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Topsporters geven les
velsen - Ruim 200 leerlin-
gen van de sportaccentklassen 
van het Vellesan College heb-
ben dinsdagmiddag les gekre-
gen van (oud-)topsporters. Ju-
doka Mark Huizinga, Olympisch 
Kampioen in 2000, badmintonta-
lent Imke van der Aar, scherm-
trainer Jeroen Divendal gingen 

aan de slag in Sporthal IJmui-
den-Oost, oud-topturner en 
‘broer van’ Herre Zonderland 
gaf les in Sporthal de Weid, top-
hockeyer Taeke Taekema was te 
gast op de velden van Strawber-
ries (foto) en de spelers van Tel-
star gaven een voetbalclinic op 
het hoofdveld van het Tata Steel 

Stadion. De middag begon met 
een presentatie over topsport en 
onderwijs. Het Vellesan College 
is aangesloten bij het landelij-
ke Netwerk Sport Accent Scho-
len, een groep van ruim 30 door 
NOC*NSF erkende scholen met 
sportaccentklassen. (foto: Friso 
Huizinga)

Kaylee 
leest voor

velserbroek - Topamazone 
bij de jeugd, Kaylee Gouda uit 
Velserbroek, kwam woensdag-
ochtend ter ere van het Nati-
onaal Voorleesontbijt voorle-
zen in de bibliotheek in Velser-
broek. Zij las het boek 
Krrr..okodil van Catherine Ray-
ner voor aan leerlingen van 
De Duinroos. Daarna beant-

woordde zij talloze vragen van 
de nieuwsgierige kinderen. Nu 
weten wij allemaal dat Kaylee 
vier uur per dag paard rijdt, dat 
zij op televisie was toen zij Ra-
bobank Velserbroek opende en 
dat zij verkering heeft. 
Na het voorlezen gingen de 
kinderen met knorrende buik-
jes aan de prachtig gedekte ta-

fel om te genieten van het door 
AH gesponsorde ontbijt. Leer-
lingen van groep 7 hielpen 
daarbij de kleintjes van groep 
1 en 2 en zorgden ook voor wat 
extra gezelligheid. 
Kaylee kreeg een leuke kroko-
dil en een cadeaubon als dank 
voor het voorlezen. (foto: Karin 
Dekkers)

Onrust over Koningsdag
Driehuis – In Driehuis is onrust 
ontstaan over het gerucht dat 
Koningsdag niet meer mag wor-
den gevierd op het Koningsveld 
aan de Aagtevonklaan omdat 
er niet voldoende vluchtwegen 
zouden zijn. Velsen Lokaal heeft 
hierover vragen gesteld aan het 
college. 
In zijn antwoord verklaart bur-
gemeester Weerwind dat er 
geen sprake is van een verbod. 
Wel zijn er zorgen over de gro-
te toename van feestvierders, ze-
ker met mooi weer, in combina-
tie met vluchtwegen. Hulpdien-
sten schatten het aantal bezoe-
kers op 1500 tot 2000. Oranje-
vereniging Driehuis houdt het op 
ongeveer 1000 bezoekers. Hulp-
diensten hebben aangegeven 
dat er zorgen zijn over de vlucht-

wegen, in relatie tot het grote 
aantal bezoekers. Op 3 decem-
ber heeft een intern onderzoek 
op locatie plaatsgevonden. Nog 
deze maand staat een bezoek 
gepland om samen met hulp-
diensten en de Oranjevereniging 
ter plekke de situatie te bespre-
ken. Pas daarna zal een besluit 
worden genomen.
Het vraagstuk van de vluchtwe-
gen is overigens al vanaf 2008 
een punt van aandacht voor dit 
terrein. Bij een vergunningaan-
vraag zal de gemeente de aan-
vraag altijd toetsen op veilig-
heid. Burgemeester Weerwind 
verklaarde tevens dat Konings-
dag in 2014 een mooi evene-
ment moet zijn, maar dat het de 
taak van de gemeente is te stre-
ven naar optimale veiligheid.
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Rabobank. Samen sterker.



23 januari 20142

Leden stemmen in met 
fusie: Rabobank IJmond
IJmond - De fusie tussen Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
en Rabobank IJmond Noord 
gaat door. Donderdag 16 ja-
nuari stemden de ledenraden 
van beide banken vóór de fu-
sie. 

Vanaf 1 maart gaan de ban-
ken samen verder als Rabobank 
IJmond. Een krachtige, solide 
bank met als werkgebied de ge-
meenten Uitgeest, Heemskerk, 
Beverwijk, Velsen en Haarlem-
merliede en Spaarnwoude.
Per 1 maart bestaat de direc-
tie uit directievoorzitter Jakob 
Klompien, directeur Bedrijven 
Ron Eman en directeur Bedrijfs-
management Tom Huijskens. El-
len Otte blijft de directie als di-
recteur Particulieren a.i. onder-
steunen totdat vaste opvolging 
is gevonden. De selectieproce-
dure voor de vacature van de di-
recteur Particulieren is inmiddels 
gestart.
Samen sterker. Dat is het idee 
achter de fusie. Een bank die 
klaar is voor de toekomst. En 
door samenwerking nog be-
ter kan inspelen op veranderen-
de (virtuele) klantwensen, een 
veranderend economisch kli-
maat en strengere wet- en re-
gelgeving. Directievoorzitter Ja-

kob Klompien: ,,De bank wordt 
door de fusie nu groot genoeg 
om bijvoorbeeld meer specialis-
tische medewerkers aan de bank 
te binden. We krijgen dan meer 
kennis in huis en de mogelijk-
heid om deze vanuit eigen huis 
aan te bieden. Door samen te 
gaan kunnen we ook synergie-
voordelen behalen door efficiën-
ter te werken. Wat onder meer 
tot lagere kosten leidt.’’
Door een fusie wordt de bank 
groter. De nieuwe directie heeft 
uitgesproken om zich sterk in te 
zetten om lokaal ‘dichtbij en be-
trokken’ te blijven. Jakob Klom-
pien licht toe: ,,Klanten kunnen 
voor dagelijkse bankzaken ook 
na de fusie terecht op onze kan-
toren én zij kunnen hun vragen 
via e-mail, telefoon en internet 
stellen. Voor ondernemers in het 
MKB, de agrarische sector en 
grootzakelijk, willen we de vas-
te aanspreekpunten zoveel mo-
gelijk behouden. Ook succesvol-
le initiatieven als de fietstocht en 
het coöperatiefonds blijven bin-
nen de nieuwe bank bestaan.’’
De klanten van beide banken 
ontvangen in het voorjaar na-
dere praktische informatie, zo-
als telefoonnummers, kantoor- 
en e-mailadressen van de nieu-
we bank.

CDA Velsen
Aan jong en oud 

beste zorg toevertrouwd
Velsen - Over acht weken, op 
19 maart, mag u gaan stemmen.  
CDA Velsen zet in op zeven the-
ma’s. Deze week thema 3: Aan 
jong en oud de beste zorg toever-
trouwd. CDA is voorstander van de 
ontwikkeling van woon-servicege-
bieden. Door de inzet van herken-
bare zorg in de buurt kunnen se-
nioren langer thuis blijven wonen. 
Het CDA vindt dat met name ini-
tiatieven uit de samenleving zelf 
hun steun verdienen. Slechts daar 
waar dit niet gebeurt of lukt, dient 
de overheid haar regisserende rol 
te pakken. Er is voor zowel jonge-
ren als ouderen een belangrijke rol 

in de participatie weggelegd. Bij-
voorbeeld via de WMO raad, het 
gehandicaptenberaad en de lo-
kale seniorenagenda zet het CDA 
die thema’s op de agenda die voor 
jeugd en ouderen van belang zijn. 
CDA denkt hierbij aan onderwer-
pen als maatschappelijke stages, 
alcoholproblematiek en drugsge-
bruik. In het kader van de gezond-
heidspreventie wil CDA dat cof-
feeshops niet in de omgeving van 
scholen worden geplaatst. Ver-
keersveiligheid rondom scholen 
en sportvelden blijft een belangrijk 
aandachtspunt voor het CDA. Zie 
www.cdavelsen.nl.

2Divorce: voor goed 
afgeronde scheiding

Velserbroek - Na de scheiding 
gelukkiger en met meer zelf-
vertrouwen? Je hoort vaak ne-
gatieve verhalen over scheiden. 
De spanning tussen de echtelie-
den zijn gespreksstof voor veel 
verjaardagen. Maar uit onder-
zoek blijkt dat er ook veel posi-
tieve dingen voorkomen uit een 
scheiding.
Driekwart van de gescheiden 
mensen is gelukkiger na een 
scheiding! Je kunt het je niet 
voorstellen als je er middenin 
zit of als de scheiding voor de 
deur staat. Maar uit onderzoek 
van TNS NIPO blijkt dat drie-
kwart van de gescheiden men-
sen na de scheiding gelukkiger 
is! 90% van alle respondenten 
zou de scheiding zelfs niet terug 
willen draaien. 
In het onderzoek gaf 60% van de 
vrouwen en 45% van de mannen 
aan na de scheiding veel meer 
zelfvertrouwen hebben. Reden 
hiervan kan zijn, aldus het arti-
kel, dat ze bevrijd zijn van alle ru-
zies en kritiek die hen een slecht 
gevoel over zichzelf gaven. Een 
scheiding brengt in ieder ge-
val verandering! Het ene is po-
sitief, het andere negatief. Maar 
een goed afgeronde scheiding, 
waarin alles is gezegd en uitge-

sproken, is een voorwaarde voor 
een nieuwe start.
Jeremy Otter is scheidingsbe-
middelaar bij 2Divorce Velser-
broek. Als scheidingsbemidde-
laar begeleidt hij echtparen sa-
men door het proces van de 
scheiding. Jeremy: ,,Een schei-
dingsproces goed doorlopen 
kan, als je in gesprek blijft met 
elkaar en samen wilt werken 
naar een juiste verdeling die ook 
op de toekomst is gericht. Voor 
beide partijen een nieuwe start.’’
Voor een afspraak kan je con-
tact opnemen met: 06-39144174 
of via e-mail: otter@2divorce.nl. 
Zie ook: www.2divorce.nl.

Open dag op een 
speciale peuterspeelzaal

IJmuiden - Vorige week don-
derdagmiddag organiseerde 
peuterspeelzaalgroep De Vlieger 
een open middag. 
De Vlieger is een peuterspeel-
zaal-observatiegroep, speciaal 
voor kinderen die in de regulie-
re peuterspeelzaal of het kinder-
dagverblijf niet goed uit de verf 
komen, en waar ouders en leid-
sters zich zorgen over maken.  
Stichting Welzijn Velsen (SWV), 
OCK het Spalier Jeugd & Opvoe-
ding en Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland (JGZ) namen het 
initiatief en werken samen in De 
Vlieger. 
De Vlieger heeft een eigen lo-
kaal in buurtcentrum De Brul-
boei. De groepsleiding is in han-

den van een peuterspeelzaal-
leidster van SWV en een peda-
gogisch medewerker van OCK. 
In De Vlieger krijgen de kinde-
ren hetzelfde aanbod als in de 
reguliere peuterspeelzaal, maar 
de groep is kleiner. Zo is er meer 
tijd om goed te bekijken wat bij 
hen past. 
Tijdens de open middag kregen 
de ruim 60 aanwezige collega’s 
en andere werkers in de jeugd-
hulp uitleg over de manier van 
werken. Het initiatief werd en-
thousiast ontvangen! OCK, JGZ 
en SWV hopen met De Vlieger 
de peuters zo vroeg mogelijk en 
dicht bij huis goede hulp te bie-
den, en zo hun kansen op een 
goede start te vergroten.
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Donderdag 
23 januari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘kenne-
mer Landschappen’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van 6 
tot 12 jaar.
Stadsschouwburg Velsen: 
Cabaretvoorstelling ‘Alle Da-
gen’ met Richard Groenendijk. 
Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag 
24 januari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘kenne-
mer Landschappen’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van 6 
tot 12 jaar.
Twee X Stener Olsen & Goe-
dele Taveirne in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Optreden orthodox koor Ok-
toish in de H. Engelmundus, 
Kon. Wilhelminakade IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Like father, 
like son’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
25 januari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘kenne-
mer Landschappen’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van 6 
tot 12 jaar.
Cabaretiére Jacquelien de 
Savornin Lohman treedt op in 
de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid. Zie ook www.oude-
heldengaanopstap.nl.

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoonstel-
ling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ en schilde-
rijen van Anton de Roo zien.
Finaledag Rabobank Stra-
tenteams Velserbroek in Pol-
derhuis in Velserbroek. Vanaf 
15.45 uur.
Bingo- en loterijavond, 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Zondag
26 januari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘kenne-
mer Landschappen’ met gra-
tis speurtocht voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Workshop 
Landschap schilderen van do-
cent/kunstenaar Lottie Buit en 
een rondleiding langs de ten-
toonstelling ‘Kennemer Land-
schappen’. Aanmelden via 
0255-522877/info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Peuterfestival: speelparadijs 
voor de allerkleinsten. Om 
09.30 uur opent het theater de 
poorten voor alle 1plussers.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoonstel-
ling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ en schilde-
rijen van Anton de Roo zien.
Trio Ligno in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 

wenselijk.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.00 uu.
Optreden De Tempeliers, 
jonge, talentvolle muzikanten 
uit Velserbroek en Haarlem, 
in Café Bartje in Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur.

Maandag
27 januari

Alphacursus- informatie-
avond bij Baptisten Gemeen-
te IJmuiden, Eemstraat 28-30. 
Aanvang 18.45 uur.

Dinsdag
28 januari

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.

Woensdag
29 januari

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
IJmuiden. Graag van te voren 
een afspraak maken via 0255-
511117.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de tentoonstel-
ling ‘Van Bouwval tot Muse-
um’ en ‘Een Kabinet van Kunst, 
Kitsch en Kuriosa’ en schilde-
rijen van Anton de Roo zien.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Love Story’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Like father, 
like son’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
30 januari

Schaaktoernooi voor bais-
scholieren bij het Gymnasi-
um Felisenum, Van Hgoendor-
plaan 2 in Velsen-Zuid. Van 
13.30 tot 16.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Paul de Leeuw in ‘Poephoofd’. 
Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Try outs 
nieuwe show van Karin Bloe-
men. Aanvang 20.30 uur.

