrijden een aantal jongens 
de mogelijkheid te gunnen zich-
zelf in de kijker te spelen. De 
wedstrijd tegen HFC EDO liep 
helaas uit op een teleurstelling. 
Hoewel wij graag verder had-
den gespeeld na de rust, kon-
den wij de beslissing van Ruud 
Bossen respecteren om de wed-
strijd te staken. De wedstrijd te-
gen Excelsior was een wed-
strijd met twee gezichten. Voor 
de rust kwamen wij  goed ge-
noeg in ons eigen spel, en lieten 
we zien voorin erg scherp te zijn 
en gingen we 0-2 de rust in. In 
de tweede helft, mede door een 
flink aantal wissels, lukte het ons  
niet meer om ons eigen spelen. 
We gaven Excelsior de ruimte om 
zich terug te knokken in de wed-
strijd en zorgden er zo voor dat 
we de voorsprong alsnog weg-
gaven. Genoeg stof om over na 
te denken en mee te puzzelen. 
Ik zou u graag vanaf deze posi-
tie namens de gehele technische 
staf en spelersgroep een mooie 
tweede seizoenshelft wensen! 

Marcel Keizer

Film ‘Het Diner’ in 
Witte Theater

IJmuiden - Vrijdag 17 en woens-
dag 22 januari (20.30 uur) draait 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 de film ‘Het Diner’. 
De broers Lohman, Serge, een po-
liticus in de race voor het premier-
schap en Paul, een mislukte ge-
schiedenisleraar maar nu huis-
man, gaan met hun vrouwen Ba-
bette en Claire uit eten. Er wordt 
over koetjes en kalfjes gepraat, 
maar tegelijkertijd heerst er een 
duidelijke spanning. Ze vermijden 

het onderwerp waarvoor ze eigen-
lijk zijn samengekomen: hun kin-
deren. Die hebben iets verschrik-
kelijks op hun geweten wat hun 
toekomst kan verwoesten. Maar 
wie weet wat en hoever ga je als 
ouder om je kind te beschermen?
Verfilming van het boek van Her-
man Koch. 
Met onder andere Daan Schuur-
mans, Jacob Derwig, Kim van 
Kooten en Thekla Reuten. De toe-
gang bedraagt 7,50 euro.

Velsen – Het Bomenplan uit 2003 
is onderdeel van het groenbeleids-
plan. Onlangs is het Bomenplan 
geëvalueerd en geactualiseerd. 
Inmiddels is sinds 2003 80 pro-
cent van de geplande vervanging 
van bomen gerealiseerd. Een van 
de afspraken was dat bomen in 
een straat of laan pas worden ver-
vangen als 50 procent van de bo-
men dood of ziek is. Dat zou ech-
ter ook kunnen betekenen dat ge-
zonde bomen worden gerooid, of 
dat dode bomen lang moeten blij-
ven staan. Deze afspraak wordt 
op verzoek van bewoners daar-
om aangepast tot meer maatwerk. 
Een boom kan dan eerder worden 
vervangen. Het structureel rooien 
van bomen in een straat gebeurt 
meestal tegelijk met renovatie 
van de riolering of het opknappen 
van buurten en straatwerk. Verder 
wordt een bestand van bomen bij-
gehouden met informatie over ver-
schillende bomen, waardoor meer 
kwaliteit bij nieuwe aanplant kan 
worden geboden.

Maatwerk voor 
Bomenplan

Velsen – De gemeente Velsen fi-
nanciert maatschappelijk werk op 
alle basisscholen. Schoolmaat-
schappelijk werkers hebben nu 
een vaste plek in de zorgteams 
van basisscholen. Daardoor kun-
nen leerkrachten of intern be-
geleiders leerlingen waarover zij 
zich zorgen maken directer hel-
pen aan steun. Het gaat dan bij-
voorbeeld over leerlingen die pro-
blemen hebben met sociale vaar-
digheden, of worstelen met ge-
voelens rondom een scheiding 
of rouw, depressie of pesten. De 
schoolmaatschappelijk werkers 
zijn in dienst van Socius, die ook 
het algemeen maatschappelijk 
werk in de gemeente bieden. In 
het schooljaar 2012-2013 zijn 126 
leerlingen voor het schoolmaat-
schappelijk werk aangemeld. Het 
schoolmaatschappelijk werk voor 
middelbare scholen is in een late-
re fase opgezet, daarover zijn nu 
nog geen gegevens bekend.

Betere zorg op 
basisscholen 

Velsen - Cillessen, Veltman, Dens-
wil, Serero, Hoesen en Klaassen 
hielden Telstar op 5 augustus 2013 
met veel moeite van zich af. Een 
paar maanden later wonnen de-
zelfde spelers gemakkelijk van FC 
Barcelona. Wie mogen er op 31 ja-
nuari voor Jong Ajax spelen tegen 
Telstar? Steun Telstar of kom kijken 
naar de kinderkamer van de Am-
sterdamsche grootmacht. Wegens 
grote vraag is het vanaf heden mo-
gelijk om kaarten te kopen bij de 
hoofdingang van het Tata Steel 
Stadion. Ook voor de vissersplaat-
senderby Telstar–FC Volendam van 
17 januari zijn kaarten reeds be-
schikbaar in de voorverkoop.

Voorverkoop 
Jong Ajax
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Verkiezingsmanifest 
LGV vers van de pers
IJmuiden - Dinsdagmorgen 
is met een luide knal (van een 
champagnekurk) de verkiezings-
campagne van LGV van start ge-
gaan. In Folkerts Design & Prin-
ting rolden de eerste manifesten 
en posters uit de persen en wer-
den direct door Jeffrey Folkerts 
overgedragen aan Gerard Vosse, 
in 2005 initiatiefnemer van LGV 
en zijn opvolger fractievoorzitter 
Leo Kwant.
Bij deze gelegenheid werd stil-
gestaan bij het afscheid van Ge-
rard Vosse van zijn geesteskind. 
Gerard trekt zich voor de ver-
kiezingen terug als actief politi-
cus. Hij heeft altijd verkondigd, 
dat hij 70 jaar een mooie leef-
tijd vindt om te stoppen en hij 
heeft het volste vertrouwen dat 
zijn opvolger Leo Kwant en de 
nieuwe generatie het LGV ge-
dachtegoed verder zullen uitdra-
gen. LGV’ers van het eerste uur: 
Don Verhulst, Hans Hendriks en 
Greetje Broek gingen Gerard al 
voor. Greetje besloot onlangs 
haar activiteiten als actief poli-
tica te beëindigen om meer tijd 

te kunnen besteden aan andere 
zaken. Zij heeft lange tijd -voor-
al ook achter de schermen- veel 
papierwerk verricht als fractiese-
cretaris en steunfractielid en vol 
overtuiging gebruik gemaakt van 
haar actief stemrecht. In het vers 
gepresenteerde verkiezingsma-
nifest geeft LGV aan welke uit-
gangspunten de kiezer zouden 
kunnen overhalen LGV te gaan 
stemmen. Het gericht zijn op de 
plaatselijke situatie, zelfs tot op 
wijkniveau. Het met gezond ver-
stand te begrijpen houden van 
politieke voorstellen en beslis-
singen. Zeggen wat je gaat doen 
en ook doen wat je hebt gezegd, 
moet het vertrouwen van de kie-
zer in de politiek gaan vergroten. 
Het zijn de pijlers waarop het 
manifest is gebouwd. De volle-
dige tekst van het manifest is te 
lezen op lgv-velsen.nl, waar ook 
een verkorte weergave in punten 
is te downloaden.
De LGV’ers zijn klaar voor de 
campagne en roepen alle Velse-
naren op vooral toch gebruik te 
maken van hun stemrecht.

