
Toch de zee in

Stil protest tegen 
beperkingen
Op Plein 1945 vindt sinds twee maanden 

iedere zaterdagavond een stil protest 

plaats tegen de coronamaatregelen. Een 

groep bezorgde inwoners vraagt hiermee 

aandacht voor vrijheid en integriteit. Foto: 

Bos Media Services

Geen verbranding 
kerstbomen
Een verbranding van kerstbomen is niet 

meer aan de orde, maar dat heeft niet 

geleid tot minder animo bij de jeugd om 

bomen in te zamelen dankzij de premie 

van 50 cent voor iedere ingeleverde boom. 

Er worden bijna 7000 bomen ingeleverd. 

Foto: Erik Baalbergen

Meer schadelijke 
stoffen in de lucht
Vrijdag 21 januari wordt het RIVM-rapport 

over de luchtkwaliteit in de regio IJmond 

openbaar. Daaruit blijkt dat zich veel meer 

schadelijke sto� en in de omgeving van Tata 

Steel bevinden dan je op basis van rappor-

tages zou verwachten. Het rapport maakt 

veel reacties los.  Foto: Mattijs Kuiper

IJmuiden krijgt er 
 ink van langs

Storm Corrie raast op de laatste dag van 

januari over ons land. IJmuiden haalt 

dubbelop het nieuws: hier worden de 

hoogste windsnelheden gemeten en voor 

de kust vindt een aanvaring plaats door 

een los geschoten vrachtschip. Foto: Erik 

Baalbergen

Koning opent 
Zeesluis IJmuiden
Koning Willem Alexander verricht 26 

januari de opening van Zeesluis IJmuiden, 

de ‘voordeur’ van Amsterdam. Publiek is bij 

de openingshandeling niet welkom maar 

het toeteren van tientallen schepen is in 

heel Velsen te horen. Foto: Citymarketing 

Velsen/Ko van Leeuwen

Aftrap Nationaal 
Jeugd Ontbijt
In Velsen start een project om kinderen, die 

voorheen zonder ontbijt naar school 

gingen, van een gezond ontbijtje te voor-

zien. Het hele jaar krijgen 25 kinderen 

wekelijks een tas met zeven gezonde 

ontbijten. Foto: Reinder Weidijk

Ontmoetingsplek 
Sluis 751 geopend
De deuren van Sluis 751 worden o�  cieel 

geopend door wethouder Marianne Steijn.

Het pand op Lange Nieuwstraat 751, waar 

voorheen ABN/AMRO gevestigd was, is 

een ontmoetingsplek waar Velsenaren ook 

terecht kunnen met hulpvragen  Foto: 

Reinder Weidijk

Wel 21 stuks!
Hoe uitzonderlijk was het enkele jaren 

geleden nog om herten te zien op een voor 

hen eigenlijk onnatuurlijke locatie, in de 

bebouwde kom. Tegenwoordig is het een 

veel voorkomend verschijnsel. In Driehuis 

telt bewoner Henk van Rixel er 21 tegelijk! 

,,Leuk, maar er vindt wel kaalslag plaats 

onder de fruitbomen die er staan’’, is zijn 

conclusie. Foto: aangeleverd

Drie stormen
Drie stormen teisteren Nederland in de 

tweede helft van februari. Diverse bomen 

worden met wortel en al uit de grond 

gerukt. In de Herculesstraat in IJmuiden 

valt een stuk muur naar beneden en aan 

de Paxtonstraat in Velserbroek moeten een 

tuinmuur en een hek het ontgelden. Foto: 

Erik Baalbergen

Verontwaardiging 
over oorlog
Sinds het Russische leger op 24 februari 

Oekraïne binnenviel heerst verontwaardi-

ging en ongeloof. Velen zijn begaan met 

het lot van de Oekraïners en willen mede-

leven betuigen. De gevel van Stads-

schouwburg Velsen kleurt een week lang 

geel en blauw. Foto: Mattijs Kuiper

Station beter 
toegankelijk
Vanwege alle coronamaatregelen is een 

feestelijke heropening van het verbouwde 

station Driehuis er niet van gekomen. Maar 

het resultaat van de maandenlange reno-

vatie mag er zijn, het station is veel beter 

toegankelijk, ook voor mensen die beperkt 

mobiel zijn. Foto: Arita Immerzeel
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2022 IN BEELD

Weer geen o�  ciële nieuwjaarsduik dit jaar 

in verband met corona. Maar ondanks het 

dringende advies om niet zelfstandig de 

zee in te gaan kan een aantal mensen de 

verleiding niet weerstaan. Met een water-

temperatuur van 7,5 graden en een buiten-

temperatuur van 13 graden is het goed te 

doen. Foto: Erik Baalbergen
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VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING

Wij zijn op
zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL            INFO@VERSPREIDNET.NL

  

VANAF
13 JAAR

AANMELD-
BONUS +

HOGE
VERDIENSTEN

OMGEVING SANTPOORT-NOORD: 
• Wüstelaan/Eyndenhoe�  aan

gemiddeld €55,- p.mnd
OMGEVING IJMUIDEN: 
• Bonekampstraat/Lagerstraat
 gemiddeld €45,- p.mnd
OMGEVING VELSEN-NOORD: 
• Schulpweg
    gemiddeld €45,- p.mnd

Velsen - De oorlog, de stikstofcrisis, de energiekosten, het was weer een bijzonder turbulent jaar. Maar natuurlijk 
gebeurde er meer in 2022 in de gemeente Velsen. Een aantal opvallende hoogte- en dieptepunten hebben we op een 
rij gezet in ons jaaroverzicht. In deze editie blikken we daarmee nog eenmaal terug op het afgelopen jaar. Intussen 
kijken we natuurlijk ook vooruit en hopen we op vooral veel hoogtepunten in 2023 Namens het hele team van 
Jutter|Hofgeest een voorspoedig nieuwjaar gewenst en veel leesplezier met ons jaaroverzicht! Foto: Erik Baalbergen

Jaaroverzicht 2022 in deze editie

Lekker fris het nieuwe jaar in

Door Ingeborg Baumann

Het scheen de warmste nieuwjaarsdag 
ooit gemeten. Dat ligt blijkbaar in 
IJmuiden iets anders. De toeschou-
wers hadden het nogal frisjes en de 
heldhaftige duikers probeerden niets 
te laten merken van het feit dat het 
wel gewoon best koud was daar op 

het strand. Met een harde wind uit het 
zuiden en een temperatuur van onge-
veer 12 graden loop je doorgaans niet 
in zwemkledij � uitend de zee in. Maar 
traditie is traditie en er deden 
honderden mensen mee. Er was maar 
één slagboom in werking bij de 
opgang naar de parkeerplaats en veel 
mensen waren nog te laat ook. Plus 

dat veel mensen wel wilden duiken 
maar niet massaal. Hoe dan ook, het 
was weer een geweldig spektakel. 
Heel veel fotografen ook die de bibbe-
rende, stoere, blauwbekkende, 
dappere, katerige of juist heel � tte 
mensen vastlegden en die foto’s op 
sociale media deelden. Onder andere 
de mensen van FishEye. events, 
waarvan sommigen gehuld in de 
waterdichte pakken van de IJRB het 
water ingingen. Leuk om op Facebook 
te kijken, onder andere op Typisch 
IJmuiden en FishEye. events, of je nog 
bekenden ziet.

Zie vervolg verder in deze krant.

IJmuiden - Het mocht weer. O�  cieel dan want ondanks corona konden 
veel mensen afgelopen jaren de uitdaging niet weerstaan om toch het 
nieuwe jaar in te luiden door de Noordzee in te duiken. Afgelopen 
zondag ging de boeken in als de 37ste editie van de traditionele Nieuw-
jaarsduik IJmuiden, georganiseerd en gefaciliteerd door Stichting 
strandspektakel IJmuiden samen met Paviljoen Noordzee en de IJmuider 
Reddingsbrigade.

pvcpvcpvc

Honderden mensen renden de zee in. Foto: Erik Baalbergen
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‘Boswachter Theo’, gaat samen met 
zijn zoon het water in maar neemt 
eerst nog even een koud drankje. 
,,Lekker toch, fris het nieuwe jaar in? 
Waar ik het meest tegenop zie is om 
naar de zee te lopen in mijn zwem-
broek maar vandaag is dat redelijk 
makkelijk.’’ Nico Struys doet al sinds 
jaar en dag mee met de Nieuwjaars-
duik. ,,Deze traditie werd begin jaren 
zestig bedacht door de zwemmers 
van Njord ’59 uit Haarlem. We 
hebben wel gezwommen tussen de 
ijsschotsen. Het is de uitdaging, het 
kicken. Hoewel de goede voorne-
mens vaak ‘verwateren’, laat je het 
oude jaar achter je en maakt een 
frisse start.’’ Jasmijn (11) en Olaf (10) 
zijn de kleinkinderen van fotograaf 
Frits Houtgraaf. ,,We hebben nu twee 
keer toegekeken en doen nu zelf 
mee. Nee hoor, we zien er niet 
tegenop. Nou ja, misschien als je 

weer uit de zee komt.’’ 

Warming up 
Nog voor de warming up begint 
wagen twee wat oudere sportieve 
heren, gehuld in strakke zwem-
broekjes, zich vast het water in. Ze 
komen er weer uit als jonge goden. 
Inmiddels schalt het ‘naar línks, naar 
réchts’ over het strand. De menigte 
doet enthousiast mee, veel nu nog 
gehuld in (bad) jas en de meesten 
met de ook traditionele Unox muts 
op. Dan wordt er afgeteld en rennen 
en huppelen de honderden deelne-
mers naar de afscheiding. Die wordt 
weggehaald en ja hoor, zonder ook 
maar even te aarzelen of te gillen 
wordt de zee ingelopen. Sommigen 
gaan ook echt ‘koppie onder’ en 
blijven nog redelijk lang staan in zee. 
Als de heldendaad verricht is klinkt 
toepasselijk: ‘Zwemmen in Bacardi 
Lemon’ en “You’re as cold as ice’, uit 
de boxen. 

‘Het is de uitdaging, het kicken’

Door Leonie van der Linden van Doorn

,,Warmte was wel nodig in dit weer 
na een barre tocht naar de Silja 
Europa. De kindervoorstelling voor 
vluchtelingen en inwoners van 
Velsen was voor de laatste groep 
echt een onderneming. Het 
regende, waaide en het was water-
koud. De somberte overviel je. 
Daarbij rijd je eerst fout want bij 
nummer 7, wat is aangegeven op 
interanet, moet je niet zijn. Een 
stukje verder staat een bord ‘melden 
bij de portier’. Auto uit, parkeren, 
terug naar de portier, legitimeren, 
een �ink stuk lopen naar de boot, 
wederom melden, pasje in 
ontvangst nemen en dan onder 
begeleiding naar de bestemming. 
Maar dan kom je binnen in een 
echte theaterzaal.

Pip&Co zijn al druk bezig met de 
belichting. En dan in kleine groepjes 
komen de gasten binnen. Salih 
Zengertas met vrouw en kind zijn de 
eersten. Zij gaan op de eerste rij 
zitten. Ik neem de gelegenheid te 
baat om een paar vragen te stellen 
en kom er achter dat zij Turks zijn en 
vermeende aanhangers van Gülen, 
daardoor hun leven niet zeker. ,,We 
konden elk moment worden opge-
pakt en zijn gevlucht’’. Salih en zijn 
vrouw werkten beiden in het onder-
wijs en missen hun werk enorm.