Glossy ‘Noord’ 
enthousiast ontvangen

Santpoort-Noord - Vorige week 
woensdag is het glossy dorps-
magazine ‘Noord’ onder gro-
te belangstelling gelanceerd in 
Het Terras. ‘Noord’ is een prach-
tig tijdschrift boordevol verha-
len over en voor Santpoorters. 
Het blad is afgelopen weekein-
de door de Rowans van Scou-
ting Radboud huis aan huis ver-
spreid bij alle Santpoorters. Voor 
alle belangstellenden is het een-
malige exemplaar voor 7,25 euro 
te koop bij The Read Shop aan de 
Hoofdstraat.
Eef Limmen, onder meer voor-

malig beheerder van Speeltuin 
Santpoort en lid van het wijk-
platform, werd tot haar grote ver-
rassing woensdag in het zonne-
tje gezet. Stadsdichter Björn van 
Houten maakte een toepasselijk 
gedicht om haar te eren: ‘Beleef 
tante Eef’. En kunstenaar Marion 
Boon schonk haar een schilderij 
met als onderwerp kinderen in de 
speeltuin (zie foto). Ook Paula en 
Pim Reiding, van ‘t Mosterdzaad-
je werden blij verrast met een 
kunstwerk, van Catriona Black. 
Deze odes zijn ook in ‘Noord’ te-
rug te vinden.

Bij de lancering waren aanwezig 
84 ondernemers die ‘Noord’ mo-
gelijk maakten, 28 medewerkers 
van ‘Noord’ en speciale genodig-
den. Wethouder Robert Te Beest 
overhandigde de eerste ‘Noord’ 
aan de nieuwste inwoners van 
Santpoort-Noord, Frans en An-
gela Tillemans. Het magazine is 
een initiatief van Edith van Beek 
van IN VORM. Twee jaar geleden 
was het dorpsmagazine DRHS 
(over Driehuis) ook al zo’n suc-
ces. Het blad is met enthousias-
me ontvangen door de Santpoor-
ters. (foto: Menno Bonkenburg)

Gezellig avondje 
schaken bij Kijk Uit
IJmuiden - De verrassing van 
deze ronde kwam op naam van 
Halil Gul. In een mooie partij te-
gen Andries Visser kon hij uit-
eindelijk de punten bijschrij-
ven dankzij een prachtig offer 
van Halil. Nadat Halil nog even 
een sigaretje opstak en een fris-
se neus ging halen zag hij de 
winnende combinatie. Ozden 
Tuna toonde Barry dat hij nog 
moet oefenen met open lijnen 
want dankzij een half open lijn 
brak Ozden de stelling van Barry 
open, Barry verloor een paar pi-
onnen en kon het niet meer te-
gen houden. Ozden kon de pun-
ten bijschrijven. Evert Haasbroek 
was voor de eerste keer op de 
club en trof een oude bekende, 
Jan Jansen. Na een spannende 
partij waar het lange tijd gelijk 
op ging kon Evert bij zijn debuut 

gelijk de punten meenemen. 
Dirk Geels liep in een vork te-
gen Vi Quan Tran, hij probeerde 
er nog wat van te maken maar 
met een koningin minder verloor 
hij de partij.
Wim Geels vond dat hij zijn to-
ren wel kon offeren voor een mat 
aanval en zat lang te broeden op 
mat. Peter Groeneweg kon met 
zijn koning ontsnappen. Na heel 
wat schaakjes besloten de heren 
tot remise.
Johan van Velthuijsen speelde 
tegen Rene Koens, volgens Rene 
bood Johan veel weerstand maar 
uiteindelijk kon Rene door de 
stelling heen komen en won hij. 
Colleen Otten won al snel een pi-
on van Dick Wijker, er volgde er 
later nog één. Dick won er één 
terug maar met een pion meer 
kon Colleen het simpel uitspelen.

SVIJ E2 doet bootcamp 
met Floor Kok

IJmuiden - Afgemat maar zeer 
voldaan waren ze, de jongens 
van SVIJ E2, na de Bootcamp 
van Floor Kok. Na een succes-
volle najaarscompetitie stond de 
focus van de Schweitzer Boys al-
weer sinds enige weken op de 
nieuwe competitie.
Om conditioneel op en top voor 
de dag te komen werd de pro-
fessionele hulp van Floor Kok 
in geroepen. Onder leiding van 
deze vakkundige trainster wer-

den de jonge SVIJ talenten op 
het IJmuiderstrand onderworpen 
aan een fantastische bootcamp.
Veelzeggend waren de reacties 
na afloop: ‘Dit was echt gaaf!’, 
‘Wanneer gaan we weer?’
Floor Kok was zelf niet minder 
enthousiast: ,,Mega fanatiek, 
doorzetters, echte teamplayers 
en nog super enthousiast ook! 
Wauw, wat ben ik trots op ze! Al 
met al voor beide partijen een 
zeer geslaagde bootcamp.’’
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Ben je het zappen zat, verveelt het niets doen of 
voel je je gewoon lusteloos? Special Health is op 
zoek naar mensen die echt gemotiveerd zijn om 
hun leven te veranderen en fi t en energiek door 
het leven willen gaan. Tijdens de openingsuren 
kan men altijd een kijkje komen nemen in het be-
weeg- en trainingscentrum.
Special Health start in februari met een Fit-pro-
gramma waaraan iedereen mee kan doen. Deel-
nemers krijgen advies over hun leefstijl, ontvangen 
een compleet persoonlijk trainingsschema en zul-
len een begintest en een eindtest afl eggen om de 

Voetspecialist 
bij Leemans Schoenen

Nu bij Special Health

Hoe fi t ben jij?

Een voetdeskundige brengt woensdag 29 
januari een bezoek aan Leemans Schoe-
nen, Lange Nieuwstraat 469. Gedurende 
de hele dag zal deze specialist mensen 
met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt 
en tekst en uitleg gegeven over de wer-
king van de Zweedse Vibrionveer.
De Vibrionveer is een vervangsmiddel 
van de klassieke steunzool. In tegenstel-
ling tot de rationele steunzool, die vaak 
hard en statisch is, heeft de Vibrionveer 
een verende werking. Deze activeert de 
spieren en de bloedsomloop. Met name 
in Duitsland en Amerika heeft de Vibri-

resultaten samen te overleggen en het ver-
schil te zien! Trainingen zullen worden gege-
ven door gecertifi ceerde trainers en zijn al-
tijd onder begeleiding. Sluit u aan en grijp 
de kans naar een fi tter leven met Special 
Health. 

De kosten voor het complete Fit-program-
ma voor twee maanden onbeperkt sporten 
bedragen 45 euro. De start is op maandag 3 
februari. Er kunnen maximaal 25 personen 
meedoen. Informatie en inschrijven via 023-
5373890 of e-mail naar: info@specialhealth.
nl. Special Health, Crocusstraat 1e, Sant-
poort-Noord.

onveer grote opgang gemaakt 
onder mensen met voetklach-
ten en daaruit voorvloeiende 
rugklachten. De Fussgold Vi-
brionveer past in bijna alle mo-
deschoenen. Advies van de 
specialist is kosteloos, maar 
maak wel van tevoren een af-
spraak. Leemans is telefonisch 
bereikbaar via telefoon 0255-
511117.

Jan Korf draagt koksmuts over aan Cor
was hier in Nederland nog geen bekend begrip. Ik begon weliswaar in een 
snackbar, maar het was mijn bedoeling om een cateringbedrijf op te zet-
ten. Na een paar jaar kon ik de snackbar sluiten en deed ik alleen nog ca-
tering. Ik kreeg grote klanten, zoals de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat, 
KVSA en Wijsmuller en daarnaast natuurlijk veel bedrijven en particulie-
ren uit de hele omgeving, tot Amsterdam aan toe. Ook de kookstudio was 
een succes en enorm leuk om te doen. Begin negentiger jaren deed ik sa-
men met nog iemand Partycentrum de Planeet. Maar omdat het allemaal 
te druk werd ben ik daarmee gestopt.’’
Korf Catering draait op een klein team maar geen opdracht is te groot. Re-
cepties in het stadhuis, barbecues op het Forteiland of een Indisch buffet 
op een bruiloft, alles is mogelijk. ,,Er is geen IJmuidenaar die nooit iets van 
mijn eten geproefd heeft’’, beweert Jan. 
Waarom Jan dan nu stopt? ,,Mijn opvolger Cor van Zonderen kwam als 
jochie van 15 bij mij in dienst. Inmiddels weet hij als geen ander van de 
hoed en de rand. Tien jaar geleden spraken wij af dat hij het bedrijf in 
2014 zou overnemen. En dat heb ik nu gedaan. Ik vind het niet moeilijk 
om Korf Catering aan hem over te dragen. Dat doe ik in alle vertrouwen. Ik 
ben nu 61 en ga eens rustig rondkijken. Ik heb mij opgegeven als reserve-
kok in een soort poule. Als ik zin heb kan ik zo in een restaurant terecht. 
Maar eerst ga ik eens rustig bijkomen.’’
Uitgekookt is Jan dus nog niet. Bakken en koken zijn grote liefhebberijen 
voor hem. Wat hij zelf graag eet? ,,Een speklapje of een gehaktbal’’, lacht 
hij. Op de foto vanaf links: Cor van Zonderen, Jan Korf en zijn vrouw Mary.

Tijdens een zeer druk bezochte afscheidsreceptie in de Rex Foyer van Stads-
schouwburg Velsen droeg Jan Korf, van Korf Catering, zondag symbolisch zijn 
koksmuts over aan zijn opvolger Cor van Zonderen.
De goedlachse Jan Korf nam in 1986 een verrassend besluit. De chefkok van 
het vijfsterren hotel Schiller uit Amsterdam nam aan de Kennemerlaan in IJmui-
den de snackbar Snack van Jack over. ,,Ik wilde graag voor mezelf beginnen’’, al-
dus Jan. ,,Jaren was ik sous-chef of chefkok bij bekende restaurants. Catering 





23 januari 201410

Velsen-Zuid - De tijdelijke ten-
toonstelling Kennemer Land-
schappen op buitenplaats Beec-
kestijn is verlengd tot en met zon-
dag 23 februari. Speciaal voor kin-
deren is een speurtocht uitgezet. 
Kinderen maken in Beeckestijn 
als het ware een tocht van strand 
naar stad, en alle tussenliggende 
landschappen zoals de duinen, de 
polders en de havens. De tentoon-
stelling laat wel 100 kunstwerken 
zien, gemaakt door kunstenaars 
uit de regio. Kunstdocente Lottie 
Buit geeft zondag 26 januari een 
workshop landschap schilderen 
en rondleiding langs de verschil-
lende landschappen die te zien 
zijn op Beeckestijn. Tijd: 13.00 tot 
15.30 uur. Reserveren via info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl. Er is 
plaats voor tien deelnemers. Zie 
ook www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.

Tentoonstelling 
verlengd

Velsen - Leden van het FNV kun-
nen ook dit jaar weer profi teren 
van gratis hulp met de belasting-
aangiftes 2013. Wel wordt men 
verzocht zich tijdig aan te melden, 
daar anders de aangifte niet op 
de gestelde termijn verzorgd kan 
worden. FNV leden in de IJmond 
kunnen zich aanmelden voor de 
periode van 12 februari tot en 
met 19 maart. Aanmelden kan op 
woensdag tussen 9.00 tot 14.00 
uur via 06-42619649. Een afspraak 
maken voor IJmond-zuid kan van-
af 3 februari via www.afspraakma-
ken.fnv.nl. 

Gratis hulp 
belasting-

aanvraag FNV

Geslaagde opening 
publiekshal

Velsen - Onder aanzienlijke be-
langstelling werd gisteren de 
vernieuwde publiekshal van Vel-
sen offi cieel geopend. De ope-
ningshandeling werd verricht 
door de oudste inwoonster, me-
vrouw Koster van 104 jaar oud. 
Zij deed dit samen met één van 
de jongste inwoners, Djun van 
Leeuwen van slechts acht da-
gen oud.
Er hing een gordijn in de pu-
bliekshal met een foto van de 
publiekshal voor de verbouwing. 
De jongste en de oudste inwoner 
schoven samen het gordijn op-
zij waarmee de hal offi cieel werd 
geopend. Diverse gasten maak-

ten gebruik van de mogelijkheid 
om  een rondleiding te krijgen, 
ook door de vernieuwde achter-
liggende kantoorruimtes. Verder 
was er een kleine tentoonstelling 
over de publiekshal en de ver-
bouwing.
De hal moest verbouwd worden 
omdat deze niet meer voldeed 
aan de eisen van deze tijd. Er zijn 
diverse voorzieningen aange-
bracht voor mindervaliden en de 
werkplekken voldoen aan de ar-
bonormen. Met deze nieuwe pu-
bliekshal is de dienstverlening 
aan de ongeveer 50.000 jaarlijk-
se bezoekers klaar voor de toe-
komst.

Verse eitjes, kruiden en 
fruit bij de Smikkeltuin
Santpoort-Noord - ,,Ik vind het 
leuk om de kippen te verzor-
gen”, zegt Agnes. Zij werkt bij De 
Smikkeltuin in Santpoort. Wat de 
tuin bijzonder maakt is dat die 
gerund wordt door mensen met 
een verstandelijke beperking. De 
begeleiders zorgen ervoor dat er 
verbinding is met de bedrijvig-
heid in de omgeving zodat de 
cliënten op de tuin een kans krij-
gen om, net als ieder ander, een 
actieve rol te hebben in de sa-
menleving. 
Bedrijfsleven en zorgorganisa-
ties weten elkaar steeds beter 
te vinden en werken vaker sa-
men om mensen met een beper-
king een kans te geven om nut-
tig bezig te zijn. De samenwer-
king tussen De Smikkeltuin en 
de Groenbasis is hier een goed 
voorbeeld van. De cliënten wor-
den ondersteund door begelei-
ders van De Waerden. Hans Loef 
van De Groenbasis heeft veel 
klusjes te doen zoals onkruid 
wieden, het oppotten van plan-

ten, het schoonmaken van de 
kantine, cliënten helpen graag 
een handje mee. Er worden op 
De Smikkeltuin ook eigen acti-
viteiten ontplooit, hiervoor ko-
men de cliënten zelf met idee-
en zoals het adopteren van kip-
pen voor een klein bedrag en de 
eitjes die ze leggen worden ver-
kocht aan de weg. Het idee van 
cliënt Sanna om een verse krui-
den te kweken krijgt ook vorm 
want binnenkort gaan de kleine 
plantjes de volle grond in. In het 
voorjaar kunt u langskomen en 
zelf uw eigen bosje verse krui-
den snijden. Ook aardbeien en 
frambozen kunt u in het seizoen 
komen plukken, net als de bloe-
men in onze bloementuin.
De Smikkeltuin vindt u aan het 
Spekkenwegje 8 en is geopend 
op maandag, dinsdag en don-
derdag van 12.00 tot 16.00 uur. 
Op woensdag zijn zij open van 
12.00 tot 15.00 uur. Meer infor-
matie: 06-30735447 of desmik-
keltuin@dewaerden.nl. 