Eerste nieuwjaarsborrel 
Schoutenboulevard
IJmuiden - De eerste nieuw-
jaarsborrel van de buurt Schou-
tenboulevard is een groot suc-
ces geworden. De opkomst en 
de sfeer waren, evenals het weer, 
geweldig en daaruit bleek dat 
dit zeker niet eenmalig is ge-
weest. De Schoutenboulevard is 
de buurt rondom de Schouten-
straat, tussen Wijk aan Zeeërweg 
en IJmuiderstraatweg.
Wat  men wil bereiken met dit 
soort buurtinitiatieven is de be-
woners met elkaar verbinden 
door saamhorigheid, sfeer en ge-

zelligheid. Daardoor weten be-
woners wie er in de buurt wonen 
en kunnen ze, wanneer dat nodig 
is, een beroep op elkaar doen.
Een van de bewoners zei: ,,We 
zullen met z’n allen zoals het er 
nu naar uitziet door alle bezuini-
gingen, veel langer in onze wo-
ning moeten blijven wonen, de 
hulp via instanties wordt steeds 
minder en dus zullen we steeds 
meer van onze medemensen af-
hankelijk worden, en dan is het 
spreekwoord van een goede 
buur heel erg belangrijk!’’

Exposities in 
Bibliotheek 

Velsen
IJmuiden - De hele maand janu-
ari exposeren Marleen van Beu-
zekom en Chris Hoppen-brou-
wer in de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden. Bij de ingang in de vi-
trines heeft Marleen van Beuze-
kom haar ‘Jut en Jullie’-expositie. 
Marleen van Beuzekom (29 jaar) 
had al tijdens haar studie tot in-
dustrieel ontwerper het talent 
om ergens de schoonheid van 
in te zien, wat anderen niet op-
merken. Zo ook nu zij in IJmui-
den vlakbij het strand woont. Het 
is verbazingwekkend wat je alle-
maal kan vinden op het strand 
aan andermans afgedankte of 
achtergelaten spulletjes. Chris 
Hoppenbrouwer heeft zijn foto-
expositie in het Theater van de 
bibliotheek. Chris hoppenbou-
wer (50 jaar) fotografeert al van-
af zijn jeugd. En dat omvat alles 
wat hem bekoort, raakt of inte-
resseert. Beide exposities zijn de 
hele maand januari te bezichti-
gen in de Centrale Bibliotheek.

Finale bij Biljart 
Vereniging Velsen
Santpoort-Zuid - Aanstaand 
weekend wordt bij Biljartver-
eniging Velsen aan Wüstelaan 
79, de finale 1e klas Libre Dis-
trict Duinstreek 2013-2014 ver-
speeld.  Deze wordt verspeeld 
vanaf vrijdagavond 17 januari 
19.30 uur, zaterdag vanaf 11.00 
uur en zondag vanaf 12.00 uur. 
Publiek is welkom. 
Dit is een weekend waarin de 
biljarters, die gemiddeld tus-
sen de 4,00 en 7,00 libre spelen,  
gaan uitmaken wie zich kampi-
oen voor het seizoen 2013-2014 
van het district mag noemen. 
Het deelnemersveld (8 perso-
nen) is sterk vertegenwoordigd 
door drie spelers van de orga-
niserende vereniging Velsen. 
Deze libristen, die zich in de 
voorwedstrijden voor deze fina-
le wisten te plaatsen, zijn IJmui-
denaar Jeroen Heeremans met 
een moyenne van 6.37, Sant-
poorter Joep Duits met 5,12 en 
Haarlemmer Theo Dreijer met 

5,01.  De partijlengte bedraagt 
120 caramboles.
Een mooie gelegenheid om 
weer eens te aanschouwen hoe 
enthousiast en vaardig (buiten 
de cafésfeer) het biljartspel he-
den ten dagen wordt beoefend 
in clubvorm. 
De (selfsupporting)vereniging 
van circa 50 personen, kan ove-
rigens nog leden plaatsen. De 
clubavonden zijn op maandag, 
dinsdag (middag en avond) en 
donderdag. Er kan, op dinsdag 
na, elke middag vrij gespeeld 
worden. De toegang is gratis 
en er zijn consumpties verkrijg-
baar aan de bar tegen redelij-
ke prijzen. Voorts zijn er goe-
de mogelijkheden om lessen in 
deze tak van sport te krijgen te-
gen zéér gereduceerde tarie-
ven.
Zie ook: www.bvvelsen.nl voor 
informatie, ook over deze fina-
le of ga naar www.districtduin-
streek.nl.

‘Naakt’ in pARTerre
Velsen-Zuid - Met ‘Naakt’ pre-
senteert pARTerre een zeer bij-
zondere tentoonstelling, waar-
in de zes schilders Kris Spinho-
ven, Joanna Quispel, Paul Gorter, 
Wendelien Schönfeld, Bert Osin-
ga en Sander Steeman, na jaren, 
hun collectieve modelschilder-
sessies memoreren. De groten-
deels in het begin van de jaren 
‘90 ontstane schilderijen, aqua-
rellen, pastels, houtsneden en 
tekeningen kwamen voort uit de 
behoefte naast het werken naar 
de natuur ook te werken naar 
model.
Zo’n 4 jaar achtereen, één dag in 
de week, kwamen bovenstaande 
kunstenaars bijeen op het ate-
lier van Wendelien Schönfeld in 
Amsterdam om naar levend mo-
del te schilderen of te tekenen. 

Een sessie duurde maximaal 3 
uur, de werken zijn klein, vanwe-
ge de praktische reden om tijd 
te winnen. Het resultaat, door de 
vlotte werkwijze, het snel keuzes 
moeten maken, liegt er niet om, 
er is een virtuositeit en sponta-
niteit zichtbaar, van hoog niveau. 
Beheersing van techniek, gevoel 
voor vorm, kleur en ‘goed kun-
nen kijken’, zijn een eerste ver-
eiste.  
Dat deze zes kunstenaars dit vol-
ledig beheersen en dat ieder op 
zijn eigen karakteristieke wijze 
dit laat zien, is boeiend en na ja-
ren weer zichtbaar bij pARTer-
re. De opening van de expositie 
vindt plaats op zondag 19 januari 
om 16.00 uur in pARTerre, Toren-
straat 7 in Velsen Zuid. Publiek is 
van harte welkom.