,,We hebben hier de hele dag niets 
te doen, dat knaagt aan ons en ook 
de onzekere toekomst. We willen 
bouwen aan een nieuw leven maar 
dat lukt niet op de boot. Er zijn 
mensen op de boot die al zestien 
maanden in Nederland zijn, als ik die 
spreek zakt de moed in mijn 

schoenen, wij zijn hier pas drie 
maanden.’’

Licht uit, spot aan
Het wordt stil in de zaal, licht uit en 
spot aan, de voorstelling begint. De 
ongeveer zestig aanwezigen, 
waarvan twintig uit Velsen, kijken 
een beetje onwennig naar het huis-
kamertafereeltje, waarin de voorstel-
ling zich afspeelt. Na een minuut of 
tien komen de kinderen los, ze 
klappen en zingen mee met het lied 
Tulpen uit Amsterdam. En als er 
getoverd wordt klimmen de 
kinderen het toneel op om te 
helpen. Veel te snel komt het einde. 
Pip&Co praten nog gezellig na met 
de gasten en dan is het echt afge-
lopen. Rotary Club Velsen die met 
een mooi bedrag sponsorde is 
tevreden. ,,Al hopen we altijd op 
meer aanwezigen’’, aldus voorzitter 
Jan Karel van Waalwijk van Doorn.

Hartverwarmend optreden Pip&Co
Velsen-Noord - Op woensdag 28 december speelden Pip & Co een 
speciale kindervoorstelling op de Silja Europa, de boot in Velsen-Noord 
waar vluchtelingen tijdelijk worden opgevangen. Leonie van der Linden 
doet verslag van de voorstelling en hoe ouders en kinderen genoten. 
Rotary Club Velsen maake deze voorstelling  (mede)mogelijk door spon-
sering met als voorwaarde dat álle kinderen uit Velsen ook welkom zijn 
op de boot.

Salih met zijn vrouw en kind zijn de 
eersten bij de voostelling. 
Foto: Leonie van der Linden

Santpoort - Ook in 2023 heeft de 
Postzegel Vereniging Santpoort weer 
haar bijeenkomsten in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord. 
De eerstvolgende op maandag 9 
januari 2023. Op deze avond een 
leuke veiling  (kavels door de leden 
op de avond ingebracht), deze 
kunnen voor de veiling worden 
bekeken. Iedereen is van harte 
welkom, er is voldoende parkeerge-
legenheid, en het bestuur is er om 
alle vragen te beantwoorden. Meer 
weten, bel dan 023-5382274.

Postzegelavond 
in Het Terras

‘Nestor’ Herman deed voor de 25ste keer mee. Foto: Erik Baalbergen

Bij het ontwerp van de apparte-
menten is veel aandacht besteed aan 
de kwaliteit van wonen en duur-
zaamheid. Er zijn om het stroomver-
bruik terug te brengen, op het dak 
twee zonnepanelen voor elk appar-
tement geplaatst. De gasaanslui-
tingen in de woningen zijn 
verdwenen en het koken gaat 
voortaan elektrisch.
Eind december hebben bewoners 
meegewerkt aan het gezelliger 

maken van het binnenterrein met 
planten en bankjes. Het hele 
complex heeft een mooie nieuwe 
uitstraling gekregen. Dat geldt ook 
voor de entree en de algemene 
ruimtes. 
Hellen Leijen, projectleider Realisatie: 
,,Met een afvaardiging van de bewo-
ners is het binnenterrein vormge-
geven en er komt ook nog een gave 
grote foto in de entreehal die 
kenmerkend is voor IJmuiden.”

Lorentzstraat: duurzamer, 
comfortabeler en veiliger
IJmuiden - Woningbedrijf Velsen heeft in samenwerking met bouwbedrijf 
Ooievaar 58 appartementen aan de Lorentzstraat grondig onder handen 
genomen. De woningen gaan naar gemiddeld energielabel A.

Het hele complex heeft een nieuwe uitstraling. Foto: aangeleverd

We hebben de allernieuwste TC Cryo 
net binnen! De oplossing tegen vet 
voor mannen en vrouwen. Met een 
blijvend resultaat, zonder operatie, 
pijnloos, veilig en e�ectief. En dit 
apparaat kan meerdere zones tege-
lijk doen. Het is geweldig dat we al 
zoveel mensen hebben kunnen 
helpen om van hun overgewicht af te 
komen.  ,,Vooral de erkenning van de 
internist van het ziekenhuis, is fantas-
tisch’’, zegt Annet van Afslankstudio 
Velserbroek. ,,Hij zei: wat jullie pres-
teren is ons in een paar jaar niet 
gelukt.’’ Annet is superblij met deze 
mooie erkenning vanuit het zieken-
huis. Al die jaren is de studio de 

nummer 1 op afslankgebied, de aller-
nieuwste apparaten, geen wacht-
tijden en voor iedereen vrijblijvend 
advies en steun om het juiste eindre-
sultaat te halen. De hele week zijn er 
aanbiedingen tijdens de open dagen. 
Ook kunt u kennis maken met een 
nieuw afslank methode met een 
slagingskans van 90%!
Benieuwd naar de allernieuwste 
afslankmethodes? Breng dan een 
vrijblijvend bezoek aan Beauty & 
Afslankstudio Velserbroek aan de 
Klompenmakerstraat 7. Voor meer 
informatie: 023- 5490556 www.
afslankstudiovelserbroek.nl. Foto: 
aangeleverd 

Zet de eerste stap naar succes!
Velserbroek- Al 25 jaar is afslankstudio Velserbroek gespecialiseerd in 
het begeleiden van mensen met overgewicht. Met de allernieuwste appa-
raten, afslankkuren en voedingsdeskundigen wordt samen uw doel 
bereikt. Annette, eigenaresse van de bekende salon is enorm trots op de 
resultaten die bereikt worden. Neem bijvoorbeeld Miranda van Rooijen 
uit Velserbroek die pas geleden 31 kilo is kwijtgeraakt in slechts 3 
maanden tijd. Bijna zes op de tien volwassenen in Europa kampen met 
overgewicht of obesitas, staat in een rapport van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO).. Mensen met overgewicht hebben een grotere kans 
op het krijgen van kanker, hart-en vaatziekten, diabetes en luchtwegaan-
doeningen. Overgewicht en obesitas zijn een van de belangrijkste 
doodsoorzaken in Europa.
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Op zaterdag 14 januari a.s. zamelt HVC kerstbomen in. HVC zorgt er dan voor dat de in-
gezamelde bomen op een verantwoorde manier worden verwerkt. De takken en naalden 
worden verwerkt tot compost. De stam wordt versnipperd en in de bio-energiecentrale 
wordt er groene elektriciteit en warmte van gemaakt. 

Het ophalen van de kerstbomen gebeurt via de verzamelplaatsen en op de doorgaande 
route. Op velsen.nl/route-kerstbomeninzameling-0 kunt u zien om welke verzamel-
plaatsen het gaat en aan welke straten u de kerstbomen kunt neerzetten.
Vanaf vrijdagavond 13 januari 20.00 uur en voor zaterdagochtend 14 januari 8.00 uur 
kunt u de boom buiten zetten op de verzamelplaatsen.

Wilt u uw kerstboom na zaterdag 14 januari inleveren? Dan kan je de boom brengen 
naar afvalbrengstation Velsen (Amsterdamseweg 10, Velsen-Zuid)

Kerstbomeninzameling in Velsen door HVC

Politie en boa’s slaan handen
ineen
Politie en buitengewoon opsporingsamb-
tenaren (boa’s) van gemeente Velsen gaan 
twee weken lang, van maandag 9 januari 
t/m zondag 21 januari, intensief met elkaar 
samenwerken.
Onder de naam Project Zee- en Duinwijk 
gaan zij zich in deze wijk in IJmuiden met 
name richten op de handhaving op fout-
parkeren en afvaldumpingen. Op dit moment 

worden foutparkeren en het dumpen van 
afval veelal gedoogd en wordt er eerst een 
waarschuwing gegeven.
Tussen 9 en 21 januari volgt er direct een 
boete. Ook bij scholen gaan zij extra toezicht 
houden op het foutparkeren.
Dit om het gezamenlijke doel te bereiken: 
een veilige en schone leefomgeving voor alle 
inwoners van deze wijken.

Wij nodigen u uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 
10 januari 2023 van 17.00 tot 19.00 uur in het BUKO-Stadion 
van Telstar. Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK, Velsen-Zuid.

De afgelopen twee jaar was het helaas niet mogelijk om een 
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Maar dit jaar he�en wij 
graag met u het glas op het nieuwe jaar. Een gezellige bijeenkomst 
voor het hele gezin. Met een hapje, drankje en oer-Hollandse 
gerechten. En speciaal voor de kinderen zijn er verschillende 
spelactiviteiten aanwezig. 

De gemeenteraad en college van burgemeester 
en wethouders van Velsen wenst u

Een gelukkig nieuwjaar

Winactie bij 
inzamelen kerstbomen

Ook in januari 2023 krijgen kinderen bij het inleveren 
van kerstbomen niet alleen 50 cent, maar ontvangen 
ze ook een lootje waarmee mooie prijzen te winnen zijn. 
De kerstbomen kunnen op woensdag 11 januari 2023 
op acht plekken in Velsen worden ingeleverd. 

Bij elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangen kinderen 
50 cent en een lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 
50x 10 euro uitgeloot en 1x de hoofdprijs van 500 euro. Dit 
bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas 
of aan een goed doel. 

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 11 januari 2023 van 13:00 tot 16:30
worden ingeleverd op acht plekken verspreid door Velsen. 

IJmuiden:
- Parkeerplaats Planetenweg nabij sporthal Zeewijk 
- Plein 1945

Santpoort (-Noord en -Zuid):
- Parkeerplaats Sportlaan Santpoort zuid
- Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord

Driehuis:
- Station Driehuis parkeerplaats

Velsen-Noord:
- Stratingsplantsoen, t.h.v. Bornstraat 

Velserbroek:
- Winkelcentrum Velserbroek

Velsen-Zuid:  
- Velserburch

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen met de winactie. Uiteraard mag iedereen 
bomen inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent per boom. 
Bij voorkeur worden er alleen bomen zonder kluit gebracht. Alle voorwaarden van de 
winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 



Opening beweegroute 
Velsen

Als ik dit schrijf is deze politieke pe-
riode alweer 9 maanden bezig na de 
verkiezingen en na een afwezigheid 
van 8 jaar mag ik Velsen Lokaal weer 
vertegenwoordigen in de gemeenter-
aad. Hiervoor was ik al eerder 12 jaar 
raadslid, uiteraard, ook voor Velsen 
Lokaal.  

De keuze destijds om mij beschikbaar te stel-
len, kwam voort uit een soort nieuwsgierig-
heid of er meer was dan alleen elke 4 jaar een 
vakje op een stembiljet rood kleuren. Ik sloot 
mij aan bij één van de twee lokale politieke 
partijen en was vrijwel direct geïnteresseerd 
in de politiek. Hoe komen ideeën en ontwer-
pen tot uiteindelijke besluiten in de raad? Wat 
is de controlerende taak van de raad? Kun je 
als raad ook sturen? 
Zomaar wat zaken waar je als raadslid mee te 

maken krijgt. Aan een ieder die mij vraagt wat 
er zo leuk aan is, kan ik melden dat het bijna 
verslavend is om met deze zaken bezig te zijn. 
Je bent volksvertegenwoordiger, een taak die 
ik serieus neem. Tegelijk is het heel vanzelf-
sprekend als je je hebt aangesloten bij een par-
tij die dezelfde wensen en voorkeuren heeft 
over onze eigen gemeente als jijzelf. Je hoeft 
dan feitelijk alleen maar jouw hart te volgen. 
En zo voelt het bij Velsen Lokaal. Nu ben ik 
natuurlijk zo vergroeid en verweven met deze 
partij dat het bijna vanzelf gaat.
Van raadsleden mag men verwachten dat con-
tact met de mensen heel belangrijk is en dat 
een raadslid aanspreekbaar en benaderbaar 
is. Ik vind dat ook erg belangrijk en juist dat 
maakt het raadslid zijn leuk. Men mag mij al-
tijd vragen naar zaken die spelen of hebben ge-
speeld. Ik zal dan altijd proberen om onze keu-
ze of koers nader uit te leggen of te verklaren. 