Spannend bij Hofstede 
biljarttoernooi

Velserbroek - Het Hofstede bil-
jarttoernooi is inmiddels drie we-
ken aan de gang en in beide 
poules blijft het onverminderd 
spannend welke teams uiteinde-
lijk in de fi nales zullen belanden.
In poule A maakt Hofstede A een 
goede kans om als eerste te ein-
digen. Na een wat stroeve start 
werd dit weekend achtereenvol-
gens van Heerenduinen (88–71) 
en ter Hagen (90–80) met ruim 
verschil gewonnen. Hierdoor 
staat Hofstede A met 252 pun-
ten aan de leiding. Tweede staat 
Heerenduinen met 227 punten. 
Beide teams zijn in de poule uit-
gespeeld. Het Visserhuis (167 
punten) en ter Hagen (161 pun-
ten) moeten nog tegen elkaar. 
Met een goed resultaat maken 
ook zij nog volop kans op een 
goede klassering.
In poule B won de Watertoren 
met 84–73 van IJmuiden. Alle 
vier de ploegen moeten komend 
weekend nog aan de bak. In de-
ze poule leidt Hofstede B met 
171 punten gevolgd door de Wa-
tertoren (159 punten), het Terras 
(157 punten) en IJmuiden (145 
punten).
Komend weekeinde worden de 
slotpartijen in beide poules ge-
speeld. Op zaterdag 25 januari 
begint ’s ochtends IJmuiden te-

gen het Terras. ‘s Middags speelt  
Hofstede B tegen de Waterto-
ren. Vervolgens wordt op maan-
dag 27 januari de laatste poule-
wedstrijd tussen het Visserhuis 
en Ter Hagen gespeeld. Al met 
al beloven het weer spannende 
partijen te worden waarbij nog 
best wat verrassingen mogelijk 
zijn.
Alle ochtendwedstrijden begin-
nen om 9.00 uur en ’s middags 
wordt er om 13.00 uur gestart. 
Plaats van handeling: Wijkcen-
trum De Hofstede aan de Aletta 
Jacobsstraat 227 te Velserbroek. 
Voor belangstellenden staat de 
deur van de Hofstede open.

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft negatief gereageerd op een 
ledenbrief van VNG, Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, over 
het overlegresultaat decentrali-
satie langdurige zorg en maat-
schappelijke ondersteuning. In 
het overlegresultaat krijgen alle 
gemeenten samen per 1 januari 
2015 200 miljoen euro extra voor 
de decentralisatie. Het college 
van Velsen vindt (net als het Plat-
form Middelgrote Gemeenten) 
dat het budget onvoldoende is 
om een zorgvuldige overgang van 
de cliënten naar de WMO te ga-
randeren. Dat heeft ermee te ma-
ken dat de staatssecretaris heeft 
besloten om de persoonlijke ver-
zorging onder te brengen bij de 
Zorgverzekeringswet. Daardoor 
wordt het pakket verkleind met 
2,5 miljard. Gemeenten hebben 
dan minder mogelijkheden om te 
komen tot slimme combinaties en 
effi ciencyverbeteringen. Op 15 ja-
nuari sluit de ledenraadpleging.

Tegen plan 
decentralisatie 

AWBZ

Werknemers Tata Steel 
willen meer koopkracht
IJmond - De werknemers van Ta-
ta Steel willen met hun werkgever 
in de nieuwe cao afspraken ma-
ken voor meer koopkracht. FNV 
Bondgenoten heeft dit kenbaar 
gemaakt bij Tata Steel. De cao-on-
derhandelingen zijn gisteren be-
gonnen. Op de ledenvergaderin-
gen van FNV Bondgenoten waren 
ongeveer 400 werknemers van Ta-
ta Steel aanwezig. Zij hebben daar 
de cao inzet bepaald. Aad in ’t 
Veld, bestuurder FNV Bondgeno-
ten: ,,Na jaren van loonmatiging, 
infl atie en koopkrachtverlies is het 
tijd dat de mensen op de werk-
vloer een gezonde loonsverhoging 
krijgen. Daarom willen de werk-
nemers een salarisstijging van 3% 
zien. Zij zijn bereid om daarvoor te 
knokken.’’ 
Andere punten waar de werkne-
mers van Tata Steel waarde aan 
hechten zijn:  het jaarlijks plaat-
sen van vijftig jongeren die nu een 
Wajong-uitkering ontvangen en/of 

mensen die moeilijk een baan vin-
den en betere maatregelen om pri-
vé en werk te combineren. Daar-
naast is het aantrekkelijker maken 
voor jongeren om te werken bij Ta-
ta Steel een belangrijk speerpunt. 
Zo wil men dat de lage jeugdsala-
risschalen worden afgeschaft. 
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RTL Sterrenteam naar Velserbroek

Zaterdag grote fi nale 
Stratenteams toernooi
Velserbroek - Afgelopen week-
einde zijn de voorrondes van het 
24ste Rabobank Stratenteams 
Toernooi zeer sportief verlopen. 
De jeugd past zich fantastisch aan 
in het toernooi. Mooi om te zien 
dat oud en jong samen in één 
team voetballen. Als voorbeeld 
de Westbroekerweg (zie foto) de 
twee oudjes zijn samen 103 jaar 
en de vijf jonkies halen de 95 jaar. 
Zaterdag 25 januari is de grote fi -
nale. Om 15.45 uur wordt de eer-
ste van zes pre-fi nales gespeeld. 
Na deze zes wedstrijden zijn de 
twee fi nalisten bekend. Om 19.00 
start het eerste optreden van 
Dansstudio Michelle gevolgd door 
de Stratenteams fi nale. Refl ex uit 
Heemskerk, kampioen Mission 
Olympics 2013, zal een optreden 
verzorgen in de rust van de wed-
strijd. Elisa-Jo zal een spetterend 
paaldansact  verzorgen.
Braak Velsen heeft op de fi nale-
avond een leuke uitdaging in pet-
to: enkele bezoekers mogen na-
melijk een poging doen in te bre-
ken. Met de inbraakvrije kozijnen 
van Gayko is dat een hele opgave. 
Degene die het toch lukt maakt 
kans op een mooie transportfi ets.
RTL Sterrenteam zal een wedstrijd 

spelen tegen het Sterrenteam Vel-
serbroek. Enkele namen die tot nu 
toe bekend zijn van het Sterren-
team zijn: keeper: Ruben te Witt, 
Tim Akkerman (zanger Di-rect), 
Pieter Collen (ex Feyenoord), Baas 
B ( Rapper), Ramon Beuk (TV 
kok), Charly Luske (The Voice of 
Holland), Maarten Admorikoro 
(ex NAC), John Williams (Bon-
je met de Buren, Dubbeltje op z’n 
Kant en nog veel meer). Sterren-
team Velserbroek bestaat uit: Lex 
Wubbolts,  (J. Paxtonstraat), André 
Gerber (H. Poortmanstraat), Bas 
Bakker (M. Jungiusstraat), Robin 
Veenstra (Spitsaak), Casper Sin-
tenie (Lieskamp), Jimmy Boonstra 
(Grote Boterbloem), Rob Spronk 
(Winkelcentrum), Coen van Schie 
(J. Michaëlpad)
Bij binnenkomst op zaterdag 25 
januari wordt per persoon een bij-
drage van 2 euro gevraagd. De-
ze 2 euro is geheel bestemd voor 
het goede doel: Paardenkamp 
2014 voor verstandelijk en  en li-
chamelijk gehandicapte kinderen 
die bij manege Kennemergaar-
de paardrijden. Graag gepast be-
talen bij binnenkomst. Zorg dat je 
om 19.00 uur binnen bent in het 
Polderhuis.

De Hoeksteen trapt 
nieuwe jaar sportief af
Velserbroek – Basisschool de 
Hoeksteen is het nieuwe jaar 
sportief begonnen met een Me-
ga Stoelendans. Het was de start 
van de nieuwe lesmethode IK 
Lekker fi t!? De methode is een 
aanvulling op het beleid dat de 
school uitvoert om de leerlingen 
een gezonde levensstijl aan te le-
ren. Vanuit de gedachte dat goed 
leren en presteren beter gaat 
wanneer je fi t en gezond bent, 
geeft de school aandacht aan 
gezonde voeding en vooral veel 
sport en bewegen. Alle leerlin-
gen van groep 1 tot en met 8 de-
den mee aan de feestelijke kick 
off op het schoolplein. De och-
tend begon met een Mega Stoe-
lendans. Daarna kregen de leer-
lingen een extra gymles, onder 
leiding van vier CIOS-studenten.
Gezonde keuzes maken kan het 
best zo jong mogelijk worden 
aangeleerd. Vandaar dat IK Lek-
ker fi t!? een methode is waar alle 
groepen van de basisschool aan 
meedoen, groep 1 tot en met 8. 
Het bestaat uit de  lesmethode 
Lekker fi t over voeding en bewe-
gen en wordt ondersteund door 
Zilveren Kruis Achmea met een 
werkbudget waar de school ex-
tra activiteiten van kan organise-
ren. In Noord-Holland doen in-
middels 16 gemeenten en ruim 
100 scholen mee.
De koppeling van sport en le-
ren wordt op De Hoeksteen ge-
realiseerd door een goede sa-
menwerking met SportSupport in 
Haarlem. Vanuit SportSupport re-
aliseert de combinatiefunctiona-
ris Jordy van Zaanen een gevari-
eerd sportaanbod binnen het on-
derwijs van de school. Hierbij ge-
ven sportverenigingen uit de re-
gio clinics tijdens de gymlessen. 
Zo leren de kinderen van basis-
school De Hoeksteen verschil-

lende sporten kennen.
Nadat de clinics tijdens de 
schooltijden zijn afgerond, wor-
den deze verlengd in het na-
schoolse Brede School aanbod. 
Hier kunnen alle kinderen uit de 
omgeving aan meedoen. Zo heeft 
het sportaanbod ook een verbin-
dende factor in de wijk. Wan-
neer u meer wilt weten over de 
school en het Brede School aan-
bod, dan kunt u terecht op http://
cbdehoeksteen.nl/over-ons/bre-
de-school
IK Lekker Fit!? is een initiatief van 
Zilveren Kruis Achmea, de Hart-
stichting en Arko Sportsmedia. 
Het project wordt uitgevoerd met 
steun van de gemeente Velsen 
in samenwerking met GGD Ken-
nemerland, Sportservice Noord-
Holland en diëtistengroep Zorg-
balans. Een gezonde levensstijl 
is een landelijk speerpunt en ook 
de gemeente Velsen vindt het 
belangrijk hier blijvend aandacht 
aan te besteden. In dit kader wil 
de gemeente een gezonde leef-
stijl bij de schooljeugd en de ou-
ders bevorderen.

Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 
31 januari is het weer fi lmmiddag 
bij de Vereniging Santpoorts Be-
lang in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201. Er wordt 
deze middag de fi lm ‘The Rea-
der’ vertoond. In Duitsland, na 
de Tweede Wereldoorlog, begint 
de 15-jarige Michael een gepas-
sioneerde maar heimelijke affai-
re met de veel oudere Hanna. Hun 
relatie wordt intenser wanneer ze 
hun gezamenlijke liefde voor boe-
ken ontdekken. Elke avond leest 
Michael zijn geliefde Hanna voor 
uit de wereldliteratuur. Ondanks 
hun innige band is Hanna op een 
dag spoorloos verdwenen. Mi-
chael blijft aangeslagen achter. 
Jaren later komt Michael haar op-
nieuw tegen, wanneer hij als rech-
tenstudent een proces tegen oor-
logscriminelen bijwoont. Hanna is 
een van de beklaagden. Michael 
ontdekt een diep geheim over de 
vrouw die hij ooit liefhad...Dit dra-
ma, dat gebaseerd is op de suc-
cesroman van Bernhard Sch-
link, werd internationaal geprezen 
en bekroond met een Oscar, een 
Bafta en een Golden Globe voor 
hoofdrolspeelster Kate Winslet. 
Aanvang van de fi lm is 14.00 uur 
en de toegang is gratis.Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

Film in 
Brederode 

Huys

Sponsor voor Velsen E4
Driehuis - De jongens van RKVV Velsen E4 hebben dit seizoen een 
shirtsponsor gevonden in scheepsleverancier Bas van der Pol. El-
len’s Hairstudio uit Driehuis is co-sponsor van het team dat op zater-
dag 25 januari om 9.00 uur de voorjaarcompetitie start met een uit-
wedstrijd tegen Stormvogels E2. Een echte streekderby dus.  Op de 
achterste staan (vanaf links): Bram van Zuidam, Bob de Boer, Bart 
de Wit, Floris Galjaart en Jesper Otten. Voorste rij: Arthur Schiphorst, 
Bastiaan van Baeckel, Mees Lubbers en Rafaël Böhm.

Velsen-Zuid - De sectie Neder-
lands van het Gymnasium Felise-
num organiseert voor de vijftien-
de achtereenvolgende keer een 
schrijversavond voor belangstel-
lenden. Een schrijver treedt voor 
het voetlicht, leest uit eigen werk 
en wordt ingeleid en aan de tand 
gevoeld door zesdeklassers. Van 
Kader Abdolah tot Ilja Leonard 
Pfeijffer, van Erik Vlaminck tot Ro-
sita Steenbeek, van Tim Krabeé 
tot Mensje van Keulen – beken-
de namen, schrijvers met grote 
kwaliteiten zorgden steeds voor 
een boeiende avond. Op 6 febru-
ari is Ernst Timmer te gast op het 
Gymnasium Felisenum. Bekend 
van ‘Zwarte ogen’, ‘De stille om-
gang’ en zijn meest recente boek 
‘Florijn’. Vooral over deze wer-
ken zal hij ondervraagd worden. 
De avond begint om 20.00 uur 
en duurt inclusief pauze onge-
veer twee uur. U kunt boeken van 
de auteur tijdens de avond aan-
schaffen en laten signeren.