RTV Seaport 
presenteert 

nieuwe naam
Velsen - De lokale omroep van 
Velsen voert en nieuwe naam: 
RTV Seaport. Deze wijziging sluit 
aan bij het naamgebruik van an-
dere lokale en regionale zenders. 
Los van de naam zijn de huis-
stijl en de website in een nieuw, 
fris jasje gestoken. De wijzigin-
gen in naam en huisstijl vloei-
en voort uit de organisatorische 
veranderingen die een jaar ge-
leden zijn ingezet.  RTV Seaport 
wil zich meer professionalise-
ren en een breder platform bie-
den voor alle groepen uit de sa-
menleving van Velsen. Hiervoor is 
een betere en moderne commu-
nicatie nodig. Het nieuwe logo en 
vooral de website moeten daar-
voor gaan zorgen. RTV Seaport-
voorzitter Roel Huisman: ,,Radio 
en Televisie kun je niet meer los 
van elkaar zien, het gaat om een 
geïntegreerde communicatie-
mix. Ook  social media zijn daar-
bij van belang. Bovendien willen 
we bouwen aan één helder merk, 
dat wordt dus RTV Seaport. Uit-
eindelijk gaat het om meer her-
kenbaarheid van de omroep en 
betere vindbaarheid van alle pro-
gramma’s en nieuwsberichten.”
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Colofon

Activiteiten in 
Dorpshuis het Terras

Sinds 1 januari 2014 maakt 
Dorpshuis het Terras in Sant-
poort-Noord deel uit van de 
Stichting Welzijn Velsen. ,,Het 
Dorpshuis aan de Santpoort-
se Dreef biedt inwoners tussen 
50 en 80 jaar van het dorp een 
reeks van mogelijkheden aan 
voor ontspanning’,’ weet be-
heerder Piet Hoogsteder die al 
7 jaar organisatorisch verbon-
den is aan Het Terras. Samen 
met Theo Heeremans doet hij 
op vrijwillige basis het beheer 
van het Dorpshuis. ,,Het Terras 
is met vereende krachten, na 
een brand in het gebouw aan 
de Terrasweg,  tot stand geko-
men in het oude NS-station van 
Santpoort-Noord. Dit is een bij-
zondere locatie. Piet Hoogste-
der: ,,We zijn heel trots op ons 
nieuwe onderkomen en kun-
nen onze bezoekers een leuk, 
gevarieerd  programma aan-
bieden van maandag t/m zon-
dag. De meeste activiteiten vin-
den plaats tussen maandag en 
vrijdag. Er kan zowel in clubver-
band als vrij worden gebiljart. 
Er is schilderen, wandelen, kla-
verjassen, bloemschikken, sie-
raden maken, bridge en Men-
sendieck. Ook hebben we een 
postzegelclub, EHBO en een 
soos op zondagmiddag vanaf 

14.00 uur. Wat ook heel leuk is: 
een Open Tafel op woensdag-
middag om 16.30 uur. Daar kun 
je je voor opgeven.” Piet Hoog-
steder sluit af: ,,Voor elk wat 
wils, zou ik willen opmerken. Bij 
interesse, kom eens langs bij 
ons, er is altijd een kopje kof-
fie te krijgen, of bel ons nieuwe 
telefoonnummer: 023-3031228.” 
Tijdens de nieuwjaarsrecep-

tie in het Terras op maandag 
6 januari heeft Allart van De-
venter, de directeur van SWV, 
de bestuursleden van Stichting 
Dorpshuis het Terras bedankt 
voor hun geweldige inzet de af-
gelopen jaren. SWV zal nu, sa-
men met de beheerders, ervoor 
zorgen dat de activiteiten in Het 
Terras ook het komende jaar 
kunnen plaatsvinden.

Spil/Kansen & Zo – Op dins-
dag- en woensdagochtend en 
op woensdag- en donderdag-
middag wordt er door Kansen & 
Zo gekookt en gegeten in de Spil 
voor volwassenen. Van 9.30 tot 
13.00 uur en van 15.15 tot 19.00 
uur. Voor de dinsdagochtend 
zoeken wij met spoed nieuwe 
vrijwilligers, en mensen die wil-
len invallen. U begeleidt samen 
met een andere vrijwilliger de-
ze activiteit en u bedenkt samen 
met de deelnemers het menu. 
Houdt u van koken en van het 
begeleiden van mensen? Vindt 
u het gezellig om met anderen 
in de keuken bezig te zijn en sa-
men te eten? Neem dan contact 
op met Yvonne Roozekrans: 06-
23802814.

Kookvrijwilliger 
gezocht

Velsen - Het Praathuis is voor ie-
dereen die beter Nederlands wil 
leren spreken. Samen met de vrij-
willigers Marianne, Janny, Mar-
jon en Gerda en met elkaar kunt 
u praten over de dagelijkse din-
gen. Dat kan gaan over ervarin-
gen op straat, op school, inburge-
ringscursus, over werk (zoeken), 
gewoonten, gebruiken en re-
gels in Nederland, kinderen, en-
zovoort. Per keer betaalt u 1 eu-
ro voor thee/ koffie. Elke dinsdag 
kunt u van 13.30 tot 15.30 uur te-
recht bij Het Praathuis. Afgelo-
pen dinsdag zaten we in Centra-
le Bibliotheek Velsen. Aanstaan-
de dinsdag 14 januari zien we u 
graag in: Buurtcentrum de Spil, In 
IJmuiden. Kijk voor de data en de 
locatie op het affiche of de flyer. 
Meer weten? Bel Nurcan Arslan, 
0255-510186 of nurcanarslan@
welzijnvelsen.nl.

Het Praathuis

Buurtsport - Is meer bewegen 
ook uw goede voornemen? Zou 
u wel willen sporten, maar weet u 
niet zo goed waar u terecht kunt? 
Neem dan nu contact op met Liza 
Ronde, Buurtsportcoach voor vol-
wassenen in IJmuiden. Samen 
kunnen we kijken welke sport en 
beweegmogelijkheden voor u ge-
schikt zijn. U kunt denken aan 
wandelgroepen, fietsgroepen, 
zwemmen, fitnessen, Dutch ten-
nis, bewegen op muziek en nog 
veel meer. Ook voor mensen met 
een kleine beurs zijn er voldoende 
mogelijkheden. Voor meer infor-
matie of een afspraak kunt u bel-
len naar 06-12798959 of langsko-
men in Buurtcentrum de Spil op 
maandag en woensdag. Aan een 
gesprek over sportmogelijkheden 
zijn geen kosten verbonden.

Meer bewegen 
in 2014?

Velsen - Het cursusbureau 
heeft op de volgende cursus-
sen nog enkele plaatsen. Voor 
kinderen: Jazzdance op zater-
dagochtend van 10.00 tot 11.00 
uur in Buurtcentrum de Dwars-
ligger. Kosten 66,50 euro voor 
17 lessen. Voor volwassen: 
Spaans op reis in Buurtcentrum 
de Dwarsligger kosten 94 euro 
voor 10 lessen van 1,5 uur. Zijn 
er mensen die belangstelling 
hebben om de workshop ‘Stop-
pen met roken’ te volgen? Dan 
kunt u mailen naar daniellavan-
delft@welzijnvelsen.nl  
Er zijn ook nog enkele plekken 
vrij bij yoga-cursussen op di-
verse  locaties. Nieuw: Mensen-
dieck in Dorpshuis het Terras 
in Santpoort-Noord op woens-
dagochtend van 9.00 tot 10.00 
en van 10.00 tot 11.00 uur. De 
kosten zijn 75 euro voor 12 les-
sen. Wilt u meer informatie dan 
kunt u bellen of mailen naar 
0255-548548 en vragen naar 
Daniella van Delft of mailen 
naar daniellavandelft@welzijn-
velsen.nl.

