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Plannen voor KPN locatie 
‘boost’ voor IJmuiden

IJmuiden - Wethouder Ro-
nald Vennik heeft de plan-
nen gepresenteerd voor 
één van de ‘gaten’ van 
IJmuiden: de KPN-loca-
tie aan de Lange Nieuw-
straat. 

Hier gaan Velison Wonen en 
HBB Groep een Vomar su-
permarkt met twee woonto-
rens bouwen. In de torens 
komen 60 appartementen 
waarvan 51 sociale huurwo-
ningen. Er worden rondom 
en op het dak parkeervoor-
zieningen aangelegd voor 
klanten en bewoners.
Wethouder Vennik noemt de 

ontwikkeling een mijlpaal 
voor IJmuiden en een ‘boost’ 
voor de Lange Nieuwstraat. 
Omdat deze locatie een be-
langrijke verbinding is tus-
sen bebouwing en duinen zal 
veel aandacht worden be-
steed aan de inrichting.
Onlangs heeft de gemeen-
te Spaarnestraat 14 aange-
kocht. Daarmee investeert 
Velsen in een stukje toe-
komst. Het gaat om de grond 
(twee percelen) waarop een 
hoekwoning staat. De ge-
meente is al in het bezit van 
de overige woningen in het 
blok én van de woningen aan 
Ruysdaelstraat 43 tot en met 

51. Dat maakt het mogelijk in 
de toekomst te investeren in 
eigentijdse woningbouw. 
Desgevraagd zei wethou-
der Vennik eventueel oren 
te hebben naar de aankoop 
van de Petrakerk die aan de 
Spaarnestraat ligt, mocht die 
in de toekomst te koop ko-
men.
Schuin tegenover de KPN lo-
catie aan de Lange Nieuw-
straat wordt nu ook een an-
der ‘gat’ in IJmuiden be-
bouwd. Hier komt het IJk-
punt, met appartementen, 
bedrijven en winkels. De 
voorbereidingen hiervoor zijn 
inmiddels begonnen.

‘Bende’ rent zich rot
Velserbroek - Dat de leden 
van BeestenBende Velsen 
in prima conditie zijn be-
wezen 110 kinderen vori-
ge week woensdagmiddag 
tijdens een bootcamp-eve-
nement in het Polderhuis. 

De bootcamp bestond on-
der meer uit trefbal, een pot-
je kickboksen en een storm-
baan. Tussendoor mochten 
de basisscholieren even uit-
blazen met wat lekkers en 

drinken. BeestenBende Vel-
sen is met zo’n 140 kinderen 
de grootste BeestenBende-
club van Nederland. In tal van 
gemeenten zijn er ook Bees-
tenBende-clubs die in groep-
jes maandelijks zwerfafval 
helpen opruimen in hun ei-
gen buurt. Daar tegenover 
staan leuke evenementen 
voor de sportieve kinderen, 
zoals een dagje dierentuin 
en vorige week woensdag de 
bootcamp in Velserbroek. 

De (bewezen) fi losofi e achter 
BeestenBende is dat als jon-
ge kinderen hun eigen omge-
ving schoonmaken, zij ook in 
de rest van hun leven op een 
positieve wijze omgaan met 
het milieu. De BeestenBen-
de-leden zijn behoorlijk trots 
op hun club en op het werk 
dat zij verrichten, waarbij ook 
ruimte is voor eigen initiatie-
ven. Zie ook www.mijnbees-
tende.nl/events-en-fotos/vel-
sen.

IJmuiden - De politie heeft 
maandag aan het einde van 
de middag twee mannen aan-
gehouden voor diefstal. Rond 
17.30 uur kreeg de politie mel-
ding dat er twee mannen aan 
de Saturnusstraat een bouw-
radio en een scooter hadden 
gestolen. Meerdere agen-
ten kwamen ter plaatse om 
het tweetal op te sporen. Kort 
daarna kon het tweetal wor-
den aangehouden. 

Aanhoudingen 
na diefstal
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Burgertop live te volgen
Velsen - Zaterdag vindt 
de eerste Burgertop in Vel-
sen plaats. Ruim 165 inwo-
ners hebben zich aangemeld 
om te brainstormen over de 
ideeën die zij hebben om on-
ze gemeente mooier en beter 
te maken.
De Burgertop Velsen wordt 
vanaf 09.30 uur live uitgezon-
den via de Facebookpagina 
‘Velsen op Koers’ en de web-
site www.velsenopkoers.nl. 
Hierdoor kan iedere inwoner 
volgen wat er tijdens deze 
burgertop gebeurt, wat mede 
inwoners belangrijk vinden 
op deze dag en kan iedereen 

die niet is uitgenodigd of een 
wildcard heeft ontvangen on-
line toch meedoen. Er wor-
den zes inwoners gevolgd in 
hun ervaringen en zij zullen 
dit met de kijkers delen.
Alle ideeën worden na de 
Burgertop gepubliceerd op 
de website. De eerste fol-
low-up na de Burgertop Vel-
sen staat gepland op woens-
dag 22 februari. Tijdens de-
ze bijeenkomst gaan betrok-
ken Velsenaren voor het eerst 
aan de gang gaan met idee-
en uit de Burgertop en de on-
line omgeving van Velsen op 
Koers.
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft of bijzon-
dere gebeurtenissen die 
plaatsvinden. Achter elke 
foto schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. 
Deze week aandacht voor 
De Grote IJmuiden Quiz.

Volgende week woensdag 
(15 februari) vormt de Biblio-
theek Velsen aan het Dudok-
plein ’s avonds vanaf 19.30 uur 
het strijdtoneel van IJmuiden-
kenners. Voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar vindt dan 
de Grote IJmuiden Quiz plaats, 
een evenement met het predi-
caat typisch IJmuiden! Zeker 
vijftien teams met elk maxi-
maal vijf IJmuidenkenners zul-
len onderwerpen worden aan 
pittige vragen over IJmuiden.
De eerste editie vond vorig jaar 
op 23 maart plaats. Elf teams 
streden toen in zeven ronden 
om de felbegeerde wisselbe-
ker. Na een spannende eind-
strijd en een shoot-out vraag 
over de lengte van de Velser-
tunnel, ging het team van ‘Je 
Bent IJmuidenaar Als’ met de 
wisselbeker naar huis. De ini-
tiatiefneemster en samenstel-
ster Nel Luiken en de deelne-
mers waren het er over eens: 
de spannende en vooral gezel-
lige quiz verdient een vervolg. 
En dat vervolg komt er dus!
Toeschouwers zijn bij deze 
tweede editie van harte wel-
kom, en dan niet alleen voor 
het aanmoedigen. Nel geeft 
aan dat de quiz niet alleen voor 

de deelnemers maar ook voor 
de toeschouwer spannend zal 
zijn. De teams krijgen hun vra-
gen in tekst en foto’s op pa-
pier. De vragen worden boven-
dien via een beamer geprojec-
teerd, zodat ook de toeschou-
wer voor zichzelf kan meespe-
len. Vanaf 19.00 uur is de deur 
geopend voor alle belangstel-
lenden!
Nel Luiken is geboren en ge-
togen in IJmuiden. Zij heeft het 
grootste deel van haar werkza-
me leven in de IJmuidense ho-
reca doorgebracht. Op jonge 
leeftijd werkte ze in een café in 
de Kennemerlaan. Later werk-
te ze onder andere in Sporthal 
Oost, een strandpaviljoen, een 
snackbar en een snookercen-
trum. Veel IJmuidenaren ken-
nen Nel, en Nel kent de IJmui-
denaar.
Nel is gek op IJmuiden! Zij is 
bovendien liefhebster van het 
samenstellen en organise-
ren van quizzen, waaronder 
de succesvolle maandelijk-
se pubquiz in restaurant Bos 
Kookt. In de Grote IJmuiden 
Quiz verenigt ze haar passies 
voor IJmuiden en quizzen. En 
met succes zoals we vorig jaar 
hebben gezien!
Op de foto presenteert Nel 
de prijsbeker in een typisch 
IJmuidense omgeving. Volgen-
de week strijden teams met 
IJmuidense namen als Skolle-
koppen, Duikers, Zilvermeeu-
wen, Drietieters, Strandjut-
ters en Geen ‘C’ te Hoog om 
de wisselbeker en vooral de 
eer. Schrijver dezes beproeft 
dit jaar zijn geluk in het team 
van ‘Een IJmuidenaar Leeft’. U 
en jij komen toch ook kijken? 
Voor de gezelligheid en voor-
al verrijking van de kennis over 
IJmuiden!

Havengebied IJmuiden
Aangepast BIZ-plan 

deze maand in stemming
IJmuiden - Veel onder-
nemers in het Havenge-
bied IJmuiden zijn over-
tuigd voorstander van de 
Bedrijven Investeringszone 
(BIZ). Tegen deze achter-
grond is een nieuw en aan-
gepast plan gepresenteerd 
en wordt een herstem-
mingsprocedure voor het 
nieuwe en krachtige sa-
menwerkingsverband van 
ondernemers in het Haven-
gebied IJmuiden voorbe-
reid. De ondernemers be-
palen zo in februari of het 
Havengebied IJmuiden een 
BIZ wordt.

De evaluatie van de BIZ-
stemming die werd gehouden 
in november 2016 bracht naar 
voren dat niet alle onderne-
mers zich voldoende konden 
vinden in het plan dat werd 
voorgesteld voor het Haven-
gebied. Met een nieuw ac-
tieplan, op basis van de in-
put van alle ondernemers, 
verwacht het oprichtingsbe-
stuur van de BIZ een nog be-
ter draagvlak. 
Het actieplan is naar de wens 
van de ondernemers op een 
aantal punten herzien. De 
jaarlijkse bijdrage per object 
valt in het nieuwe plan aan-
zienlijk lager uit, doordat het 
totaalbedrag ruim 40 procent 
is verlaagd. Het plan houdt 
meer rekening met de kleine 
ondernemers in het Havenge-
bied door hun bijdrage in gro-
tere mate te verlagen ten op-
zichte van de grote onderne-
mers. Leegstaande panden 
zijn uitgesloten van de BIZ-
bijdrage en daarmee van de 
BIZ-stemming. 
Omdat de ‘havencrew’ vragen 
opriep over de taakverdeling 

tussen de gemeente Velsen, 
Zeehaven IJmuiden NV en de 
ondernemers is deze niet lan-
ger opgenomen in het plan. 
Het parkmanagement is van-
wege de vraag naar één aan-
spraakpunt wel behouden 
gebleven. Bovendien bevat 
het actieplan niet langer de 
onderdelen die als luxe wer-
den beschouwd, waaronder 
bewegwijzering.
Het aangepaste BIZ-actie-
plan concentreert zich op de 
drie belangrijkste wensen 
van de ondernemers: een vei-
lig bedrijventerrein voor al-
le ondernemers, een eigen 
aanspreekpunt voor alle on-
dernemers en een samen-
werkingsstructuur die werk 
maakt van gezamenlijke be-
langen van de bedrijven on-
derling en richting externe 
partijen. 
Sinds de invoering van de 
BIZ-wet op 1 januari 2015 
worden overal in Nederland 
BIZ-en opgericht. Deelne-
mers investeren er boven-
op de gemeentelijke inspan-
ningen sámen in het verbete-
ren van het economisch func-
tioneren van hun gebied. De 
krachten bundelen en ge-
zamenlijk investeren in Ha-
vengebied IJmuiden via de 
BIZ zorgt dat alle betrokke-
nen een sterkere positie krij-
gen. Door de handen ineen 
te slaan neemt de slagkracht 
van de ondernemers toe om 
het functioneren van Haven-
gebied te verbeteren.
Het haalbaarheidsonderzoek 
voor BIZ Havengebied IJmui-
den loopt in de maand febru-
ari. Alle ondernemers ontvan-
gen een persoonlijk stembil-
jet. Stemmen kan van 15 fe-
bruari tot en met 8 maart.

Informatie over uitvaarten
Regio – Uitvaartverzorging 
Ineke Smit verzorgt woens-
dagavond 15 februari van-
af 20.00 uur een informatie-
avond over uitvaarten.
Er wordt dan informatie ge-
geven over de mogelijkheden 
die er zijn bij een afscheid, 
de kosten en de verzekerin-
gen. Na de pauze kunt u vra-
gen stellen. Tevens is er de-
ze avond gelegenheid om de 
nieuwe afscheidskamers te 
bekijken, deze grenzen aan 
de Ontmoetingskerk.
De avond wordt gehouden 
aan het adres Frankrijklaan 4 
in Haarlem. Het is niet nodig 

zich van te voren aan te mel-
den en de toegang is gratis.
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23 nieuwbouwappartementen in Dammerszicht

Fraai wonen met vrij 
zicht op Westbroekplas

Velserbroek - Aan de rand 
van Velserbroek komt een 
prachtig nieuwbouwcom-
plex met vrij uitzicht op 
de Westbroekplas: Dam-
merszicht. De verkoop be-
gint op donderdag 16 fe-
bruari om 17.00 uur in het 
Rabobank IJmond Stadion 
in Velsen-Zuid. Inschrij-
ven kan via www.dam-
merszicht-velserbroek.nl. 

Dammerszicht is een nieuw-
bouwcomplex met 23 be-
taalbare en moderne koop-
appartementen op een top-
locatie. De appartementen 
zijn gelegen aan de H. Rep-
tonstraat, één van de laat-
ste locaties aan de rand van 
Velserbroek waar je nog vrij 
uitzicht hebt over de West-
broekplas, omringd door na-
tuur maar toch dichtbij het 
gezellige centrum en op 
loopafstand van Spaarndam. 

Deze nieuwbouw wordt uit-
gevoerd door Aannemings-
bedrijf Holleman en Zonen. 
Directeur Peter van Gelder  
is trots op het resultaat en 
de nieuwe werkwijze van de 
ontwikkeling van het project 
Dammerszicht, na de over-
name van Aannemingsbe-
drijf Holleman en Zonen, 
dat vorig jaar is gefuseerd 
met Bouwers Van Braam-
Minnesma uit Wormerveer, 
die op haar beurt onderdeel 
uitmaakt van Thunnissen 
Groep uit Heemstede. 
,,In de huidige markt valt veel 
te winnen als je op de juiste 
manier samenwerkt’’, aldus 
Van Gelder. ,,Door bunde-
ling van onze krachten kun-
nen we het gehele bouwpro-
ces van ontwikkeling tot en 
met de realisatie aanbieden. 
Dit sluit in de praktijk goed 
aan bij de LEAN-werkwij-
ze, het ontwerpen en bou-
wen met BIM en het inte-
graal ketenmanagement, die 
allemaal gericht zijn op effi -
ciëntie en het centraal stel-
len van de klant.’’

Gymnasium Felisenum: 
de school die jou ziet

Velsen-Zuid - Natuurlijk, el-
ke school zegt dat er voor ie-
dere leerling alle aandacht 
is. En terecht. Maar wist je 
dat het Felisenum een kleine 
school is, waardoor zij dit ook 
echt kunnen waarmaken? 
Op het Felisenum kent ie-
dereen elkaar. Er is veel con-
tact tussen leerlingen uit ver-
schillende jaren, bijvoorbeeld 
bij toneel, in de leerlingen-
raad of door ‘loodsen’, bo-
venbouwleerlingen die eer-
steklassers vanaf dag één 
wegwijs maken in de school. 
Zo voelen de leerlingen zich 
op het Felisenum direct thuis.
Wat het Felisenum nog meer 
onderscheidt? Dat de school 
verder kijkt dan de lesstof en 
dat ze een brede blik op de 
wereld hebben omdat ze een 
gymnasium zijn: de docen-
ten nemen de klassieke talen 
en cultuur mee naar de we-
reld van nu. Bovendien kan 
iedereen op het Felisenum 
zijn talenten en creativiteit 
ontwikkelen. Of je nu tech-

nisch bent (kartteam, mas-
terclasses wiskunde, het vak 
Natuur, Leven en Technolo-
gie in de bovenbouw) of je 
meer wil verdiepen in talen 
en kunst (Cambridge Engels, 
Delf Scolaire, fotografi eclub, 
debatclub) of misschien zelfs 
wel allebei: op het Felisenum 
zorgen ze dat het kan. Maar 
het belangrijkste is dat je ge-

woon jezelf kunt zijn. Altijd. 
En dat is wel zo prettig. Het 
gebouw staat in een fraaie, 
parkachtige omgeving en is 
nog maar kort geleden uitge-
breid met een nieuwe vleu-
gel. Kom het zelf zien op de 
open dag op zaterdag 11 fe-
bruari van 9.30 uur tot 13.00 
uur.
Zie ook www.felisenum.nl.