Schrijversavond

Santpoort - De politie heeft 
maandagochtend een verkeers-
controle gehouden op de Hoofd-
straat. Tijdens deze controle 
werden vijf automobilisten zon-
der autogordel bekeurd en werd 
een automobilist bekeurd die 
niet handsfree aan het telefone-
ren was tijdens het rijden.

Verkeersveilig-
heidscontrole

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in 
restaurant. Men betaalt, af-
hankelijk van de maaltijdkeuze 
6,50 of 7,50 euro voor een drie-
gangen diner. Vooraf reserve-
ren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 31 janua-
ri:  preisoep, hachee, rode kool, 
aardappelen, ijs met slagroom 
toe. Kosten 6,-. Aanvang 12.30 
uur. Reserveren maandag tus-
sen 11-12 uur.
Gym voor minder mobie-
le ouderen Woensdagoch-
tend vanaf 11.00 uur. Meer in-

formatie: Marcel Stam, 023-5 
396528.
Internationale show Yoni-
na & Shira. Zaterdag 1 febru-
ari. Aanvang 14.00 uur. Kaar-
ten vanaf heden verkrijgbaar 
aan het buffet. Kosten 5,50 eu-
ro (incl. koffi e of thee).
Biljarttoernooi. Alle zaterda-
gen en maandagochtenden in 
januari kan men het toernooi 
bijwonen vanaf 09.00 uur. Za-
terdag 8 februari wordt de fi -
nale gespeeld.
Expositie Anna van den Berg. 
De expositie is tot 3 februari 
2014. Gedurende de openings-
tijden gratis te bezichtigen.
Vrijdagmiddagsoos van 
14.30 tot 16.30 uur vrije inloop.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws



Noors duo en trio Ligno 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Twee broers 
uit Oslo, Åsmund Stener Ol-
sen (gitaar) en Olav Stener Ol-
sen (cello) samen het duo Twee 
x Stener Olsen zijn op vrijdag 24 
januari om  20.00 uur te gast in 
‘t Mosterdzaadje. Ze nemen de 
eveneens in Noorwegen wonen-
de Belgische pianiste Goedele 
Taveirne  mee. Op het program-
ma Granados, Villa-Lobos, de 
Falla,  Albeniz, Piazzolla , Samm-
artini, Grieg en Bull. 
Op zondag 26 januari om 15.00 

uur is Trio Ligno te gast in ‘t 
Mosterdzaadje. 
Drie bevlogen musici die met de 
unieke combinatie van hun in-
strumenten, saxofoon, klarinet 
en fl uit, een ongekend grote mo-
gelijkheden hebben in klank-
kleuren en stijlen. 
‘t Mosterdzaadje, kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Zuid - Zuid-Kenne-
merland is bekend om haar vele 
buitenplaatsen die vanaf de 16de 
eeuw in opdracht van kooplieden 
uit Haarlem en Amsterdam wer-
den aangelegd. Meestal werden 
ze gebruikt als zomerverblijf om 
de hitte en stank van de stad te 
ontvluchten. 
In Spaarnberg bevond zich in het 
begin van de 19de eeuw nog een 
linnenblekerij. Deze werd ge-
kocht door Adriaan van der Hoop 
uit Amsterdam die er zijn buiten-
plaats van liet maken. Op zon-
dag 26 januari houdt IVN Zuid-
Kennemerland een excursie rond 
Bosch-beek/ Spaarnberg in de 
oude duinen van Santpoort. Dit is 
een karakteristiek, oud duinland-
schap. Bijzonder is de overgang 

van strandwal naar de voormali-
ge strandvlakte. Het contrast tus-
sen hoog en laag, maar ook tus-
sen natte- en doge duinen is op-
vallend. Hierdoor ontstaat er een 
grote variatie en rijkdom van de 
natuur. Er is aandacht voor de 
cultuurhistorie van dit gebied zo-
als de overblijfselen van de lin-
nenblekerijen die zich hier vanaf 
de 16e eeuw hebben gevestigd en 
het voormalige Landgoed Spaarn-
berg. De excursie is zondag 26 ja-
nuari om 13.00 uur, de duur is 2 
uur. Locatie: chalet van restau-
rant Bosch-beek, Wüstelaan 73-
75, Santpoort-Zuid. Deelname is 
gratis. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Meer informatie over het 
IVN op http://ivn.nl/afdeling/zuid-
kennemerland.

Santpoort-Zuid - Zuid-Kenne- van strandwal naar de voormali-

Excursie in oude 
duinen van Santpoort

Muzikale Tempeliers 
bestormen Bartje

Santpoort-Noord - De Tempe-
liers zijn drie jonge, talentvolle 
muzikanten uit Velserbroek en 
Haarlem. Samen vormen zij een 
bijzondere basisband, die een 
zeer breed repertoire kan spe-
len. Op zondagmiddag 26 janua-
ri is het drietal met diverse gast-
muzikanten te horen en te zien 
in café Bartje in Santpoort. De 
aanvang is 17.00 uur, de toegang 
gratis.
De Tempeliers bestaan uit Boaz 
van Willigenburg (drums), No-
ach Meged (bas) en Thijs Huij-
bens (gitaar). Ze zijn bekend van 
bands als Wheatfi eld en Rare-
ly Alive, waarvoor ze ook eigen 
nummers schrijven. Maar als 
Tempeliers spelen ze louter be-
kende covers, van Amy Wine-
house en Adèle tot The Beatles 
en Deep Purple.
De band dankt zijn naam aan 
Pub De Tempelier in de Tempe-
lierstraat in Haarlem. Daar  vor-
men ze een keer per maand de  
live-karaoke-huisband. Het pu-
bliek kan dan kiezen uit een lan-
ge lijst met zeer uiteenlopende 
nummers om (mee) te zingen.

Voor het optreden in Bartje 
hebben de Tempeliers zelf een 
smaakvolle selectie gemaakt, 
die voornamelijk zal worden ge-
zongen door Fiona Vredenduin. 
Daarnaast zijn lokaal bekende 
muzikanten uitgenodigd om een 
of meer liedjes te komen zingen 
of spelen. 
Zo zal bijvoorbeeld Carolien 
Goeman (onder andere So Heart, 
Cherry Rad) een paar nummers 
zingen. Ook hebben toetsenist 
Jasper Swunk en saxofonist Wil-
lem Abelen hun komst al toege-
zegd. Meer namen van gasten 
volgen. 

MD1 junioren 
Nederlands 

indoor-
kampioen 

Regio - De atletes  MD1 junio-
ren van KAV Holland zijn afgelo-
pen weekend in Apeldoorn Ne-
derlands indoorkampioen ge-
worden op de 4 x 50 m estafet-
te. Rosalie Breems uit Driehuis, 
Nikki Taag, Fay Witte en Sarah 
van Ekeris liepen de afstand in 
een tijd van 29.78, welke goed 
was voor goud. Fay Witte legde 
ook beslag op de zilveren plak 
bij het hoogspringen en Rosa-
lie Breems was goed voor een 
bronzen plak op de 600 me-
ter en een verdienstelijke zes-
de plek in de fi nale 60 m sprint. 
Ook Robina Negenman scoorde 
zeer goed met een vierde plek 
in de fi nale van de 60 m horden 
en een zesde plek bij het kogel-
stoten.

Caroussel weekend
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Het was 
weer een kleurrijk weekend op 
manege Kennmergaarde. Zon-
dag stond in het teken van de 
caroussel. Dansend te paard 
op muziek, dat is het eigenlijk. 
Dit levert vaak hele fraaie tafe-
relen op, als je dan ook ziet wat 
de ruiters met hun groep beden-
ken voor thema’s, en welk werk 
ze steken in het aankleden van 
paard en ruiter. Dan ook muziek 
erbij bedenken afgestemd op het 
thema. Kortom, heel leuk voor 
het publiek om naar te kijken ! 
Er waren twee zwaarte klassen, 
de lichte en zware poule. De eer-
ste prijs in de lichte poule is ta-
melijk overtuigend gewonnen 
door de woensdagavond les van 
20.00 uur. Acht stieren en twee 
Toreadoren gaven met elkaar 
een goede proef weg. Tweede 

plaats in de lichte poule waren 
de Mutsen (met een soort thee-
mutsen over hun cap). De zware 
poule had drie groepen die mee-
deden. De zaterdagochtend-les 
van 10.30 uur was een prach-
tig verklede groep op het thema 
‘Alice in Wonderland’. Dit zag er 
heel fraai uit met ‘speelkaarten’, 
een koning, en Alice.
Tweede plaats ging naar de dins-
dagochtend les van 10.30 uur. Zij 
gingen verkleed als iPhones en 
dat hadden ze zeer overtuigend 
gedaan. 
Ze zaten in  een soort mooi wit 
harnas, waarop ze een iPho-
ne-scherm hadden gezeefdrukt. 
Het werd door de jury gezien als  
heel eigentijds, origineel en mooi 
uitgewerkt en zij kregen dan ook 
om die reden de originaliteits-
prijs.

Zangproject 
Dorpskerk

Santpoort-Noord - Op dins-
dagavond 28 januari start het 
zangproject ‘Zingen van Vrede’ 
in de serie ‘Zingen in de Dorps-
kerk’ onder leiding van dirigente 
Antje de Wit. In dit project wor-
den mooie liederen gezongen 
uit alle windstreken voor vrede 
in de wereld  en vrede in ons-
zelf. Het eindresultaat zal klin-
ken in een  muzikale en medi-
tatieve samenkomst  ‘Make me 
a Channel of Peace ’ op 22 fe-
bruari. Iedereen is van harte wel-
kom om mee te zingen in pro-
jectkoor Dorpskerkcantorij. Het 
repertoire is divers en toegan-
kelijk. Repetities zijn iedere dins-
dagavond van 20.00 tot 21.30 
uur in het Ontmoetingscentrum 
van de Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan 67. Gaarne deelna-
me vooraf aanmelden via symp-
honia@xs4all.nl of telefonisch 
06-21805104 (Antje de Wit). Zie 
ook www.pknsantpoortenvelser-
broek.nl of facebook ‘Zingen in 
de Dorpskerk’.

Macht over 
stuur verloren
Driehuis - Een automobilis-
te is op de vroege afgelopen 
dinsdagochtend gewond ge-
raakt op de Waterloolaan. Ko-
mende vanaf de Zeeweg ver-
loor zij de macht over het stuur 
en schoot, net voorbij de spoor-
wegovergang, over de midden-
berm heen. Bij een poging terug 
te sturen heeft zij zijwaarts een 
lantaarnpaal omver gereden. 
Hulpdiensten waren snel ter 
plaatse en hebben de automobi-
liste uit haar auto geholpen. Ze 
is door de ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd met moge-
lijk nek en/of rugletsel. 

www. .nl

www. .nl
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IJmuiden - Het was vrijdag een 
drukte van belang bij het be-
drijfspand van Wesco aan de 
Loggerstraat in IJmuiden. Hier 
vond namelijk de feestelijke vie-
ring plaats van het feit dat op 16 
januari 1984, dus 30 jaar gele-
den, Wesco IJmuiden Appara-
tenbouw bv door de huidige di-
recteuren Sjoerd Wesselius en 
Dirk de Mik werd opgericht.
Honderden genodigden, waar-
onder veel collega’s uit het be-
drijfsleven hadden aan de uit-
nodiging gehoor gegeven. Maar 
ook de overheid liet zich niet 
onbetuigd , getuige de aanwe-
zigheid van gedeputeerde Jan 
van Run van Provinciale Staten 
Noord-Holland, burgemeester 
Franc Weerwind en enkele wet-
houders. In de feestelijk omge-

bouwde bedrijfslocatie werden 
de aanwezigen onder meer ge-
trakteerd op muziek van de ge-
weldige Ruud Jansen Band uit 
Beverwijk terwijl de uitsteken-
de, logistieke verzorging in han-
den was van het team van Res-
taurant IJmond.
Eén van de speciale gasten was 
Ruud Porck die, tot voor kort, di-
recteur was van het Technisch 
en Maritiem College Velsen. 
Vanuit die hoedanigheid stak hij 
de loftrompet over de betrokken-
heid van Wesco bij het technisch 
onderwijs, net als collegabe-
drijven zoals onder meer Zwart 
Techniek en Post Staalbouw. 
,,Die betrokkenheid beperkt zich 
niet enkel tot het aanbieden van 
stageplaatsen voor de leerlin-
gen, maar de bedrijven hebben 

ook een daadwerkelijke advies-
functie richting het onderwijs. 
Want niemand weet beter dan 
het bedrijf zelf waar nu en straks 
de behoefte komt te liggen aan 
technisch gekwalificeerd per-
soneel. Goed beroepsonderwijs 
kan niet zonder bedrijfsleven’’, 
aldus Ruud Porck.
Wesco IJmuiden Apparaten-
bouw bv is gespecialiseerd in 
ontwerp, engineering, fabrica-
ge, reparatie en onderhoud van 
staalconstructies en werktuig-
bouwkundige installaties zoals 
baggeronderdelen, hijsbalken 
en lieren. Met ongeveer 40 me-
dewerkers is Wesco actief in zo-
wel de offshore als de maritieme 
sector. Veel meer informatie is te 
vinden op de website: www.wes-
coijmuiden.nl

Velsen – Uit onderzoek in 2013 
is gebleken dat Velsenaren niet 
genoeg afval scheiden. In 2012 
werd slecht 37 procent van het 
huishoudelijk afval bij de bron 
gescheiden. Ook het grofvuil 
wordt slecht gescheiden. In 
2009 werd zelfs nog iets be-
ter gescheiden dan in 2012. In 
andere gemeenten is dat soms 
wel 52 procent. Dat slechte re-
sultaat maakt de afvalinzame-
ling minder duurzaam en het 
hele afvalproces duurder. Hoe 
meer er bij de inwoners en be-
drijven kan worden geschei-
den, hoe meer productie er uit 
het afval kan worden gemaakt. 
Denk dan aan energieopwek-
king door afvalverbranding en 
het recyclen van materialen als 
papier en plastic. In overleg met 
burgers wil de gemeente Vel-
sen komen tot een koersver-
andering in het afval scheiden. 
Op korte termijn worden daar-
om verschillende mogelijkhe-
den onderzocht om Velsenaren 
aan te zetten toch beter afval te 
scheiden.