Nog enkele 
plaatsen!

De Mel-Watervliet - Dinsdag 
28 januari om 9.00 uur vertrekt 
de bus van Stichting Vrienden 
van Velsen-Noord (SVvVN) naar 
Volendam. In Volendam wordt 
een dagprogramma verzorgd 
door SimoneHoeve. Wat staat er 
op het programma? Ontvangst 
met koffie en cake, een rond-
leiding door SimoneHoeve ge-
volgd door een Hollandse lunch, 
een rondrit door Volendam met 
een plaatselijke gids, waarna de 
middag wordt afgesloten met 
folkloremuziek en een tombo-
la. Deelname aan dit gezellige 
dagje uit kost 27,50 euro, deel-
nemers moeten wel vriend zijn 
van SVvVN. Inschrijven vóór 20 
januari. Meer weten? Bel: 0251-
226445 (tijdens kantooruren).

Samen naar 
SimoneHoeve

De Dwarsligger - Uw nieuwe 
voornemen kan uitkomen, le-
ren fietsen! Op dinsdag 28 ja-
nuari start er een fietscursus in 
Sporthal Zeewijk. Deze cursus 
is bedoeld voor volwassenen die 
graag (beter) willen leren fietsen. 
De cursus omvat 15 lessen. De 
kosten van de cursus zijn 30 eu-
ro en als u geen fiets heeft kunt 
u deze kosteloos lenen. De eer-
ste 5 lessen zijn binnen, in sport-
hal Zeewijk, waar we fietsen tus-
sen 12.00 en 13.00 uur. Les 6 t/m 
15 is buiten, dat is op een an-
der tijdstip, namelijk van 10.00 
tot 11.00 uur. Inschrijfformulie-
ren kunt u ophalen en invullen 
bij De Dwarsligger. U kunt bij in-
levering van het inschrijfformu-
lier direct pinnen. Meer weten? 
Bel: 06-12798959 (Liza Ronde, 
Buurtsportcoach) of mail: liza-
ronde@welzijnvelsen.nl 

Leren fietsen

Spetterende 
Djembé Workshop

De Driehoek - Kent u dat; u 
loopt door een winkelcentrum 
en hoort plotseling het uitdagen-
de ritme van (djembé)trommels. 
U denkt: dat zou ik ook weleens 
willen proberen. Dat kan. Op 
zondag 26 januari en zondag 9 
februari organiseert Vkafé twee 
Djembé Workshops voor begin-
ners in Dorpshuis de Driehoek. 
Bij een Djembé workshop maakt 

u als groep samen muziek. Het 
leuke van een Djembé workshop 
is dat iedereen (met een beetje 
ritmegevoel) het kan. De Djem-
bé’s worden door Jur Heidema 
(de docent) meegenomen. Tijd: 
van 15.00 tot 16.00 uur. Kosten: 5 
euro per workshop. Aanmelden 
vóór 23 januari via: vkafe@hot-
mail.nl. Meer weten? Bel 0255-
520850 of www.vkafe.nl.

ZondagmiddagSooS
De Brulboei - Buurthuis De 
Brulboei organiseert een zon-
dagmiddagSooS voor senioren. 
De eerste zal zijn op zondag 19 
januari. Iedereen is natuurlijk van 
harte welkom in ons buurthuis; 
het is een middag waarin alles 
kan maar niets hoeft! Het doel is 
dat we met elkaar een gezellige 
middag hebben. Een leuk groep-
je vrijwilligers gaat deze middag 
organiseren. Wat wij willen is om 
mensen een gezellige middag 

te bezorgen waar iedereen wel-
kom is en er ook van alles wordt 
aangeboden zoals sjoelen, kaar-
ten enz. U kunt ook alleen een 
praatje komen maken! De zon-
dagmiddagSooS is zondag 19 ja-
nuari, 16 februari, 16 maart, 20 
april,18 mei en 15 juni. De SooS 
duurt van 14.00 tot 16.00 uur en 
kost  1,50 euro per keer Wij ho-
pen u graag te zien! Meer we-
ten? Bel 0255-510652 of mail in-
fo@buurthuisdebrulboei.nl.

De Dwarsligger - Zaterdag 8 
februari wordt er bij buurtcen-
trum de Dwarsligger weer een 
rommelmarkt gehouden. U bent 
vanaf 9.00 uur van harte wel-
kom. Wilt u een tafeltje reser-
veren, dan verzoeken we u van-
af maandag 3 februari te bellen 
met Gerda Broek (0255-522782) 
S.v.p. bellen na 9.30 uur!

Rommelmarkt 
in Dwarsligger
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Nieuwe verbinding A8-A9
Er is een nieuwe stap gezet voor 
een verbindingsweg tussen de 
A8 en de A9; donderdag 9 janua-
ri 2014 is daar een samenwerkings-
overeenkomst voor ondertekend. 
De werkzaamheden staan gepland 
voor 2018-2020.  

Uitgangspunt is de zogenaamde 
Heemskerkvariant, uitgevoerd als 
een provinciale weg met tweemaal 
twee rijstroken. Deze variant loopt 
van de A8 ter hoogte van de Nauerna-
sche Vaart naar de A9 ter hoogte van 
de aansluiting Heemskerk – de blau-
we lijn op het kaartje. Het streven is 

deze weg te realiseren in de perio-
de 2018-2020. De nieuwe verbinding 
moet leiden tot snellere reistijden 
tussen Zaandam en Heemskerk, ont-
lasting van de doorgaande wegen door 
Krommenie en Assendelft en zal bij-
dragen aan de robuustheid van het he-
le wegennet. De kosten van de aanleg 
zijn geraamd op € 150 miljoen euro.

Deelnemers zijn de provincie Noord-
Holland, Stadsregio Amsterdam, 
de gemeente Zaanstad en de vier 
IJmondgemeenten. Namens Velsen 
tekende wethouder Ronald Vennik. 
(foto: provincie Noord-Holland)

Werk aan rotonde Dreef
Santpoort-Noord
Een vrijliggend fietspad en ‘op-
vanglichten’ voor het autover-
keer – dat zijn de grootste ingre-
pen bij de rotonde Hagelinger-
weg – Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord. De plannen zijn te 
zien op dinsdag 28 januari in Ca-
fé-Brasserie De Wildeman.

De rotonde van de Hagelinger-
weg-Santpoortse Dreef gaat op 
de schop. Er komt een vrijliggend 
fietspad waardoor de veiligheid 
van fietsers beter wordt. Op de vier 
wegen die op de rotonde uitkomen, 
worden zogenaamde ‘opvanglich-
ten’ geplaatst. Hiermee wordt het 

autoverkeer voor de rotonde tijde-
lijk tegengehouden, zodat de bus-
sen op de rotonde niet hoeven te 
wachten op het autoverkeer. De ro-
tonde is deeltraject 3 van het HOV 
Velsen.