Spirituele beurs
bij Nicky’s Place

Haarlem - Op zaterdag 18 
en 19 februari vindt de 46ste 
Spirituele Beurs van Nicky’s 
Place plaats in Haarlem. 
Het selecteren van het team 
wordt door Nicole met veel 
zorgvuldigheid uitgevoerd. 
Daardoor is de sfeer en de 
energie van deze beurs zeer 
ontspannen! Veel bezoekers 
blijven langer dan gepland 
gewoon ‘omdat het goed 
voelt’.
De therapeuten, mediums, 
opstellers, healers, magne-
tiseurs, kaartleggers, mas-
seurs en paragnosten heb-
ben allen jarenlange ervaring 
in het werken met de spiritu-
ele wereld.
De toegang voor een dag be-
draagt 6 euro en voor twee 
dagen 9 euro (op zaterdag 
twee gratis activiteiten). Ken-
nismakingsconsulten kosten 

maximaal 15 euro. De beurs 
wordt van 11.00 tot 17.00 uur 
gehouden in trefpunt ’t Tri-
onk, van Oosten de Bruyn-
straat 60 in Haarlem. Zie ook 
www.nickysplace.nl of bel 
06-41041509 (Nicole van Ol-
deren).

Make-over voor Tjeerd 
Meinema Coiffures

Santpoort-Noord - Onlangs 
heeft Tjeerd Meinema Coif-
fures een make-over onder-
gaan. Hierbij is een mooie  sa-
lon gecreëerd,  waar ruim-
te, rust en luxe het uitgangs-
punt zijn. Door het aantal kap-
plaatsen te minderen kon een 
mooie ruimte voor een luxe 
wasbehandeling worden ge-
realiseerd. 
Ook nieuw is de productlijn 
van System Professional. Deze 
lijn sluit heel mooi aan op het 
gevoel van luxe voor de klant. 
Daarom zijn er nu bij Tjeerd 
Meinema Coiffures speciale 
behandelingen bij te boeken 
inclusief een heerlijke was-
massage, vanaf 25 euro. Te-
vens krijgt u dan een product-
advies op maat waardoor u de 
luxe ook thuis kunt ervaren.
Het team bij Tjeerd Meinema 
Coiffures bestaat uit topstylis-
ten die all-round zijn opgeleid 
en veel passie voor hun vak 
hebben. Er zijn vijf vaste me-

dewerkers en drie junior hair-
stylisten. Alle medewerkers 
hebben al geruime tijd erva-
ring en staan dan ook voor 
u klaar om u met plezier van 
een goed advies te voorzien 
op gebied van model, kleuring 
en styling. 
Bij Tjeerd Meinema Coiffures 
kunt u uw haar uiteraard ook 
laten doen voor een speciale 
gelegenheid zoals een feest- 
of bruidskapsel, make-over of 
misschien wilt u wel uw haar 
doneren voor stichting Haar-
wensen.
Bent u nieuwsgierig of wilt 
u meer informatie, dan bent 
u van harte welkom in de 
mooie, vernieuwde salon aan 
Terrasweg 26. U kunt bellen 
voor een afspraak naar 023-
5381050 of eventueel via de 
website online boeken: www.
tjeerdmeinemacoiffures.nl. Ui-
teraard vindt u hier ook meer 
informatie. Graag tot ziens in 
de salon.
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Volop genieten van vis 
bij Kop van de Haven

IJmuiden - Sinds de ver-
bouwing van afgelopen zo-
mer genieten zowel nieuwe 
als vaste gasten van de ge-
restylde Kop van de Haven. 
De look is licht en ruimtelijk. 
Als je in het restaurant bent 
waan je je op een schip met 
het water van de zee om je 
heen. En vanuit elke hoek 
heb je een fenomenaal uit-
zicht. Op de havens, de zee 
en de sluizen. Dit jaar ver-
welkomt Kop van de Haven 
de prachtige vismaand fe-
bruari in een nieuw jasje. 
,,Februari is bij uitstek een 
heerlijke maand voor vis”, 
legt bedrijfsleider Cyrill Na-
bibaks uit. ,,De donkerste 
dagen zijn voorbij, de lief-
de hangt in de lucht vanwe-
ge Valentijnsdag en de skrei 
is weer te verkrijgen. Skrei 
is een kabeljauwsoort uit 
Noorwegen van topkwali-
teit, waar we maar een kor-
te tijd van kunnen genieten. 
Ongeveer tot eind maart. 
We pakken fl ink uit met Va-
lentijn. Omdat 14 februa-
ri altijd snel vol zit bieden 
wij het Valentijnsmenu aan 
van 10 tot en met 14 febru-

ari. Vergelijk het maar met 
een concert dat snel uitver-
kocht is zodat er een paar 
extra dagen worden inge-
last”, lacht Cyrill. 
,,Dan hebben we nog een 
mooie dag in deze maand, 
de Drink Wijn Dag op za-
terdag 18 februari. Het leek 
ons leuk om daar een High 
Fish arrangement van te 
maken. Onze Blue Fish Pi-
not Grigio in de hippe, lan-
ge, blauwe fl es past daar 
bijvoorbeeld goed bij. Het 
High Fish arrangement bie-
den wij aan voor  19,50 euro 
per persoon, exclusief dran-
ken”, aldus de bedrijfsleider. 
De eerste publieksdag van 
Forteiland dit jaar is op zon-
dag 5 maart. 
Kop van de Haven biedt 
ook in februari een speci-
aal Fortmenu: Wrap van ge-
plukte zalm en tonijn met 
mosterdmayonaise; Ge-
gratineerde mosselen met 
scholfi let (olie) en Choco-
lademousse met yoghurt- 
en bosvruchtenijs Zie ook 
www.kopvandehaven.nl en 
www.facebook.com/Kop-
VanDeHaven.

Velison Wonen verhuurt 
in Oud-IJmuiden

IJmuiden - Oud IJmuiden 
is weer acht nieuwbouwwo-
ningen rijker. De woningen 
van Velison Wonen in Dok 12 
B die eind 2017 werden op-
geleverd zijn op één na alle-
maal verhuurd. Het gaat om 
zes eengezinswoningen en 
twee appartementen aan de 
Breesaapstraat, waar ook het 
Thalia theater is gesitueerd. 
Naar verwachting zal ook de 
laatste woning op korte ter-
mijn worden toegewezen aan 
een nieuwe huurder.    
Het woningaanbod in Oud 
IJmuiden loopt uiteen van 
stadsappartementen en ter-
raswoningen tot grote een-
gezinswoningen voor zo-
wel kopers als huurders. Al-
le woningen hebben een ei-
gen identiteit door de ver-
schillende gevels. Dat maakt 
de wijk heel levendig. In Vel-
sen is de behoefte aan meer 
sociale huurwoningen groot. 
Om de noodzakelijke uitbrei-
ding  in Velsen te realiseren 
is Velison Wonen altijd actief 
op zoek naar mogelijkheden 
om betaalbare sociale huur-
woningen toe te voegen. De 

woningcorporatie investeert 
in nieuwe sociale huurwo-
ningen, zodat ook huurders 
met een bescheiden porte-
monnee kans hebben op  be-
taalbare en kwalitatief goede 
woningen. Het verhuren van 
de 8 woningen in Dok 12 B 
past helemaal bij dit streven. 
Velison Wonen participeert 
bij Dok 12 tevens in de ver-
volgfase C. Velison Wonen 
neemt 22 appartementen in-
clusief parkeerplaats af van 
BPD in Oud IJmuiden. Ook 
deze woningen
worden aangeboden in het 
sociale huursegment.  Medio 
2017 wordt aan de bouw van 
het complex begonnen.
De transformatie van Oud 
IJmuiden krijgt steeds verder 
vorm. Inmiddels is er al veel 
van de geplande bebouwing 
gerealiseerd en wordt Oud 
IJmuiden een steeds aan-
trekkelijkere plek om te wo-
nen. De gemeente Velsen en 
BPD hebben aan de basis 
gestaan en hebben samen 
met Velison Wonen en Wo-
ningbedrijf Velsen de plan-
vorming verder ontwikkeld. 

Velsen-Zuid - De dagen be-
ginnen al te lengen, maar 
buiten is het koud en vaak 
nat. De zomer ligt nog ach-
ter de horizon. De winter no-
digt uit tot een goed en ge-
zellig samenzijn onder het 
genot van een kopje koffi e-
met-koek.
De gezamenlijke kerken in 
IJmuiden, Velsen-Zuid en 
Driehuis organiseren maan-
delijks een koffi eochtend. Dit 
keer is de Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid de gastkerk. 
Iedereen is van harte welkom 
op donderdagmorgen 16 fe-

bruari in het wijkcentrum aan 
het Kerkplein (ingang via het 
oude kerkhof). Vanaf 10.00 
uur staat de koffi e klaar.
In een gezellige en onge-
dwongen sfeer kunnen de 
bezoekers elkaar ontmoeten. 
Misschien heeft u altijd al de 
eeuwenoude Engelmundus-
kerk willen bezichtigen. 
Deze koffi eochtend biedt de 
mogelijkheid om dit oudste 
gebouw uit de zeer wijde om-
geving te bezichtigen. Het is 
de moeite waard! Meer we-
ten? Bel 0255-524473 of mail 
naar shiprev@hetnet.nl.

Dana Smit met
Edukans naar 

Malawi
Driehuis – De 16-jari-
ge Dana Smit gaat deze 
maand met Edukans naar 
Malawi om leerlingen op 
een school daar te leren 
omgaan met ‘lifeskills’. De 
vwo-leerlinge wordt samen 
met een schoolgenoot van 
4 Havo van het Ichthus Ly-
ceum uitgezonden. 
Jaarlijks doet het Ichthus 
Lyceum mee met de uitzen-
ding van Edukans. Leerlin-
gen met maatschappijwe-
tenschappen in hun pakket 
kunnen zich aanmelden en 
worden uitgekozen na pre-
sentaties. De bedoeling is 
dat de deelnemers een re-
portage maken over hun 
belevenissen in Malawi.
Dana gaat half februa-
ri naar Malawi in Afrika. 
Daar staat een week lang 
de agenda vol. Eerst wordt 
elke deelnemer gekoppeld 
aan een ‘buddy’ een leer-
ling van ongeveer dezelfde 
leeftijd. Zo worden scho-
len met elkaar verbonden. 
Samen worden bezoeken 
gebracht aan de kerk, aan 
huis en de school. Onder-
tussen is er alle gelegen-
heid voor discussie, bij-
voorbeeld over religie, je 
grenzen aangeven, gezond 
en veilig leven en opko-
men voor jezelf. Het is de 
bedoeling dat de leerlin-
gen van elkaar leren en dat 
kennis, houding en vaar-
digheden worden overge-
dragen.
Dana heeft al verschillen-
de workshops van Edukans 
gedaan om de leerlingen in 
Malawi te helpen. Zodra zij 
terug is van haar reis zal ze 
op school en in deze krant 
verslag doen van wat zij al-
lemaal heeft meegemaakt.
Meer weten of sponsoren? 
Zie Ichthus-lyceum.inactie-
vooredukans.nl.

Maaltijdenbox van 
Santpoortse winkeliers
Santpoort-Noord - Sinds 
enige tijd bieden de Sant-
poortse verswinkeliers een 
regionale freshbox aan. De 
MaaltijdenBox is mooi con-
cept waarbij de consument 
alle verse ingrediënten krijgt 
geleverd, om hiermee drie 
dagen lekker, gezond en af-
wisselend te kunnen koken. 
In deze MaaltijdenBox zitten 
ook de bijbehorende recep-
ten. De verswinkeliers die 
deze box voor u samenstel-
len, zijn Slagerij HH Duijn, 
Fijnvishandel Santpoort aan 
Zee, Groentespecialist Pri-
meurshop Bol en Dijkman 
Kaas.
,,De MaaltijdenBox is ons 

antwoord op de landelijke 
online aanbieders’’, vertelt 
Ard Bol. ,,We hebben onze 
krachten gebundeld, omdat 
we vinden dat we een kwali-
tatief, betere box kunnen le-
veren, voor een lagere prijs. 
We zien dan ook dat steeds 
meer klanten daarom over-
stappen! Hiervoor bieden 
wij een overstapservice aan, 
staat de klant voorop en zijn 
we zeer fl exibel.’’
De MaaltijdenBox is regio-
naal en wordt thuisbezorgd 
of haalt u zelf af wanneer 
het u uitkomt op dinsdag 
tussen 13.00 en 18.00 uur. 
Zie ook www.maaltijden-
box.nl.













9 februari 201712

IJmuiden – Na het afscheid 
van speeltuinbeheerders tante 
Suus en oom Bert gaat Speel-
tuin Zeewijk gewoon door. 
Achter de schermen is een 
nieuw beheer gevormd en een 
bestuur opgericht. De speel-
tuin gaat open op een nog na-
der te bepalen datum, waar-
schijnlijk in april. Op Facebook 
wordt men van de vorderingen 
op de hoogte gehouden. Maar 
voordat het zover is, is men op 
zoek naar klussers (timmerlie-
den, schilders en andere han-
dige mensen) om de speeltuin 
op te knappen, zodat de kin-
deren veilig en in een fleurige 
speeltuin kunnen spelen.
Natuurlijk zijn er ook allerlei 
handen nodig om de speel-
tuin draaiende te houden tij-
dens de openingstijden en dus 
zoeken ze ook betrokken in-
woners van Velsen om de in-
nerlijke mens te verzorgen, 
kinderpartijtjes te organise-
ren, oogjes in het zeil te hou-
den en noem maar op. Voor-
dat de speeltuin open gaat 
doet Speeltuin Zeewijk op 11 
maart mee met NL Doet van 
het Oranje Fonds. Ze vragen 
om vele enthousiaste reacties 
op deze oproep. Op deze dag 
gaat er geklust worden, is er 
een heerlijke lunch en de no-
dige koffie en thee. Daarnaast 
kan men die dag  meteen ken-
nis maken met het nieuwe be-
heer en een aantal nieuwe be-
stuursleden.Aanmelden kan 
bij de heer F.J. Tromp, via e-
mail fredtromp684@hotmail.
com of telefonisch via 06-
25316198. Zie ook http://www.
nldoet.nl/klus/27325.

Speeltuin 
Zeewijk

gaat door

IJmuiden – Kon de club voor 
de winterstop trots melden 
dat een aantal jeugdteams 
van Stormvogels een geheel 
nieuw wedstrijdtenue ont-
vangen had, ook de jeugd 
onder 13-2 is volledig in het 
nieuw gestoken. Met wed-
strijdkleding van Venus & de 

Waard en trainingspakken 
van Henk Loerakker, Bouw 
en Verbouw ziet dit team er 
nu prima uit! IJVV Stormvo-
gels bedankt beide sponso-
ren. De club gaat ervan uit 
dat het team hiermee beslist 
hoge ogen zal gooien in de 
competitie!

Stormvogels O13-2 ook 
in het nieuw gestoken

Santpoort-Noord – Voor de 
50-plussers van Velsen is er 
vanaf 16 februari stoelgym. 
Stagiaires Renée en Felice van 
Dorpshuis het Terras begelei-
den deze lessen elke donder-
dag (tot 13 april) van 11.00 tot 
11.45 uur. Stoelgym is gericht 
op ouderen die gebruik ma-
ken van bijvoorbeeld een rol-
lator. U kunt de gehele les vol-
ledig op een stoel blijven zit-
ten en toch in beweging zijn. 
Door middel van muziek en 
attributen wordt een gezelli-
ge sfeer gecreëerd. Bent u ge-
interesseerd en wilt u graag 
deelnemen aan de proefles, 
meldt u zich dan nu aan via 
nummer 023-3031228 of kom 
langs bij  Dorpshuis het Terras 
aan de Dinkgrevelaan 17. Het 
deelnemen aan de proefles op 
16 februari is gratis. Daarna 
zijn de kosten 1 euro per les.

Stoelgym

Santpoort-Zuid - De Woon-
gemeenschap Santpoort-
Zuid zet zich sinds 1987 be-
langeloos en onafhankelijk in 
voor prettig wonen in Sant-
poort-Zuid. In de nieuwsbrief 
treffen inwoners de laatste 
stand van zaken aan over 
Blekersduin, de toekomst 

van het station, onbewaak-
te spoorwegovergangen, het 
verkeer in het dorp, de Jonge-
ren Opvang Plek, Brederood-
seweg 41 en het 30-jarig be-
staan van de Woongemeen-
schap Santpoort-Zuid. Zie 
ook www.woongemeen-
schapsantpoortzuid.nl.

Zelf kaas maken op 
boerderij Zorgvrij

Velsen-Zuid - Wie altijd al 
zelf een kaasje heeft willen 
maken kan dit doen op za-
terdag 4 maart. Individueel of 
met een groep. In de work-
shop leer je van de verse bi-
ologische melk van de koei-
en van Zorgvrij stap voor stap 
je eigen kaasje te maken. Tij-
dens het bereiden van het 
kaasje is er ook nog tijd om 

boter te maken, die daarna 
op een plak ontbijtkoek kan 
worden gesmeerd. Met tus-
sendoor een kijkje in de stal 
kan je kennismaken met de 
koeien die de melk leveren 
voor het kaasje. De workshop 
begint om 11.00 uur en duurt 
ongeveer drie uur. Je wordt 
ontvangen met koffie of thee. 
Kinderen vanaf 12 jaar zijn 
welkom, maar dan wel onder 
begeleiding van een volwas-
sene. Inschrijven kan tot twee 
dagen van te voren via zorg-
vrij@spaarnwoude.nl.
Smaakt het kaasmaken naar 
meer en wil je gezellig afslui-
ten, dan kan je na afloop van 
de workshop meedoen aan 
een kaasproeverij met ech-
te Hollandse kazen bij pan-
nenkoekenboerderij Onder 
de Platanen. Overigens is het 
voor groepen ook altijd mo-
gelijk om deze kaasworkshop 
te volgen op aanvraag. Zie 
ook www.spaarnwoude.nl.