Velsen scheidt 
niet genoeg 

afval

Prijswinnaar Fletcher 
Kerstwensboom

Regio – De prijs van de jaarlijks 
terugkerende Fletcher Kerst-
wensboomactie is uitgereikt.
De waardecheque voor een 
5-gangen verrassingsdiner voor 
twee personen is persoonlijk 
overhandigd aan de gelukki-
ge winnaar familie Berkhof uit 
IJmuiden.
Begin december is Fletcher Ho-
tels van start gegaan met de 

tweede Kerstwensboom cam-
pagne. In deze maand hebben 
gasten en buurtbewoners van 
Fletcher Hotel-Restaurant Zee-
duin op een speciale kerstbal 
aangegeven wie volgens hen 
een 5-gangen verrassingsdiner 
verdient en waarom.
Fletcher Hotels wilde met de-
ze actie aandacht besteden aan 
mensen die het écht verdienen.

Orthodox koor Oktoish 
in Engelmunduskerk
IJmuiden - Vrijdag 24 janua-
ri vindt om 20.00 uur in de oud-
katholieke kerk van de H. Engel-
mundus aan de Koningin Wilhel-
minakade een bijzonder optre-
den plaats. Het koor Oktoish van 
het Sint-Efrimklooster uit Gla-
ne zingt dan liederen uit de Rus-
sisch- en Syrisch-Orthodoxe tra-
ditie. De toegang tot het concert 
is gratis, een vrijwillige bijdrage 
in de kosten van de avond wordt 
zeer gewaardeerd.
Het koor dient sinds twee jaar 
officieel als koor van het Sint-
Efrimklooster te Glane (Overijs-
sel). Het koor bestaat uit der-
tien jonge jongens en meiden 
die uit liefde voor God zingen in 
het koor. Ze zingen in het Ara-
mees, een oude taal uit het Mid-
den-Oosten, en het repertoire 

bestaat voornamelijk uit kerklie-
deren. Veel van de te zingen lie-
deren en melodieën komen van 
de heilige Efraïm de Syriër (4e 
eeuw). Hij was een groot dich-
ter en het fundament van liede-
ren en melodieën van Orthodoxe 
kerken. 
De oudkatholieke parochies in 
IJmuiden hebben het koor Ok-
toish uitgenodigd in het kader 
van het jubileumjaar waarin de 
parochies hun jubileum vieren. 
In 2013 was het 125 jaar geleden 
dat er voor het eerst een oudka-
tholieke viering in IJmuiden werd 
gehouden. 
Kort daarna werd de parochie 
van de H. Engelmundus opge-
richt. In 2014 viert de parochie 
van de H. Adelbertus haar 50-ja-
rig bestaan. 

Prijswinnaars Nieuw-
jaarspuzzel bekend
Velsen - De Nieuwjaarspuzzel in   
de Jutter/de Hofgeest van 27 de-
cember heeft een recordaantal 
goede oplossingen opgeleverd.  
De goede oplossing was: ‘Er is 
een kindeke geboren’. 
Inmiddels zijn de vijf prijswin-
naars getrokken. De twee kaar-
ten van SnowPlanet voor een 
halve dag skiën of snowboar-
den, inclusief materiaal, gaan 
naar S. Houtenbos in IJmuiden. 
De dinerbon van 30 euro van 
De Meijerij uit de Hoofdstraat 
is voor Carla Suppers uit Sant-

poort-Noord. De waardebon van 
20 euro van Vishandel Molenaar 
aan de Cepheusstraat in IJmui-
den is voor Rosita Frenay uit Vel-
serbroek. De waardebon van 20 
euro van Keurslager Groenen-
daal aan de Cepheusstraat is 
voor O. Reker uit IJmuiden. Een 
geurpakket ter waarde van 10 
euro van Mara Home Decorati-
ons aan Plein 1945 is voor Leo-
nie Purkins uit IJmuiden.
De prijswinnaars hebben inmid-
dels bericht gekregen over hun 
prijs.

Medaille voor Velsense 
Rode Kruis-vrijwilligers
Velsen - Voor aanvang van de 
oefenavond, vorige week don-
derdag, ontvingen vrijwillige 
Rode Kruis hulpverleners Jo-
sé Ephraim, Esther Posno, Hans 
Dirkse en Peter van Wijk, uit 
handen van het afdelingsbe-
stuur, de Herinneringsmedaille 
ter ere van de inhuldiging van 

Koning Willem Alexander. Zij 
ontvingen deze medaille voor 
hun bijdrage aan de EHBO-
hulpverlening in Amsterdam tij-
dens de inhuldiging op 30 april 
2013. 
De gedecoreerde vrijwilligers 
waren blij verrast voor deze 
mooie blijk van waardering.
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Regio – De komende vijf jaar 
worden in Kennemerland weer 
leerlingbouwplaatsen gereali-
seerd, dankzij een afspraak hier-
over met de IJmondgemeenten, 
opleider Bouwmensen Kenne-
merland, woningcorporaties en 
Bouwend Nederland. Omdat er 
minder gebouwd wordt is het 
nodig dat gemeenten met part-
ners en bouwers afspraken ma-
ken over leerlingbouwplaatsen. 
De leerlingen van nu zijn immers 
de bouwers van de  toekomst. Er 
was al een convenant leerling-
bouwplaatsen in de regio, maar 
dat liep in 2013 af. Gemeenten 
en woningcorporaties gaan zich 
weer inspannen om bij opdrach-
ten ook leerlingplaatsen te rea-
liseren. Dat gebeurt in de vorm 
van ‘social return’: vijf procent 
van de bouwsom wordt besteed 
aan leerlingplaatsen of praktijk-
plaatsen voor werklozen.

Leerling-
bouwplaatsen

Velsen – Op 22 januari wordt in 
het raadhuis van Heemstede aan 
de gemeenteraden van de re-
gio’s IJmond, Zuid-Kennemer-
land en Haarlemmermeer de Vi-
sie Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) gepresenteerd. Dit wordt 
gecombineerd met de raads-
conferentie ‘Ontwikkelperspec-
tief Binnenduinrand’. Regionale 
samenwerking binnen de MRA 
wordt steeds urgenter, vinden de 
gemeenten. De drie regio’s leve-
ren een grote bijdrage aan de in-
ternationale concurrentiepositie 
van de metropoolregio Amster-
dam. Wat de specifieke bijdra-
gen vanuit de westkant van de 
MRA zijn wordt 22 januari dui-
delijk gemaakt.

Westelijke 
visie op MRA

Velsen – In het novemberblad 
van de Vereniging Eigen Huis 
zouden foutieve bedragen zijn 
genoemd over de stijging van 
de gemeentelijke woonlasten 
in Velsen in 2014. Daarbij zou 
het gaan om een stijging van 10 
procent van de OZB, gemiddeld 
24 euro hoger. Daarmee zou 
Velsen de op een na hoogste 
stijger van Nederland zijn. De 
gemeente Velsen heeft daarom 
om rectificatie gevraagd. Inmid-
dels heeft het college laten we-
ten dat door de afdeling belas-
tingen en invordering een on-
juiste gemiddelde WOZ-waar-
de van 230.000 euro, voor een 
gemiddelde woning, is aangele-
verd bij Vereniging Eigen Huis. 
Dat had echter een woning-
waarde van 215.000 euro moe-
ten zijn. De juiste cijfers zijn nu 
doorgegeven.

Velsen gaf 
zelf foute

info over WOZ

Nieuwe fitnesszaal 
voor Ichthus Lyceum
Driehuis - Op het Ichthus Lyceum 
staan de ontwikkelingen niet stil. 
De school heeft met het Techna-
sium een unieke positie in de re-
gio en ook de talentstromen Inter-
nationalisering en Kunst en Cul-
tuur maken het onderwijsaan-
bod op deze school voor gymna-
sium, atheneum en havo onder-
scheidend. Ook op het sportie-
ve vlak heeft het Ichthus Lyceum 
heel wat in huis. Op vrijdag 24 ja-
nuari opent het Ichthus Lyceum 
officieel de derde gymzaal van de 
school die geheel als fitnessruimte 
is ingericht. Daarmee zet het Icht-
hus op sportief gebied een grote 
stap. Leerlingen krijgen nu ook les 
op het gebied van fitness, voeding 
en lifestyle. Eric Mooij en Jeroen 
Meinders werken met veel ple-
zier als gymdocent op de school, 
waar nu zo’n duizend leerlingen 
onderwijs volgen. Meinders: ,,On-
ze fitnesszaal kent vier verschil-
lende zones: krachttoestellen, vrije 
gewichten, functioneel trainen en 
cardiotraining. Die laatste is inge-
richt met twee loopbanden, twee 

crosstrainers, drie roeiapparaten 
en drie fietsen.” Mooij: ,,We kun-
nen leerlingen op deze wijze diver-
se trainingsvormen aanbieden, re-
kening houdend met de verschil-
len tussen leerlingen.’’ ,,De fitness-
ruimte is multifunctioneel, ruim en 
biedt ook mogelijkheden voor ju-
do, boksen en bewegen op mu-
ziek’’, vult Meinders aan. ,,Natuur-
lijk beschikken we over judopak-
ken, judomatten, boksmateriaal en 
er is ook een professionele spie-
gelwand.’’ Alle klassen van het 
Ichthus Lyceum krijgen les in de 
nieuwe fitnessruimte. ,,We passen 
de lessen per groep aan. Zo mo-
gen jonge kinderen natuurlijk niet 
te zwaar trainen’’, aldus Mooij,,Ook 
onderzoeken we de mogelijkhe-
den om scholieren en personeel 
buiten schooltijd te laten trainen.” 
Wie de fitnesszaal met eigen ogen 
wil zien is natuurlijk hartelijk wel-
kom op de open dag van het Ich-
thus Lyceum op zaterdag 8 febru-
ari. Zie www.ichthuslyceum.nl. (fo-
to: Marielle Lageveen-Coster, Hel-
dere Blik)

Nog steeds geen exploitatie
Stichting Witte Theater 

dringt aan op spoed
IJmuiden - Stichting Witte The-
ater betaalt nog steeds de vaste 
lasten voor het pand, maar inkom-
sten zijn er niet. Het Witte Theater 
sloot immers in augustus nood-
gedwongen zijn deuren, vanwege 
het beëindigen van de gemeen-
tesubsidie. Intussen wordt weke-
lijks aan de bel getrokken door 
amateurgezelschappen en an-
dere ‘vaste spelers’ van het the-
ater of zij alsjeblieft weer mogen 
komen spelen. ,,Wij willen dat op 
korte termijn weer mogelijk ma-
ken’’, zegt Piet Burgering, voor-
zitter van Stichting Witte Theater. 
,,Het duurt allemaal te lang. Het is 
januari 2014 en de gemeente is al 
bijna een jaar in overleg met een 
uitgekozen exploitant die het Wit-
te Theater zou gaan runnen. Maar 
de huur was te hoog en kopen 
geen optie, daarom wordt nu ge-
keken naar een constructie met 

erfpacht en is het nog steeds af-
wachten.
Intussen heeft zich al een nieuwe 
exploitant gemeld, maar daar wil 
de wethouder nu geen zaken mee 
doen, zo lang er nog gesprekken 
zijn met de eerste gegadigde.
Wij maken ons zorgen’’, zegt Piet 
Burgering. ,,De vaste spelers van 
het WT zijn dakloos, de amateur-
verenigingen moeten iets buiten 
de gemeente zoeken, het pand 
staat nagenoeg leeg en wij blij-
ven kosten maken, zonder dat 
daar inkomsten tegenover staan.  
Daarom zijn wij van plan om naast 
de filmavonden op korte termijn 
ook andere activiteiten te hervat-
ten. En wij dringen er bij de ge-
meente op aan ook met andere 
mogelijke exploitanten te onder-
handelen, zodat het Witte Theater 
zo snel mogelijk weer zijn functies 
kan vervullen.’’

Open dag Gymnasium 
Felisenum op 1 februari
Velsen-Zuid - Op zaterdag, 
1 februari, van 09.30 tot 13.00 
uur is er weer gelegenheid 
voor scholieren die dit jaar het 
basisonderwijs vaarwel zeg-
gen, om nader kennis te ma-
ken met gymnasiaal onder-
wijs bij Gymnasium Felisenum  
aan de Van Hogendorplaan 2 
in Velsen-Zuid. Gedurende de-
ze open dag zal door de docen-
ten de nodige informatie over 
de school worden verstrekt en 
tevens zullen er diverse activi-
teiten worden georganiseerd.

Gymnasium Felisenum is in 
1949 opgericht en bestaat dit 
jaar dus 65 jaar. Het is het eni-
ge, zelfstandige gymnasium in 
de regio IJmond en de school 
vervult derhalve een belangrij-
ke regiofunctie. Vanaf het op-
richtingsjaar staat de school 
onder meer bekend om zijn 
kleinschalige opzet. In de be-
ginjaren waren dat minder dan 
300 leerlingen maar de afge-
lopen jaren heeft dat aantal, 
dankzij een aantal uitbreidin-
gen, een groei te zien gegeven 
naar een middelgrote school 

met circa 650 leerlingen. 
,,Het kleinschalige karakter 
van de school en de sfeer van 
rust en veiligheid zijn belangrij-
ke elementen op onze school’’, 
vertellen de docenten Rebec-
ca van den Berg en Erik Thool-
en enthousiast. ,,Dankzij de-
ze schaalgrootte kennen we 
elkaar bijna allemaal en er is 
daardoor een hoge mate van 
sociale controle waardoor pro-
blemen maar zelden voorko-
men. We hebben ook een he-
le hechte club van leerkrach-
ten die allemaal bevoegd en 
gekwalificeerd zijn. Leerlin-
gen die nieuw instromen wor-
den allemaal door ons begeleid 
en zij krijgen een gedegen in-
troductie. Onze opleiding be-
oogt 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 
belang is’’ ,aldus Rebecca en 
Erik die uitkijken naar een druk 
bezochte open dag.