Vindt u het leuk om eens het werk van raads-
lid of een raadsvergadering van dichtbij mee 
te maken? Geef u dan op als gast van de raad. 
U kunt dan de raadsvergadering bezoeken, dit 
kan overigens altijd en onder begeleiding van 
raadsleden en de gri�  e tekst en uitleg te krij-
gen. Echt een aanrader.
Als u deze column in de Jutter/Hofgeest leest, 
is het nieuwe jaar net een paar dagen oud. 
Voor mij een uitgelezen kans om u allen een 
gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen. 

Raadscolumn Tineke van Ombergen (Velsen Lokaal): 
Terug van weggeweest

Op zaterdag 21 januari organiseren Care-
worx, IJmed en gemeente Velsen samen 
met QR-FIT de opening van de nieuwe be-
weegroute in Velsen.
De start is om 10.00 uur bij zwembad De 
Heerenduinen en deelname is gratis.
Die ochtend kunt u samen met een QR-FIT 
coach de route lopen.
U kunt zich aanmelden voor het openings-
event via info@ijmed.nl
of info@careworx.nl. 

Door Velsen staan paaltjes met QR-codes. 
Deze paaltjes vormen samen een be-
weegroute van 3 of 6 kilometer die te vinden 
is in de gratis QR-FIT app. Door een code op 
een van de palen te scannen verschijnt er een 
oefening die iedereen op zijn eigen niveau 
kan uitvoeren. Er zijn drie fi theidsniveaus 
waardoor de beweegroute geschikt is voor 
alle leeftijden. De oefeningen wisselen elke 
24 uur, dus er is genoeg afwisseling.
De QR-FIT app is te downloaden via
https://qr-fi t.nl/download-de-app. 

Ingediende aanvragen omgevings-ver-
gunning
IJmuiden
• Pieter Nuytsstraat 14, gewijzigd uit-

voeren aanbouw (23/12/2022) 141731-
2022

• Vechtstraat 121 t/m 179 en Schelde-
straat 62 t/m 156, aanbrengen ge-
velisolatie en vervangen kozijnen 
(23/12/2022) 141763-2022

Velsen-Zuid
• Buitenhuizerweg 7, bouwen woning 

(27/12/2022) 141688-2022
• Van Hogendorplaan 5, kappen 3 bomen 

(30/12/2022) 143379-2022
Velsen-Noord
• Coymansstraat 5 (achter Wijkerstraat-

weg 177), bouwen woning (23/12/2022) 

141719-2022
Santpoort-Noord
• Kerkweg 109, plaatsen dakkapel (voor- 

en achterkant) (23/12/2022) 141692-
2022

• Kerkweg 111, plaatsen dakkapel 
(achterkant) (23/12/2022) 141708-
2022

• Paramaribostraat 46, plaatsen dak-
 kapel (voorkant) (28/12/2022) 142478-

2022
Velserbroek
• Schoenmakerscroft 11, plaatsen 2
 ramen (26/12/2022) 141927-2022

WELSTAND
Ingetrokken aanvragen omgevings-ver-
gunning

Santpoort-Noord
• Gladiolenstraat 20, plaatsen zon-

nepanelen (voor- en achterkant) 
(29/12/2022) 126911-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Paulus Potterstraat 30, vergroten kap 

en plaatsen 2 dakkapellen (zijkanten) 
(27/12/2022) 122519-2022

• Kruitenstraat ong. (perceel 5746), 
bouwen bedrijfspand (29/12/2022) 
137329-2021

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 13, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (27/12/2022) 126437-2022

Driehuis
• Wol«  en Dekenlaan 11, bouwen erker 

(29/12/2022) 114902-2022

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Mo-
erberg. 
Voor de inzage van stukken kunt u naar het 
gemeentehuis.

Bekendmakingen

Gewijzigde bezoektijden
gemeentehuis

De voordeur aan het Dudokplein 1 opent op 9 januari om 10.00 uur.
Op 17 januari sluit de voordeur om 14.00 uur.
Het gemeentehuis is dan ook telefonisch niet bereikbaar via het algemene nummer.

11  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Doe dit bĳ  radiatoren tegen een niet 
geïsoleerde buitenmuur. Per vierkante 
meter radiatorfolie levert dit jaarlĳ ks 
10 euro op.

ca.€ 60 per jaar

Plaats radiatorfolie 
achter je radiatoren

Komt u er zelf niet meer uit? 

Hoe gaat het verder ? 

Plan van aanpak
Samen met u maken we een plan van aanpak. 
De duur van het traject hangt af van uw situatie en inzet.

Heeft u betalingsproblemen of schulden? Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor het oplossen van 
uw schulden. De gemeente helpt u graag. Wij maken 
samen met u een plan voor de beste oplossing.

Maak een overzicht
Om te beginnen maakt u een overzicht 
van al uw inkomsten en uitgaven. Kijk op 
velsen.startpuntgeldzaken.nl voor handige 
tips om beter uit te komen met uw geld.

Kom langs
Samen met u kijken we wat er nodig is. Bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie of het maken van afspraken 
met uw schuldeisers. Of misschien is een traject 
schuldhulpverlening een passende oplossing. 

Neem contact met ons op 
De gemeente kan u helpen bij het vinden van een oplossing. 
Een adviesgesprek is ook mogelijk. Neem contact met ons 
op via 014 0255 of schuldhulpverlening@velsen.nl

Heeft u een betaalachterstand die u met wat hulp 
zelf kunt oplossen? Socius kan u helpen met het tre�en 
van een betalingsregeling. Neem contact op via 
088 8876900 of info@socius-md.nl

1

2

3

Hulp bij betaalachterstanden
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AGENDA

ZATERDAG 7 JANUARI 
Buko Stadion
De 13e Voetbalverzamelaarsbeurs. 
Vele oude bekenden, standhouders 
zowel als verzamelaars, kunnen 
elkaar weer ontmoeten, bijpraten 
en genieten van al het uitgestalde 
moois. Traditiegetrouw gaat een 
prominente persoon uit de voetbal-
wereld in gesprek met David Endt. 
Deze keer is de eregast Martin Haar. 
Aanvang: 9.30 uur en einde om 
13.00 uur. Toegang: 2 euro. Kinderen 
t/m 12 jaar gratis.

’t Mosterdzaadje
Trio Panache, aanvang 15.00 uur. 
Sabine van Lier - viool, Elisabeth 
Schijns -cello, Marte Gerritse - piano. 
Brahms pianotrio op. 101 nr.3 en 
Beethoven pianotrio op.1 nr. 3. 
www.mosterdzaadje.nl
Museumhuis Beeckestijn
Huis open van 11.00 -15.00. Toegang 
7 euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.

ZONDAG 8 JANUARI 
’t Mosterdzaadje
Com o vento - liedjes van de wind. 
Aanvang: 15.00 uur Magda Mendes 
- zang, gitaar, ukelele, percussie, 
Ward Veenstra - Portugese en akoes-
tische gitaar, Portugese liederen en 
fado’s. www.mosterdzaadje.nl

Museumhuis Beeckestijn
Huis open van 11.00 -15.00. Toegang 
7 euro p.p. Tickets online www.
museumhuizen.nl en aan de deur.
Dorpshuis het Terras
Het ZondagMiddagPodium met een 
mooie voorstelling met Klaas 
Bakker. De voorstelling begint om 
14.00 uur. Kaarten à 5,00 euro zijn 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties 
en op de dag zelf aan de zaal.

MAANDAG 9 JANUARI
Stiltemeditatie
Van 9.00-9.25 uur in het Kruispunt 
Velserbroek Zon Bastion 3, Velser-
broek. Je komt aan en zoekt een 
zitplaats. Er wordt een kaars aange-
stoken en je hoort 3x een gong. 
Daarna is het 25 minuten stil. Je 
hoort weer 3x de gong. Je verlaat de 
plek en hervat je dag. Je mag medi-
teren op je eigen manier; zolang het 
maar in stilte gebeurt. Aanmelden is 
niet nodig, op tijd komen wel.
Historische Kring Velsen
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227, 1991 PT Velserbroek. Aanvang 
20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. 
Roy Dames komt vertellen en laat 
beelden zien van de documentaire-
�lm Oorlog tot in het graf. De 
vernieuwde versie van deze �lm 
vertelt over de razzia van 16 april 
1944. Oorzaak en gevolg van deze 
grote razzia in Beverwijk, Velsen-
Noord en omgeving wordt belicht. 

De toegang is voor HKV leden gratis. 
Niet leden wordt een bijdrage van 
3,00 euro gevraagd. Reserveren 
graag email: activiteiten@histori-
schekringvelsen.nl.
Het Terras Santpoort
Bijeenkomst Postzegel Vereniging 
Santpoort met een leuke veiling. 
Iedereen is van harte welkom, er is 
voldoende parkeergelegenheid, en 
het bestuur is er om alle vragen te 
beantwoorden. Meer weten, bel dan 
023-5382274.

DINSDAG 10 JANUARI
Vereniging Santpoorts Belang
Lezing over Design door prof. Henri 
Christiaans uit Bloemendaal met als 
titel ‘Valt er over design wel te 
twisten.’ Plaatsen reserveren via de 
website www.santpoortsbelang.nl 
of betalen/pinnen in de zaal. Entree 
6,00 euro en aanvang 20.00 uur. 
Adres: ’t Brederode Huys, Blekers-
veld 50 in Santpoort-Zuid.
De Brulboei
Filmavond voor vrouwen met de 
�lm Downton Abbey – A New Era. 
De �lm begint om 20.00 uur en een 
kaartje kost 3,50 euro. Meer weten? 
Bel 0255 510652 Buurthuis De Brul-
boei, Kanaalstraat 166, IJmuiden.

Kruispunt Velserbroek: de Kleding-
beurs in de Kerk het Kruispunt in 
Velserbroek gaat weer open. Info: 
WJ de Vries tel 0617044490. 

WOENSDAG 11 JANUARI
Kringloopwinkel OIG IHD 
Aan de Industriestraat 66 IJmuiden 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Verkoop ten bate van activiteiten en 
evenementen voor gehandicapten 
en ouderen in de gemeente Velsen.

TENTOONSTELLINGEN 
OP ZORGVRIJ

Koeiengeloei: Bij deze tentoonstel-
ling krijg je informatie op verschil-
lende manieren. Zo is er een electro-
spel, een draaischijf, kijkgaten en 
zijn er videobeelden te zien. Kom 
dus gezellig langs en leer meer over 
de koe! www.spaarnwoude.nl. 
Locatie: Boerderij Zorgvrij. Tijd: 
Tijdens openingstijden van boer-
derij Zorgvrij.