Beverwijk - Het Brandwon-
dencentrum Beverwijk is in 
1974 opgericht door chirurg 
en uroloog Rudy Hermans en 
anesthesist R. Spijker. Beiden 
waren destijds werkzaam in 
het RKZ. Als specialisten in 
het ziekenhuis zagen de he-
ren in de jaren ‘60 regelmatig 
zwaar gewonde brandwon-
denslachtoffers (vaak afkom-
stig van Hoogovens) binnen-
komen. Hermans reisde een 
aantal keren naar onder meer 
de VS om daar de laatste ont-
wikkelingen op het gebied 
van de brandwondenzorg 
te bestuderen en zijn ken-
nis daar naartoe te brengen. 
Door zijn onderzoek en unie-
ke expertise werd het RKZ al 
snel een verwijzingskliniek 
voor mensen met brandwon-
den uit heel Nederland. In 
1974 opende het Brandwon-
dencentrum Beverwijk dank-
zij zijn inspiratie en doorzet-
tingsvermogen officieel haar 
deuren. Hermans was tevens 
de grote motor achter de tot-
standkoming van de twee 
andere Nederlandse Brand-
wondencentra in de jaren ‘70.
In Brandwondencentrum Be-
verwijk groeide de kennis 
over brandwonden gestaag, 
dit gebeurde op een zeer de-
mocratische wijze van sa-
menwerking tussen de ver-
schillende medische spe-
cialismen. Al sinds de op-
richting in 1974 wordt in het 
Brandwondencentrum mul-
tidisciplinair samengewerkt. 
Het was Hermans duidelijk 
dat voor de complexe zorg 
van brandwondenpatiënten 
de chirurgen net zo belang-
rijk zijn als de verpleegkun-
digen. Hermans stond be-
kend om zijn nauwe betrok-
kenheid bij het welzijn van 
zijn patiënten, zowel tijdens 
als ook na hun ziekenhuis-
opname. Mede om die reden 
richtte hij in 1971 samen met 

Prof. Dr. Huffstadt de Neder-
landse Brandwondenstich-
ting op. Hij zag de stichting 
als instrument om fondsen 
te werven om zo de brand-
wondenzorg in Nederland op 
een hoger niveau te krijgen. 
Zijn aanstekelijke energie en 
daadkracht zorgden ervoor 
dat de stichting uitgroeide tot 
een serieuze en substantië-
le organisatie die zijn weer-
ga in Europa niet kent en die 
nu ook actief is op het terrein 
van onderzoek, preventie en 
nazorg. Hij stond ook aan de 
wieg van de Euro Skinbank, 
tegenwoordig de grootste 
huidbank van Europa, en de 
European Burns Association.
De behandeling van brand-
wonden is een complexe 
zaak. Naast de uitgebreide 
medische problematiek krij-
gen veel patiënten te ma-
ken met psychosociale pro-
blemen. Daarom staat elke 
brandwondenpatiënt altijd 
onder behandeling van een 
team van verschillende spe-
cialismen. Het aantal speci-
alismen dat zich richt op de 
zorg voor en de behandeling 
van brandwonden is dan ook 
groot. Denk daarbij aan on-
der meer Plastische Chirur-
gie, Intensive Care Genees-
kunde, Psychologie, Ergothe-
rapie, maar ook deze discipli-
nes behoren hier toe: Long-
geneeskunde, Maag-, Darm- 
en Leverkunde, Oogheelkun-
de en Geriatrie. Er is bijna 
geen specialisme in het RKZ 
op te noemen dat niet be-
trokken is bij brandwonden-
zorg. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat het RKZ door 
haar hoogwaardige brand-
wondenzorg beschikt over 
zeer deskundige specialisten. 
Mede door het brandwon-
dencentrum is Beverwijk op 
de kaart gezet. (Bron: Brand-
wondencentrum Beverwijk / 
Tekst en foto: Co Backer)

Geschiedenis van het 
Brandwondencentrum 
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Watertoren wint toernooi
Velsen - Onder zeer gro-
te belangstelling zijn afge-
lopen zaterdag de fi nales 
van het zeventiende Hofste-
de biljarttoernooi gespeeld. 
Het team van de Watertoren 
kwam als winnaar uit de bus. 
In een enerverende fi nale 
versloegen zij de spelers van 
de Dukdalf met ruim verschil 
(87-72). Een trotse Ruud van 
Hooff mocht voor zijn team 
de felbegeerde wisselbeker 
in ontvangst nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Ruud van Hooff 
van team de Watertoren uit-
geroepen. Hij bleef daarmee 
Henk Boersen van IJmuiden 
en Cees de Haas van de Duk-
dalf in de puntentelling ruim 
voor. Ruud kwam hierdoor 
in het bezit van de in 2013 
nieuw geïntroduceerde Jo-
han Helder trofee. Gezien het 

door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het kijken waard. 
Hier bleek IJmuiden duide-
lijk een paar maten te groot 
voor Velserbroek en won met 
85 om 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds ver-
broedert was weer duidelijk 
te merken. De belangstelling 
tijdens de wedstrijden was 
overweldigend. En hoe ver-
beten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd 
gestreden, na afl oop was er 
ruimschoots gelegenheid om 
met een hapje en een drank-
je de onderlinge contacten   
te verstevigen. Al met al re-
den voor het bestuur om vol-
gend jaar weer een Hofstede 
biljarttoernooi te organiseren.

ANWB Streetwise 
bij Jan Campertschool

Driehuis - Op vrijdag 17 fe-
bruari komt het verkeerspro-
gramma ANWB Streetwi-
se op bezoek bij de Jan 
Campertschool in Driehuis. 
ANWB Streetwise leert alle 
kinderen van de basisschool 
beter om te gaan met het 
huidige verkeer.
De Jan Campertschool vindt 
het belangrijk die ‘straatwijs-
heid’ mee te geven en biedt 

de kinderen graag ANWB 
Streetwise aan.
In verschillende praktijkles-
sen leren de kinderen over 
het gebruik van gordels, kin-
derzitjes, remweg en reactie-
snelheid. Daarnaast is er de 
iCheck, waarmee een sim-
pele maar doelmatige in-
dicatieve oogmeting uitge-
voerd wordt. De iCheck is 
speciaal ontwikkeld voor 

ANWB Streetwise en is een 
vast onderdeel van Blik en 
klik. Daarnaast wordt er 
een iCheck uitgedeeld voor 
de groepen 5 tot en met 8, 
waarmee de leerkracht zelf 
in de klas de oogmeting kan 
uitvoeren.
Het onderdeel ‘Hallo auto’ 
vindt plaats op het parkeer-
terrein van Telstar aan de Mi-
nister van Houtenlaan.

IJmuiden - Zaterdag 11 fe-
bruari wordt er in buurtcen-
trum de Dwarsligger weer 
een rommelmarkt gehou-
den. U bent vanaf 9.00 uur 

van harte welkom. De markt 
eindigt om 13.00 uur. Een ta-
fel reserveren kan bij Gerda 
Broek, telefoon 0255-522782 
(na 9.30 uur).

Rommelmarkt

Velsen-Noord - Honk- en 
softbalvereniging Rooswijk 
uit Velsen-Noord start zon-
dag 12 februari met de voor-
bereidingen op aankomend 
seizoen. Zoals elk jaar vindt 
de voorbereiding plaats in 
de zaal. Tijdens vier zonda-
gen trainen van 09.30 tot 
13.00 uur vrijwel alle teams 
in sporthal Waterwijk, Pieter 
Cheeuwenlaan 2 in Bever-

wijk. Een mooie kans om ken-
nis te maken met de sport. Er 
wordt getraind op zondag 12 
en 26 februari en op 5 en 12 
maart. Kinderen van 5 tot 10 
jaar zijn welkom van 09.30 tot 
10.15 uur. Kinderen van 10 tot 
en met 15 jaar zijn van 10.15 
tot 11.30 uur. Iedereen van 16 
jaar en ouder is welkom van-
af 11.30 uur om kennis te ma-
ken met de sport.

Maak kennis met honkbal

Santpoort-Noord - Op 
maandag 13 februari houdt 
Postzegel Vereniging Sant-
poort weer een bijeenkomst 
in het Terras. Op deze avond 
is er natuurlijk ook een leuke 

veiling. Er is voldoende gele-
genheid om de kavels te be-
kijken. 
De zaal is open vanaf 19.00 
uur. Meer weten? Bel 023-
5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

‘Nieuwbouw IJkpunt 
veroorzaakt problemen’

IJmuiden – De nieuwbouw 
van appartementencomplex 
IJkpunt aan de Lange Nieuw-
straat, naast het Marktplein, 
blijft problemen opleveren 
voor de omwonenden in de 
Geleenbuurt. Op 4 januari 
heeft Comité Griftstraat, Ge-
leenstraat en Vechtstraat een 
hoorzitting met de gemeente 
Velsen en Woningbedrijf Vel-
sen over de nieuwbouw aan 
de Lange Nieuwstraat gehad. 
Strijdpunten waren onder 
meer gebrek aan informatie 
en openheid over het aantal 
parkeerplaatsen, niet nako-
men van beloften en bouw-
hoogte van Blok A, B en C. 
Het plan blijkt trouwens vol-
komen te zijn aangepast tus-
sen de tijd van indienen en 
vergunningverlening.
Aanvankelijk werd door de 
gemeente en het woningbe-
drijf verteld dat er 30 appar-
tementen met eigen parkeer-
plek komen. Nu blijkt het te 
gaan om 24 parkeerplaat-
sen à 5.000 euro per stuk 
van slechts 2.30 meter breed, 
wat voor veel auto’s te smal 
is. Hoeveel nieuwe bewoners 
kopen nu nog voor veel geld 
een minimale plek als je (gra-
tis) in de wijk kan parkeren? 

Maar wat zullen de gevolgen 
zijn voor de hoge parkeer-
druk in de buurt?
Wat betreft de hoogte van het 
gebouw: het bestemmings-
plan staat 5 meter hoogte 
toe, maar in de bouwplannen 
heeft men het over 12 meter 
hoogte. Een aanzienlijk ver-
schil, wat zeker ook gevolgen 
heeft wat (zon)licht betreft 
voor de achterliggende wo-
ningen. En hoewel de bouw-
hoogte dus niet strookt met 
het bestemmingsplan, denkt 
men in het voorjaar al te kun-
nen beginnen met de bouw 
door verschillende vergun-
ningen aan te vragen voor de 
appartementen.
Ook werd door de gemeen-
te gesteld dat er geen win-
kels onder de appartementen 
komen, alleen bedrijfsruim-
tes. De makelaar heeft het 
wel over winkels. Inmiddels is 
ook de vergunningsaanvraag 
veranderd in detailhandel, 
bedrijfsruimten en woningen 
en goedgekeurd.
Het laatste strijdpunt zijn de 
hekken om het bouwterrein. 
Deze zijn zonder enig com-
mentaar zo geplaatst dat de 
Geleenstraat 15 parkeer-
plaatsen kwijt is en ook stoe-

pen rondom achter hekken 
verdwijnen. De gemeente is 
maandag komen kijken naar 
deze situatie.
Comité Griftstraat, Geleen-
straat en Vechtstraat zit niet 
stil en zal opnieuw protest in-
dienen tegen de plannen. Het 
comité is heel ontevreden 
over de eerdere beantwoor-
ding van vragen over Blok 
A, B en C, die zijn gesteld 
en ondertekend door 33 be-
woners. Daardoor zijn zij to-
taal het vertrouwen in de ge-
meente kwijt. Maar met frisse 
moed gaat het comité verder 
met bezwaren tegen Blokken 
A, B, C, D en zienswijzen D-
fase 2.
De actievoerders vindt dat de 
gemeente slecht luistert naar 
haar inwoners: ,,Kijk naar de 
plannen van het Van Popta-
plansoen waar veel weer-
stand is tegen het door-
trekken van de weg naar de 
IJmuiderstraatweg om de 
Lange Nieuwstraat autoluw 
te kunnen maken. Je moet 
een ongeloofl ijk lange adem 
hebben en er gruwelijk veel 
tijd besteden aan elke punt-
komma, anders is het daad-
werkelijk zoals gezegd een 
kansloos gevecht.’’
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Stadsschouwburg velsen
Jeroen van der Boom 

met ‘Dit ben ik’
Velsen - Jeroen van der 
Boom is de laatste jaren met 
name bekend van zijn tele-
visieprogramma’s en zijn op-
tredens met De Toppers in 
de ArenA.  Op vrijdag 24 fe-
bruari (20.15 uur) zoekt Je-
roen  in de Stadsschouw-
burg Velsen voor het eerst 
de intimiteit van het thea-
ter op, om daar zijn veelzij-
digheid als artiest pas echt 
goed tot zijn recht te laten 
komen.
Zanger en tv-presentator Je-
roen van der Boom verruilt 
de televisiestudio’s, grote 
festivals en stadions voor de 
intimiteit van het theater.  In 
deze setting laat hij zien over 
nog veel meer (on)vermoede 
talenten te beschikken. Be-
geleid door zijn vaste band 
neemt Jeroen het publiek in 
een heel persoonlijke show 
mee langs de mooiste mo-
menten uit zijn rijke carriè-
re, die hij begon als zanger 
op bruiloften en partijen en 
die hem voerde naar de gro-
te shows met De Toppers in 
de ArenA. Deze schouwbur-
gavond zingt hij de energie-
ke liedjes die je van hem ge-
wend bent, maar brengt hij 
ook prachtige ballads, die in 
het theater perfect tot hun 
recht komen. Bijzonder is dat 
het publiek zelf mag bepalen 
welke liedjes zij graag willen 
horen, vooraf, maar ook tij-
dens de voorstelling.

,,Het is een heel persoonlij-
ke show waarin hoogte- en 
dieptepunten uit mijn car-
rière de revue passeren. Van 
bruiloften tot en met de Are-
nA”, vertelt Jeroen van der 
Boom over zijn theatershow 
‘Dit ben ik’. ,,Voor mijn thea-
tershow imiteer ik ook colle-
ga artiesten. Een gastoptre-
den van De Toppers kan dus 
niet uitblijven. Mijn theater-
show staat garant voor een 
energieke positieve avond. 
Tot in IJmuiden.”
Prijs: 35 euro. Inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Nick van Or-
mondt)

Abafazi in schouwburg
Velsen - De ’all female drum 
and marimba band’ Abafazi 
neemt het publiek op dins-
dag 28 februari (20.15 uur) 
in de Stadsschouwburg Vel-
sen mee op reis door de mu-
ziek en cultuur van Zuid-
Afrika. Internationale hits 
van de legendarische ‘moe-
der van Afrika’ Miriam Ma-
keba en Brenda Fassie pas-
seren de revue, afgewisseld 
met indrukwekkende drum- 
en danspartijen en a capella 
zang. Een Afrika-belevenis 
om nooit te vergeten! En de 
beste manier om het voor-
jaar alvast op te trommelen!
Van oudsher is de Afrikaanse 
drum een vooral door man-
nen bespeeld instrument, 
maar de kleurrijke en ener-
gieke band Abafazi zet dat 
traditionele beeld compleet 
op zijn kop. Abafazi speelde 
zich een aantal jaren gele-
den (samen met Shakira!) in 
de kijker tijdens de opening 
van het WK-voetbal in Zuid-
Afrika en veroverde in 2014 

hartverwarmend en zeer 
succesvol de Nederlandse 
theaters. Nu komen ze terug 
met een nieuwe show. 
Abafazi is Zulu en betekent 
‘vrouwen’. De tien Zuid-Afri-
kaanse vrouwen nemen het 
publiek mee op reis door 
de muziek en cultuur van 
Zuid-Afrika. De Afrikaanse 
drum, de marimba en hun 
stem zijn de basinstrumen-
ten. Ook wordt in de nieuwe 
show gebruik gemaakt van 
een aantal bijzondere traditi-
onele instrumenten, zoals de 
icolongo (een soort fl uit),  de 
uhadi (een snaarinstrument) 
en de mbirra (een tokkelin-
strument). Deze staan ga-
rant voor prachtige, authen-
tieke klanken van het Afri-
kaanse continent. Prijs: 30 
euro, inclusief pauzedrank-
je en garderobe.
Meer informatie en reser-
veren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Wim 
Lanser)

Velsen - Kijkend naar 
de kunsten van de Britse 
groep Gandini Juggling, op 
donderdag 2 maart (20.15 
uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen, vraag je je on-
willekeurig af waarom nie-
mand eerder de ongeken-
de mogelijkheden van de 
combinatie ballet en jong-
leerkunst heeft ingezien. 
Het samenspel van het ve-
derlichte, fysieke schoon-
schrift van balletdansers 
en de choreografi e van de 
kegels, ringen en ballen 
oogt bijna vanzelfsprekend 
en levert een betoverende, 
sprookjesachtige voorstel-
ling op. ‘Een prachtige mix 
van talenten, vol met ele-
gantie en humor’, aldus The 
Times. Gandini Juggling is 
een bijzondere Engels the-
atergroep die in 50 landen 
al meer dan 5000 voorstel-
lingen speelde. Thuisbasis 
is Londen, waar de groep 
in The Royal Opera House 
tijdens het Londen Interna-
tional Mime Festival 2015 
de nieuwe show: ‘4 x 4 Ep-
hemeral Architectures’ lan-
ceerde. Geen lekkere the-
aternaam. Maar er áchter 
schuilt een juweeltje. Vol-
gens The Guardian “a show 
of elegant, wistful beau-
ty”. Het publiek krijgt iets 
unieks te zien! Vier jong-
leurs en vier balletdan-
sers delen voor het eerst 
één podium. Met wiskun-
dige precisie worden cho-
reografi eën gedanst terwijl 
de kegels en de ballen door 
de lucht suizen. Toegang 
22,50, incl. pauzedrankje en 
garderobe. Meer informatie 
en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.