Groenadoptie als
optie in elke woonwijk
Velsen – In een aantal wijken 
in Velsen gebeurt het al met 
enthousiasme: groenadoptie. 
Bewoners van een straat be-
planten en onderhouden zelf 
groenstroken of plantsoenen, 
met behulp van wijkteams. De 
Wijk aan Zeeërweg is hiervan 
een mooi voorbeeld. 
De gemeenteraad heeft een 
motie aangenomen om te ko-
men tot ‘wijkeigen groenbe-
heer’. Daarom wil het college 
van B&W nu een stimulerings-
plan maken voor groenadop-
tie. Maar eerst wil men inven-
tariseren waar al zulke initia-
tieven zijn. In verschillende wij-
ken zijn er diverse, variërend 
van schoonmaakacties tot be-
planting en onderhoud. De ac-
ties worden onder meer uitge-
voerd door bewoners, vrijwilli-
gers van het dienstencentrum 

en leerlingen van het Molen-
duin, als werkervaringsproject. 
Het stimuleringsplan zal be-
staan uit het duidelijker neer-
zetten van een aanspreekpunt 
in de wijk (relatiemanagers van 
wijkposten), informatie op in-
ternet op de website www.vel-
sen.nl, bekendheid via social 
media, publicatie in dag- en 
weekbladen, flyers en plaatsing 
op de lichtkrant in Velserbroek. 
Bij renovatieprojecten in de 
wijk zal op informatieavon-
den het ‘medebeheer’ aan be-
woners worden voorgedragen. 
Ook woningbouwbedrijven zijn 
partij bij groenadoptie en ook 
bij wijkplatforms ligt een taak 
om informatie aan bewoners 
door te geven. 
Verder zal worden gewerkt aan 
promotiemateriaal in de vorm 
van affiches.
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Colofon

Gezelligheid troef 
in Velserduin

Twee enthousiaste vrijwilligers 
organiseren al geruime tijd ge-
heel zelfstandig in  het schitte-
rende multifunctionele Verpleeg-
huis Velserduin (locatie Schel-
destraat)  leuke activiteiten voor 
senioren.
Jaap Tuijn is een van die vrijwil-
ligers en vertelt met aansteke-
lijk enthousiasme over zijn werk-
zaamheden. Jaap Tuyn: ,,Sinds 
de opening van dit prachtige 
gebouw, in juni twee jaar gele-
den, organiseer ik met Ria Buur 
spelmiddagen in ons honk. Op 
maandagmiddag wordt er ge-
sjoeld (zie foto), op woensdag-
middag vanaf 14.00 uur is er kla-
verjassen en Rummikubben en 

op donderdagmiddag geeft een 
van onze vrijwilligers les in kla-
verjassen.” Geheel zelfstandig 
opereert het bedrijvige duo. 
Jaap Tuyn: ,,Klopt ja, we heb-
ben in de opstartfase bij Stich-
ting Welzijn Velsen (vanaf 1 ja-
nuari 2013 maken de activiteiten 
voor senioren in Velserduin deel 
uit van SWV, daarvoor van Zorg-
Balans, red.) gelukkig prima hulp 
gekregen van SWV. Een werk-
nemer van de afdeling facilitair 
van SWV, Hans Meulenbroek, 
heeft ons aan 10 nieuwe klaver-
jastafels geholpen en daarnaast 
kregen we ook nog vijf nieuwe 
sjoelbakken. Daar zijn we SWV 
heel dankbaar voor.” 

Jaap Tuyn sluit af: ,,Als er men-
sen zijn die interesse hebben om 
aan een van de activiteiten deel  
te nemen, is het aan te raden en 
handig eerst even te bellen met 
mij (0255-510673). We hanteren 
momenteel  vanwege het aan-
tal deelnemers een wachtlijst. Zo 
gauw er een plekje vrij komt, ne-
men we  met de betrokken per-
soon contact op.
De kosten zijn minimaal en we 
verzorgen ook de inwendige 
mens met een stukje worst of 
kaas.  Dat komt de gezelligheid 
ten goede vinden wij. Daar draait 
het toch om? De senioren een 
leuke, onderhoudende middag 
aan te bieden!” 

Gratis training 
‘Liever bewegen 

dan moe!’
Buurtsport - Op dinsdag 11 fe-
bruari start de training ‘Liever be-
wegen dan moe’, verzorgd door 
Context in samenwerking met 
Stichting Welzijn Velsen. Het is 
een vrouwen-fit-programma van 
8 keer een dinsdagochtend, waar-
in vrouwen gezondheidsinforma-
tie krijgen en samen de conditie 
verbeteren. Het programma duurt 
acht weken. Het wordt gegeven 
door een sporttrainer en een pre-
ventiedeskundige van Context. De 
eerste bijeenkomst is een voor-
lichting over het programma. De 
andere 7 bijeenkomsten beginnen 
met een gezondheidsvoorlichting. 
‘Liever bewegen dan moe’ is op 
dinsdagochtend 11 februari van 
9.30 tot 11.30 uur bij Sportpark 
Zeewijk, Zuiderkruisstraat 72 in 
IJmuiden. Ook na 11 februari kunt 
u aansluiten. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Liza 
Ronde, buurtsportcoach volwas-
senen, 06-12798959.

Welzijn Velserbroek - De bar-
re winter. Dit is het thema van 
de 50+ koffieochtend van don-
derdag 30 januari. Wat herin-
nert u zich nog van de winter 
van 1963? Iedereen grofweg bo-
ven de 45 jaar die je deze vraag 
stelt komt met verhalen over de 
bevroren Noordzee, de sneeuw-
stormen, het bevroren IJssel-
meer en natuurlijk de Elfsteden-
tocht. De koffieochtend is don-
derdag 30 januari van 10.00 tot 
12.00 uur en zal plaatsvinden 
in de Bibliotheek Velserbroek. 
De entree is gratis en koffie of 
thee  0,80 euro. Voor meer infor-
matie: Welzijn Velserbroek, 023-
5388830, Bibliotheek Velser-
broek, 023-5381901

50+ 
koffieochtend

Velsen - Terrasje pakken, bbq-
en, vissen, fietstocht maken. 
Leuk om te doen maar nog leu-
ker als je het samen met ie-
mand kunt doen. Twee jaar ge-
leden zijn Janneke en Judith van 
Stichting Welzijn Velsen begon-
nen met het opstarten van Vkafé 
Velsen. Inmiddels een leuke club 
mensen die regelmatig bij elkaar 
komen. De activiteiten worden 
bekend gemaakt via hun eigen 
website waarop ook staat be-
schreven hoe je je kunt aanmel-
den. Eenmaal per jaar organise-
ren zij hun eigen Oud & Nieuw-
feest. Dit jaar is het feest op don-
derdag 30 januari in Jongeren-
centrum de Koe te Velserbroek. 
Mensen die nog niet actief zijn 
worden uitgenodigd worden om 
kennis te komen maken. De club 
wordt pas leuk als je zelf mee-
doet! Zij richten zich op volwas-
senen vanaf 30 jaar. Meer we-
ten? Kijk op www.vkafe.nl of mail 
naar vkafe@hotmail.nl. 

Samen erop uit

De Brulboei - De gezelligste 
filmavond van IJmuiden is deze 
maand op 30 januari met de film 
‘Shipwreckmen 1’ in Buurthuis 
de Brulboei. Die avond wordt u 
meegenomen naar Florida waar 
een aantal bergingsbedrijfjes 
met elkaar concurreert om de 
beste klusjes binnen te slepen. 
Als er een orkaan nadert, we-
ten de mannen dat er veel geld 
te verdienen is, maar ook dat zij 
met hun schepen eerst de or-
kaan moeten zien te overleven. 
Na de pauze ziet u ‘Hollandse 
vissers’ deel 1, een film over de 
huidige visserij en de mensen 
die hierin werken. Kaarten à 2,50 
euro zijn al verkrijgbaar aan de 
balie van het buurthuis en op de 
avond zelf aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

‘IJmuiden wat 
vertel je me 

nou’

De Mel-Watervliet - Iedere 
donderdagochtend van 9.30 tot 
11.00 uur komt een enthousi-
aste groep dames bij elkaar om 
gezellig met elkaar te handwer-
ken onder het genot van een 
kopje koffie. Iedere dame is be-
zig met een eigen werkstuk, de 
één haakt een leuke tas, de an-
der breidt een prachtige trui, een 
derde maakt een originele bos 
bloemen van pompons. De da-
mes leren ook elkaar technieken; 
de eerste sjaal was al snel ge-
breid door Annelies na een korte 
uitleg van een ervaren breister. 
Een keer geen zin om te brei-
en, dan even met zijn allen kerst-
kaarten maken, dat is ook geen 
probleem. Ook zin om mee te 
doen aan deze club? Ga gewoon 
een keertje langs bij De Mel in 
de Schulpen (ingang Van Die-
penstraat), deelname kost 1 eu-
ro per keer. Meer weten? Wijk-
centrum de Mel-Watervliet, tel. 
0251-226445.

Blij dat ik brei

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

Velsen - Op de cursus Engels 
voor gevorderden zijn enkele 
plekken vrij gekomen. De cur-
sus is op maandagochtend van 
11.00 tot 13.00 uur in Buurtcen-
trum de Dwarsligger. De kosten 
98,50 euro voor 12 lessen. Ook 
zijn er nog wat plekjes bij Zil-
versmeden, beeldend werken 
en Glas in Lood in Dorpshuis 
het Terras. Wilt u meer infor-
matie dan kunt u bellen of mai-
len naar 0255-548548 en vragen 
naar Daniella van Delft of mai-
len naar daniellavandelft@wel-
zijnvelsen.nl. 

Het 
cursusbureau

Musical Sound in 
De Brulboei

De Brulboei - Het ZondagMid-
dagPodium in Velsen verzorgt 
zondag 26 januari een optreden 
van Het Heemskerkse koor Mu-
sical Sound in buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166, IJmuiden. 
Het koor zingt voornamelijk lied-
jes uit musicals en films en staat 
onder leiding van Paul Han-
rath. Zijn doelstelling is om sa-

men met het koor met veel ple-
zier een goed stuk muziek te ma-
ken. Het gevarieerde programma 
belooft heel gezellige optredens. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4,00 euro zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
alle ZoMiPo-locaties en zondag 
aan de zaal.

De Spil – Een leuke activiteit in 
Buurtcentrum de Spil: Tekenen, 
Aquarel & Acryl. U kunt zelf één 
of meerdere onderdelen kiezen 
van deze activiteit. Iedereen mag 
meedoen, ervaring is niet nodig. 
Deze creatieve activiteit wordt 
gegeven door een enthousias-
te vrijwilliger met jarenlange er-

varing. Hij zal u helpen uw tech-
nieken te ontwikkelen. Materi-
aal dient u zelf mee te nemen. 
Tekenen, Aquarel & Acryl is ie-
dere vrijdagochtend van 10.30 
tot 12.30 uur en kost 2,50 euro 
per keer. Opgeven is niet nodig! 
U kunt altijd binnen lopen. Meer 
weten? Bel: 02550-510186

Activiteit Tekenen, 
Aquarel & Acryl
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Oproep: draag kandidaten voor!

Wie worden de sport-
kampioenen van 2013?
De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Vel-
sense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), 
Master (vanaf 40 jaar) en Ge-
handicapte Sporter van het jaar 
2013. De winnaars worden be-
kendgemaakt op het Sportgala 
op vrijdag 4 april in het Thalia 
Theater.

Bent u of kent u iemand die of 
een team dat aan onderstaande 
voorwaarden voldoet? Neem dan 
vóór 16 februari 2014 contact op 
met Simon de Weers van afde-
ling Sportzaken van de gemeente 
Velsen via 0255-567200 of e-mail 
sweers@velsen.nl. 

Elk jaar kiest de gemeente Velsen 
haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem, haar of een heel team 
voordragen. Er zijn zes categorie-
en: sportman, sportvrouw, sport-
ploeg, talent, master en gehandi-
capte sporter. Een deskundige ju-
ry bepaalt wie de winnaars zijn. 
De prijsuitreiking vindt plaats 
op vrijdag 4 april a.s. in het Tha-
lia Theater in Oud-IJmuiden. De 
presentatie van het Sportgala is in 
handen van Frank Snoeks, sport-
verslaggever bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd wor-
den?

• De individuele sporters die lid 
zijn van een Velsense vereni-
ging; dat mag een niet-Velse-
naar zijn die lid is van een Vel-
sense vereniging of een Velse-
naar die lid is van een niet-Vel-
sense vereniging.

• Teamsporters die uit Velsen ko-
men en lid zijn van een team dat 
niet uit Velsen komt; de sporter 
wordt dan individueel genomi-
neerd.

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

  

Aan welke eisen moet de nomina-
tie voldoen?

a) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Neder-
lands kampioenschap van een 
toernooi of wedstrijdenreeks.

b) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Euro-
pees kampioenschap.

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

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

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

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

g) Als je een individuele sport-
prijs hebt gewonnen van een 
officiële sportbond.

h) Als je een individuele sport-
prijs hebt gewonnen  tijdens 
een internationaal toernooi.

Geef de nominaties vóór 16 fe-
bruari 2014 door aan Simon de 
Weers, afdeling Sportzaken ge-
meente Velsen, Postbus 465, 1970 
AL in IJmuiden via tel. 0255-
567200 of e-mail sweers@velsen.
nl (foto: Reinder Weidijk)

Onderhoud Noordersluis
Rijkswaterstaat gaat op maandag 
27 januari 2014 onderhoud uit-
voeren aan de Noordersluis. Dit 
leidt tot flinke stremming van het 
verkeer. 

Op maandag 27 januari 2014 gaat 
Rijkswaterstaat onderhoudswerk-
zaamheden uitvoeren aan de Noor-
dersluis in IJmuiden. De doorgaan-
de weg over het sluiscomplex zal 
tussen 08.00 en 12.00 uur gestremd 
zijn. 
De werkzaamheden vinden plaats 
bij de oostelijke sluisdeur. De weg 
over deze sluisdeur zal volledig 
worden afgesloten. Het wegverkeer 
wordt tussen 08.00 en 12.00 uur 
omgeleid over de buitendeur. Het 
gevolg daarvan is dat, wanneer een 
schip geschut wordt, het verkeer 

enige tijd gestremd is. De frequentie 
en duur van de stremmingen is af-
hankelijk van hoeveel schepen moe-
ten worden geschut, maar het op-
onthoud kan langdurig zijn.

Rijkswaterstaat voert in 2014 on-
derhoud uit aan het sluizencomplex 
in IJmuiden om een veilige en be-
trouwbare vaarweg te garanderen. 
Deze werkzaamheden maken hier 
onderdeel van uit. 