PIETER VERMEULEN MUSEUM
Interactieve tentoonstelling ‘Over 
Nachten’. De tentoonstelling is 
gemaakt voor kinderen vanaf 3 jaar 
en gaat over nachtdieren. Per 1 
november is op zondag- en woens-
dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur 
het museum gewoon open voor 
publiek. Dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend worden 9.00 en 
10.30 uur gereserveerd voor school-
bezoek (BO, VO en BSO’s). 

ZEE- EN HAVENMUSEUM 
Het museum is t/m zondag 8 januari 
iedere middag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Daarna regulier op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag. Exposities: ‘Op de Sluizen 
van IJmuiden’ en ‘Rozen verwelken, 
Schepen vergaan’. De visserijzaal is 

vernieuwd. 4 speurtochten en 
escapespel (12+). Audiotour met 
BNers.

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

Open op woensdagmiddag van 
12.30 tot 15.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 15.00 uur. 
Expositie 70 jaar Breedband, 
Escaperoom spel voor kinderen, 
3D-printer en rijdende modelspoor-
baan. www.hoogovensmuseum.nl. 
Hoogovensmuseum is gesloten op 
Oud-/Nieuwjaarsdag. Het museum 
is wel open op woensdag 28 
december. 
www.hoogovensmuseum.nl. 

KERSTCIRCUS HAARLEM
Vr 23 december t/m zo 8 januari. 
Kerstcircus Haarlem met Hans Klok. 
Reinaldapark, Haarlem. Meer infor-
matie en kaarten via 
www.nederlandsekerstcircussen.nl.

DE HOFSTEDE
Schildersclub Velserhooft, onder 
leiding van Afke Spaargaren, expo-
seert in De Hofstede. De expositie is 
te bekijken tijdens de openings-
tijden van de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227 in de Velserbroek, 
vanaf 26 oktober tot en met februari 
2023. Informatie over het werk en 
de Schildersclub Velserhooft is te 
verkrijgen bij Afke Spaargaren. 
afke.spaargaren@gmail.com.

IJmuiden - Het podium van de 
schouwburg in Velsen dient vrijdag 6 
januari als een danspaleis uit de jaren 
’50. Het nieuwe jaar wordt ingeluid 
met een nostalgisch dansfeest. Voor 
één dag wordt de schouwburg tot 
podium omgetoverd en de grootste 
dansvloer van Velsen. Iedereen kan 
óp het toneel in de sfeer van de jaren 
‘50 komen dansen. Amsterdams 

gezelschap Het Danspaleis maakt er 
een swingend feest van. 

De gastheren- en vrouwen van Het 
Danspaleis staan klaar om je naar de 
dansvloer te begeleiden en samen 
met jou het bal te openen. Swing op 
de vertrouwde klanken van de onver-
getelijke muziek uit de jaren ’40 en 
’50: van meezinger tot tranentrekker, 

van Engelse wals tot polonaise en 
rock ’n roll. Tussen de dansen door is 
er de mogelijkheid om aan je caféta-
feltje op het toneel bij te praten met 
een hapje en een drankje. Het bal 
start met een feestelijk glaasje 
bubbels als toost op het nieuwe jaar! 
Aanvang 15.00 uur. Kaarten verkrijg-
baar via de website van Stads-
schouwburg & Filmtheater Velsen.

Kom dansen in Filmtheater
& Stadsschouwburg Velsen! 

Kom dansen in de Stadsschouwburg! Foto: Marije Kuiper

Op het Marsmanplein staan vuur-
korven en er is snert voor de deelne-
mers. Wandelaars krijgen onderweg 
lekkere winterse versnaperingen. 
Met de Snertloop wil het bestuur 
van winkeliersvereniging Marsman-
plein de bewoners en bezoekers van 
het winkelgebied graag stimuleren 
om een gezonde(re) leefstijl te 
hebben. Bovendien steun je met 
jouw deelname een goed doel! 
Namelijk de kleinste dierentuin van 
Nederland, Artisklas. Schrijf je je 
vooraf in, dan betaal je 2 euro, doe je 
het op de dag zelf dan zijn de kosten 
3 euro. Inschrijven kan via: www.
marsmanplein.nl. De helft van het 
inschrijfgeld gaat naar Stichting 
Artisklas.

Maak met jouw foto kans op een 
extra prijs!
Ga jij met jouw medaille met Bruno 
op de foto deel die foto dan dezelfde 
dag nog op jouw eigen Facebook 
en/of Instagram kanaal met de 
hashtags (#): #snertloopmarsman-

plein en #jewinkelt�jnophetmars-
manplein, dan maak jij kans op een 
extra prijs! Woensdag 18 januari 
worden de winnaars bekend 
gemaakt. Donderdag 19 januari 
kunnen de winnaars hun prijzen 
ophalen.

Datum: Zaterdag 14 januari 2023 
Tijd: Starten tussen 13.00 en 15.00 
uur. Finishen tot 17.00 uur. Leeftijd: 
Voor iedereen. Afstanden: De Bruno-
Mars van 3 kilometer voor kids, 
gezinnen en deelnemers die van een 
korte wandeling houden. De Mars-
manMars van 8 kilometer.

Regio - Op zaterdag 14 januari organiseert de winkeliersvereniging van 
het Marsmanplein, in samenwerking met lokale partners, een Snertloop. 
Dat is een gezellige, winterse wandeltocht van 3 en 8 kilometer door 
Haarlem-Noord. Met start en �nish op het Marsmanplein en een bezoek 
aan Artisklas op de route. Je kunt starten tussen 13.00 en 15.00 uur en 
�nishen tot 17.00 uur. Voor de wandelaars is er onder meer snert, een 
medaille en een extra prijs te winnen met een fotowedstrijd.

Gezond het nieuwe jaar in
met wandeltocht De Snertloop

Foto: Pixabay
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IJmuiden - De IJmuider Harmonie 
geeft traditiegetrouw, met een 
pauze van 2 jaar door de welbe-
kende reden, het Nieuwjaarscon-
cert in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis te Velsen. 

Op zondag 15 januari zullen New 
Harbor Winds, het IJHmusementsor-

kest en Seabreeze Bigband het 
Nieuwjaarsconcert geven. Drie 
prachtige onderdelen met ieder hun 
eigen sound. Het concert vangt aan 
met het nieuwste onderdeel Van de 
IJmuider Harmonie, New Harbour 
Winds, ontvangen. Om 11.30 is de 
zaal open voor publiek, rond 11.45 
zal de aanvang zijn. Hierna speelt in 

de Burgerzaal het IJHmusementsor-
kest, en na de pauze zal Bigband 
Seabreeze het concert feestelijk 
afsluiten. Toegang is geheel gratis, 
maar een kleine bijdrage aan het 
einde concert is natuurlijk altijd 
mogelijk. Op last van de brandweer 
zijn slecht 130 plaatsen beschikbaar, 
dus helaas vol is ook echt vol. 

Nieuwjaarsconcert IJmuider 
Harmonie in de Burgerzaal

Bigband Seabreeze sluit het concert feestelijk af. Foto: aangeleverd

Er zal op vijf zaterdagen en vier 
maandagochtenden worden 
gespeeld. De bezoekende biljartver-
enigingen zijn de biljartclubs: het 
Terras ( uit Santpoort Noord ), 
Dukdalf, Watertoren, Heerenduinen, 
IJmuiden en Seaport (de laatste vijf 
komen allen uit IJmuiden). De speel-
data van de poulewedstrijden zijn op 
zaterdag 7, 14, 21 en 28 januari en op 
maandagmorgen 9, 16, 23 en 30 
januari. De �nales zullen op zaterdag 
4 februari worden gespeeld.
Op zaterdag 7 januari zullen de 
teams van Hofstede A en Dukdalf het 
toernooi openen. ‘s Middags speelt 
IJmuiden tegen Watertoren. Op 
maandagochtend 9 januari 
ontmoeten de teams van Seaport en 

Hofstede B elkaar. Gestreden wordt 
om twee bekers, een wisselbeker 
voor het winnende team en een jaar-
lijks toe te kennen trofee voor de 
beste speler van het toernooi. Deze 
laatste trofee hebben is de Johan 
Helder trofee genoemd als herinne-
ring aan de oud-wedstrijdleider en 
mede initiator van het 
biljarttoernooi.
Alle ochtendwedstrijden beginnen 
om 9.00 uur en ’s middags wordt om 
13.00 uur gestart. Plaats van hande-
ling: Wijkcentrum De Hofstede van 
Stichting Welzijn Velsen, Aletta 
Jacobsstraat 227 te Velserbroek.
Al met al belooft het een enerverend 
toernooi te worden. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

21ste Hofstede Biljarttoernooi
Velserbroek - In januari wordt voor de eenentwintigste keer het Hofstede 
biljarttoernooi voor 55 plussers gehouden. Er zal worden gespeeld in 
twee poules in de speelsoort libre. Het toernooi wordt verspeeld door zes 
bezoekende verenigingen aangevuld met twee Hofstede-teams.

Zaterdag begint het eenentwintigste Hofstede Biljarttoernooi. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Toen Patrick van 
Hooijdonk voor zijn vrouw en doch-
tertje een bosje bloemen wilde 
kopen bij de bloemenstal op de 
parkeerplaats van Velserbroek kwam 
hij dit aandoenlijke tafereeltje tegen. 
Vanaf de weg rijdend zag hij deze 
poes keurig zitten voor de viswagen. 
Patrick zegt: ,,Ik denk dat de poes 
haar keuze nog niet had gemaakt of 
ze stond te wachten tot haar bestel-
ling klaar was. In ieder geval zorgde 
het wel voor deze iconische foto. En 
voor de visboer goede reclame, want 
ik heb zelf ook wat gekocht hoewel 
dit niet op mijn planning stond.’’ 

Poes wacht even 
op haar bestelling

PROGRAMMA FILMTHEATER VELSEN

ZATERDAG 7 JANUARI 
12.00 uur Good Luck To You, Leo Grande (12+). 
Ongebruikelijke maar verfrissende romcom met Emma 
Thompson. Als gepensioneerd lerares en weduwe 
smacht ze naar een avontuur, een connectie en naar 
seks, goede seks.
14.15 uur The Son (12+). Deze prachtige �lmbewer-
king van Florian Zellers ontroerende theaterstuk is ook 
nog eens de opvolger van het succesvolle The Father, 
met geweldig spel van Hugh Jackman, Laura Dern en 
Anthony Hopkins. 
17.00 uur Close (12+). Een tedere en aangrijpende 
�lm over jonge vriendschap en verantwoordelijkheid. 
Bekroond op het Film Festival van Cannes en een 
verrassend intieme titel in de Oscarrace.
19.30 uur Triangle of Sadness (12+). De prestigieuze 
Gouden Palm winnaar van dit jaar (Film Festival 
Cannes) is een even humoristisch als schrijnend 
commentaar op het luxe leven van de jetset. 

ZONDAG 8 JANUARI 
Vanwege theatervoorstelling Superju�e - De Toren van 
Geluid om 13.30 uur is er alleen �lm in de avond. 
19.30 uur Rose (9+) Deense feelgood�lm die al op 
meerdere �lmfestivals de publieksprijs heeft 

gewonnen. Met een ontroerende hoofdrol van So�e 
Gråbøl (The Killing). 

DINSDAG 10 JANUARI 
17.00 uur Rose (9+). 
19.30 uur Mrs. Harris Goes To Paris (AL). Betoverend 
‘modern’ sprookje over het najagen van dromen, de 
kracht van echte vriendschap en trouw blijven aan 
jezelf. www.�lmtheatervelsen.nl. 