Gandini 
Juggling
in Velsen

Roué Verveer met 
nieuwe show in Velsen

Velsen - Roué Verveer is 
één van de meest authen-
tieke cabaretiers van dit mo-
ment en behoort tot de top 
van de Nederlandse caba-
retwereld. Op vrijdag 3 maart 
(20.15 uur) lanceert hij in de 
Stadsschouwburg Velsen zijn 
nieuwste show ‘Op het laat-
ste moment’. Waar de voor-
stelling overgaat weet de po-
pulaire cabaretier nog niet. 
Maar wie de show wil zien, 
moet zeker niet tot het laatste 
moment wachten. Er zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar.
Roué lanceert dit seizoen 
zijn zevende avondvullen-
de show. En waar het over 
zal gaan, weet hij simpelweg 
nog niet. Zo eerlijk is hij wel. 
Zijn grote houvast: de bes-
te beslissingen worden op 
het laatste moment geno-
men. Maar één ding is zeker: 

u zult, zoals altijd bij Roué, 
vermaakt worden en menig 
lachsalvo moeten doorstaan. 
Want daar doet hij het voor. 
Roué Verveer is een graag 
geziene gast bij vele tv-pro-
gramma’s en heeft vorig jaar 
zelfs een boek, ‘Waarom? 
Daarom!’ uitgebracht, dat 
een notering in de lijst van 
bestsellers opleverde. Roué 
Verveer staat bekend om zijn 
driftige, enthousiaste speel-
stijl, charisma en talent om 
te improviseren. Hij put graag 
uit de liefde, de Surinaamse 
cultuur en de contrasten met 
Nederland; wat bakken vol 
hilarisch materiaal oplevert!
Prijs: 25 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Paul Munnik voor het 
eerst solo in theater
Velsen - Paul de Munnik 
staat op zaterdag 4 maart 
(20.15 uur) voor het eerst so-
lo in de Stadsschouwburg 
Velsen. Na een indrukwek-
kende carrière met Thomas 
Acda, was het tijd om op ei-
gen benen een nieuwe weg 
in te slaan. ‘Nieuw’ wordt een 
avond vol persoonlijke verha-
len, vrolijke anekdotes en ui-
teraard songs, voornamelijk 
afkomstig van zijn alom beju-
belde album.
In ‘Nieuw’ neemt Paul de 
Munnik het publiek mee naar 
waar het ooit begon. Naar de 
polder waar hij geboren is, en 
waar hij zijn eerste indrukken 
en inspiratie op deed. Waar 
hij de beelden en de muziek 
tot zich nam die hem leidden 
naar wat hij geworden is: één 

van ‘s lands beste theater-
zangers.
Een avond vol persoonlijke 
verhalen, vrolijke anekdotes 
en uiteraard songs, voorna-
melijk afkomstig van zijn al-
om bejubelde album ‘Nieuw’ 
dat in maart 2016 uit kwam.
In maart 2015 speelde Paul 
de Munnik in Koninklijk The-
ater Carré de laatste voor-
stelling met Thomas Acda. 
Na twintig jaar samen was 
het tijd een andere weg in 
te slaan. Een eigen weg. Een 
jaar later verscheen zijn al-
bum ‘Nieuw’ en de recensies 
waren laaiend. 
Prijs: 26 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.
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9 FEBRUARI
Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffi eochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis 
voor ‘volwassenen’ en ou-
dere kinderen. Van 11.00 tot 
16.00 uur. 
Gratis introductieles Tao-
istische Tai Chi in gymzaal 
de Waterloozaal in Driehuis. 
Van 20.00 tot 22.00 uur. Zie 
ook www.taoist.org/nl.

10 FEBRUARI
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis 
voor ‘volwassenen’ en ou-
dere kinderen. Van 11.00 tot 
16.00 uur. 
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

11 FEBRUARI
Rommelmarkt in De 
Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Van 09.00 tot 
13.00 uur.
Open dag bij Gymnasium 
Felisenum, Van Hogendo-
plaan 2 Velsen-Zuid. Van 
09.30 tot 13.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis 
voor ‘volwassenen’ en ou-
dere kinderen. Van 11.00 tot 
16.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
3 Speurtochten. Geopend 
vanaf 13.00 uur. 
Optreden Stout in Gas-
trobar IJmuidens Haventje, 
Halkade 29 IJmuiden. Aan-
vang 20.30 uur. Toegang 
gratis.

12 FEBRUARI
Lezing met als thema: ‘Al-
ma Tadema en het nostal-

gisch verlangen naar vroe-
ger tijden’ door dr. Hans 
Smolenaars in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos vol 
Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis 
voor ‘volwassenen’ en ou-
dere kinderen. Van 11.00 tot 
16.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
3 Speurtochten. Geopend 
vanaf 13.00 uur. Om 15.30 
uur fi lm ‘Zicht op Water’. 
Het Erik Kundu Ensemble 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.

13 FEBRUARI
Postzegel Vereniging 
Santpoort houdt haar bij-
eenkomst in Het Terras, 
Dinkgrevelaan Santpoort-
Noord. Zaal open vanaf 
19.00 uur.
Lezing over de geschiede-
nis van de post in Velsen bij 
Historische Kring Velsen, De 
Hofstede, Aletta Jacobstraat 
227 Velserbroek. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 
uur.

14 FEBRUARI
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Valentijnsfi lm ‘All roads 
lead to Rome’ en Valentijns-
diner in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aperitief 18.30 uur, 
fi lmdiner 19.00 uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: De Wëreldbänd met 
hun nieuwste show ‘Släp-
stick’. Aanvang 20.15 uur.
Jochen Otten in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Aanvang 20.30 

uur.

15 FEBRUARI
OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Bos 
vol Geheimen. Vanaf 3 jaar. 
Workshop knutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 
1,50 bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen 
Zee te Hoog’ met schilde-
rijen van Chris van Drunen. 
3 Speurtochten. Geopend 
vanaf 13.00 uur. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Kindervertelmiddag 
voor kinderen van 4 tot 8 
jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Ook mogelijk als ver-
jaardagspartijtje. Kosten 6,- 
per kind. Opgeven via car-
la_schut@hotmail.com of 
06-26038252, dit kan tot ui-
terlijk de dinsdag ervoor tot 
18.00 uur.
Grote IJmuiden Quiz en 
workshop met opvoedtips 
voor ouders tijdens de Bieb 
Bruist in Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein IJmuiden.
Informatieavond over uit-
vaarten bij Uitvaartverzor-
ging Ineke Smit, Frank-
rijklaan 4 Haarlem. Vanaf 
20.00 uur. Toegang gratis.

16 FEBRUARI
Oecumenische koffi e-
ochtend geoganiseerd 
door de gezamelijke kerken 
in IJmuiden. In de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 10.00 uur.
Sociaal Wijkteam orga-
niseert een koffi eochtend 
in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Anamorfo-
se’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Eerbetoon aan Adè-
le Bloemendaal in ‘De Gro-
te Drie’. Aanvang 20.15 uur.

▲

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Primeur: videoset
op Villa Nineties!

Velserbroek - Villa Westend 
staat op zaterdag 25 maart 
weer in het teken van de ja-
ren negentig.  Dan wordt de 
derde editie van het thema-
feest Villa Nineties gehou-
den.
Net als vorig jaar belooft het 
een feest van herkenning te 
worden. Alle populaire mu-
ziekstijlen uit de jaren negen-
tig komen voorbij, van R&B 
tot happy hardcore en van 
pop tot vocale house. De dj’s 
die daarvoor gaan zorgen zijn 
Rob Boskamp en Good Old 
Dave, die samen The Video-
Kingz vormen. Zij draaien dit 
jaar voor het eerst een video-
set op Villa Nineties. De clips 
uit de jaren negentig zijn te 
zien op een groot scherm.
Uit het aanhoudende succes 
van 2 Unlimited, 2 Brothers 
On The 4th Floor en Robin 
S blijkt dat muziek uit de ja-
ren negentig nog steeds ma-
teloos populair is. Niet alleen 
bij mensen die toen op de 
dansvloer stonden, maar ook 
bij de volgende generatie die 
hunkert naar de jaren waar-
in The Spice Girls en Back-

street Boys de hitlijsten do-
mineerden.
Tickets voor Villa Nineties 
kosten 10 euro exclusief re-
serveringskosten en zijn ver-
krijgbaar bij Patrick van Keu-
len in IJmuiden, City Sport & 
Fashion in Santpoort-Noord 
en bij Villa Westend in Vel-
serbroek. Tickets zijn ook on-
line verkrijgbaar via www.vil-
lawestend.nl. Aan de deur 
kosten de kaarten 12,50 euro. 
Villa Nineties duurt van 21.00 
tot 02.00 uur. De minimum-
leeftijd is 18 jaar. Bij twijfel 
wordt om een legitimatie ge-
vraagd. Zie ook www.face-
book.com/villanineties.

Zesde Rabo AZ 
Voetbaltoer van start
IJmuiden - Woensdag is de 
zesde editie van de Rabo AZ 
Voetbaltoer van start gegaan. 
Dit jaar hebben meer dan 80 
klassen en meer dan 2.000 
leerlingen uit Noord-Hol-
land zich opgegeven voor het 
maatschappelijk initiatief van 
Rabobank en AZ. De aftrap 
vond plaats op verschillen-
de scholen in de regio, waar-
onder de Franciscusschool 
in IJmuiden. Daar kwam AZ-
spelers Rens van Eijden op 
bezoek.
De Rabo AZ Voetbaltoer is 
een uniek project waarbij 
leerlingen uit groep 7 en 8 
gedurende negen weken op 
een sportieve manier kennis 
maken met de maatschap-

pelijke thema’s Omgaan met 
geld, Voeding, Respect en 
Samenwerken & Bewegen. 
Door middel van fi lmpjes en 
praktijkvoorbeelden wordt 
het initiatief voor de kinde-
ren aantrekkelijk en leerzaam 
gemaakt. Dit jaar strijden de 
klassen weer om de hoofd-
prijs, een Rabo AZ Voetbal-
toer-clinic onder leiding van 
een offi ciële AZ-jeugdtrainer. 
Om mee te dingen moeten de 
deelnemende klassen in april 
en mei hun eindopdrachten 
inleveren. De klas die alle op-
drachten het best heeft uit-
gevoerd maakt kans op één 
van de 28 voetbalclinics. Zie 
ook www.raboazvoetbaltoer.
nl. (foto: Ron Pichel)
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Strawberries te gast op Banus Lodge

Hockeyers werken in 
Marbella aan teamspirit
Marbella - Strawberries 
Heren 1 en Dames 1 heb-
ben een zeer geslaagd 
teamweekend achter de 
rug in het buitenland. De 
eerste teams van de Vel-
sense hockeyclub verble-
ven vier dagen in de Zuid-
Spaanse badplaats Mar-
bella, waar veel activi-
teiten op het programma 
stonden. De focus lag op 
teambuilding en het ver-
sterken van de band tus-
sen de beide teams, want 
een goede sfeer is heel 
belangrijk bij Strawber-
ries.

De hockeysticks waren be-
wust achtergelaten in Neder-
land. In plaats van trainen op 
velden ver weg werden veel 
andere sportieve activiteiten 
ondernomen in Marbella. Zo 
stonden er vrijdag onderlin-
ge strandvoetbalwedstrijden 
op het programma, alsmede 

het beoefenen van de Spaan-
se sport padél, een kruising 
tussen squash en tennis. Op 
zaterdag liep Heren 1 een 
aantal holes op een prachti-
ge golfbaan en maakte Da-
mes 1 een flinke wandeling 
door het oude centrum van 
Marbella.
In de avonduren maakten 
de hockeyers van Strawber-
ries veel indruk in de plaat-
selijke karaokebar. Ook de-
den de ‘fresas Holandés’ op 
donderdag- en vrijdagavond 
een lokaal tapasrestaurant 
aan waar werd genoten van 
authentieke Spaanse gerech-
ten. Tijdens de laatste avond 
in Banus Lodge verzorgden 
de hockeyers zelf een barbe-
cue, waarna de Strawberries-
variant van het bekende tele-
visiespel De Jongens Tegen 
De Meisjes werd gespeeld.
Niet alleen de spelers en staf 
waren afgereisd naar Zuid-
Spanje, ook de shirtsponsors 

waren mee: Henk Brandjes 
van Zebra Uitzendbureau, 
Peter Starink van Dudink & 
Starink Advocaten en Friso 
Huizinga van het gelijknami-
ge communicatiebureau.
De teams verbleven drie 
nachten in een prachtig bun-
galowpark op loopafstand 
van de jachthaven Puerto 
Banus. Deze accommodatie 
was kosteloos aangeboden 
door de vierde shirtspon-
sor: Banus Lodge. De overi-
ge kosten werden gedragen 
door tientallen bedrijven die 
hun logo hadden geplaatst in 
het presentatieboekje of op 
de teamsweater.
Na het zeer succesvolle 
teamweekend heeft Dames 1 
het vizier inmiddels weer vol-
ledig gericht op de titel in de 
3e klasse. Heren 1 verwacht 
in de tweede seizoenshelft 
bovenin mee te blijven draai-
en. (Finn van Leeuwen, foto: 
Werner Lanser)

Definitief ontharen bij 
Medisch Lasercentrum Haarlem
Regio - Hoe werkt een la-
serbehandeling? U komt ge-
schoren naar de kliniek waar 
het ‘gebied’ wordt afgete-
kend dat u wilt laten behan-
delen. Gemiddeld heeft u zes 
tot acht behandelingen no-
dig. De behandeling wordt in 
het centrum om de vier of zes 
weken herhaald; dat verschilt 
per te behandelen gebied.
Na de behandeling kan de 

huid wat rood zijn en wat 
licht brandend aanvoelen.
De laser wordt ingesteld op 
uw huidtype. De haartjes die 
door de behandelaars wor-
den ‘stukgeschoten’ met de 
laser vallen gemiddeld na 
twintig dagen uit. Na de be-
handeling is het belangrijk 
uw huid tegen de zon te be-
schermen. In het centrum 
wordt gewerkt met de nieuw-

ste technologie: de haar-
tjes die weg zijn komen nooit 
meer terug! Wat inhoudt: 
nooit meer scheren. Dat wil 
iedereen! Gooi uw scheer-
mesjes gerust weg. Medisch 
Lasercentrum zorgt voor een 
nieuwe look.
Meer weten? Bel 023-
7852264 of kijk op www.me-
dischlasercentrumhaarlem.
nl.