Voor meer informatie over de uit-
voering van de werkzaamheden en 
de stremming kunt u contact op-
nemen met de heer H.M. van der 
Worp, omgevingsmanager van uit-
voerend aannemer De Klerk Water-
bouw: 06-41255758, HMvdworp@
deklerkbv.nl.

Publiekshal geopend
Onder aanzienlijke belangstelling 
werd woensdag 15 januari 2014 
de vernieuwde publiekshal van 
het stadhuis van Velsen officieel 
geopend. De openingshandeling 
werd verricht door de oudste in-
woonster, mevrouw Koster van 
104 jaar oud. Zij deed dit samen 
met één van de jongste inwoners, 
Djun van Leeuwen van slechts 8 
dagen oud.

Er hing een gordijn bij de entree van 
de publiekshal met een foto van de 
oude situatie, vóór de verbouwing. 
Na een korte toespraak van burge-
meester Franc Weerwind schoven 
de jongste en de oudste inwoner sa-
men het gordijn opzij; daarmee was 

de hal officieel geopend. Diverse gas-
ten maakten gebruik van de moge-
lijkheid om een rondleiding te krij-
gen, ook door de vernieuwde ach-
terliggende kantoorruimtes. Ver-
der was er een kleine tentoonstel-
ling over de publiekshal en de ver-
bouwing.

De hal moest verbouwd worden, om-
dat hij niet meer voldeed aan de eisen 
van deze tijd. Er zijn diverse voorzie-
ningen aangebracht voor minder-
validen en de werkplekken voldoen 
aan de arbo-normen. Met deze nieu-
we publiekshal is de dienstverlening 
aan de ongeveer 50.000 jaarlijkse be-
zoekers klaar voor de toekomst. (fo-
to: Reinder Weidijk)
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Avondschouw Velsen-Noord
Dinsdagavond 14 januari organi-
seerde de gemeente Velsen sa-
men met de wooncorporaties een 
avondschouw in Velsen-Noord.

Politie, woningbedrijf Velsen en de 
gemeente Velsen liepen met onge-
veer vijftien buurtbewoners mee in 
de avondschouw in de Gildenbuurt 
en het Stratingplantsoen. Ze let-
ten speciaal op onveilige situaties;  
buurtbewoners wezen daarop in hun 
woonomgeving. Er zijn nuttige tips 

naar voren gekomen om de leefbaar-
heid in Velsen-Noord verder te ver-
beteren.

De gemeente Velsen en het Woning-
bedrijf Velsen gaan aan de slag met 
een verlichtingsplan achter de flat 
langs het Gildenspoor. Ook start er 
een buurtinitiatief voor het opknap-
pen van de muziektent en het ver-
lichten van de bomen op de kop van 
het Stratingplantsoen. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Parkeren Wijkerstraatweg
De parkeersituatie aan de Wijker-
straatweg in Velsen-Noord gaat 
veranderen. De verwachting is 
dat in februari de werkzaamhe-
den beginnen.

Er komen extra parkeerplaatsen 
en op de ventweg voor de winkels 
geldt vanaf maart 2014 een parkeer-
schijfzone (blauwe zone). De tijden 

voor deze zone zijn van maandag tot 
en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 
uur. Dit is een proef voor een jaar, 
waarna de ervaringen worden ge-
evalueerd. Er is een extra verkeers-
plateau ingepast om de verkeers-
snelheid af te remmen. De parkeer-
maatregelen worden tegelijk met de 
herbestrating van de rijbaan uitge-
voerd. 

Speelplek Binnenhaven
Een plek om te spelen en elkaar 
te ontmoeten – daarover spraken 
omwonenden van het terrein van 
het voormalige Zeewegzieken-
huis. In maart gaat de spade in de 
grond.

Op maandag 20 januari 2014 wa-
ren ca. 30 mensen bijeen om verder 
te praten over de invulling van (een 
deel van) de lege plek van het voor-
malige ziekenhuis, aan de Zeeweg 
in IJmuiden. Een groep bewoners 
heeft samen met de gemeente Vel-
sen een ontwerp gepresenteerd aan 
buurtgenoten. Dit ontwerp is geba-
seerd op een eerdere prijsvraag on-

der bewoners. Het plan is om een 
natuurlijke speel- en ontmoetings-
plek met boombanken aan te leggen, 
schommels, picknickbank, een trap-
veldje en een klautercircuit (foto). 

Op zaterdag 22 maart tijdens NL 
Doet wordt de speelplek aangelegd. 
Aanmelden via www.nldoet.nl. Er 
is inmiddels ook een facebookgroep 
gestart: https://www.facebook.com/
groups/353674334774844/

Projectontwikkelaar Synchroon, 
Zorgbalans en de gemeente Velsen 
zorgen voor de financiering. (foto: 
Hoek Hoveniers) Nationale Voorleesdagen

Sporttalenten lezen voor
Lokale sporttalenten hebben 
voorgelezen uit Krrrr...okodil! 
Dit deden ze op woensdag 22 
januari 2014 tijdens de start van 
de Nationale Voorleesdagen. 

Deze jaarlijkse campagne is in 
2014 van 22 januari t/m 1 februa-
ri als prenten- en voorleesboeken 
volop onder de aandacht worden 
gebracht. Het doel van de campag-
ne is om voorlezen te bevorderen 
aan kinderen die zelf nog niet kun-

nen lezen: baby’s, peuters en kleu-
ters. 

Voorlezen is belangrijk voor ze: 
het prikkelt de fantasie, ontwik-
kelt het taalgevoel en geeft hen 
veel plezier. Zo worden kleintjes 
grote lezers.

Het boek Krrrr...okodil! van Ca-
therine Rayner is uitgeroepen tot 
Prentenboek van het Jaar 2014.
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Inzameling plastic
voortaan ondergronds
De containers voor kunststof af-
val die bij supermarkten in Velsen 
staan, gaan ondergronds. Dat is 
minder lelijk en bovendien kan er 
meer in. Het graafwerk gaat eind 
januari beginnen.

Vanaf maandag 27 januari worden 
de bovengrondse containers voor 
kunststof afval bij supermarkten in 
de gemeente Velsen vervangen door 
ondergrondse containers. Soms 
worden bestaande glascontainers 
vervangen, in een aantal gevallen zal 
een aannemer in opdracht van HVC 
enig graafwerk doen. Dat zal op som-
mige plekken wat overlast geven bij 
de containers voor glas en papier die 
daar al staan. De graafwerkzaamhe-
den duren maximaal een dag. Wij 
vragen om uw begrip daarvoor.

In 2007 is HVC in Velsen kunst-
stof apart gaan inzamelen in bo-
vengrondse containers bij super-
markten. Dat was een tijdelijke si-
tuatie, omdat lang onduidelijk bleef 
of deze inzameling zou blijven be-
staan. Inmiddels loopt de kunststof-
inzameling in Nederland zo goed 
dat besloten is deze voort te zetten. 

Nu gaat HVC ondergrondse contai-
ners plaatsen; dat ziet er beter uit en 
ze hebben ook meer capaciteit. De 
nieuwe containers krijgen de oranje 
sticker van de landelijke Plastic He-
ro campagne.

Voor de huidige bovengrondse con-
tainers gaat HVC nieuwe plekken 
zoeken in de buurt van glas- en/of 
papiercontainers. Daardoor kunnen 
sommige bewoners nog dichter bij 
huis hun kunststof kwijt en hoopt 
HVC ook meer kunststof in te zame-
len.

Controleacties in haven
De havens van de gemeente Vel-
sen vormen een dynamisch ge-
bied, gelegen aan de monding van 
het Noordzeekanaal. Het haven-
gebied is veruit het belangrijkste 
centrum van economische activi-
teit binnen de gemeente Velsen en 
verdient het dan ook om als zoda-
nig te worden gekoesterd.

Uit de door de gemeenteraad van 
Velsen vastgestelde ‘Visie op Velsen 
2025: Kennisrijk werken in Velsen’ 
blijkt het expliciete voornemen de 
belangrijke positie van het havenge-
bied verder uit te breiden. Daarom is 
het van belang dat situaties die strij-
dig zijn met die visie door gezamen-
lijk optreden van de ketenpartners 
worden bestreden met het oog op een 
aantrekkelijk en dynamisch haven-
gebied. 

Donderdag 16 januari 2014 hebben 
in het havengebied van IJmuiden di-
verse controles plaatsgevonden. Dit 
waren onder andere controles van 
bedrijfspanden, voertuigen en perso-
nen. Daarbij is nauw samengewerkt 
door het Openbaar Ministerie, de Po-
litie, de Koninklijke Marechaussee, 
de Belastingdienst, de Douane en de 
gemeente Velsen. 

De controleacties hebben het volgen-
de resultaat opgeleverd:

- meer dan € 45.000,-- aan geïn-
de boetes, bekeuringen en open-
staande belastingschulden; 

- 12 in beslag genomen of buiten ge-
bruik gestelde voertuigen waar-
van er 2 direct zijn afgevoerd;

- 3 aanhoudingen (wapenbezit en 
overtreding van de Opiumwet);

- 5 processen verbaal voor o.a. over-
treding van de Wet gevaarlijke 
stoffen en diverse verkeersgerela-
teerde zaken;

- 3 gevallen van bewoning van be-
drijfspanden in strijd met het vi-
gerende bestemmingsplan (illega-
le bewoning);

- alsmede vastgestelde overtredin-
gen van bouw- en (brand)veilig-
heidsregelgeving. 

Burgemeester Weerwind: ‘Het is 
goed dat de eerste controle- en 
handhavingsactie in het nieuwe 
jaar weer het nodige resultaat heeft 
opgeleverd. Vorig jaar hebben we 
een viertal succesvolle acties ge-
had. Dankzij de nauwe samenwer-
king met de ketenpartners - Belas-
tingdienst, Openbaar Ministerie, 
Douane, Koninklijke Marechaus-
see en de Politie Eenheid Noord-
Holland – kijk ik hoopvol gestemd 
vooruit. Het IJmuidense havenge-
bied kent een aantrekkelijk vesti-
gingsklimaat. En dat moeten we zo 
houden!’

Blad over Santpoort-Noord
Eerder verscheen al de ‘Glos-
sy’ Driehuis, nu heeft ook Sant-
poort- Noord zijn eigen blad.

Van de bedenker van het blad 
Edith van Beek, die overigens ook 
tekende voor het ontwerp en de 
realisatie, mag het geen Glossy 
worden genoemd.

Het blad schetst het dorp Sant-
poort-Noord en haar bewoners 

met de nadruk op kennismaking. 
Immers als je je verbonden voelt 
met elkaar is samenwerking meer 
vanzelfsprekend. Het thema ‘sa-
men sterk’ sprak ook de gemeen-
te aan. In het blad is dan ook te le-
zen welke invulling het wijkteam 
geeft aan een schone,  veilige en 
hele sociale leefomgeving.
Exemplaren zijn te koop bij the 
Read Schop in de Hoofdstraat, zo 
lang de voorraad strekt.

Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, maar 
zorgen ook voor overlast. De bes-
te preventie is minder zwerfafval 
op straat.

Vooral in het voorjaar en in de zo-
mermaanden kunnen meeuwen veel 
overlast veroorzaken. Ze krijsen, be-
vuilen de straat en pikken een brood-
je uit je hand als je niet uitkijkt. Een 
gemeente kan daar niet zoveel aan 
doen. Meeuwen worden beschermd 
door de Flora- en Faunawet. Het is 
verboden de eieren te rapen, uit het 
nest te halen, te beschadigen of te 
vernielen. Er mogen ook geen nes-
ten verwijderd worden en  meeuwen 
mogen niet met opzet worden veront-
rust. Daardoor is het lastig voor de ge-
meente om de overlast goed tegen te 
gaan.

Meeuwen horen wel bij een plaats 
als IJmuiden met haven en zee, maar 
het zou fijn zijn als er minder over-
last was. Een beproefde methode: laat 
minder (zwerf )afval op straat achter.

Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren

• Afval in de afvalbak gooien
• Afvalbakken goed afsluiten en vuil-

niszakken niet op straat zetten
• Afval zo kort mogelijk voor de op-

haaltijd langs de weg zetten
• Broedplaatsen voorkomen door 

een net op uw dak te te leggen of 
draden te spannen. Dit mag alleen 
als er nog geen nest aanwezig is op 
uw dak.

• Een bedrijf inschakelen dat gespe-
cialiseerd is in het aanbrengen van 
nestwerende materialen.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
januari tot en met 17 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 
Andromedastraat 2, vergroten 
woning met erker (16/01/2014) 
w14.000021;
Trompstraat 10, veranderen begane 
grond in 2 woningen (13/01/2014) 
w14.000014;
Strandweg 4, plaatsen brandweren-
de betonnen keerwand en 2 nooduit-
gangen (13/01/2014) w14.000015.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan 8, kappen 2 bomen 
(16/01/2014) w14.000019;
Kruidbergerweg 76, kappen boom 
(13/01/2014) w14.000010;
Wustelaan 99 B, kappen 2 bomen 

(11/01/2014) w14.000013.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 62, kappen 
boom (16/01/2014) w14.000022;
Vinkenbaan 25, kappen 3 bomen 
(11/01/2014) w14.000012.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Kievitsbloem 14, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(14/01/2014) 
w14.000018;
Roggeland 16, kappen boom 
(15/01/2014) w14.000016.

Velsen-Noord
Schulpweg 53, kappen 2 bomen 
(17/01/2014) w14.000020.

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.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aan-
vraag met bijbehorende ontwer-
pomgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkin-
gen en overige bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 24 janua-
ri 2014 gedurende zes weken ter in-
zage bij de afdeling Publiekszaken. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in 
te zien op de website velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/ direct 
naar/ meer nieuws/ inzage (ont-
werp)besluiten.
 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-

kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mon-
delinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255. Het be-
treft het volgende ontwerpbesluit:

Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 22 BEN en 22 BOV 
te Santpoort-Noord, het samenvoe-
gen van de beneden- en bovenwo-
ning (28/08/2013) w13.000331.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Kievitlaan 18, plaatsen dakkapel 
en erker (voorgevel)(26/11/2013) 
w13.000503.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B, het wijzigen 
kantoorfunctie naar zorgfunctie 
(21/11/2013) w13.000498.