Het voorlopig ontwerp met bijbe-
horend inspraakdocument van de 
herinrichting ligt vanaf 9 januari 
tot 20 februari 2014 ter inzage. Het 
is ook te zien op dinsdag 28 janua-
ri, tussen 16.30 uur en 20.00 uur, 
in Café Brasserie De Wildeman in 
Santpoort-Noord. Dan kunt u ook 
vragen stellen en reacties geven. 
Meer informatie op www.velsen.nl.

Vuur van 6.000 kerstbomen
Aan de oproep om kerstbomen in 
te leveren voor 50 cent per stuk is 
op 8 januari 2014 massaal gehoor 
gegeven. De vrachtwagens met 
kerstbomen bleven maar komen.

De kerstboominzameling op 8 janu-
ari was een groot succes! Er was een 
enorme toeloop op alle negen loca-
ties. Met net iets meer dan 6.000 bo-
men (6.007 om precies te zijn) heb-
ben de kinderen het aantal van vorig 
jaar ruimschoots overtroffen; toen 
werden er 4.084 bomen gebracht. De 
verbranding zou om 18.30 uur begin-
nen, maar door de drukte werd er in 
IJmuiden en Santpoort op de laat-
ste vrachtwagens met bomen ge-

wacht. Hierdoor ging het vuur pas 
tegen 19.00 uur aan. Voor elke inge-
leverde boom kregen de kinderen 50 
cent. Om 16.00 uur was het geld zo 
goed als op. De adressen van kinde-
ren die met heel veel bomen kwamen 
zijn genoteerd; zij kregen hun ver-
goeding later. Dat geldt vooral voor 
kinderen uit Santpoort (337 bomen) 
en uit IJmuiden (470 bomen).

Op de verzamelplaatsen van Velser-
broek, Driehuis en Santpoort werd 
bijgehouden wie ter plekke de mees-
te bomen had geleverd. Deze kinde-
ren hebben onder begeleiding van 
de brandweer het vuur aangestoken. 
(foto: gemeente Velsen)

Belastingaanslag in Finbox
De aanslag voor de gemeentelijke 
belasting kunt u niet alleen digi-
taal betalen, u kunt hem ook digi-
taal ontvangen. Dat scheelt weer 
papier. Aanmelden voor 13 febru-
ari 2014.

Steeds meer burgers, bedrijven en 
organisaties maken gebruik van in-
ternetbankieren om facturen, aan-
slagen en waardedocumenten digi-
taal aan te leveren. Al sinds 1 decem-
ber 2012 kunnen inwoners van Vel-
sen hun gemeentelijke belasting-
aanslag digitaal ontvangen. De be-

talingswijze is hetzelfde als met een 
papieren aanslag en staat op de ach-
terkant van het aanslagbiljet. Uw di-
gitale aanslag wordt 7 jaar bewaard. 
Op het aanslagbiljet kan het volgen-
de staan: de WOZ-beschikking, de 
aanslag onroerende zaakbelasting, 
afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
hondenbelasting.  

Wilt u uw gemeentelijke aanslag 
2014 digitaal ontvangen, meldt u 
zich dan voor 13 februari aan via 
www.velsen.aanmeldenvoorfinbox.
nl.
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Hagen in de gemeente
Groene linten in de gemeente – 
dat zijn de hagen die Velsen aan 
het planten is. De gemengde, rui-
ge hagen zijn onderdeel van een 
groene verbinding voor plant en 
dier, die loopt van de duinen tot 
aan het recreatieschap Spaarn-
woude.

Medewerkers van de gemeen-
te planten hagen en houtwallen in 
Velsen. Onlangs gebeurde dat voor-
al tussen Santpoort en Driehuis, 
aan de westkant van de Hagelinger-
weg. De hagen zijn een groene ver-
binding tussen de duinen, de ver-
schillende landgoederen en het re-
creatieschap Spaarnwoude. Ze zor-
gen voor verfraaiing van het land-
schap en zijn verbindingselemen-
ten voor planten en dieren zoals 
egels, vlinders en vogels. 

Ook cultuurhistorisch passen de 
hagen in deze omgeving; vroeger 
werden de akkerlandjes er ook door 
omgeven. De hagen zijn samenge-
steld uit liguster, veldesdoorn en 
meidoorn. Het worden geen strak 
geschoren hagen, maar ze krijgen 
een meer natuurlijk, ruig uiterlijk.

De hagen passen in het landschaps-
beleidsplan van Velsen, editie de-
cember 2009. Het beleidsplan, 
dat een periode van ongeveer tien 
jaar omvat, staat op www.velsen.nl 
(Bestuur & Organisatie > Beleid > 
Landschapsbeleid). (foto: gemeen-
te Velsen)

Taart voor Velison Wonen
Per 1 januari is de fusie tussen de 
Velsense woningcorporaties Ken-
nemerhave en AWV Eigen Haard 
een feit.

De corporaties gaan samen verder 
onder de naam Velison Wonen. Ve-
lison Wonen is een corporatie met 

ruim 3.700 woningen en werkt van-
uit het kantoor aan het Sluisplein 25 
in IJmuiden. Wethouder Te Beest 
(Wonen) feliciteerde de directeuren 
Peter van Ling en Wim Mastenbroek 
namens de gemeente op 8 januari en 
bood hen een taart aan. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Gemeentegids gemist?
Begin december 2013 is de nieu-
we gemeentegids Velsen 2013-
2014 huis aan huis verspreid. 

Gebleken is dat hij niet op alle huis-
adressen is bezorgd. Wie de gemeen-

tegids niet heeft ontvangen, kan dat 
melden bij FMR Producties, tel. 
0223-661425 of via info@fmrpro-
ducties.nl. U krijgt dan een exem-
plaar thuisgestuurd.

HVC: inzameling op orde
In grote delen van Santpoort-
Noord en –Zuid, in Driehuis en 
een klein gedeelte van IJmuiden 
wordt het papier voortaan op een 
andere dag opgehaald. Betrokke-
nen krijgen een brief en het staat 
op de afvalkalender van HVC.

De digitale afvalkalender op de web-
site van HVC werkt weer naar beho-
ren. De problemen die eerder werden 
gemeld, zijn verholpen. Dat was nog 
lastig, omdat de inzameling van de 
papiercontainers in een aantal wij-
ken veranderd was. Om een en an-
der recht te trekken, heeft HVC extra 
rondes gereden om de papiercontai-

ners te legen volgens het oude sche-
ma. Vanaf nu wordt het papier vol-
gens het nieuwe schema opgehaald. 

De papierinzameling van minicon-
tainers is veranderd in bijna heel 
Santpoort-Noord en -Zuid, Driehuis 
en een klein gedeelte van IJmuiden. 
De bewoners van deze wijken ont-
vangen daarover deze week een brief 
van HVC.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
januari tot en met 10 januari 2014 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Westerduinweg 4,  wijzigen tanken-
park (06/01/2014) w14.000004;

Kruisberglaan 7 t/m 293, ver-
beteronderhoud Kruisbergflat 
(07/01/2014) w14.000006;
Makreelkade 9, melding brandveilig 
gebruik (08/01/2014) w14.000008;

Velsen-Zuid 
Oostbroekerweg 1, kappen 162 bo-
men (10/01/2014) w14.000009;

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 32, plaatsen 
schuur (07/01/2014) w14.000005.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Ronde Zonnedauw 9, kappen boom 
(07/01/2014) w14.000007.