Kenmerkend aan het Oudejaarstoer-
nooi van IJmuiden zijn het moor-
dende tempo van de wedstrijden 
plus het extreme aantal rondes dat 
gespeeld wordt. Zo moesten de deel-
nemers van de eregroep 26 keer aan 
de bak met een bedenktijd van 3 
minuten plus 2 seconden per zet.
Bij de jeugd wisten vier jeugdleden 
van DCIJ de concurrentie uit Haarlem 
en Heerhugowaard te slim af te zijn. 
Na een paar keer stuivertje wisselen 
eindigde Jens Mischke een punt 
boven Alex Kistemaker, die op zijn 
beurt Tamar Out en Moritz Woesten-
burg op één en twee punten achter-
stand zette. Ook paspoortdammers 

Bjarne Schop en Georgina Zeilmaker 
wisten bij hun toernooidebuut een 
goede indruk achter te laten.
In de hoofdgroep was er een prijs 
voor oud-lid Stella van Buuren, die in 
de laatste ronde de Zaanse Barbara 
Graas wist te passeren en tweede 
werd achter Bert Roest uit Baarn.
In de eregroep was oud-voorzitter 
Jeroen Sterel speciaal uit China over-
gevlogen om mee te doen. Met 19 
overwinningen en 7 remises was hij 
heer en meester. Alleen voorzitter 
Jesse Bos kon met vier punten achter-
stand enigszins bijblijven. Het brons 
ging na barrage naar internationaal 
meester Ivo de Jong.

DCIJ-nieuws: Oudejaarstoernooi 
terug van weggeweest
IJmuiden - In de loop der jaren heeft Damclub IJmuiden (DCIJ) de nodige 
toernooien georganiseerd. Twee daarvan zijn traditie geworden: het 
Kerst de Jong toernooi als opening van het seizoen en het oudejaarstoer-
nooi op 30 december. Na 32 jaar moest er door Corona helaas twee jaar 
met de laatste traditie gebroken worden, maar afgelopen week kon dan 
eindelijk de 33ste editie gehouden worden.

Het Oudejaarstoernooi van DCIJ kent een moordend tempo. Foto: aangeleverd

Foto: Patrick van Hooijdonk

Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 gewas 4 vaartuig 7 afhangend stuk vel 10 
putemmer 12 inham 14 spelleiding 16 in orde 18 in elkaar 
20 een weinig 21 pech 24 opperwezen 25 Laus Deo 27 pl. 
in Amerika 29 silicium 30 teerling 34 deel v.e. geschrift 
36 uitvoer 38 voegwoord 39 hallucinerend middel 40 
jaartelling 41 tegenover 42 onderdak 45 arbeidzaam 48 
bond 51 de oudste 53 bloedgever 54 United Nations 55 
stapel 57 aanbouw 59 gezond 60 aardnoot 62 maart (afk.) 
63 sluier 65 zwaardwalvis 67 part 68 vrucht 69 draagstuk 
70 zuiver.

Verticaal: 1 mensaap 2 kroonappel 3 sportartikel 4 kroon 
5 roofdier 6 Koninklijk Besluit 7 vaas 8 babybedje 9 boef 
11 water in Utrecht 13 houding 15 plechtige gelofte 16 
brandstof 17 riv. in Duitsland 19 godin v.d. dageraad 22 
regeringsvertegenwoordiging 23 vanzelfsprekend 26 
kloosterzuster 28 klap 30 wilde hond 31 omsingeling 32 
precies 33 besef 35 pausennaam 37 strafwerktuig 42 
herrieschopper 43 Ierse verzetsgroep 44 moskeetoren 46 
wenk 47 springbron 49 maatstaf 50 Europese zeestraat 52 
gebouw in Amsterdam 54 nachtvogel 56 knevel 57 beroep 
58 wees gegroet 59 rij 61 doctorandus 64 ijzerhoudende 
grond 66 reeds 67 dat is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67

68 69 70

Velserbroek - Als vanouds of wellicht uitgebreider werd het nieuwe jaar ook 
in Velsen met veel vuurwerk ingeluid. Achtergelaten verpakkingen en resten 
van een groots vuurwerkspektakel werden helaas op het �etspad en trottoir 
op de hoek van de Velserbroekse Dreef met de Zwanebloembocht achterge-
laten als stille getuigen. Tekst en foto Arita Immerzeel

Vuurwerk her en der groots

Santpoort - Op donderdagavond 
26 januari komt Wil Gorter in buurt-
huis Het Terras in Santpoort-Noord 
een lezing geven over hoeden. 
Achter elke hoed zit wel een verhaal 

of soms zie je al aan de hoed wie de 
persoon is die de hoed op heeft of 
had. Denk aan de hoed van Hazes, 
de steek van Napoleon of de 
hoeden van Prince en Michael 

Lezing over hoeden door Wil 
Gorter van het Hoedenmuseum

Wil Gorter geeft een lezing over hoeden. Foto: aangeleverd

VV IJmuiden is dolenthousiast en 
zegt: ,,Maar liefst twee dagen waren 
er nodig om alle jeugd (van de Mini’s 
tot en met de JO19) een speelveld te 
geven om hun kunsten te vertonen in 
de zaal. Op donderdag 29 december 
was het de beurt aan de Mini’s tot en 
met de JO14. Op vrijdag 30 december 
was het in de ochtend Ladies Day 
(MO11 t/m MO17) en vanaf 12.00 uur 
was het de beurt aan de JO15 t/m 
JO18. Het was vanwege de grote 
animo en het aantal teams wel weer 
een behoorlijke klus om het toernooi 
te organiseren. Het sterke kader bij 
de jeugdorganisatie bestaande uit 

het hoofd opleidingen, de coördina-
toren van bovenbouw, middenbouw, 
onderbouw en Mini’s en de coördi-
nator van het meidenvoetbal bij VV 
IJmuiden hebben een mooie klus 
geklaard. Een toernooi over maar 
liefst twee dagen en over publieke 
belangstelling was gedurende beide 
dagen niets te klagen. Hulde aan de 
organisatie, maar ook aan de teamlei-
ders. Dank ook aan het Sportloket 
Velsen voor de ondersteuning bij het 
toernooi en uiteraard aan Nol van 
Hoo� om de sfeervolle Sporthal 
IJmuiden-Oost en de gezellige 
kantine voor ons te reserveren.’’

Twee dagen zaalvoetbal bij VV IJmuiden
IJmuiden - Twee dagen zaalvoetbal bij VV IJmuiden zorgde voor twee 
keer een bomvolle Sporthal Oost. Het traditionele zaalvoetbaltoernooi 
voor de jeugd was weer een daverend succes.

Het zaalvoetbaltoernooi was een daverend succes. Foto: aangeleverd

Jackson. Wil Gorter heeft ruim 20 
jaar het Hoedenmuseum ‘Zet ‘m op’ 
in Andijk waar zij haar hoedenverza-
meling voor het publiek heeft 
tentoongesteld. Daar verzamelt zij 
hoeden en alles wat ermee te 
maken heeft. Zoals hoedenspelden, 
dozen, platen, boeken, tijdschriften. 
Inmiddels is haar verzameling uitge-
groeid tot zo’n 400 hoeden. Over 
hoeden en de persoon die de hoed 
draagt, weet zij geanimeerd te 
vertellen waarbij zij zorgt voor een 
avond vol vermaak. En uiteraard is 
het verzoek aan elke bezoeker deze 
avond om met een hoed op naar de 
lezing te komen. Aanvang lezing 
om 20.00 uur (ko�e/thee vanaf 
19.30 uur). De prijs voor de lezing is 
7,50 euro inclusief ko�e/thee. Adres 
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Aanmelding voor deze 
avond gaat via de website 
https://gebruikers-dorpshuis-het-
terras.nl/het-terras-cultureel-
agenda. Een telefoontje mag 
natuurlijk ook: 023-3031228.
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MEESTER SERNÉ

Meester Serné was 41 jaar leerkracht in IJmuiden op de Marnix-
school. De naam van deze school veranderde later in Het Kompas. Hij 
deelt zijn belevenissen en herinneringen regelmatig met ons in een 
column.

In 2014 ging in groep 7/8 het thema over Tropisch Regenwoud. Ik kende 
een bloemenwinkel in het centrum van Amsterdam, gespecialiseerd in 
tropische planten en producten en legde uit dat ik spullen zocht om de 
klas aan te kleden met oerwoudspullen .De eigenares vertelde dat haar 
zuster in Suriname dakloze zwerfkinderen opving en een beetje scholing 
gaf, zonder salaris. Ik mocht allerlei noten, lianen en planten uitzoeken.

Op school vertelde ik hoe ik aan die spullen kwam en het verhaal over de 
dakloze zwerfkinderen in Suriname, die opgevangen werden door de 
zuster van de Amsterdamse bloemiste. De kinderen gingen zich 
verdiepen in de situatie in Suriname en het Tropisch Regenwoud. Ik sloot 
aan met taal-, aardrijkskunde- en geschiedenislessen omtrent dit onder-
werp. Een plan ontstond voor een hulpactie voor hun arme leeftijdsge-
noten. Er werden lege �essen ingewisseld voor statiegeld. Ze organi-
seerden een sponsorloop, een rommelmarkt en verkochten hapjes. Éen 
van de meisjes heeft in haar kerk een pleidooi gehouden (met een vrien-
dinnetje) en daarbij 400 euro opgehaald na de collecte! Alle kinderen 
droegen hun steentje bij. Op school mailden we brieven naar de kinderen 
in Suriname, waar ook antwoord op kwam. Er ontstonden vriend-
schappen tussen kinderen uit beide landen. Zo leerden onze kinderen en 
de overzeese leeftijdgenoten veel van elkaar en van elkaars cultuur en 
leefwijze. De betrokkenheid was groot. De opbrengst van de actie was 
1300 euro. Ik heb de vrouw van de Amsterdamse bloemenwinkel naar 
school gehaald. De kinderen vertelden haar over de actie en wat ze 
wisten over Suriname en het Tropisch Regenwoud. Er was een grote 
gouden schuifenvelop gemaakt, zoals op de televisie, waarop het bedrag 
stond, waarna we het geld overhandigden. De bloemiste zorgde dat het 
geld in Suriname terecht kwam. Haar zus in Suriname was dankbaar en 
wilde iets tastbaars terugdoen. We gingen samenwerken. Onze kinderen 
uit beide werelddelen, kwamen na mailcontact overeen, dat mijn 
kinderen korte tekstjes gingen schrijven en de Surinaamse kinderen daar 
kleine schilderijtjes bij gingen maken. Het eindresultaat was een boekje 
met op de ene pagina een tekst van een van mijn kinderen en op de 
pagina ernaast de tekening van het Surinaamse kind. Het boekje is uitge-
geven in Suriname. Al mijn kinderen kregen een exemplaar van dat 
boekje toegestuurd. De presentatie van het boekje is uitgezonden door 
het Jeugdjournaal in Suriname tijdens de opening van de Surinaamse 
Kinderboekenweek. Daar hebben we in de klas via internet naar gekeken, 
met het boekje voor ons.

Een indrukwekkende actie!