‘Denk niet wit, denk niet zwart’

Regenboogzebrapad
Velsen – Op 2 februa-
ri heeft een ruime meerder-
heid van de Velsense raad 
de door Marc Hillebrink 
(D66Velsen) ingediende mo-
tie Regenboogzebra(voet)
pad aangenomen. De mo-
tie is mede ondertekend door 
de fracties van PvdA, Groen-
Links, fractie Beryl Dreijer en 
SP. Met de motie zal op een 
prominente plaats in de ge-
meente Velsen een regen-
boogzebrapad aangelegd 
worden als teken van een 
gastvrije gemeente voor ie-
dereen. De motie werd aan-
genomen met 24 stemmen 
vóór en 7 tegen (Velsen Lo-
kaal en CU).
Het idee om een regenboog-
zebrapad aan te leggen is in-
middels in diverse Neder-
landse gemeenten opge-
pakt. ,,Het staat voor accep-
tatie en tolerantie ten opzich-
te van de LGBTI-gemeen-
schap (dat staat voor les-
bian, gay, bisexual, trans-
gender en intersekse perso-
nen). Vanuit D66Velsen willen 
ze het breder trekken: ‘Het 
regenboog(voet)pad geeft 
symbolisch de diversiteit van 
de gemeente Velsen aan, met 
alle culturen, religies, geaard-
heden, persoonlijkheden.’
D66Velsen is van mening dat 
Velsen een gastvrije gemeen-
te is. Zowel voor haar inwo-
ners, als voor haar bezoe-
kers. Dit uit zich onder ande-
re in een divers cultureel aan-
bod in vrijetijdsbesteding zo-
als het theater, maar ook in 
restaurants en winkels. Daar-
naast staat Velsen voor diver-
siteit en acceptatie van min-
derheden. Het regenboogze-

brapad is een wereldwijd ini-
tiatief om de emancipatie van 
de LGBTI kracht bij te zetten. 
Het vormt geen doel op zich, 
maar een middel. D66Velsen 
wil letterlijk dat mensen stil-
staan bij acceptatie en to-
lerantie tegen minderhe-
den, meer in het bijzonder de 
LHBTI’s.
Hoewel Nederland als tole-
rant land geldt, vinden nog 
steeds discriminerende ui-
tingen ten opzichte van min-
derheden, specifiek de LHB-
TI’s, plaats. Op bepaalde 
scholen in Nederland wor-
den nog steeds docenten en 
leerlingen om hun seksu-
ele geaardheid gediscrimi-
neerd. Het overgrote deel van 
de raad van Velsen vindt het 
regenboogzebra(voet)pad 
een mooi symbool voor ac-
ceptatie van alle minderhe-
den.  Het college van B&W zal 
uiteraard kijken naar de ver-
keersveiligheid en is nu aan 
zet om een geschikte plek te 
vinden voor het regenboog-
pad. 

Doe mee met de mail & winactie op
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin
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Velsen - Reis op woensdag 
22 februari (14.00 én 16.15 
uur) in de nieuwe Efteling-
sprookjesmusical ‘Pinokkio’ 
mee naar een Italiaans dorp-
je. Daar woont de vriendelij-
ke timmerman Geppetto, die 
al maanden timmert aan een 
grote houten pop die hij Pi-
nokkio noemt. Als op een 
dag een fee Pinokkio tot le-
ven tovert, kan Geppetto zijn 
geluk niet op. Nou ja, voor 
heel even dan. Goed luiste-
ren doet Pinokkio namelijk 
niet. Hij wil liever op avon-
tuur, de gekste dingen mee-
maken. Maar ook Pinokkio 
draagt een grote wens met 
zich mee. Deze ondeugende 
houten pop wil namelijk het 
allerliefst een écht jongetje 
zijn. Maar of dit sprookje uit 
gaat komen? Ontdek het tij-
dens het leukste voorjaars-
vakantie uitje voor vierplus-
sers in de Stadsschouwburg 
Velsen.
‘Pinokkio’ is een heerlijke fa-
milievoorstelling met hoofd-
rollen voor o.a. Alexandra Al-
phenaar,  Ara Halici en een 
groot kinderensemble. Naast 
vaste kinderrollen spelen in 
IJmuiden maar liefst 20 kin-
deren uit de regio mee. Zo 
schitteren Ilse (uit Nieuw-
Vennep), Denly (Hoofddorp), 
Floortje  (Heiloo), Sterre 
(Zaandam), Dyanne (Zand-
voort) en beste vriendin-
nen Indy & Jente (Haarlem-
Noord) in deze fantastische 
sprookjesmusical. 
Prijs: 19 euro, inclusief garde-
robe. Meer informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.

Efteling-
sprookjemusical 

‘Pinokkio’ in 
schouwburg

Van Maanen ‘de Nieuwe 
Cabaretier des Vaderlands’
IJmuiden - Jan van Maanen, 
winnaar van de Wim Sonne-
veldprijs, door kenners en 
pers uitgeroepen tot ‘uitvin-
der van het Retro-Cabaret’ 
en ‘erfgenaam van De Gro-
te Drie’ is op dinsdag 21 fe-
bruari (20.30 uur) te zien in 
het Witte Theater. De nieu-
we ster aan het theaterfi r-
mament schaamt zich in zijn 
nieuwe programma ‘Voor Al-
les’ niet voor zijn imago. Hij 
is er bijzonder trots op dat 
kenners menen dat hij in de 
voetsporen treedt van Son-

neveld, Kan en Hermans. Jan 
van Maanen zingt gul, speelt 
rijk en ruig en zal het publiek 
laten lachen om niets (of: al-
les). Hij trekt zich daarbij wei-
nig aan van de zogenaamde 
tijdgeest, doet alles in zijn ei-
gen tempo want, zo zegt hij: 
‘Ik ben de tijd, u, wij zijn en 
maken de tijd’. Zijn compas-
sie lijkt grenzeloos, hij om-
armt iedereen en gunt ie-
dereen alles. Bij Jan mag je 
roken, vuurwerk afsteken, 
daarover zeuren, jezelf zwart 
schminken, daarover zeuren, 
mensen beledigen, gekwetst 
zijn, ballonnen oplaten, Es-
kimo’s Eskimo’s noemen en 
geloven dat de overheid het 
beste met je voor heeft. Alles 
mag, op eigen risico. Jan van 
Maanen, naast -in zijn eigen 
woorden-  ‘romantisch-deca-
dent cabaretier’ o.a. ook diri-
gent, componist en schilder, 
wordt door velen inmiddels 
liefdevol beschouwd als ‘Ca-
baretier des Vaderlands’. 
Prijs: 18,50 euro. Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257, IJmui-
den. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl/www.
witte theater.nl. (foto: Reinier 
de Wit)

Hans Liberg neemt 
afscheid in schouwburg
Velsen - De Nederland-
se muziekvirtuoos en ca-
baretier Hans Liberg stopt. 
Na vijfendertig jaar conti-
nu in de theaters te hebben 
gestaan, heeft hij besloten 
om een pitstop in te lassen. 
Hans Liberg stopt echter niet 
per direct. Op vrijdag 17 fe-
bruari (20.15 uur) staat hij 
voor het laatst in de Stads-
schouwburg Velsen met 
zijn nieuwste voorstelling 
‘Trálálálá voor iederéén!!’. 
Een show vol humor en met 
muziek overal vandaan.
Al meer dan vijfendertig 
jaar staat Hans Liberg op 
de planken, zijn voorstellin-
gen behoren tot de meest 
drukbezochte in de theaters 
(225.000 mensen bezochten 
maar liefst voor ‘Ick, Hans Li-
berg’) en eigenlijk heeft hij 
helemaal geen introductie 
nodig. Al sinds 1984  is Hans 
Liberg geen onbekende in 
IJmuiden. Destijds deed hij 
nog mee aan de Cabaresta-

fette als nieuw talent. Dit jaar 
komt pianokomiek Hans Li-
berg voor het laatst naar de 
Stadsschouwburg Velsen. 
De internationaal gelauwer-
de muziekkomiek sluit zijn 
carrière af met een volledig 
nieuwe show ‘Trálálálá voor 
iederéén!!’. Trálálálá wordt 
over de hele wereld gezon-
gen.
Muziek verbindt, muziek ver-
broedert en helemaal als hu-
mor het transportmiddel is. 
Het wordt volgens Liberg 
zelf een supra-internationale 
show, vol humor en met veel 
muziek. En ondertussen leer 
je d’r óók nog wat van. Dé 
ideale muziekles. Kortom: 
maak u klaar voor weer een 
kostelijke avond met Hans 
Liberg.
Prijs: 33 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Jan Wirdeier)

Theaterconcert ‘O die 
Zee’ in Stadsschouwburg
Velsen - Theaterband Fabel-
haft neemt op dinsdag 21 fe-
bruari (20.15 uur) de bezoe-
kers van de Stadsschouwburg 
Velsen mee op avontuur. In 
een kolkende stroom van he-
mels mooie liedjes, scheuren-
de gitaren, scherpe sketches 
en humor belandt het publiek 
op plekken vol gevaar en mo-
derne verleidingen. Met ijzer-
sterke songs van onder ande-
ren Frédérique Spigt, Daniël 
Lohues en George Kooymans 
en songteksten van Huub van 
der Lubbe en Tom de Ket.
De zes mannen en één vrouw 
van theaterband Fabelhaft 
presenteren een up to-date 
theaterconcert ‘O die Zee’, ge-
baseerd op de eeuwenoude 
Griekse bestseller Odyssee. 
Het is een concertvorm van 
de succesvolle, gelijknamige 
rockopera, die ze in de zomer 

van 2014 avond aan avond uit-
verkocht speelden in het im-
posante Zeefort Rammekens 
aan de Westerschelde. He-
mels mooi gezongen liedjes 
en scheurende gitaren vormen 
een reis door het nu. IJzer-
sterke songs, speciaal voor 
‘O die Zee’ geschreven door 
de crème de la crème van de 
huidige Nederpop: o.a. Huub 
van der Lubbe (De Dijk), Fré-
dérique Spigt, Daniël Lohues, 
Moss, Florre Torim (De Staat), 
Marike Jager, George Kooy-
mans (Golden Earring), Ma-
rio Goossens (Triggerfi nger), 
Tjeerd Bomhof (Voicst), Henk 
Hofstede (NITS), Bas Ken-
nis (Bløf) en Robert Jan Stips 
(NITS). De songteksten zijn 
van de hand van Huub van der 
Lubbe (De Dijk) en Tom de Ket 
(De Verleiders). Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

IJmuiden - Wie houdt van 
Bruce Springsteen en Pearl 
Jam waardeert ook Tim Ak-
kerman. Hij ontpopte zich 
van tienerrockidool tot een 
geroutineerde singer-song-
writer, die met zijn gepassi-
oneerde muziek en rauwe 
stem raakt. Verwacht een mix 
van eigen werk, composities 
van Akkermans grote helden, 
aangevuld met uiteenlopen-
de anekdotes en dat alles op 
donderdag 23 februari (20.30 
uur) in de intieme setting van 
het Witte Theater.
Beeld je eens in: ontspannen 
op de bank, een goed glas 
wijn bij de hand en genie-
ten van onvervalste muziek. 
Het was deze gedachte die 
Tim inspireerde tot het intie-
me huiskamerconcert ‘Tims 
Secret Sessions’. Als uitste-
kend gastheer en entertainer 
neemt Tim het publiek mee 
op een muzikale reis, waar-
in zijn voorliefde voor Ameri-
cana duidelijk doorklinkt, net 
als op zijn soloalbums ‘AN-
NO’ en ‘The Journey’. Een uit-
gebalanceerde mix van ei-
gen werk, composities van 
zijn grote helden, aangevuld 
met uiteenlopende anekdo-

tes over inspiratiebronnen 
van muziek.
Prijs: 20, incl. pauzedrankje.
Locatie: Witte Theater, Ka-
naalstraat 257.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl / www.witte theater.
nl of telefon 0255-515789.
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Regio - De gemeente Velsen 
is samen met de andere ge-
meenten in Kennemerland be-
zig met de ‘bluswaterdekking’. 
Gemeenten zijn binnen de vei-
ligheidsregio verantwoorde-
lijk voor voldoende bluswater. 
In het verleden zijn grote bran-
den geweest waarbij niet vol-
doende bluswater voorhanden 
was, vervolgens is uit onder-
zoek gebleken dat er voldoen-
de reden is om op zoek te gaan 
naar een oplossing. Daar-
uit zijn twee mogelijkheden 
voortgekomen: elke gemeen-
te verbetert zelf de bluswa-
tervoorziening of de gemeen-
ten sluiten een overeenkomst 
met Veiligheidsregio Kenne-
merland (VRK) die de brand-
weer van bluswater voorziet 
via waterwagens en pompen 
in plaats van brandkranen. 
De Bestuurscommissie Open-
bare Veiligheid (BCOV) schat 
in dat de kosten bij de twee-
de mogelijkheid aanzienlijk la-
ger zijn en vindt dit ook meer 
toekomstbestendig. Voor dit 
besluit kan wordt bekrachtigd 
willen de gemeenten echter 
zelf de consequenties onder-
zoeken van het niet meer ge-
bruiken van de brandkranen. 
Haarlem, Velsen, Zandvoort en 
Bloemendaal hebben in 2015 
een schikking getroffen met 
PWN over achterstallig on-
derhoud van de brandkranen 
en hebben grotendeels over-
eenstemming met PWN over 
het sluiten van de bluswater-
overeenkomst. Hierover is nog 
overleg met PWN, dat wordt 
geleid door Haarlem. 

Bluswater

Veel herrie aan 
IJmuiderstraatweg
IJmuiden - Bewoners van 
de IJmuiderstraatweg en om-
geving zijn niet blij met de 
aangekondigde veranderin-
gen in de verkeersstructuur 
van het centrum van IJmui-
den. Verkeer dat uit het cen-
trum wordt geweerd wordt 
gedeeltelijk omgeleid over de 
IJmuiderstraatweg. Dat bete-
kent nog meer herrie, fijnstof 
en drukte in de omgeving. De 
gemeente heeft daarom ad-
vies gevraagd aan Omge-
vingsdienst IJmond, die nu 
onderzoekt wat de aard van 
de overlast is. 
Bewoners hebben immers 
niet alleen te maken met het 

directe verkeer op de IJmui-
derstraatweg, maar zullen 
zeker ook overlast hebben 
van verkeer op de Kanaaldijk 
of geluiden horen van het 
scheepvaartverkeer op het 
kanaal, de bouw van de nieu-
we zeesluis en ook nog van 
Tata Steel. 
Doordat er extra advies is ge-
vraagd duurt de participa-
tieperiode van de Verkeers-
structuur centrum IJmui-
den langer dan voorzien. 
Half maart hoopt men de in-
spraakrapportage klaar te 
hebben, waarna college en 
raad zich zullen buigen over 
de plannen.

IJmuiden - Voor het seizoen 
2017/2018 heeft biljartclub W.F. 
Visserhuis ruimte voor nieuwe 
leden. Zij spelen op de woens-
dag- en vrijdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur in het W.F. Vis-
serhuis aan de Houtmanstraat 
in IJmuiden. De club heeft drie 
biljarttafels tot hun beschik-
king. Elke speelmiddag werk je 
een partij band en een partij li-
bre in competitieverband af. De 
competitie loopt van septem-
ber tot mei. De overige maan-
den wordt er gewoon doorge-
speeld, maar buiten competi-
tie. Elk seizoen doen zij ook aan 
twee toernooien mee. Zowel er-
varen biljarters, als minder ge-
oefende spelers zijn van har-
te welkom. Ook mensen die het 
biljarten graag willen leren kun-
nen zich aanmelden. Voor meer 
informatie kan men contact op-
nemen met voorzitter Leen Kos-
ter, via 06-46098887 of wed-
strijdleider Hans van der Meu-
len, 06-45260520.

Biljartclub 
zoekt leden

Schildersclub Velserhooft 
exposeert in Hofstede

Velserbroek - Ook dit jaar 
laten de meeste van de 15 
deelnemende kunstenaars 
van Schildersclub Velserhooft 
een keuze zien uit de thema’s 
‘Zitten’ en ‘Geluk’. Zo kun-
nen we gelukkig worden van 
een hommage aan de veel te  
jong overleden schilder Erik 
Andriesse, in de vorm van 
een amaryllis, een combina-
tie van acrylverf en Oostindi-
sche inkt, van Steef Duijn. 
Ook onze schildersclub heeft 
een overleden lid te betreu-
ren. Wij gedenken Marian-
ne Hosper met twee van haar 
laatste kunstwerken ‘Vlin-
der’ en ‘Kramsvogel’. Ria Kras 
vindt haar geluk bij de zee, 
geschilderd met olieverf, laat 
ze ‘De zee is mijn liefde’ zien. 
Ook Miep Groot laat de zee 
zien met ‘Rust aan zee’, ‘De 
Normandische kust’ en ziet 
zichzelf later lekker ‘Dobbe-
ren’ in een grote opblaas-
band. Hanneke Cortel laat 
een gelukkige picknicscè-
ne zien uit het verleden, en 
een getekend ‘Sprookjesta-
fereel’. Ook de winter is een 
bron van inspiratie bij Lenie 
Cortel en Lida Spijkerboer-
Mons, met ‘Sneeuw’ en een 
‘Doorkijkje’. Marij van Reijen-
dam  laat naast haar ‘Winter-
landschap’ ook een ‘Sneeuw-
uil’ vanuit een boom wegvlie-
gen. Dat bloemen  ook geluk-
kig maken blijkt uit de ‘Pri-

mula denticulata’ van Mari-
anne Tuin en de ‘Wilde tul-
pen’ van Paul Egner. Rond-
om de vijver van ‘Lentege-
luk’ van Lenie Cortel, bloei-
en de bloemen ook weelde-
rig, net als de ‘Oost-Indische 
kers in pot’ van haar hand. 
Ook een ‘Masker tussen de 
bloemen’ van Hanneke Cor-
tel doet het goed. ‘Paarden’ 
van Nel de Vries zijn heel bij-
zonder, omdat zij de balade 
‘ErlKönig’ van Goethe  in ge-
dachten had, al schilderend. 
‘Timmetje’ is een spannende 
compositie met het hondje 
van Ageeth Hosper.
Iedereen is welkom om op 
woensdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur mee te komen 
doen in de recreatiezaal Vel-
serhooft, Ingang Valcken-
hoeflaan in Santpoort Noord. 
De expositie is tot en met 30 
maart tijdens openingstijden 
te zien in De Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek.