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.

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 combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kromme Mijdrechtstraat 18, 
vergroten woning met uibouw 
(10/01/2014); w13.000459;
Kennemerlaan 32a, plaatsen luifel 
(10/01/2014); w13.000483.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 33, plaatsen dakop-
bouw (13/01/2014); w13.000393;

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 196, vervangen erker, 
begane grond vloer, doorbreken tus-
senmuur (08/01/2014); w13.000472;

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 59, bekleden ge-
vels (07/01/2014); w13.000464;
Wijnoldy Danielslaan 50, kappen 
boom (14/01/2014); w13.000538.

Velsen-Zuid
Kerkplein 3, plaatsen aanbouw en 
dakkapel (08/01/2014); w13.000424
Kerkesingel 1 (rijksmonument), 
vernieuwen dak (10/01/2014); 
w13.000516

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Teunisbloem 10, plaatsen twee dak-
kapellen (13/01/2014); w13.000486

Geweigerde omgevingsvergun-
ning – reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Velserbroek
De Zeiler 116, legaliseren ber-
ging (voortuin) (09/01/2014); 
w13.000477;
De Zeiler 134, legaliseren afdak 
(09/01/2014); w13.000478.

Verlenging beslistermijn
Duinweg of Duivelslaan 33, ver-
anderen en vergroten woning 
(06/01/2014); w13.000468;
Terrasweg 57, vergroten achterzijde 
woning (09/01/2014); w13.000426.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening
Standplaats art. 5:18

IJmuiden
31 maart tot en met 1 juli 2014, on-
derzoekwagen ten behoeve van het 
bevolkingsonderzoek borstkan-
ker, Kennemerplein (10/01/2014); 
u14.000131.

Aanvragen

Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen 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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier 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 Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen
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Raadscommissie IJmond op 21 januari 2014
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur. Voorzitter: C. Ockeloen.

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Inspreken Beleidsplan Jeugdhulp IJmondgemeenten 20152018
4. Beleidsplan Jeugdhulp IJmondgemeenten 20152018
5. Inspreken Beleidskader Decentralisatie Awbz

6. Beleidskader Decentralisatie Awbz
7. Rondvraag
8. Sluiting

Indien u wilt inspreken bij deze vergadering wordt u verzocht zich uiterlijk 
20 januari 10.00 uur aan te melden bij de griffier van de gemeente Beverwijk, 
de heer drs. M. van Engelshoven-Huls (0251256324)(email: griffie@bever-
wijk.nl)

Raadsplein op 23 januari 2014
Op 23 januari 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke 
locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1, 19.30-21.00
 ProvinciaaI InpassingsPlan (PIP)/ Milieueffectrapportage (MER) en DB-

FM contract Zeetoegang IJmond

2: Ruimte 2, 19.30-21.00
 Invoeren starterslening voor nieuwbouwwoningen IJmuiden

3: Ruimte 3, 19.30-21.00
 Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting

4: Ruimte 1, 21.30-23.00
 Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 22 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

Een samenvatting van deze sessies is terug te zien in de week na de vergade-
ring op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl.

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

een parkeerschijfzone (maximaal 
2 uur) in te stellen op de Beeck-
sanghlaan te Velsen-Noord (op het 
gedeelte tussen de Rijk de Waalweg 
en de gemeentegrens met Bever-
wijk), geldend op maandag t/m za-
terdag van 9:00 uur t/m 18:00 uur en 
op donderdag tot 21:00 uur. Aan deze 

maatregel wordt uitvoering gegeven 
door het plaatsen van de verkeers-
borden E10 en E11 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990, 
met een onderbord waarop de vol-
gende tekst is aangegeven: “ma t/m 
za van 9-18 h en do tot 21h”.

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.

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

Cypressenstraat 29, 1971 ZV IJmui-
den

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 

DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 7 januari 2014 beslo-
ten om de naam Berckenrode-
beek vast te stellen voor de beek 
in Santpoort-Zuid, conform de bij 
het besluit behorende kaart.

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

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

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

16 januari 201410

Landschap 
schilderen

Velsen-Zuid - Naar aanleiding 
van het succes van de tentoon-
stelling ‘Kennemer Landschap-
pen’ die daarom ook is verlengd 
tot en met 23 februari, organi-
seert Buitenplaats Beeckestijn 
een workshop landschap schilde-
ren op zondag 26 januari. Docen-
te Lottie Buit, zelf een van de ge-
selecteerde kunstenaars voor de 
tentoonstelling, zal u deze mid-
dag rondleiden langs de verschil-
lende landschappen die te zien 
zijn op Beeckestijn. Een prachti-
ge plek om inspiratie op te doen, 
waarna u zelf aan de slag kunt. 
,,Ik laat de deelnemers graag hun 
favoriete werk uitkiezen om een 
studieschets van te maken. Aan 
de hand daarvan begeleid ik hen 
bij het maken van een acrylschil-
derij op doek”, aldus Lottie Buit. 
Verf en schilderdoeken zijn aan-
wezig op Beeckestijn, maar u 
mag ook zelf aanvullend mate-
riaal meenemen. De workshop 
wordt gehouden op zondag 26 
januari van 13.00 tot 15.30 uur. 
Kosten: 27,50 euro, inclusief ma-
teriaal en entree. Reserveren via 
info@buitenplaatsbeeckestijn.nl 
Er is plaats voor tien personen.

Velsen - RTV Seaport, de lokale 
omroep voor Velsen, is op vrijdag 
17 januari tijdelijk uit de lucht. Dit 
omdat de uitzendlocatie van de 
televisie wordt verplaatst van de 
Kanaalstraat (gebouw Witte The-
ater) naar het Dudokplein (ge-
bouw Bibliotheek Velsen), waar 
de nieuwe redactie van RTV 
Seaport is gevestigd. Dit bete-
kent dat RTV Seaport gedurende 
de dag slecht of niet te ontvan-
gen zal zijn via Ziggo digitaal of 
kabel. De FM-zender (107.8 FM) 
en de website blijven wel gewoon 
‘on-air’, om u 24 uur per dag op 
de hoogte te houden van de ont-
wikkelingen in uw gemeente. Na 
de verhuizing is het helaas nog 
steeds niet mogelijk om via een 
andere provider dan Ziggo digi-
taal naar RTV Seaport te kijken. 
Zie ook www.rtvseaport.nl.

Seaport uit
de lucht

SP Velsen: verkiezings-
campagne is begonnen
Velsen - Afgelopen zondag tij-
dens de nieuwjaarsreceptie heeft 
afdelingsvoorzitter Gerko Buist het 
eerste exemplaar van het defini-
tieve verkiezingsprogramma Vel-
sen kleurt Rood overhandigd aan 
lijsttrekker Robert van Koten als 
officiële aftrap van de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen die op 19 maart worden ge-
houden. Tijdens de komende cam-

pagneperiode zullen enthousiaste 
SP-leden het kiezerspubliek bena-
deren met dit verkiezingsprogram-
ma waarin de concrete standpun-
ten voor een sociaal beleid in Vel-
sen met versterking van de men-
selijke waardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit overzichte-
lijk zijn vermeld. Binnenkort is het 
volledige verkiezingsprogramma 
te lezen op www.velsen.sp.nl.