Kinderen van twee landen ver van
elkaar voelen en vullen elkaar aan

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 
10 januari 2023 geeft prof. Henri 
Christiaans uit Bloemendaal een 
lezing over het fenomeen ‘Design’ 
met als titel: ‘Valt er over design wel 
te twisten.’ 
In vogelvlucht gaat Henri Christiaans 
in op de geschiedenis, het heden en 
de toekomst van design, op het 
proces van het ontwerpen zelf, op 
(het gebrek aan) kwaliteit van 
producten en de impact ervan op 
ons dagelijks leven. Gaat het bij 

design alleen over een mooi uiterlijk 
of zijn functionele en gebruiksvrien-
delijke aspecten belangrijker? Een 
blik op de toekomst laat zien, zo stelt 
Christiaans, dat ethische en psycho-
logische aspecten een grotere rol 
gaan spelen. 
Plaatsen reserveren via de website 
www.santpoortsbelang.nl of betalen/
pinnen in de zaal. Entree 6,00 euro en 
aanvang 20:00 uur. Adres: ’t 
Brederode Huys, Blekersveld 50 in 
Santpoort-Zuid

Lezing over design bij 
Vereniging Santpoorts Belang

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een 
typisch IJmuidens onderwerp aan de hand van een 
foto en naar aanleiding van de actualiteit, een 
bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon 
een van de mooie taferelen die IJmuiden biedt. In 
deze a�evering aandacht voor het afscheid van 
Rijkspont 8.

Door Erik Baalbergen

Afgelopen week hebben we niet alleen afscheid 
moeten nemen van 2022 maar ook van een trouw 
werkpaard: Rijkspont 8. Op donderdag 30 december 
aan het begin van de middag maakte zij, na bijna 88 
jaar trouwe dienst, haar laatste oversteek over het 
Noordzeekanaal als pontje bij Velsen.

Erewater
Op Twitter kondigde het GVB dit afscheid aan: ‘Maak 
om 12:00 ’n laatste overtocht met pontnummer 8, want 
dan vaart de allerlaatste Rijkspont zijn laatste vaart bij 
Velsen. Mooi moment van bijna 100 jaar OV op het 
Noordzeekanaal en de transitie van de laatste diesel 
naar volledig elektrisch.’ En na de laatste vaart van de 
oude maar getrouwe Rijkspont twitterde het GVB: 
‘Vandaag maakte Rijkspont 8 zijn laatste overtocht en 
kreeg een passend afscheid. Dit was onze laatste 
dieselpont. Al onze ponten zijn nu elektrisch.’ Dat 
passende afscheid bestond uit erewater, twee 
fonteinen van Noordzeekanaalwater opgespoten vanaf 
een dienstvaartuig van de Port of Amsterdam.

Raderstoompont en kettingpont
Het afscheid is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis 
van de Velserpont. Deze pontverbinding bestaat -sorry, 
GVB - al veel meer dan een eeuw. Al in 1899 wordt 
besloten om de Velservoetbrug te vervangen door een 
veerpont. Eind 1900 komt de eerste raderstoompont 
‘Kennemerland’ in IJmuiden aan. Helaas komen bij 
proefvaarten met deze en een vlak daarna aange-
komen tweede exemplaar allerlei problemen aan het 
licht, zoals de slechte bestuurbaarheid. De ponten 
worden omgebouwd tot kettingponten. Na enkele 
jaren van proefvaren komen de ponten in 1906 einde-
lijk in dienst en wordt de voetbrug afgebroken.

De pontveerverbinding ligt aanvankelijk ten oosten 
van de dorpskern van het dorp Velsen in het tracé van 

de rijksstraatweg tussen Haarlem en Alkmaar, in het 
verlengde van de huidige Meervlietstraat. In latere 
jaren wordt de verbinding iets naar het oosten 
verplaatst, om de dorpskern te ontlasten.

Stoomschroefpont en motorveerpont
In de jaren dertig van de vorige eeuw worden de 
kettingponten vervangen door snellere vrijvarende 
stoomschroefponten. In 1940 worden de ketting-
ponten uit dienst genomen. Een van de vrijvarende 
ponten is Rijkspont 8. De pont is, evenals haar zuster-
ponten, gebouwd bij scheepsbouwwerf De Klop in 
Sliedrecht. Na de tewaterlating wordt de pont naar 
Vlaardingen gesleept, waar het kompas wordt gesteld 
en kolen worden geladen.

De sleepboot Stentor van Bureau Wijsmuller neemt de 
nieuwe pont op 18 januari 1935 in Vlaardingen op 
sleeptouw, sleept deze in 12 uur over zee naar 
IJmuiden en vandaar naar Velsen. Daar treedt Rijkspont 
8 enkele dagen later in dienst en vervangt zij haar 
tweelingzus Rijkspont 7, die bij Zaandam gaat varen. 
Twee maanden later haalt de Nestor van Wijsmuller 
Rijkspont 9 vanuit Vlaardingen op. Deze gaat op drukke 
dagen ter aanvulling van de andere Rijksponten op het 
Noordzeekanaal varen. Later worden de stoomschroef-
ponten omgebouwd tot motorveerponten.

Na de opening van de Velsertunnel in 1957 wordt de 
Velserspoorbrug gesloopt. In 1963 verhuist de Velser-
pont naar het punt waar de Velserspoorbrug het kanaal 
kruiste. Hier vaart vandaag de dag de Velserpont nog 
steeds heen en weer. Tot medio jaren negentig van de 
vorige eeuw wordt de Velserpont onderhouden door 
Rijkswaterstaat. Daarna wordt de pontveerverbinding 
geëxploiteerd door de NACO, onderdeel van het 
vervoerbedrijf NZH en in 1999 mede opgegaan in 
Connexxion. Sinds 2013 wordt de Velserpont, evenals 
de andere veerdiensten over het Noordzeekanaal, 
onderhouden door het Amsterdamse GVB.

Uitvaart
Een volgende mijlpaal is de ingebruikname van elektri-
sche ponten. In de zomer van 2021 gaat het eerste 
exemplaar met de zeer sprekende naam ‘NZK Pont 100’ 
voor het eerst meevaren in de dienstregeling als pontje 
bij Velsen. De “uitvaart” van de nostalgisch ronkende en 
rokende Rijkspont 8 van vorige week donderdag 
markeert het punt waarop alle veerponten over het 
Noordzeekanaal elektrisch varen.

Het afscheid van Rijkspont 8

Erewater bij de laatste overtocht van Rijkspont 8 op donderdag 30 december 2022. Foto: Bas Groen
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Velsen - Door het teruglopen van  de 
donaties van versproducten en tege-
lijkertijd de toename van het aantal 
klanten gaat voedselbank Velsen 
weer starten met het inzamelen van 
versproducten bij de supermarkten. 

Zo zullen op woensdag 11 januari bij 
de Vomar aan het Kennemerplein in 

IJmuiden en op woensdag 25 januari 
bij de Dekamarkt in Santpoort-Zuid 
de vrijwilligers van de voedselbank 
klaar staan om versproducten op te 
halen voor onze klanten. De vrijwil-
ligers reiken boodschappenlijstjes uit 
en staan er tussen 11.00 uur en circa 
15.00 uur. Mogen zij op uw gulle 
donaties rekenen?

Voedselbank Velsen 
zamelt versproducten in

Foto: Pixabay

In het Regionaal Archief liggen 
archiefstukken van negen 
gemeenten en talloze particulieren. 
De meeste documenten die aan het 
archief worden overgedragen, 
kunnen direct door iedereen 
worden bekeken. Soms wordt de 
openbaarheid van documenten 
nog beperkt, om persoonlijke of 
bedrijfsgegevens te beschermen. 
Dat kan voor maximaal 75 jaar. Als 
de afgesproken termijn is 
verstreken, worden ze met ingang 
van het jaar daarop openbaar. Dan 
geldt nog wel de privacywetgeving, 
zoals de AVG. Wie de stukken raad-
pleegt en de informatie daaruit 
verwerkt, moet daar rekening mee 
houden.

Jodenvervolging en collaboratie
Per 1 januari 2023 worden er 
archiefstukken openbaar over 
allerlei onderwerpen. Van notulen 
van kerkbesturen tot bedrijfsgege-

vens van Conservenfabriek Peter 
Verburg uit Langedijk. De oudste 
archiefstukken die openbaar 
worden, komen uit 1947. Bijvoor-
beeld een dossier met de beschrij-
ving ‘Jodenvervolging’ uit het 
archief van de gemeentepolitie van 
Alkmaar. Het bevat de adminis-
tratie, die tot 1947 doorloopt, rond 
het vorderen van de huizen en 
achtergelaten goederen van alle 
joodse Alkmaarders. Zij werden op 
5 maart 1942 gedwongen ‘geëvacu-
eerd’. Een ander gedetailleerd 
dossier uit het archief van de 
gemeentepolitie gaat over het 
intrekken van een tapvergunning 

van een hoteluitbater aan de 
Langestraat die sympathiseerde 

met de Duitsers.

NSB’ers
Andere voorbeelden zijn een 
verslag over de inbeslagname van 
goederen van een NSB-lid en 
bunkerbouwer uit Limmen, infor-
matie over een NSB’er uit Wierin-
gerwerf voor het tribunaal te 
Alkmaar en een Texels dossier over 
de teruggave van oorlogsbuit. Uit 
het archief van het Archief Alkmaar 
zelf (toen nog samen met het 
Stedelijk Museum) wordt een 
dossier openbaar over de archive-

ringswerkzaamheden van een 
aantal tewerkgestelden. 
De meesten werkten na de oorlog 
door voor het archief, maar één 
man werd vanwege zijn NSB-
lidmaatschap ontslagen. Deze en 
nog veel meer openbaar geworden 
archiefstukken zijn sinds gisteren 
op te vragen voor inzage in de 
studiezaal van het Regionaal 
Archief aan de Bergerweg 1 in 
Alkmaar. 
De studiezaal is dinsdag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 tot 
17.00 uur.

Regio - Jaarlijks worden in januari archiefstukken openbaar die eerder waren afgeschermd. In 2023 gebeurt dat 
ook weer bij het Regionaal Archief in Alkmaar. Veel van die stukken gaan over de directe nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog. Het gaat om tientallen archiefstukken die eerder niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, 
konden worden geraadpleegd. Nu zijn ze voor het eerst door iedereen in te zien in de studiezaal van het archief.

Archiefstukken: informatie 
over nasleep Tweede Wereldoorlog

Een archiefstuk over de inbeslagname van goederen op 28 mei 1945 in Limmen. Foto: Regionaal Archief Alkmaar

Documentatie over de teruggave van 
oorlogsbuit op Texel. Tienduizend 
betontegels waren daar onderdeel 
van, en werden nu ten behoeve van 
de wederopbouw ingezet.
Foto: Regionaal Archief

Document uit het archief van de gemeentepolitie Alkmaar over het doorgeven van 
het totaalaantal benodigde borden met de tekst ‘Voor joden verboden’ (250 stuks). 
Foto: Regionaal Archief

Jan Zwanenburg vertelt zondag 15 
januari op zijn eigen speciale manier 
verhalen uit vervlogen tijden aan de 
hand van nostalgische foto’s. Onder 
meer over de viswereld, onze plaatse-

lijke trots. Een wereld die bij velen 
nostalgische gevoelens oproept. Hij 
vertelt over het harde werken en de 
armoede die heerste. Het zijn stuk 
voor stuk prachtige verhalen, verteld 

op z’n IJmuidens, met een lach en een 
traan.