Aanvragen

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

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-

nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen 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, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 

een bezwaarschrift is ingediend. 
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: 
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Besluiten Archiefverordening
De raad van de gemeente Velsen 
heeft in de vergadering van 12 de-
cember 2013 besloten de Archief-
verordening 2013 vast te stellen.

Het besluit treedt in werking met in-
gang van 24 januari 2014. 

Het besluit ligt gedurende 12 we-
ken ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien op de Regelingenbank op 

de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl. Dit besluit wordt ook 
op deze website gepubliceerd. 

IJmuiden/Driehuis
P.J. Troelstraweg 1 en Nic. Beetslaan 
3, kappen 2 bomen (14/01/2014) 
w13.000544.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 100, kappen boom 
(14/01/2014) w13.000521.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Westbroekerweg ong., kappen 5 bo-
men (20/01/2014) w13.000508;
Spitsaak 77, plaatsen dakkapel (ach-
tergevel)(15/01/2014) w13.000500; 
De Zeiler 66, legaliseren overkap-
ping (20/01/2014) w13.000504.

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning van rechts-
wege verleend voor: 

IJmuiden
Egmondstraat 18, wijzigen voor- en 
zijgevel (14/01/2014) w13.000379

Ingetrokken bouwvergunningen

Willem de Zwijgerlaan 6 te Sant-
poort-Zuid
BP 234-2008, HH 265-2013, intrek-
ken van bouwvergunning (14-1-
2014)

Kerkermaaijerskamp 43 te Vel-
serbroek
BL 270-2006, HH 103-2013, intrek-
ken van bouwvergunning (14-1-
2014)

Zandvoortstraat 43 te IJmuiden
BP 189-2010, HH 20-2014, intrekken 
van bouwvergunning (14-1-2014)
Willebrordstraat 59 te IJmuiden
BP 143-2010, HH 264-2013, intrek-
ken van bouwvergunning (14-1-
2014)

Waterviolier 4 te Velserbroek
BP 132-2006, HH 98-2013, intrekken 
van bouwvergunning ( 14-1-2014)

Bickerlaan 39 te Santpoort-
Noord
BP 68-2010, HH 260-2013, intrekken 
van bouwvergunning (14-1-2014)

Van Linschotenstraat 1 te IJmui-
den
BL 157-2007, HH 274-2013, intrek-
ken van bouwvergunning (14-1-
2014)

Trompstraat 18 te IJmuiden
BL 59-2008, HH 275-2013, intrekken 
van bouwvergunning (14-1-2014)

Besluiten (vervolg)
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Velsen Lokaal wil van 
Velserbroek naar A9
Velsen-Zuid – De fractie van Vel-
sen Lokaal heeft het college ge-
vraagd te bekijken of het mogelijk 
is een verbinding tussen Velser-
broek en de A9 te maken én een 
vaste verbinding tussen de A9 en 
N208. De vraag wordt nu gesteld 
omdat op korte termijn een zoge-
naamde calamiteitenboog tussen 
de A9 en A22 wordt gebouwd. 
Deze verbinding tussen de twee 
wegen zal alleen gebruikt wor-
den in noodgevallen, zoals bij de 
renovatie van de Velsertunnel en 
ook bij andere afsluitingen van 
een van de tunnels, bijvoorbeeld 
bij een ongeval, of als toegangs-
weg voor hulpdiensten. 
Een structurele verbinding tussen 
de twee snelwegen is al langere 
tijd een van de wensen van Vel-
sen Lokaal, daarmee zien zij kans 
Velserbroek direct aan te sluiten 
op de A9, hetgeen de verkeers-
druk in andere gemeentedelen 
zoals Santpoort-Noord, Driehuis 
en Velsen-Zuid kan verminderen. 
Ook het college heeft de verbin-

dingsboog tussen de A9 en A22 
op het verlanglijstje van het Lo-
kaal Verkeers- en Vervoerplan 
uit 2004 staan en op de Beleids-
agenda 2014-2020, die binnen-
kort in de gemeenteraad wordt 
behandeld. 
Ook wordt de verbinding ge-
noemd in de Mobiliteitsvisie 
IJmond. Het college is echter van 
mening dat zo’n verbinding niet 
de verkeersdruk in Santpoort en 
Driehuis zal verminderen, wel in 
Velsen-Zuid. Overigens vindt het 
college dat zij met de aanleg van 
de calamiteitenboog niet automa-
tisch een onderhandelingsposi-
tie is ontstaan om te spreken over 
een meer structurele verbinding 
tussen de snelwegen. Momen-
teel wordt zo’n verbinding niet 
onderzocht. In een eerste reactie 
op de Mobiliteitsvisie heeft Rijks-
waterstaat laten weten dat extra 
aansluitingen bij de tunnels on-
gewenst zijn in verband met een 
verhoogd risico op ongevallen en 
congestie. 

IJmuiden – Voor de nieuw te 
bouwen zeesluis heeft de provin-
cie Noord-Holland een concept 
ontwerp inpassingsplan Zeetoe-
gang IJmond gemaakt. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben op diverse punten 
kritisch gereageerd. Zij willen 
meer zekerheid over de noord-
zuidverbinding over de nieuwe 
sluis, zowel voor fiets- als auto-
verkeer. Ook willen zij meer hel-
derheid over de gevolgen op het 
milieu naar aanleiding van de mi-
lieueffectrapportage (MER). Aan-
gekondigde maatregelen in de 
MER zijn nog niet voldoende uit-
gewerkt en gemotiveerd. Ook wil 
de gemeente Velsen graag een 
actueel beeld over hoe de sluis 
er uit gaat zien en gaat passen in 
het landschap. Velsen heeft ook 
nog aandacht gevraagd voor de 
zogenaamde plangrenzen, want 
wie is het bevoegd gezag voor 
de diverse vergunningen die no-
dig zijn, wanneer is dat de provin-
cie en wanneer de gemeente? De 
gemeenteraad zal vandaag, 23 ja-
nuari, in een sessie door de pro-
vincie en Rijkswaterstaat worden 
geïnformeerd over de Velsense 
belangen en het contract met de 
aannemer.

Nieuwe 
zeesluis

www. .nl

www. .nl

Toptrouwlocatie Route 
ook bij Villa Westend
Velserbroek - De Open Top-
trouwlocatie Route vindt zon-
dag 9 februari van 12.00 uur tot 
17.00 uur voor de vierde keer 
plaats op meer dan 245 loca-
ties. Iedereen met trouwplannen 
kan vrijblijvend een kijkje ne-
men bij alle soorten trouwloca-
ties. Bruidsparen kunnen zonder 
afspraak binnenkomen en naar 
hartenlust rondkijken. Alle aan-
gemelde bruidsparen die via de 
Open Toptrouwlocatie Route hun 
droomlocatie vinden, ontvan-

gen een Rituals Laughing Bud-
dha cadeaupakket. Tevens ma-
ken zij kans op een huwelijksdag 
ter waarde van maximaal 10.000 
euro en andere fantastische prij-
zen. De verloting vindt plaats on-
der de aangemelde bruidsparen. 
Aanmelden voor de Open Top-
trouwlocatie Route kan op www.
opentoptrouwlocatieroute.nl. 
Wie zich registreert, dingt met-
een mee naar de prijzen. Villa 
Westend in Velserbroek doet ui-
teraard ook mee met de route.
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Besluiten Archiefverordening
De raad van de gemeente Velsen 
heeft in de vergadering van 12 de-
cember 2013 besloten de Archief-
verordening 2013 vast te stellen.

Het besluit treedt in werking met in-
gang van 24 januari 2014. 

Het besluit ligt gedurende 12 we-
ken ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien op de Regelingenbank op 

de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl. Dit besluit wordt ook 
op deze website gepubliceerd. 

IJmuiden/Driehuis
P.J. Troelstraweg 1 en Nic. Beetslaan 
3, kappen 2 bomen (14/01/2014) 
w13.000544.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 100, kappen boom 
(14/01/2014) w13.000521.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Westbroekerweg ong., kappen 5 bo-
men (20/01/2014) w13.000508;
Spitsaak 77, plaatsen dakkapel (ach-
tergevel)(15/01/2014) w13.000500; 
De Zeiler 66, legaliseren overkap-
ping (20/01/2014) w13.000504.

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning van rechts-
wege verleend voor: 

IJmuiden
Egmondstraat 18, wijzigen voor- en 
zijgevel (14/01/2014) w13.000379

Ingetrokken bouwvergunningen

Willem de Zwijgerlaan 6 te Sant-
poort-Zuid
BP 234-2008, HH 265-2013, intrek-
ken van bouwvergunning (14-1-
2014)

Kerkermaaijerskamp 43 te Vel-
serbroek
BL 270-2006, HH 103-2013, intrek-
ken van bouwvergunning (14-1-
2014)

Zandvoortstraat 43 te IJmuiden
BP 189-2010, HH 20-2014, intrekken 
van bouwvergunning (14-1-2014)
Willebrordstraat 59 te IJmuiden
BP 143-2010, HH 264-2013, intrek-
ken van bouwvergunning (14-1-
2014)

Waterviolier 4 te Velserbroek
BP 132-2006, HH 98-2013, intrekken 
van bouwvergunning ( 14-1-2014)

Bickerlaan 39 te Santpoort-
Noord
BP 68-2010, HH 260-2013, intrekken 
van bouwvergunning (14-1-2014)

Van Linschotenstraat 1 te IJmui-
den
BL 157-2007, HH 274-2013, intrek-
ken van bouwvergunning (14-1-
2014)

Trompstraat 18 te IJmuiden
BL 59-2008, HH 275-2013, intrekken 
van bouwvergunning (14-1-2014)
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Velsen Lokaal wil van 
Velserbroek naar A9
Velsen-Zuid – De fractie van Vel-
sen Lokaal heeft het college ge-
vraagd te bekijken of het mogelijk 
is een verbinding tussen Velser-
broek en de A9 te maken én een 
vaste verbinding tussen de A9 en 
N208. De vraag wordt nu gesteld 
omdat op korte termijn een zoge-
naamde calamiteitenboog tussen 
de A9 en A22 wordt gebouwd. 
Deze verbinding tussen de twee 
wegen zal alleen gebruikt wor-
den in noodgevallen, zoals bij de 
renovatie van de Velsertunnel en 
ook bij andere afsluitingen van 
een van de tunnels, bijvoorbeeld 
bij een ongeval, of als toegangs-
weg voor hulpdiensten. 
Een structurele verbinding tussen 
de twee snelwegen is al langere 
tijd een van de wensen van Vel-
sen Lokaal, daarmee zien zij kans 
Velserbroek direct aan te sluiten 
op de A9, hetgeen de verkeers-
druk in andere gemeentedelen 
zoals Santpoort-Noord, Driehuis 
en Velsen-Zuid kan verminderen. 
Ook het college heeft de verbin-

dingsboog tussen de A9 en A22 
op het verlanglijstje van het Lo-
kaal Verkeers- en Vervoerplan 
uit 2004 staan en op de Beleids-
agenda 2014-2020, die binnen-
kort in de gemeenteraad wordt 
behandeld. 
Ook wordt de verbinding ge-
noemd in de Mobiliteitsvisie 
IJmond. Het college is echter van 
mening dat zo’n verbinding niet 
de verkeersdruk in Santpoort en 
Driehuis zal verminderen, wel in 
Velsen-Zuid. Overigens vindt het 
college dat zij met de aanleg van 
de calamiteitenboog niet automa-
tisch een onderhandelingsposi-
tie is ontstaan om te spreken over 
een meer structurele verbinding 
tussen de snelwegen. Momen-
teel wordt zo’n verbinding niet 
onderzocht. In een eerste reactie 
op de Mobiliteitsvisie heeft Rijks-
waterstaat laten weten dat extra 
aansluitingen bij de tunnels on-
gewenst zijn in verband met een 
verhoogd risico op ongevallen en 
congestie. 

IJmuiden – Voor de nieuw te 
bouwen zeesluis heeft de provin-
cie Noord-Holland een concept 
ontwerp inpassingsplan Zeetoe-
gang IJmond gemaakt. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben op diverse punten 
kritisch gereageerd. Zij willen 
meer zekerheid over de noord-
zuidverbinding over de nieuwe 
sluis, zowel voor fiets- als auto-
verkeer. Ook willen zij meer hel-
derheid over de gevolgen op het 
milieu naar aanleiding van de mi-
lieueffectrapportage (MER). Aan-
gekondigde maatregelen in de 
MER zijn nog niet voldoende uit-
gewerkt en gemotiveerd. Ook wil 
de gemeente Velsen graag een 
actueel beeld over hoe de sluis 
er uit gaat zien en gaat passen in 
het landschap. Velsen heeft ook 
nog aandacht gevraagd voor de 
zogenaamde plangrenzen, want 
wie is het bevoegd gezag voor 
de diverse vergunningen die no-
dig zijn, wanneer is dat de provin-
cie en wanneer de gemeente? De 
gemeenteraad zal vandaag, 23 ja-
nuari, in een sessie door de pro-
vincie en Rijkswaterstaat worden 
geïnformeerd over de Velsense 
belangen en het contract met de 
aannemer.

Nieuwe 
zeesluis

www..nl

www..nl

Toptrouwlocatie Route 
ook bij Villa Westend
Velserbroek - De Open Top-
trouwlocatie Route vindt zon-
dag 9 februari van 12.00 uur tot 
17.00 uur voor de vierde keer 
plaats op meer dan 245 loca-
ties. Iedereen met trouwplannen 
kan vrijblijvend een kijkje ne-
men bij alle soorten trouwloca-
ties. Bruidsparen kunnen zonder 
afspraak binnenkomen en naar 
hartenlust rondkijken. Alle aan-
gemelde bruidsparen die via de 
Open Toptrouwlocatie Route hun 
droomlocatie vinden, ontvan-

gen een Rituals Laughing Bud-
dha cadeaupakket. Tevens ma-
ken zij kans op een huwelijksdag 
ter waarde van maximaal 10.000 
euro en andere fantastische prij-
zen. De verloting vindt plaats on-
der de aangemelde bruidsparen. 
Aanmelden voor de Open Top-
trouwlocatie Route kan op www.
opentoptrouwlocatieroute.nl. 
Wie zich registreert, dingt met-
een mee naar de prijzen. Villa 
Westend in Velserbroek doet ui-
teraard ook mee met de route.
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