Voorinschrijving 
Beeckestijn cross
Velsen-Zuid - Zondag 26 ja-
nuari organiseert AV Suomi de 
negende Beeckestijn Cross. 
Lopers kunnen zich tot en met 
20 januari inschrijven op www.
inschrijven.nl. Alle afstanden 
zijn ook toegankelijk voor re-
creatielopers.
Er zijn wedstrijdlopen over 9,3 
kilometer (mannen), 6,3 kilo-
meter (vrouwen), 3,3 kilometer 
(AB-junioren en neo senioren) 
en 1,6 kilometer (pupillen). Alle 
afstanden zijn ook toegankelijk 

voor recreatielopers. De cross 
vindt plaats op zondag 26 ja-
nuari in het park Beeckestijn in 
Velsen-Zuid. 
De start van de eerste loop 
(pupillen) is om 10.20 uur, van 
de laatste loop (6,3 en 9,3 km) 
om 11.30 uur. Na-inschrijving 
is mogelijk in de kantine van 
VV IJmuiden aan de Tolsdui-
nerlaan 8 in Velsen-Zuid op de 
dag van de loop, tot 20 minu-
ten voor de start. Zie ook www.
avsuomi.nl.

Mindfulness voor 
mensen met kanker
IJmuiden - Inloophuis Kenn-
merland start weer met mindful-
ness voor mensen kanker en hun 
naasten. De mindfulnesstraining 
helpt vaardigheden te ontwikke-
len om op een andere manier om 
te gaan met stress en daaraan 
gerelateerde klachten.
In deze methode staat het beoe-
fenen van mindfulness of aan-
dacht centraal, leren leven in het 
hier en nu. Met behulp van aan-
dacht oefeningen leer je zien hoe 
automatische reactiepatronen 
ontstaan en wat deze tot stand 
brengen. Je leert minder vanuit 
een automatische reactie te han-
delen waardoor stress, angst en 
lichamelijke klachten afnemen. 
De training bestaat uit een intake 
op 28 januari, acht bijeenkomsten 
van 2,5 uur, een stiltebijeenkomst 

van 4 uur, een terugkombijeen-
komst en een werkboek met vier 
cd’s. De bijeenkomsten vinden 
plaats op dinsdag 4, 11 en 18 fe-
bruari, 4, 11 en 18 maart, 8 en 22 
april van 9.45 uur tot 12.15 uur 
en op 1 april de stiltebijeenkomst 
van 10.00 tot 14.00 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 
Op indicatie van de huisarts en 
na het intakegesprek wordt de 
Mindfulnesstraining vergoed 
door de basisverzekering. Het 
cursusmateriaal is 75 euro (valt 
buiten de vergoeding).
Het intakegesprek én de training 
vinden plaats in het Inloophuis 
Kennemerland. Voor aanmelding 
of meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Inloophuis, te-
lefoon 023-8885367 of e-mail in-
fo@inloophuiskennemerland.nl.

De Savornin Lohman 
in de Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Cabaretière Jac-
quelien de Savornin Lohman, uit-
geroepen tot één van de ‘Smaak-
makers van 2013’, treedt op zater-
dag 25 januari exclusief op voor 
senioren in Kennemerland. Dit 
gebeurt op uitnodiging van ‘Ou-
de Helden Gaan Op Stap’, een on-
gesubsidieerd initiatief dat oude-
ren in de regio ondersteunt bij het 
sociaal en cultureel actief blijven. 
Jacquelien de Savornin Lohman 
draagt dit project van twee lokale 
zorgondernemers ‘een warm hart’ 
toe. Het eenmalig optreden van 
De Savornin Lohman vindt plaats 
in de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid. De ‘oudste cabaretière 
van Nederland’ speelt er op zater-
dagmiddag 25 januari haar jong-
ste theaterprogramma ‘Liedver-
maak’. In de kerk is plaats voor 200 
personen. Na afloop is er een in-
formele borrel. Oude Helden Gaan 
Op Stap is een project van Marcel-
le Wellema van MW Seniorenbe-
geleiding uit Santpoort-Noord en 
Janine Bosma van Oude Helden 
uit Haarlem. Deze twee zorgon-
dernemers werken tot dusverre 
belangeloos en zonder subsidië-
ring aan dit project om ouderen in 
de regio de mogelijkheid te bieden 
sociaal en cultureel actief te blij-
ven. Het tweetal zoekt actief naar 
sponsors om de kosten voor deel-
nemers zoveel mogelijk te kunnen 
drukken, zodat iedereen kan deel-
nemen.

De Savornin Lohman reageer-
de meteen enthousiast op de uit-
nodiging van Oude Helden Gaan 
Op Stap om in de middag een ex-
clusief optreden voor senioren uit 
Kennemerland te geven. Zij zal tij-
dens de pauze met het publiek in 
gesprek gaan.
In 2013 organiseerde Oude Hel-
den Gaan Op Stap zonder enige 
subsidie of andere hulp, met suc-
ces de eerste excursies voor se-
nioren, naar het Rijksmuseum en 
naar het Instituut voor Beeld en 
Geluid in Hilversum. Voor meer in-
formatie of reserveringen bel 06-
48401041 (Janine Bosma) of 06-
24671774 (Marcelle Wellema). Zie 
ook www.oudeheldengaanopstap.
nl. (foto: Fred van Diem)
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 7 januari 2014 beslo-
ten om de naam Berckenrode-
beek vast te stellen voor de beek 
in Santpoort-Zuid, conform de bij 
het besluit behorende kaart.

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

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

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.
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Landschap 
schilderen

Velsen-Zuid - Naar aanleiding 
van het succes van de tentoon-
stelling ‘Kennemer Landschap-
pen’ die daarom ook is verlengd 
tot en met 23 februari, organi-
seert Buitenplaats Beeckestijn 
een workshop landschap schilde-
ren op zondag 26 januari. Docen-
te Lottie Buit, zelf een van de ge-
selecteerde kunstenaars voor de 
tentoonstelling, zal u deze mid-
dag rondleiden langs de verschil-
lende landschappen die te zien 
zijn op Beeckestijn. Een prachti-
ge plek om inspiratie op te doen, 
waarna u zelf aan de slag kunt. 
,,Ik laat de deelnemers graag hun 
favoriete werk uitkiezen om een 
studieschets van te maken. Aan 
de hand daarvan begeleid ik hen 
bij het maken van een acrylschil-
derij op doek”, aldus Lottie Buit. 
Verf en schilderdoeken zijn aan-
wezig op Beeckestijn, maar u 
mag ook zelf aanvullend mate-
riaal meenemen. De workshop 
wordt gehouden op zondag 26 
januari van 13.00 tot 15.30 uur. 
Kosten: 27,50 euro, inclusief ma-
teriaal en entree. Reserveren via 
info@buitenplaatsbeeckestijn.nl 
Er is plaats voor tien personen.