Velsen O13-1 in het nieuw
Driehuis - De talenten van 
RKVV Velsen O13-1 onder 
leiding van trainer/coach 
Sam Ras zijn kort geleden 
volledig in het nieuw gesto-
ken. De presentatiepakken 
en wedstrijdkleding zijn ge-
schonken door Van Zonde-
ren schilderwerken en Die-
mer Notariaat. De nieuwe 
trainingstenues komen voor 
rekening van De Jong Admi-

nistratie & Advies. Op de foto 
staan vanaf links op de ach-
terste rij: Pepijn van Splun-
der, Sam Padmos, Hidde van 
Son, Benjamin Kroes en Jort 
Nierop. Middelste rij: Renzo 
van Zonderen, Ryan Zaaijer, 
trainer/coach Sam Ras, Tijs 
van Opbergen en Andy Looij. 
Voorste rij: Kay Stolk, Niek 
Gijsen, Sepp de Jong en Ren-
zo Hoogewerf.

DKV D1 nog steeds op 
koers voor kampioenschap
Velsen-Zuid - DKV B1 
speelde zaterdag thuis tegen 
de nummer twee uit de pou-
le, Fluks. Het werd een span-
nende wedstrijd die DKV 
moest winnen om mee te blij-
ven doen voor het kampioen-
schap. De teams gingen in 
het begin gelijk op, maar na 
de gelijke stand van 1-1 wist 
Fluks een kleine voorsprong 
op te bouwen. Dit leidde tot 
een ruststand van 2-5. Na 
de rust wist DKV de achter-
stand niet meer in te halen; 
er werd nog wel gescoord, 
maar Fluks bleek net iets be-
ter. Eindstand: 5-10. 
DKV B2 speelde thuis tegen 
Top uit Sassenheim. De te-
genpartij staat tot nu toe op 
de eerste plek dus de B2 wil-
de heel graag winnen. Het 
werd een spannende wed-
strijd. Om de beurt scoor-
den de teams een punt. In 
het laatste kwartier kwam 
DKV op voorsprong en werd 
Top verslagen met 9-7. Scoor-
ders waren: Xian, Isabelle, 
Chenna,Thijs, Tamara, Mi-
chelle, Rianne en Ben. 

DKV D1 staat nog steeds 
mooi bovenaan, met tot nu 
toe geen enkele verloren 
wedstrijd. De vorige uitslag 
tegen De Meervogels was 
een overwinning van 2-14. 
Toch bleek de wedstrijd een 
zwaardere pot dan verwacht. 
Door mindere passes kwam 
DKV niet goed tot scoren. 
Toch wist DKV drie keer de 
bal in de korf te krijgen, alle 
drie de doelpunten gemaakt 
door Rafael. Door deze over-
winning lijkt de D1 dichtbij 
het kampioenschap te ko-
men, maar er komen nog een 
paar lastige wedstrijden aan. 
DKV 1 mocht zaterdag aan-
treden treden tegen koploper 
DTG. DKV begon nog goed 
aan de wedstrijd maar na 
de 3-3 had DKV niets meer 
te vertellen. DG schoot met 
scherp en liep gestaag uit. 
Na een 4-11 ruststand ver-
loor DKV terecht met 12-23. 
Volgende week zal het eerste 
alles uit de kast moeten ha-
len om Amsterdam te klop-
pen. Coach Patrick van Eeken 
heeft er alle vertrouwen in.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 10 februari 20.00 uur Telstar - Achilles ‘29

Kinderen uit de opvang kre-
gen een voetbalclinic van se-
lectiespelers SC Telstar
Stichting Het Vergeten Kind 
organiseerde vorige week 
een voetbalclinic bij Telstar. 
De selectiespelers bezorg-
den circa 20 kinderen een 
onvergetelijke dag. 
Na aankomst in het Rabo-
bank IJmond Stadion kre-
gen alle kinderen een mooi 
t-shirt, zodat zij als een echt 
team aan de clinic konden 
beginnen. De kinderen kre-
gen ook een rondleiding 
door het stadion. Zij sloten 
ze dag af met lekkere patat-
jes.
In de Week van Het Vergeten 
Kind vraagt de stichting spe-
ciale aandacht voor de zeer 
kwetsbare groep van 4.000 
kinderen in de maatschap-

pelijk opvang en de 3.000 
in de vrouwenopvang. Door 
middel van de activiteiten tij-
dens de Week krijgen de kin-
deren de kans om hun ver-
haal te vertellen over deze 
problematiek. 
Vanaf 16 januari heeft de 
stichting samen met haar 
ambassadeurs heel Neder-
land weer wakker geschud 
om ‘vergeten kinderen’ zicht-
baar te maken, een stem te 
geven en te ‘strijden’ voor 
duurzame verbeteringen 
van de kwaliteit van de op-
vanglocaties. Daarbij verza-
melen zij minimaal 35.000 
handtekeningen om het on-
derwerp van de Week op de 
lokale en nationale politieke 
agenda te krijgen. 
Zie ook www.hetvergeten-
kind.nl.

Kom sporten in de meest complete sportschool van de regio!

Samen sporten is nog leuker! 
Met wie kom jij samen sporten?

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

Vrijdag komt de hekken-
sluiter op bezoek in Vel-
sen-Zuid. Voor Telstar is 
dit de ultieme kans om 
afstand te nemen van de 
onderste regionen!

De weg omhoog is ingezet 
na de twee overwinningen 
op rij. Maandagavond werd 
een knappe zege behaald in 
Helmond. Telstar kwam als 
winnaar een doelpunten-
festijn: 3-4. 
Als seizoenkaarthouders 
kunt u komende vrijdag 
voor slechts 2 euro per stuk 
iemand meenemen naar de 
wedstrijd. Koopt u vrijdag-
avond tussen 19.00 uur en 
20.00 uur op vertoon van 
uw seizoenkaart een en-
treekaart bij de kassa’s rond 
het stadion, dan ontvangt u 

de kaarten voor 2 euro per 
stuk. Dit  geldt alleen voor 
het vak van uw seizoen-
kaart. Hiermee willen wij 
u als seizoenkaarthouders 
de mogelijkheid geven om 
goedkoop iemand met u 
mee te nemen om samen 
van de Witte Leeuwen te 
genieten.
Na afl oop van de wedstrijd 
is er een gezellig feest in het 
supportershome, het Pavil-
joen. Het eerste vat bier is 
van de club en Frans Zeil-
maker is aanwezig voor ge-
zellige live muziek. Daar-
na stelt Domino’s IJmuiden 
een aantal pizza’s beschik-
baar die na de wedstrijd 
worden afgeleverd in het 
Paviljoen. Heerlijk genieten 
met, naar wij hopen, 3 pun-
ten en pizza! 

Witte Leeuwen verslaan ook Helmond Sport

Weg omhoog ingezet?
Telstar kan terugkijken op 
een mooie avond in Hel-
mond! De punten gingen 
mee naar Velsen: 3-4.

De beginfase kenmerkte zich 
door twee aftastende ploe-
gen. Helmond Sport nam wel 
het initiatief, maar was duide-
lijk bedacht op de snelle uit-
braken van de Witte Leeu-
wen. Bij de eerste mogelijk-
heid van Telstar was het jubi-
laris Benjamin van den Broek, 
hij speelde zijn 250e wed-
strijd in het betaalde voetbal, 
die de bal vanaf randje zes-
tien knap binnenschoot. Zo 
zette hij Telstar na 17 minuten 
op voorsprong. Amper beko-
men van de schrik deed  Hel-
mond Sport direct iets terug. 
Thomassen frommelde zich 
op mooie wijze langs meer-
dere Witte Leeuwen en werk-
te tussen de benen van kee-
per Boy de Jong de bal bin-
nen: 1-1.
Helmond Sport nam direct 
het initiatief om op voor-
sprong te komen. Telstar 
stond grote tijd onder druk, 
en het was te danken aan 

het falende afwerken dat de 
stand lang gelijk bleef. Toch 
werd het vlak voor rust 2-1 
voor de thuisploeg. Zelden-
rust kon gemakkelijk tussen 
de twee centrale verdedigers 
in worden aangespeeld. Hij 
stuitte eerst nog op de goed 
uitgekomen Boy de Jong, 
maar in tweede instantie was 
ook hij kansloos en zette de 
aanvaller de ruststand op het 
bord.
In de rust zette Michel Vonk 
zijn ploeg op scherp. Hij 
bracht Donald en Dzepar 
voor Abdulahi en Van der Lin-
den. Hoewel Helmond Sport 
de tweede helft startte met 
een grote kans voor Thomas-
sen, was het Telstar wat als 
eerste scoorde. Fabian Ser-
rarens speelde zichzelf goed 
vrij, en via de hand van de 
keeper werkte hij de bal van-
af rechts binnen: 2-2! Telstar 
nam het initiatief over en het 
was, ópnieuw, Benjamin van 
den Broek die een doelpunt 
maakte. Beelden moeten uit-
wijzen of het bewust was, of 
dat de bal getoucheerd werd, 
maar de bal ging fenome-

naal over de doelman heen: 
2-3 voor Telstar. Wat een start 
van de tweede helft.
Helmond Sport reageerde di-
rect en trok vol ten aanval. 
Met name via de lucht wer-
den de spitsen veelvuldig ge-
vonden, maar nimmer werd 
Boy de Jong echt op de proef 
gesteld bij deze acties. Mo 
Ajnane zette namens Telstar 
goed door op de linkerfl ank. 
Zijn voorzet vond Serrarens 
die leep de bal achter de 
doelman werkte: 2-4, wat een 
weelde!
Voor Helmond Sport het 
startschot om alles of niets 
te spelen. al snel bracht Tho-
massen de spanning terug. 
Hij leek in een kansloze po-
sitie te verkeren, maar draai-
de goed weg en liet doelman 
de Jong met een leep balletje 
kansloos: 3-4 en de spanning 
terug. Helmond Sport pro-
beerde het nog wel, doken 
een aantal keer gevaarlijk op 
voor het doel, maar Telstar 
bleef overeind. De 3-4 over-
winning is daarmee een feit. 
Een prachtige prestatie! (fo-
to: 1963 Pictures)

Supportersfeest in het paviljoen
Muziek en gratis pizza

Telstar-clinic voor 
Het Vergeten Kind
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Santpoort-Noord - Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van mu-
ziekvereniging Soli zijn   de ju-
bilarissen in het zonnetje gezet. 
De 40-jarige jubilarissen wer-
den onderscheiden met het in-
signe van de bond KNMO en 
kregen ook een legpenning 
van  Culturele Stichting Velser 
Gemeenschap. Het zijn de le-
den Henk van Bekkum, Ma-
rijke Anker en Hans Heere-
mans. Voor het 50-jarig jubile-
um waren het de heren Alfred 
de Vries en Martin Jungbacker 
die de insignes van de bond in 
ontvangst mochten nemen. En 
baas boven baas waren er ook 
nog twee jubilarissen die hun 
60-jarige jubileum vierden. Jos 
Vader en Ben Molenaar kregen 
hiervoor de bijbehorende insig-
nes.
Alle jubilarissen zijn in het zon-
netje gezet en kregen ook nog 
een prachtige bos bloemen. Al-
le jubilarissen spelen hun par-
tijtje nog steeds mee en de 
meeste maken zich nog ver-
dienstelijk met vrijwilligerswerk 

Soli. Zo onderhoudt en beheert 
Ben Molenaar het muziekar-
chief en his hij oud-bestuurslid. 
Jos Vader is zijn muzikale car-
rière begonnen bij Wilhelmina 
Santpoort en is na wat omzwer-
vingen bij Soli beland. Henk van 
Bekkum, Martin Jungbacker en 
Marijke Anker organiseren ve-
le activiteiten voor de leden van 
de vereniging in de Feest Com-
missie. Martin beheert ook al 
jaren de bar in het Soli Muziek-
centrum.
Alfred de Vries heeft zich ja-
ren lang ingezet als PR-func-
tionaris en is ook als trompet-
tist actief in diverse andere ver-
enigingen waaronder het reü-
nie orkest van het trompetter-
korps der Cavalerie. Tenslotte 
bekleedt Hans Heeremans een 
bestuursfunctie en is hij de hui-
dige PR functionaris van Soli.
Er werden door voorzitter Si-
mon Heeremans veel anekdo-
tes aangehaald waaronder over 
de vele concoursen waar deze 
leden hun steentje aan hebben 
bijgedragen.

Velserbroek - Spanning en 
sensatie tijdens de Slot Car 
Challenge waar leerlingen van 
basisschool De Beekvliet uit 
Velserbroek aan meedoen. Tij-
dens deze challenge werken 
de leerlingen intensief samen 
aan de bouw van een elek-
trisch aangedreven slotcar. Al-
les aan de eigen wagen wordt 
uitvoerig getest voor de race 
kan beginnen op de giganti-
sche racebaan bij Slipstream 
racing in Zweaanshoek. 
Als team nemen ze het op te-
gen de teams van klasgenoten 
in een spannende racecom-
petitie. Rijden met de slot cars 
vraagt concentratie, weten de 
leerlingen van De Beekvliet te 
vertellen. ,,Want als je te snel 
rijdt, dan kunnen de auto’s uit 
de bocht vliegen.” De focus bij 
de races ligt op het samen-
werken, waarbij beheersing en 
geduld belangrijk zijn. Op 10 
februari 2017 strijden de acht 
snelste teams van dit school-

jaar tegen elkaar tijdens de fi -
nale races. Dan wordt duide-
lijk wie de allersnelste coureur 
is en de mooie mountainbike 
van Kawasaki wint. 
Op dit moment staat Franka 
Hoozemans uit groep 8 van De 
Beekvliet bovenaan het klas-
sement, met een rondetijd van 
10.346! Maar maandag 6 fe-
bruari, was er nog een race 
met groep 8, met mogelijk nog 
een fi nalist. 
De Slot Car Challenge is een 
van de hoogtepunten uit het 
uitgebreide natuur- en tech-
niekprogramma van de school, 
waarin het steeds gaat om le-
ren door te doen. Rondom 
het thema duurzame mobili-
teit worden er allerlei activitei-
ten ontplooid waarbij leerlin-
gen zelf aan de slag gaan met 
technische zaken. In dit ge-
val gaat het om alles wat er-
bij komt kijken om een auto zo 
snel mogelijk van A naar B te 
krijgen.

Masters WVIJ 
verslaan bondsploeg

IJmuiden - Elf zwemmers 
van Watervrienden IJmui-
den hebben bij de master-
wedstrijd in Almere zeer goe-
de resultaten behaald met 23 
eerste, acht tweede en vijf 
derde plaatsen. Als klap op 
de vuurpijl klopten de acht 
zwemmers van WVIJ in de af-
sluitende estafette de bonds-
ploeg met een verschil van 6 
seconden.
De IJmuidense vereniging 
heeft een actieve ploeg mas-
ters, dit zijn volwassen zwem-
mers in de leeftijd van 20 jaar 
tot 70+.  Naast het grote aan-
tal medailles, tonen de elf 
persoonlijke records aan dat 
de masters nog niet klaar zijn 
met hun zwemcarrière. 
Drie masters - Erwin Zuij-
dervelt, René Janssen en Ni-
co Struijs - zijn zelfs geselec-

teerd voor de masterbonds-
ploeg die van 12 tot en met 8 
juni Nederland zal vertegen-
woordigen bij internationale 
wedstrijden in Riga (Letland). 
René Janssen zwom in Alme-
re ook nog eens een mas-
terbondsrecord op de 100m 
wisselslag heren 60-64 met 
een tijd van 1:24,3.
In aanvulling op de me-
dailles en het bondsrecord, 
sneuvelden er ook nog vijf 
clubrecords door de vol-
gende zwemmers: Klaas van 
Beek (20-25) op de 100m 
wisselslag, Erwin Zuijder-
velt (40-44) op de 400m vrije 
slag naar 5.01,90, Dennis de 
Waard (45-49) op de 200m  
vrije slag, Leo van Overmee-
ren (50-54) op de 100m  Vlin-
derslag en René Janssen op 
de 400m vrije slag.