Jan groeide op in het oude IJmuiden 
en herinnert zich alles nog als de dag 
van gisteren. Zoals ‘het rondje’, een 
wandeling waarbij de jongens en 
meisjes naar hartenlust �irtten en 
sjansden. Over de visserij in een tijd 
waarin de kaairidders nog met 
manden de vis uit de boten losten.
En dan het ‘Moegdreek tarpen’. Jan 
Zwanenburg kreeg het met de 
paplepel ingegoten. Niet door zijn 
ouders. ‘Thuis waren we daar niet zo 
van’. Nee, het was zijn opa Naj Noerg, 
oftewel Jan Groen, die kleine Jan de 
kunst van het omgekeerd praten heeft 
bijbracht. Met andere woorden het 
‘Moegdreek tarpen’.
Tussen de verhalen door speelt Jan op 
zijn accordeon en zingt hij alom 
bekende oude vissersliederen. De zaal 
gaat om 14.30 uur open. De voorstel-
ling begint om 15.00 uur. Duur van 
optreden: 2 x 45 minuten incl. pauze. 
Kosten: 10 euro, inclusief een drankje. 
Kaarten zijn te bestellen bij voorkeur 
via www.engelmunduskerkoudvelsen.
nl of anders telefonisch 06-18921501.

Velsen-Zuid - In de serie ‘Engelmundus en meer’, dat haar vijfde seizoen 
ingaat, is er een gevarieerd winterprogramma. Met concerten, lezingen, 
toneel en andere vormen van kleinkunst, steeds op zondagmiddag, van 
15.00 tot 17.00 uur.  Op deze manier kunnen veel mensen genieten van 
bijzondere momenten in de eeuwenoude kerk.

Oud IJmuiden, hoe was het ook alweer?

Jan Zwanenburg vertelt op zijn eigen speciale manier verhalen uit vervlogen tijden. 
Foto: aangeleverd





Toch de zee in

Stil protest tegen 
beperkingen
Op Plein 1945 vindt sinds twee maanden 
iedere zaterdagavond een stil protest 
plaats tegen de coronamaatregelen. Een 
groep bezorgde inwoners vraagt hiermee 
aandacht voor vrijheid en integriteit. Foto: 
Bos Media Services

Geen verbranding 
kerstbomen
Een verbranding van kerstbomen is niet 
meer aan de orde, maar dat heeft niet 
geleid tot minder animo bij de jeugd om 
bomen in te zamelen dankzij de premie 
van 50 cent voor iedere ingeleverde boom. 
Er worden bijna 7000 bomen ingeleverd. 
Foto: Erik Baalbergen

Meer schadelijke 
stoffen in de lucht
Vrijdag 21 januari wordt het RIVM-rapport 
over de luchtkwaliteit in de regio IJmond 
openbaar. Daaruit blijkt dat zich veel meer 
schadelijke sto� en in de omgeving van Tata 
Steel bevinden dan je op basis van rappor-
tages zou verwachten. Het rapport maakt 
veel reacties los.  Foto: Mattijs Kuiper

IJmuiden krijgt er 
 ink van langs

Storm Corrie raast op de laatste dag van 
januari over ons land. IJmuiden haalt 
dubbelop het nieuws: hier worden de 
hoogste windsnelheden gemeten en voor 
de kust vindt een aanvaring plaats door 
een los geschoten vrachtschip. Foto: Erik 
Baalbergen

Koning opent 
Zeesluis IJmuiden
Koning Willem Alexander verricht 26 
januari de opening van Zeesluis IJmuiden, 
de ‘voordeur’ van Amsterdam. Publiek is bij 
de openingshandeling niet welkom maar 
het toeteren van tientallen schepen is in 
heel Velsen te horen. Foto: Citymarketing 
Velsen/Ko van Leeuwen

Aftrap Nationaal 
Jeugd Ontbijt
In Velsen start een project om kinderen, die 
voorheen zonder ontbijt naar school 
gingen, van een gezond ontbijtje te voor-
zien. Het hele jaar krijgen 25 kinderen 
wekelijks een tas met zeven gezonde 
ontbijten. Foto: Reinder Weidijk

Ontmoetingsplek 
Sluis 751 geopend
De deuren van Sluis 751 worden o�  cieel 
geopend door wethouder Marianne Steijn.
Het pand op Lange Nieuwstraat 751, waar 
voorheen ABN/AMRO gevestigd was, is 
een ontmoetingsplek waar Velsenaren ook 
terecht kunnen met hulpvragen  Foto: 
Reinder Weidijk

Wel 21 stuks!
Hoe uitzonderlijk was het enkele jaren 
geleden nog om herten te zien op een voor 
hen eigenlijk onnatuurlijke locatie, in de 
bebouwde kom. Tegenwoordig is het een 
veel voorkomend verschijnsel. In Driehuis 
telt bewoner Henk van Rixel er 21 tegelijk! 
,,Leuk, maar er vindt wel kaalslag plaats 
onder de fruitbomen die er staan’’, is zijn 
conclusie. Foto: aangeleverd

Drie stormen
Drie stormen teisteren Nederland in de 
tweede helft van februari. Diverse bomen 
worden met wortel en al uit de grond 
gerukt. In de Herculesstraat in IJmuiden 
valt een stuk muur naar beneden en aan 
de Paxtonstraat in Velserbroek moeten een 
tuinmuur en een hek het ontgelden. Foto: 
Erik Baalbergen

Verontwaardiging 
over oorlog
Sinds het Russische leger op 24 februari 
Oekraïne binnenviel heerst verontwaardi-
ging en ongeloof. Velen zijn begaan met 
het lot van de Oekraïners en willen mede-
leven betuigen. De gevel van Stads-
schouwburg Velsen kleurt een week lang 
geel en blauw. Foto: Mattijs Kuiper

Station beter 
toegankelijk
Vanwege alle coronamaatregelen is een 
feestelijke heropening van het verbouwde 
station Driehuis er niet van gekomen. Maar 
het resultaat van de maandenlange reno-
vatie mag er zijn, het station is veel beter 
toegankelijk, ook voor mensen die beperkt 
mobiel zijn. Foto: Arita Immerzeel

FEBRUARI

JANUARI
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Weer geen o�  ciële nieuwjaarsduik dit jaar 
in verband met corona. Maar ondanks het 
dringende advies om niet zelfstandig de 
zee in te gaan kan een aantal mensen de 
verleiding niet weerstaan. Met een water-
temperatuur van 7,5 graden en een buiten-
temperatuur van 13 graden is het goed te 
doen. Foto: Erik Baalbergen



Verkoop Witte 
Theater defi nitief
De familie Xie, eigenaar van hotel Augusta, 
heeft het voormalige pand van het Witte 
Theater gekocht. Er komt een hotel met 
zalencomplex voor het organiseren van 
feesten en congressen. De start van de 
verbouwing verwacht men medio 2023. 
Afbeelding: AG Architecten.

Bouw Techport 
Innovation Centre
‘Tout Technisch IJmond’ is 8 maart 
aanwezig bij de o�  ciële aankondiging van 
de bouw van het Techport Innovation 
Centre in Velsen-Noord. Volgens insiders 
een mooie en zeer belangrijke ontwikke-
ling in de regio en daarbuiten. De realisatie 
zal in 2023 plaatsvinden. Foto: aangeleverd

Verkeersveiligheid 
rond scholen
De gemeente heeft borden bij scholen 
geplaatst om weggebruikers te attenderen 
op het feit dat ze langs een school rijden. 
Wethouder Diepstraten bezoekt Het 
Kompas om extra aandacht te geven aan 
deze borden die de verkeersveiligheid 
moeten vergroten. Foto: Bos Media Services

Pauselijke 
onderscheiding
In de Sint Jozefkerk in Velsen-Noord wordt 
een Pauselijke Onderscheiding uitgereikt 
aan Leny Dekker-Harsveld. Zij is al sinds 
1996 een zeer actief en gewaardeerd lid 
van het parochiebestuur. Foto: 
aangeleverd

Veel acties 
voor Oekraïne
Door heel het land komen acties op gang 
om steun te bieden aan Oekraïne. Zo ook 
in Velsen. Vooral scholen zetten hun beste 
beentje voor. Op de Brederode Dalton-
school in Santpoort-Zuid wordt bijvoor-
beeld een speciale actiemiddag georgani-
seerd voor giro 555. Foto: aangeleverd

Staartje 
Koning Winter
De tegeltjeswaarheid ‘april doet wat hij wil’ 
wordt begin april waarheid: In de nacht 
van donderdag 1 op vrijdag 2 april 
sneeuwt het � ink. Deze sneeuwpop 
gemaakt door Duncan Bijenveld uit 
Zeewijk blijft zelfs het hele weekend staan. 
Foto: aangeleverd

Drie koninklijke 
onderscheidingen
Tijdens een ledenlunch van OV IJmond 
ontvangen Ton van der Scheer, Leen Wisker 
en Jan Boudesteijn een koninklijke onder-
scheiding vanwege hun maatschappelijke 
betekenis voor de regio IJmond.  Foto: OV 
IJmond/Ko van Leeuwen

Nieuwe zebra 
dankzij actie Noa
Een brief sturen naar de gemeente als je 
iets heel graag wil heeft zin! Dat heeft Noa 
de Bruijn (9) aangetoond. Ze wilde graag 
veilig over kunnen steken op de Zeeweg, 
naar de Franciscusschool. Haar verzoek 
leidde tot de aanleg van een zebra die ze 
samen met wethouder Bram Diepstraten 
mag openen. Foto: Arita Immerzeel 

Europese titel 
voor Judith Porsch
De Velsense Judith Porsch behaalt in 
Finland de Europese titel handboog-
schieten in de klasse ‘historische boog’. 
Haar uitslagen zijn ook nog eens goed 
voor drie nieuwe wereldrecords. Haar man 
Maarten, links op de foto, wordt tweede in 
zijn klasse. Foto: aangeleverd

Hoofdrol voor 
Pleiadenschool
Bij het schoolvoetbal is de Pleiadenschool 
bij de jongens oppermachtig in beide leef-
tijdscategorieën. Bij de meisjes winnen de 
Parnassia- en Bosbeekschool. Vervolgwed-
strijden in de provincie leveren voor de 
Velsense deelnemers helaas verder niets 
op. Foto: aangeleverd

Tweede termijn 
voor Frank Dales
Frank Dales begint aan zijn tweede termijn 
als burgemeester van de gemeente Velsen. 
De gemeenteraad koos in november vorig 
jaar voor aanbeveling tot herbenoeming. 
Op de aangeleverde foto Dales met echt-
genote Marieke en Commissaris van de 
Koning Arthur van Dijk.
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Weinig wijzigingen 
na verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen leveren in 
Velsen weinig grote verschillen op. Hier en 
daar een zetel eraf of erbij. Het grootste 
verschil is te zien bij Forum voor Democratie, 
de partij doet voor het eerst mee en pakt 
meteen twee zetels. Foto: Pixabay



Jeroen Heeremans 
biljartkampioen
IJmuidenaar Jeroen Heeremans, lid van 
Biljartvereniging Velsen, wordt Nederlands 
kampioen in de Libre Klein Hoofdklasse. Hij 
levert in Hoogeveen een fantastische pres-
tatie door alle zeven partijen in deze klasse 
te winnen. Foto: aangeleverd

Blauwe vlag mag 
weer wapperen
De blauwe vlag wordt gehesen op het 
strand van IJmuiden. Iets om trots op te 
zijn want het is het internationale herke-
nings- en kwaliteitssymbool voor schone 
stranden met een goede waterkwaliteit. 
De afgelopen 5 jaar moest Velsen het 
zonder doen. Foto: Reinder Weidijk

Bevrijdingsdag met 
dubbele lading
Nog nooit had Bevrijdingsdag zo’n dubbele 
en verdrietige lading als dit jaar. De oorlog 
in Oekraïne werpt een schaduw op het 
vieren van onze bevrijding. Locoburge-
meester Bram Diepstraten ontsteekt op 
Plein 1945 een vuur dat brandt als nooit 
tevoren. Foto: Erik Baalbergen