Velsen - RTV Seaport, de lokale 
omroep voor Velsen, is op vrijdag 
17 januari tijdelijk uit de lucht. Dit 
omdat de uitzendlocatie van de 
televisie wordt verplaatst van de 
Kanaalstraat (gebouw Witte The-
ater) naar het Dudokplein (ge-
bouw Bibliotheek Velsen), waar 
de nieuwe redactie van RTV 
Seaport is gevestigd. Dit bete-
kent dat RTV Seaport gedurende 
de dag slecht of niet te ontvan-
gen zal zijn via Ziggo digitaal of 
kabel. De FM-zender (107.8 FM) 
en de website blijven wel gewoon 
‘on-air’, om u 24 uur per dag op 
de hoogte te houden van de ont-
wikkelingen in uw gemeente. Na 
de verhuizing is het helaas nog 
steeds niet mogelijk om via een 
andere provider dan Ziggo digi-
taal naar RTV Seaport te kijken. 
Zie ook www.rtvseaport.nl.

Seaport uit
de lucht

SP Velsen: verkiezings-
campagne is begonnen
Velsen - Afgelopen zondag tij-
dens de nieuwjaarsreceptie heeft 
afdelingsvoorzitter Gerko Buist het 
eerste exemplaar van het defini-
tieve verkiezingsprogramma Vel-
sen kleurt Rood overhandigd aan 
lijsttrekker Robert van Koten als 
officiële aftrap van de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen die op 19 maart worden ge-
houden. Tijdens de komende cam-

pagneperiode zullen enthousiaste 
SP-leden het kiezerspubliek bena-
deren met dit verkiezingsprogram-
ma waarin de concrete standpun-
ten voor een sociaal beleid in Vel-
sen met versterking van de men-
selijke waardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit overzichte-
lijk zijn vermeld. Binnenkort is het 
volledige verkiezingsprogramma 
te lezen op www.velsen.sp.nl.

Voorinschrijving 
Beeckestijn cross
Velsen-Zuid - Zondag 26 ja-
nuari organiseert AV Suomi de 
negende Beeckestijn Cross. 
Lopers kunnen zich tot en met 
20 januari inschrijven op www.
inschrijven.nl. Alle afstanden 
zijn ook toegankelijk voor re-
creatielopers.
Er zijn wedstrijdlopen over 9,3 
kilometer (mannen), 6,3 kilo-
meter (vrouwen), 3,3 kilometer 
(AB-junioren en neo senioren) 
en 1,6 kilometer (pupillen). Alle 
afstanden zijn ook toegankelijk 

voor recreatielopers. De cross 
vindt plaats op zondag 26 ja-
nuari in het park Beeckestijn in 
Velsen-Zuid. 
De start van de eerste loop 
(pupillen) is om 10.20 uur, van 
de laatste loop (6,3 en 9,3 km) 
om 11.30 uur. Na-inschrijving 
is mogelijk in de kantine van 
VV IJmuiden aan de Tolsdui-
nerlaan 8 in Velsen-Zuid op de 
dag van de loop, tot 20 minu-
ten voor de start. Zie ook www.
avsuomi.nl.

Mindfulness voor 
mensen met kanker
IJmuiden - Inloophuis Kenn-
merland start weer met mindful-
ness voor mensen kanker en hun 
naasten. De mindfulnesstraining 
helpt vaardigheden te ontwikke-
len om op een andere manier om 
te gaan met stress en daaraan 
gerelateerde klachten.
In deze methode staat het beoe-
fenen van mindfulness of aan-
dacht centraal, leren leven in het 
hier en nu. Met behulp van aan-
dacht oefeningen leer je zien hoe 
automatische reactiepatronen 
ontstaan en wat deze tot stand 
brengen. Je leert minder vanuit 
een automatische reactie te han-
delen waardoor stress, angst en 
lichamelijke klachten afnemen. 
De training bestaat uit een intake 
op 28 januari, acht bijeenkomsten 
van 2,5 uur, een stiltebijeenkomst 

van 4 uur, een terugkombijeen-
komst en een werkboek met vier 
cd’s. De bijeenkomsten vinden 
plaats op dinsdag 4, 11 en 18 fe-
bruari, 4, 11 en 18 maart, 8 en 22 
april van 9.45 uur tot 12.15 uur 
en op 1 april de stiltebijeenkomst 
van 10.00 tot 14.00 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 
Op indicatie van de huisarts en 
na het intakegesprek wordt de 
Mindfulnesstraining vergoed 
door de basisverzekering. Het 
cursusmateriaal is 75 euro (valt 
buiten de vergoeding).
Het intakegesprek én de training 
vinden plaats in het Inloophuis 
Kennemerland. Voor aanmelding 
of meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Inloophuis, te-
lefoon 023-8885367 of e-mail in-
fo@inloophuiskennemerland.nl.

De Savornin Lohman 
in de Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Cabaretière Jac-
quelien de Savornin Lohman, uit-
geroepen tot één van de ‘Smaak-
makers van 2013’, treedt op zater-
dag 25 januari exclusief op voor 
senioren in Kennemerland. Dit 
gebeurt op uitnodiging van ‘Ou-
de Helden Gaan Op Stap’, een on-
gesubsidieerd initiatief dat oude-
ren in de regio ondersteunt bij het 
sociaal en cultureel actief blijven. 
Jacquelien de Savornin Lohman 
draagt dit project van twee lokale 
zorgondernemers ‘een warm hart’ 
toe. Het eenmalig optreden van 
De Savornin Lohman vindt plaats 
in de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid. De ‘oudste cabaretière 
van Nederland’ speelt er op zater-
dagmiddag 25 januari haar jong-
ste theaterprogramma ‘Liedver-
maak’. In de kerk is plaats voor 200 
personen. Na afloop is er een in-
formele borrel. Oude Helden Gaan 
Op Stap is een project van Marcel-
le Wellema van MW Seniorenbe-
geleiding uit Santpoort-Noord en 
Janine Bosma van Oude Helden 
uit Haarlem. Deze twee zorgon-
dernemers werken tot dusverre 
belangeloos en zonder subsidië-
ring aan dit project om ouderen in 
de regio de mogelijkheid te bieden 
sociaal en cultureel actief te blij-
ven. Het tweetal zoekt actief naar 
sponsors om de kosten voor deel-
nemers zoveel mogelijk te kunnen 
drukken, zodat iedereen kan deel-
nemen.

De Savornin Lohman reageer-
de meteen enthousiast op de uit-
nodiging van Oude Helden Gaan 
Op Stap om in de middag een ex-
clusief optreden voor senioren uit 
Kennemerland te geven. Zij zal tij-
dens de pauze met het publiek in 
gesprek gaan.
In 2013 organiseerde Oude Hel-
den Gaan Op Stap zonder enige 
subsidie of andere hulp, met suc-
ces de eerste excursies voor se-
nioren, naar het Rijksmuseum en 
naar het Instituut voor Beeld en 
Geluid in Hilversum. Voor meer in-
formatie of reserveringen bel 06-
48401041 (Janine Bosma) of 06-
24671774 (Marcelle Wellema). Zie 
ook www.oudeheldengaanopstap.
nl. (foto: Fred van Diem)
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