Nathanael Kaptein wint 
voorleeswedstrijd!
IJmuiden - Nathanael Kap-
tein van basisschool de Boeka-
nier uit IJmuiden heeft de Vel-
sense voorleeswedstrijd ge-
wonnen. Deze wedstrijd vond 
plaats in het theater van Bibli-
otheek IJmuiden.
De zeven kandidaten werden 
om de beurt door presentator 
Melissa van Waarde naar voren 
gehaald en kort aan het pu-
bliek voorgesteld. Ook werden 
zij getrakteerd op een aanmoe-
digingsfi lmpje van hun klas. 
Vervolgens las iedere kandi-
daat een fragment voor uit een 
zelf gekozen boek.
Tijdens de pauze trok de ju-
ry zich terug. Er werd gelet op 
zaken als uitspraak, verstaan-
baarheid en tempo. Ook het 
contact van de voorlezer met 
het publiek was belangrijk. Na 
een spannend kwartiertje werd 
het verlossende woord door de 
jury gesproken. Nathanael las 
een fragment voor uit het boek 
‘Het leven van een loser’ van 

Jeff Kinney. De jury vond dat hij 
veel plezier uitstraalde bij het 
voorlezen waardoor zowel hij, 
de jury én het publiek genoten 
van zijn fragment. Het ging om 
een voorronde van De Nationa-
le Voorleeswedstrijd. De win-
naar zal binnenkort Velsen ver-
tegenwoordigen in de kwartfi -
nale. En wellicht wordt hij wel 
De Nationale Voorleeskampi-
oen 2017!

Velsen-Zuid – Het leek za-
terdag wel het begin van het 
voorjaar. Je hoorde de vo-
geltjes fl uiten. De eendjes 
zwommen alweer heerlijk 
in de sloten en de tempera-
tuur was fantastisch. Twaalf 
leden van Full Speed kloot-
schieten gingen op pad naar 
Spaarnwoude om te kloot-
schieten. De strijd tussen de 
teams ging gelijk op maar 
uiteindelijk kwam er toch 
een team als winnaar over 
de eindstreep. 
Deze morgen moest er di-
verse keren geharkt worden 
omdat de kloot in de sloot 
belandde. Door goed op 
te letten werd deze steeds 
weer boven water gehaald, 
wat de nodige stank met 
zich mee bracht. Maar dat 
hoort erbij zullen we maar 
denken. Het team van Dries 
met Lia en Nico werd eerste 
met 79 schoten en 55 meter. 
Het team van Willem met 
Mascha en Peter werd twee-
de met 80 schoten en 16 
meter. Hierna werd het team 
van Ina die met Jan Stiemer 
en Harm gooide derde met 
83 schoten en 17 meter. En 
als vierde kwam het team 
van Sonja over de eind-
streep met Jan Granneman 
en Bert. Zij behaalden 88 
schoten en 15 meter. Al met 
al was het weer een heerlijk 
ochtendje klootschieten. In 
de buitenlucht bezig zijn is 
goed voor de spieren en de 
gezondheid.

Klootschieten

Velserbroek – Maandag 13 
februari om 20.00 uur houdt 
men bij de Historische Kring 
Velsen een lezing over de 
geschiedenis van de post in 
Velsen. 
Eef Limmen vertelt dan over 
de historie van alle Velsen-
se postkantoren en tevens 
geeft ze uitleg over het ge-
bruik van poststukken, 
stempels en nog veel meer 
zaken die met de post te 
maken hebben. U zult ver-
baasd zijn hoeveel er over 
deze zaken te vertellen is en 
waartoe het posthistorisch 
verzamelen kan leiden. 
De lezing is maandag 13 fe-
bruari om 20.00 uur in De 
Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek. 
De zaal is open vanaf 19.30 
uur. Voor leden van de HKV 
is de toegang gratis. Niet-
leden betalen 2,50 euro. 
Koffi e, thee en een drank-
je worden geschonken voor 
een bescheiden prijs.

Historie van 
Velsense post
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Swingende overwinning 
gehandicapt Stormvogels

IJmuiden - Van de 18 selec-
tiespelers had Stormvogels-
trainer Sjaak Lettinga in de 
thuiswedstrijd tegen Zaan-
landia nog maar precies 11 
over. Al maanden kan de ge-
plaagde oefenmeester niet 
beschikken over een drietal 
langdurig geblesseerden en 
hij kan zelfs een paar weken 
geen beroep doen op doel-
man Bas Veen. 
De waslijst aan geblesseer-
den werd nog eens gecom-
plementeerd door drie ge-
schorsten. Daarom zaten er 
op de reservebank 3 A-ju-
nioren, die allen de twee-
de helft door een stoïcijn-
se Lettinga werden ingezet. 
Hun voorbeeld is de 17-jari-
ge Stijn van der Voort, die op-
nieuw de sterren van de he-
mel speelde.
Binnen een minuut ontving 
Giano Bonam een diepte-
pass, maar werd onterecht te-
ruggefl oten. Het eerste kwar-
tier daarna waren er wei-
nig kansen over en weer te 
constateren, maar vanaf mi-
nuut 17 tot minuut 25 scoor-
den de IJmuidenaren drie-
maal met swingend voetbal. 
Op rechts werd Bas Schol-
ten in de diepte gestuurd en 
in het strafschopgebied ge-
komen was hij niet egoïs-
tisch en stelde Nabil Hussain 
in staat zijn eerste doelpunt 
voor de Vogels te maken, 1-0.
Zeven minuten later pas-
seerde Bonam bij de achter-
lijn een paar tegenstanders, 

wist daarna Scholten te be-
reiken die op zijn beurt Ri-
chie Boye in staat stelde zijn 
eerste doelpunt van dit sei-
zoen te maken, 2-0. Stormvo-
gels bleef swingen en Boye, 
met heel veel eelt op zijn zit-
vlak van het zitten op de re-
servebank, kreeg de handen 
op elkaar met zijn swingende 
individuele acties.
Een minuut later ontving 
Scholten (zie foto) een diep-
tepass van Stijn van der Voort 
en vakkundig passeerde hij 
doelman Bosma voor de der-
de keer. Voor Scholten was 
dit doelpunt nummer 12. Drie 
minuten voor rust wist Davey 
Kho de stand tot 3-1 terug te 
brengen.
Trainer Ronald Dooyewerd, 
geboren IJmuidenaar, gaf 
zijn spelers in de rust het ad-
vies zo snel mogelijk op zoek 
te gaan naar de aanslui-

tingstreffer en dat lukte op-
nieuw Kho in de 51ste mi-
nuut. Zaanlandia wilde na-
tuurlijk meer, maar de defen-
sie, met aan het hoofd de be-
trouwbare doelman Sebasti-
aan de Lijzer, wilde niet aan 
dat Zaanse feestje meedoen. 
Beide ploegen zagen hun in-
zetten in de slotfase op de 
paal belanden totdat drie mi-
nuten voor het einde Joel 
Stange de eindstand op 4-2 
kon bepalen. Een zwaarbe-
vochten overwinning van de 
jongens van Lettinga, die ab-
soluut niet van plan zijn de 
handdoek in de ring te gooi-
en nu bekend is, dat Storm-
vogels het volgend seizoen 
alleen op de zaterdag zal 
gaan voetballen.
Zondag gaat de reis naar 
Enkhuizen om aldaar de op 
de tweede plaats staande 
West Frisia te ontmoeten.

Velsen deelt punten 
met Legmeervogels

Driehuis - De eerste wedstrijd 
na de winterstop was het voor 
Velsen zaak weer eens te win-
nen zeker na de domper te-
gen Elinkwijk van anderhalve 
maand geleden. Beide ploegen 
begonnen zonder veel risico. 
Toch kwam Velsen in de tiende 
minuut gevaarlijk door via Tim 
Groenewoud, maar zijn inzet 
werd door de Vogels ongedaan 
gemaakt. Een minuut later red-
de Sander van der Lugt na een 
vrije trap van Dennis Bakker. 
Langzaam sloop Legmeervo-
gels naar voren: Sander van 
der Lugt haalde een prachtig 
schot uit de kruising en even 
later hield hij Stefan Tichelaar 
van een score af. Aan de an-
dere kant schoot Remco van 
Dam raak voor Velsen. Na goed 
voorbereidend werk van Dani-
el Zuiverloon en Rens Greve-
ling liet hij doelman Mels Bos 
kansloos: 0-1. Een prima opste-
ker voor de mannen uit Drie-
huis. Het initiatief lag nu bij Vel-
sen en twee minuten later mis-
te Marc Kloosterboer het doel 
op een haar na een voorzet van 
Remco van Dam. Sander van 
der Lugt bleef intussen paraat 
bij een schot uit de tweede lijn 

evenals na een bal in de korte 
hoek van Joey Sack. Kort voor 
rust miste Marc Kloosterboer 
een grote kans op 0-2: hij zag 
zijn kopbal net langs de ver-
keerde kant van de paal pas-
seren. Jordy de Groot deed na-
mens Legmeervogels hetzelfde 
op slag van rust.
Na de thee gebeurde er voor-
lopig weinig waar het publiek 
warm van werd. De enige op-
winding was in de zestigste mi-
nuut toen Jesper Gutteling zich 
in een duel met Rahim Gök vrij 
ernstig blesseerde aan de ham-
string en hinkend het veld ver-
liet. Echt gevaarlijk werd het 
niet voor beide doelen. In de ze-
ventigste minuut noteerde men 
een solo van Tim Groenewoud 
maar zijn voorzet was net te 
scherp voor Marc Kloosterboer. 
Velsen ging wat slordiger spe-
len en Legmeervogels kwam 
langzaam dichterbij. 
En dus… sloeg het noodlot 
voor Velsen toe in de 86ste mi-
nuut. Na een voorzet van rechts 
verraste Jordy de Groot San-
der van der Lugt met een la-
ge schuiver: 1-1. En dat was ei-
genlijk helemaal niet nodig ge-
weest.

Geslaagd feestweekend 
VV IJmuiden

IJmuiden - Dat je club 90 jaar 
wordt is al een mijlpaal, maar 
als je dit kan vieren met zo-
veel leuke en gezellige mensen 
doet dat je beseffen dat je echt 
een warme en gezellige voet-
balclub met elkaar maakt.
De vrijdag was voor de spon-
soren en oud-leden, waar de 
avond vooral oude verhalen 
opleverde. De oud-leden wa-
ren ook zeer tevreden over hoe 
het op dit moment gaat met de 
club; zoveel spelers en speel-

sters en vrijwilligers is toch wel 
uniek. Deze avond was toch 
weer een mooie avond voor 
degenen die er waren.
Zaterdagmiddag speelde het 
eerste tegen SCW waar de 
jongens de eerste helft SCW 
kansloos lieten. De rust be-
gon met 3-0 door 2x Milan van 
Essen en 1 keer Iw Stoinov. In 
de tweede helft werd nog een 
keer door beide teams ge-
scoord. Voor IJmuiden weder-
om door Iw Stoinov. De 4-1 

was dan ook meer dan terecht.
De avond was voor de leden 
met een mooi feest waar di-
verse lokale artiesten het podi-
um betraden. Het was een top 
avond waar een ieder met een 
mooie gedachte nog lang aan 
kan terugdenken. VV IJmuiden 
wil iedereen bedanken die zich 
de laatste 90 jaar voor de club 
heeft ingezet om deze club zo 
mooi te maken. Met zijn allen 
gaan ze op naar de 100 jaar! 
(foto: Ton van Steijn)
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Nieuw evenementenbeleid
De gemeente Velsen heeft haar 
evenementenbeleid opnieuw 
vastgesteld, het oude beleid was 
niet meer van deze tijd, want dat 
dateerde uit 2007.

De verantwoordelijk wethouder An-
nette Baerveldt zegt daarover: “Sa-
men met inwoners, bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en 
andere overheden is in 2011 de Visie 
op Velsen 2025 ’Kennisrijk Werken 
in Velsen’ opgesteld. Nu is ook de 
‘landelijke handreiking evenemen-
tenbeleid’ verschenen. Daar willen 
en kunnen we als Velsen aan voldoen 
om de veiligheid bij evenementen 
voor iedereen te waarborgen.’’

“We zijn niet zomaar zelf aan de 
gang gegaan met dat nieuwe beleid, 
maar hebben via het burgerpanel 
bij onze inwoners ons oor te luiste-
ren gelegd. Ook organisatoren van 
evenementen hebben we betrokken 
bij het opstellen van dit nieuwe be-
leid. Evenementen bepalen voor een 
deel de levendigheid en sfeer in Vel-
sen/IJmuiden. We willen graag een 
gevarieerd en ruim aanbod aan eve-

nementen en dan het liefst het hele 
jaar door. Dit zorgt voor het vergro-
ten van de economische spin-o� , zo 
was de waarde van evenementen in 
2014 12,2 miljoen en ging het om 169 
arbeidsplaatsen.’’

Het nieuwe beleid maakt het aan-
vragen van een vergunning eenvou-
diger. Er zijn regels geschrapt, waar-
door meer evenementen nu kunnen 
volstaan met een melding. De ge-
meente kijkt het komend jaar hoe we 
het makkelijker kunnen maken om 
subsidie voor evenementen aan te 
vragen. We werken er aan om straks 
één duidelijk formulier op de websi-
te van de gemeente te hebben staan.

“Onze gemeente leent zich bij uit-
stek voor evenementen”, aldus wet-
houder Baerveldt.” Zo zit het Ha-
venfestival in het DNA van Velsen. 
Maar denk ook aan het recreatiege-
bied Spaarnwoude, de haven en het 
strand. Het gaat echt niet alleen om 
grote evenementen. Juist de kleine-
re festiviteiten, zoals Koningsdag, 
zorgen voor cohesie tussen onze in-
woners.(foto: Reinder Weidijk)

Niet snorren of brommen!
Deze week is de nieuwe  fi etsrou-
te tussen de Zeeweg  in IJmuiden 
en Station Santpoort-Noord vol-
ledig in gebruik genomen. Deze 
fi etsroute is aangewezen als zo-
genoemd ‘onverplicht fi etspad’, 
aangeduid met het rechthoekige 
blauwe bord ‘fi etspad’.

Dat bord betekent volgens de ver-
keersregels dat fi etsers niet verplicht 
zijn het pad te nemen, maar dat wel 
mogen doen. Voetgangers mogen dit 
pad gebruiken op delen waar geen 
voetpad aanwezig is.

Dat geldt niet voor snorfi etsers met 
brandstofmotor en bromfi etsers. Zij 
mogen volgens de verkeersregels 
NIET van een ‘onverplicht fi etspad’ 
gebruik maken. De boete bij overtre-
ding is momenteel € 95 (excl. admi-
nistratiekosten). Ook mogen ruiters 
het fi etspad en voetpad niet gebrui-
ken. Zij riskeren bij overtreding een 
boete van € 55.

Als het donker is wordt het fi etspad  
alleen verlicht tijdens de spits. Dit is 
’s ochtend vanaf ca. 7 uur en ’s avonds 
tot ongeveer 19 uur.  Buiten deze tij-
den is het dus niet verlicht. Dit om de 
natuurlijke leefomgeving van dieren 
zoveel  mogelijk te beschermen.
 
De aansluiting van het nieuwe fi ets-
pad bij de Zeeweg is tijdelijk. De-
ze aansluiting verandert als de ro-
tonde Waterloolaan-Zeeweg-Minis-
ter van Houtenlaan wordt aangelegd 
(gepland in de periode augustus-ok-
tober 2017).

Ook andere weggebruikers moeten 
rekening houden met de gewijzig-
de situatie. Zo moeten  automobilis-
ten vooral op de kruising Driehuizer-
kerkweg-Nicolaas Beetslaan reke-
ning houden met overstekende fi et-
sers. Let op:  op kruisingen zonder 
voorrangsregeling, hebben alle be-
stuurders van rechts voorrang, dus 
ook fi etsers! (foto: gemeente Velsen)

Loket tijdelijk uit de lucht
Aanstaande zaterdag 11 februari (bij 
tegenvallers wordt zondag als uit-
loop gebruikt) wordt een update uit-
gevoerd door de leverancier van het 
digitaal loket. Dat houdt in dat uw 
virtuele balie voor alle vragen over 
producten en diensten van de ge-

meente Velsen tijdelijk niet beschik-
baar is. Normaal gesproken kunt u 
hier 24 uur per dag terecht om bij-
voorbeeld uw verhuizing door te ge-
ven of een uittreksel BRP (Basis-
Registratie voor Persoonsgegevens, 
voorheen GBA) aan te vragen.

Gemeente gaat WhatsAppen
Vanaf 1 februari is de gemeente 
Velsen ook via ‘WhatsApp’ te 
bereiken. Het nummer is: 06-
40897875. De app-berichten 
worden alleen tijdens kantoor-
uren gelezen en afgehandeld. 
Het is niet mogelijk om naar dit 
nummer te bellen of een sms te 
sturen.

Wij doen er alles aan om u  zo snel 
mogelijk  te antwoorden. De be-
richten worden behandeld tij-
dens de uren waarop de gemeente 

telefonisch bereikbaar is, dus van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. De gemeente zal geen 
privacygevoelige informatie via 
WhatsApp versturen.

Het gebruik van WhatsApp past 
binnen de digitale koers die de ge-
meente Velsen heeft ingezet.  Eer-
der is al gestart met social media:  
twitter en facebook. Uiteraard is 
het ook mogelijk om de gemeente 
te mailen: info@velsen.nl.
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Rondleidingen in het 
Burgemeester Rijkenspark
Mensen zijn gesteld op bomen en 
parken. Bomen en struiken groei-
en  vanzelf, maar hebben ook on-
derhoud nodig. En dat gaat wel-
eens gepaard met kap en snoei-
werk. Zo ook laatst in het histori-
sche Burgemeester Rijkenspark in 
Santpoort-Noord.

Medewerkers van de wijkpost Sant-
poort willen u heel graag meenemen 
naar het bos en vertellen over hun 
onderhoudswerkzaamheden. Niet 
alleen in dit park, maar ook over hun 
werk in zijn algemeenheid. Er staan 
twee rondleidingen gepland:

- Woensdag 15 februari 2017, start 
om 13.30 uur en duurt tot max. 
15.30 uur

- Zaterdag 18 februari 2017, start om 
10.30 uur en duurt tot max. 12.30 
uur

Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Kom gewoon naar de wijkpost aan 
de Wijnoldy Danielslaan 53 in Sant-
poort-zuid. Daar wordt u hartelijk 
ontvangen met ko�  e/ thee of limo-
nade en een kleine versnapering. (fo-
to: gemeente Velsen)

Ondernemerspeiling 
Rond 14 februari 2017 krijgen alle 
bedrijven in de gemeente Velsen 
een schriftelijk verzoek om mee 
te doen aan een digitale Onder-
nemerspeiling.

Op deze manier wil de gemeente 
weten wat ondernemers vinden van 
de samenwerking met de gemeen-
te. Hoe denken zij bijvoorbeeld over 
de omgeving van hun bedrijf, de 
dienstverlening, bereikbaarheid, 

veiligheid en de administratieve 
lasten. De uitkomsten van deze On-
dernemerspeiling kan de gemeen-
te gebruiken om haar beleid en 
dienstverlening te verbeteren. Het 
is daarom belangrijk dat zoveel mo-
gelijk  bedrijven hieraan meedoen. 

Het onderzoek  wordt uitgevoerd 
door I&O Research. Deelname aan 
de ondernemerspeiling is mogelijk 
tot 12 maart 2017.

Koolmonoxide gevaarlijk!
De laatste periode zijn er opval-
lend veel meldingen van (bijna-)
ongevallen met koolmonoxide-
vergiftiging. Zo’n vergiftiging kan 
iedereen overkomen. Toch is min-
der bekend dat bijna de helft van 
de ongevallen plaatsvindt met 
een moderne cv-installatie.

Daarom is Brandweer Nederland op 
1 februari de campagne ‘Stop CO-
vergiftiging’ gestart. Samen met de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting, de 25 brandweerregio’s en de 
GGD roept zij op om de volgende ac-
ties thuis uit te voeren: ventileren, 
controleren en alarmeren.
 
‘’Vijf jaar geleden had ik na het sla-
pen na een nachtdienst last van dui-
zelingen en lichte hoofdpijn. Bui-
tenshuis ging het beter’’, zegt Johan 
van Wel, in het dagelijks leven vrij-
willig brandweerman. Na het ‘voor-
slapen’ voor de volgende nacht-
dienst voelde ik me weer niet zo ge-
weldig fi t, maar ik ben toch gaan 
werken. Toen ik de volgende och-
tend fi t thuiskwam was mijn vrouw 
duizelig en draaierig. Uiteindelijk 
bleek het een koolmonoxidevergifti-

ging te zijn door een fout van de in-
stallateur bij het installeren van de 
cv-ketel. De pijp sloot niet goed aan 
op de CV ketel. Deze was bij de storm 
een dag eerder los komen te zitten.” 

Vage griepklachten 
Blootstelling aan een té hoge con-
centratie koolmonoxide (CO) kan 
tot CO-vergiftiging leiden. Dat voelt 
in eerste instantie als een beginnend 
griepje: je krijgt hoofdpijn, wordt 
misselijk, moet overgeven en bent 
moe. Ook verwardheid kan optre-
den. Verdere blootstelling aan het 
gas kan bewusteloosheid, blijvende 
hersenschade of zelfs de dood tot ge-
volg hebben. 

CO-melder 
Koolmonoxide ruik, proef o f zie je 
niet. Een zogeheten CO-melder kan 
levens redden. Je wordt dan tijdig 
gealarmeerd voordat je het bewust-
zijn verliest. In Nederland heeft cir-
circa 18% een CO-melder in de wo-
ning geplaatst. Meer weten? Zie 
www.brandweer.nl/koolmonoxide. 
Herken jij de signalen van een CO-
vergiftiging? Op de site is het ook 
mogelijk om jouw situatie te testen.

Bootcamp in Velserbroek
Als dank voor het schoonhou-
den van hun eigen buurt, waren 
alle leden van de BeestenBen-
de van Velsen uitgenodigd voor 
een sportieve middag in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Onder be-
geleiding van de Velsense sport-
coaches deden ruim 100 kinde-
ren 1 februari jl. mee aan een heu-
se bootcamp.

Na een gezamenlijke warming up 
gingen zij fanatiek aan de slag met 
onder meer een zwerfafval-storm-
baan en een conditiecircuit. De 

BeestenBenders zijn in hun vrijwil-
ligerswerk wel wat gewend, de hin-
dernissen werden dan ook zonder 
problemen genomen.

Twee uur lang samen sporten en la-
chen in Velserbroek. Vanzelfspre-
kend ging hun afval na de drinkpau-
ze keurig de vuilnisbakken in. ”Ge-
woon, omdat dat zo hoort”, aldus een 
enthousiast en trouw lid. Meer we-
ten over deze kids en hun schoon-
maakacties bij hen in de buurt? 0Zie  
www.mijnbeestenbende.nl. (foto: 
gemeente Velsen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 28 
januari 2017 tot en met 3 febru-
ari 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 15, oprichten 
woning  (28/01/2017) 2347-2017;
Snippenbos ong. kavel 21, oprichten 
woning (30/01/2017) 2519-2017;
Snippenbos ong. kavel 10, oprichten 

woning (01/02/2017) 2798-2017;  
Snippenbos ong. kavel 11, oprichten 
woning (01/02/2017) 2800-2017;
Kromhoutstraat 56, plaatsen hek-
werk (30/01/2017) 2570-2017; 
Eksterlaan 24, vervangen ko-
zijn, plaatsen erfafscheiding 
(30/01/2017) 2454-2017; 
Kennemerstrand 160, plaatsen over-
kapping (01/02/2017) 2684-2017;
Pegasusstraat ong., plaatsen speel-
toestellen (01/02/2017) 2694-2017; 
Briniostraat 12 en 10, plaatsen video-
scherm (01/02/2017) 2715-2017;
Frans Naereboutstraat 14, wijzigen 
voorgevel,  realiseren balkon achter-
zijde (02-02-2017) 2900-2017. 

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 71, plaatsen erker 
(28/01/2017) 2361-2017; 
Bonairestraat 18,verhogen nok 
(30/01/2017) 2475-2017;  
Biallosterskilaan 26, samenvoegen 
tot 1 woning (03/02/2017) 2969-
2017;

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 15B, kappen boom 
(28/01/2017) 2358-2017;
Wüstelaan 32, onderhouden en aan-
passen gemeentelijk monument 
(02/02/2017) 2746-2017.

Driehuis
Van den Vondellaan ong., oprichten 
woning (03/02/20017) 2931-2017;
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 45 
parkappartementen (03/02/2017) 
2956-2017.

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

Nieuw contract zorgt voor minder plassen op straat
De fi rma Vandervalk+degroot gaat 
voor de  gemeenten Beverwijk,  
Heemskerk en Velsen ruim 51.000 
straatkolken (putten) reinigen.

De fi rma Vandervalk+degroot, die als 
beste bieder uit de openbare aanbe-
steding kwam, is op 1 november 2016 
in Beverwijk begonnen met de werk-
zaamheden. In februari 2017 start de 
aannemer in de gemeenten Heems-
kerk en Velsen.

In plaats van één keer per jaar de kol-

ken te reinigen, wordt dit nu gedaan 
op het moment dat het nodig is. Hier-
door worden de kolken  steeds op het 
juiste kwaliteitsniveau gehouden, 
waardoor er minder  plassen regen-
water op straat blijven staan.

Tijdens het reinigen van de kolken 
wordt met behulp van GPS-coördi-
naten vastgelegd welke kolk is gerei-
nigd, op welk tijdstip en of er spra-
ke is van een defect aan de kolk. Tot 
nu toe werden de kolken steeds een-
maal per jaar gereinigd. In de praktijk 

bleek dat niet voor alle situaties vol-
doende te zijn. Sommige kolken ver-
vuilden namelijk sneller door blade-
ren, bloesem of wegvuil. De gemeen-
ten verbeteren de controle op het 
werk door het gebruik van een app, 
waardoor het proces volledig digitaal 
verloopt.

Werkgelegenheid en duurzaamheid
Aannemer Vandervalk+degroot gaat 
met dit contract werkzoekenden en 
scholieren aan werk proberen te hel-
pen of voorbereiden op een baan. Bij-

voorbeeld werk als verkeersregelaar 
of leer/werktrajecten. Bovendien be-
steedt het nieuwe contract veel aan-
dacht aan duurzaamheid. De aanne-
mer gaat het vrijkomende rioolslib 
biologisch reinigen, zodat het weer 
nuttig gebruikt kan worden. Ook zijn 
met de aanbesteding eisen gesteld 
aan de uitstoot van de vrachtwagens. 
De opdracht geldt voor twee jaar. Bij 
een goede uitvoering van het contract 
wordt het telkens met twee jaar ver-
lengd. De maximale duur van het con-
tract is zes jaar.
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-

len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen on-
even nummers) plaatsen van kolom-
men onder balkons (03/02/2017) 
25643-2016;
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen 
even nummers) plaatsen van kolom-
men onder balkons (03/02/2017) 
25643-2016;
Spaarnestraat 109t/m 123 (alleen 
oneven nummers) plaatsen van ko-
lommen onder balkons (03/02/2017) 
25643-2016;
Van Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen on-
even nummers)  plaatsen van kolom-
men onder balkons (03/02/2017) 
25643-2016;
Snippenbos ong. kavel 25, oprichten 
woning (03/02/2017) 24688-2016;

Kennemerlaan 95,  wijzigen van het 
gebruik (03/02/2017) 25175-2016. 

Santpoort-Noord
kerkweg 44, uitbreiden woning 
(7/02/2017) 25446-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen
Fietsevenement de Omloop 
van Zandvoort, 26 maart 2017, 
(03/02/2017) 321-2017.

APV artikel 2:12 Filmen

Velsen-Zuid
Torenstraat, Oud Velsen te Velsen-
Zuid, 16 februari 2017, (03/02/2017) 
2000-2017.

Besluiten

Evenementenbeleid gemeente Velsen 2016
De gemeenteraad van Velsen 
maakt  bekend dat zij in hun ver-
gadering van 15 december  2016 
hebben besloten:

• In te stemmen met het Evenemen-
tenbeleid gemeente Velsen 2016.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen 

op www.Velsen.nl.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering van dinsdag 31 janua-
ri 2017 hebben besloten op grond 
van artikel 5 en 6 van de Verorde-
ning op het beheer en het gebruik 
van de gemeentelijke begraaf-

plaatsen voor de gemeente Vel-
sen 2017:

• De “Nadere regels voor de gemeen-
telijke begraafplaatsen te Velsen 
2017” vast te stellen

• De “Nadere regels voor de gemeen-

telijke begraafplaatsen te Velsen 
2017” de dag na publicatie in wer-
king te laten treden.

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 10 
februari 2017.

De integrale tekst is gepubliceerd in 
het elektronisch gemeenteblad van 
de gemeente Velsen en wordt ook ge-
publiceerd op de website www.over-
heid.nl

Kapmelding
Wegzagen van Esdoorn bomen en 
opschot ( jonge bomen van woeke-
raars zoals esdoorn en iep) in het 
stuk tussen de Maasstraat en de 

Heerenduinweg, om te voorkomen 
dat de esdoorn gaat woekeren ( de 
overhand gaat nemen). De jonge beu-
ken en andere soorten bomen krij-

gen dan de kans om verder te groei-
en. We laten dode bomen staan voor 
de vogels, zoals de specht en andere 
insecteneters, mits deze bomen geen 

gevaar vormen voor de omgeving.

Mandaatregister
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering van 31 januari 2017 
gelet op de artikelen van afdeling 
10.1.1 van de Algemene wet be-
stuursrecht hebben besloten:

• Het Mandaatregister gemeente 
Velsen 2017 vast te stellen

• Het Mandaatregister gemeente 
Velsen 2017 in werking te laten tre-
den daags na publicatie

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 10 
februari 2017

De integrale tekst van het mandaat-
register gemeente Velsen 2017  is ge-

publiceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Vel-
sen en wordt ook gepubliceerd op de 
website www.overheid.nl 
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Gemeenschappelijke regeling Afvalschap
Op 15 november 2016 het college 
heeft besloten:

1. de gemeenschappelijke regeling 
Afvalschap IJmond Zaanstreek 
tweede wijziging vast te stellen en 
deze daags na publicatie in wer-
king te laten treden

2. Wethouders F. Bal en A. Verkaik 
aan te wijzen als lid van het Alge-
meen Bestuur van AIJZ

3. Wethouder R. Vennik aan te wij-
zen als vervanger van F. Bal en A. 
Verkaik. 

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling Af-
valschap IJmond Zaanstreek (GR 
AIJZ) moet worden geactualiseerd 
vanwege wijzigingen in de Wet Ge-
meenschappelijke Regelingen. De 
belangrijkste wijzigingen zijn toe-

treden van het college tot de GR 
AIJZ en de uittreden van de raad. 
Andere wijzigingen betre� en de sa-
menstelling en bevoegdheden van 
het Algemeen en het Dagelijks Be-
stuur. Daarnaast is van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om een aantal 
kleine veranderingen in de regeling 
aan te brengen. Dat zijn vooral tech-
nische aanpassingen op basis van 
wettelijke voorschriften.

Inwerkingtreding
Deze wijziging van de regeling Afval-
schap IJmond Zaanstreek is in wer-
king getreden één dag later dan na-
dat deze op 12 december 2016 in de 
Staatscourant is gepubliceerd. 

De integrale tekst van de regeling Af-
valschap IJmond Zaanstreek is ge-
publiceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen

Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 
Op 2 februari 2017 de gemeente-
raad van Velsen heeft besloten:

1. het college toestemming te ver-
lenen om toe te treden tot de ge-
meenschappelijke regeling Rein-
Unie 2010;

2. tot wijziging van de gemeenschap-
pelijke regeling ReinUnie 2010, in 
die zin dat het college toetreedt tot 
de gemeenschappelijke regeling 
ReinUnie 2010 en deze wijziging 
daags na publicatie in werking te 
laten treden;  

3. tot uittreding uit de gemeenschap-
pelijke regeling ReinUnie 2010 één 

week na inwerkingtreding van bo-
vengenoemde wijziging van de ge-
meenschappelijke regeling Rein-
Unie 2010;

4. om het college 
toestemming te verlenen om de ge-
meenschappelijke regeling Rein-
Unie 2010 aansluitend opnieuw te 
wijzigen, in die zin dat de regeling 
wordt geactualiseerd conform de 
Wet gemeenschappelijke regelin-
gen en de regeling het rechtskarak-
ter krijgt van een collegeregeling. 

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling 

ReinUnie (GR RU) moet worden ge-
actualiseerd vanwege wijzigingen 
in de Wet Gemeenschappelijke Re-
gelingen. De belangrijkste wijzigin-
gen zijn toetreden van het college tot 
de GR RU en uittreden van de raad. 
Andere wijzigingen betre� en de sa-
menstelling en bevoegdheden van 
het Algemeen en het Dagelijks Be-
stuur. Daarnaast wordt van de ge-
legenheid gebruik gemaakt om een 
aantal kleine veranderingen in de re-
geling aan te brengen. Dat zijn voor-
al technische aanpassingen op basis 
van wettelijke voorschriften.

Inwerkingtreding
De eerste gewijzigde regeling Rein-
Unie treedt in werking één dag later 
dan nadat deze op 13 februari 2017 
in de Staatscourant is gepubliceerd.
Of als publicatie door Velsen na 13 
feb plaatsvindt: De eerste gewijzigde 
regeling ReinUnie is in werking ge-
treden één dag later dan nadat deze 
op 13 februari 2017 in de Staatscou-
rant is gepubliceerd. 

De integrale tekst van eerste gewij-
zigde regeling ReinUnie is gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeente-
blad van de gemeente Velsen

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen:

- Wieringer Aak 131, 1991 XN  VELSERBROEK
- P.C. Hooftlaan 39 A, 1985 BE  DRIEHUIS 
- Lierstraat 57, 1973 VG  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 

een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.
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