Politie beëindigt 
actie Greenpeace
Greenpeace voert actie bij de Noordersluis. 
Actievoerders ketenen zich vast aan de 
sluisdeuren om te voorkomen dat een 
vrachtschip met sojameel naar binnen kan 
komen. Als de actievoerders een ulti-
matum van de gemeente niet opvolgen 
grijpt de politie in. Foto: Ton van Steijn

Start bouw 
Hofgeest Buiten
De eerste paal is geslagen, de bouw van de 
eerste fase van Hofgeest Buiten is van start. 
In totaal worden 242 woningen gereali-
seerd, 170 koopwoningen en 72 sociale 
huurappartementen. Impressie: 
aangeleverd

Vissenloop was 
topevenement
Ruim 2500 wandelaars doen mee aan de 
Vissenloop op zaterdag 22 mei. Mede 
dankzij het mooie weer is het een topeve-
nement dat een recordbedrag van 100.000 
euro opbrengt voor KWF Kankerbestrij-
ding. Foto: Ton van Steijn

Vaatje levert 
43.000 euro op
De traditionele veiling van het tweede 
vaatje Hollandse Nieuwe bij brasserie-
restaurant De IJmond levert maar liefst 
43.000 euro op. Het tonnetje gaat naar Ben 
Vermeer en Jim Iskes. De opbrengst van de 
veiling is dit jaar voor KiKa.  Foto: Bos 
Media Services

Drugscriminaliteit 
aangepakt
Velsenaren zijn gevraagd mee te denken 
over de aanpak van drugscriminaliteit. Dat 
resulteert in verschillende plannen die 
worden gepresenteerd op Plein 1945. Voor 
het winnende idee, project Jeugdhaven, 
wordt 1000 euro beschikbaar gesteld. Foto: 
Bos Media Services

Buurttuin in 
Driehuis
Op een voormalig voetbalveld van VV 
Waterloo wordt een buurttuin opgericht. 
Belangrijkste doel is volgens initiatiefne-
mers Ilja Hoftijzer en Irene Verweij verbin-
ding. Het streven is dat 50 deelnemers 
kunnen eten van de moestuin. Foto: Arita 
Immerzeel

Veel animo voor 
avondvierdaagse
Er wordt weer volop gewandeld in onze 
gemeente. In Velsen-Noord en Driehuis/
IJmuiden gaat de avondvierdaagse half juni 
van start en in Velserbroek op 28 juni. Veel 
scholen trekken er massaal op uit, zoals hier 
op de foto de Pleiadenschool. Foto: Mariska 
Goede

Verzet tegen komst 
vluchtelingenboot
Enkele honderden mensen protesteren 
tegen het voorstel van de gemeente om 
duizend asielzoekers op te vangen op een 
schip. Wijkplatform Velsen-Noord voelt 
zich niet gehoord en heft zichzelf op. Op 
de foto het schip dat eind september 
aanmeert. Foto: Bos Media Services

Bezoekersrecord 
voor Havenfestival
Twee jaar op rij kon het Havenfestival niet 
plaatsvinden en dat werd node gemist, zo 
valt af te leiden uit de bezoekersaantallen. 
Het evenement trekt meer bezoekers dan 
ooit tevoren en verloopt, op een plensbui 
op zaterdagavond na, volgens het boekje. 
Foto: Erik Baalbergen
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Doek valt voor 
Thalia Theater
Het doek valt de� nitief voor het Thalia 
Theater. Eigenaren John en Monique van 
Waveren hebben het pand na 26 jaar 
verkocht. Het krijgt een woonfunctie, er 
zullen 21 appartementen in worden gerea-
liseerd. Foto: Bos Media Services

Sluizenroute nog 
langer dicht
Rijkswaterstaat laat weten dat de sluizen-
route nog steeds niet open kan voor 
gemotoriseerd verkeer. Burgemeester en 
wethouders zijn zeer teleurgesteld in Rijks-
waterstaat en vragen de minister om hulp, 
meer de openstelling wordt weer uitge-
steld. Foto: aangeleverd

Driehuis viert 
dorpsfeest
Feesten mag weer! Dus ook weer alle 
ruimte voor Dorpsfeest Driehuis. Het is een 
succes met onder andere een pubquiz in 
de kerk, 500 man tegelijk aan tafel, live 
optredens en een straatvolleybaltoernooi 
dat gewonnen wordt door Team Cult, hier 
op de foto. Foto: Ton van Steijn

870 zwemmers 
iedere dag
Dankzij de vele vrijwilligers van de vereni-
gingen VZV en WVIJ en stichting OIG-IHD  
én het prachtige weer kunnen 870 enthou-
siaste zwemmers weer volop genieten van 
de Zwemvierdaagse in De Heerenduinen. 
Foto: aangeleverd

Oergezellig 
Zomerfestival
Ook in IJmuiden is het weer feest. Iedereen 
geniet vijf dagen lang met volle teugen 
van Zomerfestival IJmuiden. Het weer 
werkt mee, alleen de donderdag is nat. De 
jaarmarkt wordt, zoals te zien is op de foto, 
druk bezocht.  Foto: Zomerfestival .
IJmuiden/Erik Baalbergen

Feestelijke start 
Zomerpret
Net als vorig jaar biedt de gemeente 
Velsen deze zomervakantie in samenwer-
king met diverse aanbieders een breed 
scala aan activiteiten voor kinderen. 
Zomerpret wordt feestelijk geopend door 
wethouder Bram Diepstraten. Foto: Bos 
Media Services

Iedereen geniet 
in Santpoort
Santpoort staat weer op z’n kop. Mooi 
weer, iedere dag leuke activiteiten, heer-
lijke live-optredens, een leuke kermis, 
iedereen vermaakt zich weer prima op 
deze editie van Dorpsfeest Santpoort  
Foto: Ton van Steijn

RKVV Velsen 
viert eeuwfeest
RKVV Velsen laat haar honderdjarig 
bestaan bepaald niet ongemerkt voorbij-
gaan. Het is een weekend lang feest op het 
sportpark van de club in Driehuis. Foto: 
Ton van Steijn

Klaar voor een 
nieuw seizoen
Terwijl heel Nederland op vakantie is zijn 
de profvoetballers alweer volop in training.  
Telstar presenteert zich op het jaarlijkse 
fotomoment voor de pers. In het midden 
op de voorste rij de nieuwe hoofdtrainer 
Mike Snoei. Foto: Bos Media Services

Bloedhete 
dansfeesten
Ook de grote evenementen in Spaarn-
woude mogen weer zonder restricties 
doorgaan. Dutch Valley en Dance Valley 
trekken in het weekend van 13 en 14 
augustus beide rond de 30.000 bezoekers, 
die het bloedhete weer voor lief nemen. 
Foto: Michel van Bergen

Nieuwe toekomst 
Missiehuis
De verkoop van 35 woningen en 18 appar-
tementen in de monumenten van het 
Missiehuis in Driehuis en de omliggende 
terreinen kan na 4,5 jaar voorbereiding van 
start gaan. De oplevering is gepland in de 
zomer van 2024.  Foto: aangeleverd

Grote brand 
in duinen
In het duingebied tussen IJmuiden en 
Santpoort-Noord woedt vrijdag 12 
augustus een grote bosbrand. Zo’n 10.000 
vierkante meter brandt af. Hulpdiensten 
rukken groots uit. Na ongeveer drie uur is 
de brand onder controle. Foto: Michel van 
Bergen
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Cultuur@
CruyffCourts
Kinderen en jongeren kunnen deze maand 
gratis meedoen met verschillende work-
shops sport en cultuur op het Cruy� Court 
in IJmuiden. De workshops zijn onderdeel 
van het project Cultuur@Cruy� Courts dat 
door wethouder Marianne Steijn wordt 
geopend. Foto: Reinder Weidijk

Oldtimerdag 
bij de Ruïne
Bij de Ruïne van Brederode wordt op 10 
september de vierde editie van Oldtim-
merdag Santpoort gehouden. Het is zo 
druk dat verkeersregelaars eraan te pas 
moeten komen om de voertuigen van 
heden in goede banen te leiden. Foto: 
Ingeborg Baumann

Heerlijke Summer 
Park Sessions
Park Velserbeek is het tweede weekend 
van september een smeltkroes van vrijwel 
alles wat de gemeente Velsen op cultureel 
gebied te bieden heeft tijdens de tweede 
editie van Summer Park Sessions. Maar 
liefst 356 artiesten betreden het podium. 
Foto: Bos Media Services

Brand op camping 
De Duindoorn
Paniek op de IJmuidense camping De 
Duindoorn. De achterkant van een chalet 
staat in brand op de camping aan de 
Badweg en ook het duingebied eromheen 
heeft vlam gevat. Er is veel schade maar 
het vuur wordt door de brandweer snel 
gedoofd. Foto: Michel van Bergen

Vluchtelingen-
schip ligt er
Woensdag 21 september arriveert het 
cruiseschip Silja Europa in de haven van 
Velsen-Noord. Het schip biedt onderdak 
aan duizend vluchtelingen, die zich er een 
week na de aankomst hun intrek hebben 
genomen. Foto: Bos Media Services

Internationale 
zwerfvuilactie
In IJmuiden vindt het startsignaal plaats 
van de internationale actie NL Waterway 
Cleanup. Het gaat om het opruimen van 
zwerfvuil rond waterwegen om vervuiling 
van zeeën tegen te gaan. Veel Nederlandse 
ambassades in het buitenland doen deze 
dag mee. Foto: Bos Media Services

Geheugenkabinet 
in bibliotheek
In de bibliotheek in Velserbroek opent 
wethouder Marianne Steijn het Geheugen-
kabinet. Een plek waar alle informatie over 
dementie bijeen is gebracht.  Tweeweke-
lijks wordt een inloopspreekuur georgani-
seerd. Foto: Bos Media Services

Coming Out Day 
ook in Velsen
Coming Out Day wordt ingeluid met het 
hijsen van de regenboogvlag door 
wethouder Marianne Steijn en vertegen-
woordigers van COC en Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland. Ook wordt weer 
een talkshow gehouden in de Stads-
schouwburg. Foto: Reinder Weidijk

Jeugdinstituut 
Driehuis verkocht
De gebouwen van de voormalige jeugdin-
stelling Levvel5 aan de Duin- en Kruidber-
gerweg zijn verkocht. De kopers, HBB 
Groep en Brolan Vastgoed willen er onder 
andere huisvesting realiseren, voor 
jongeren en ouderen. Foto: aangeleverd

Puk gaat door!
Puk haalde eerder dit jaar het landelijke 
nieuws. De IJmuidense, die veel gepest 
werd op school vanwege haar afwijkende 
kledingstijl, werd begeleid door 
honderden motorrijders naar haar eind-
examenfeest gebracht. Ze zit daarna niet 
stil en dat wordt opgemerkt door het 
SBS6-programma ‘Ik geloof in mij’, waarin 
ze een rolletje vervult. Foto: aangeleverd

Heksen en griezels 
in Santpoort
Het is nogal een enge bedoening in het 
winkelgebied van Santpoort op zaterdag 
28 oktober in verband met Halloween. 
Degenen die durven doen de ‘trick or 
treat’-route, er zijn spookachtige acties en 
kinderen kunnen griezelige spelletjes 
doen. Foto: Doris Ackerman

Beladen 
Veteranendag
De Velsense veteranen worden op 29 
oktober in het zonnetje gezet in de Stads-
schouwburg. Het wordt een beladen 
bijeenkomst, de oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne rijt oude wonden open. De docu-
mentaire 09:11 van Vik Franke maakt diepe 
indruk. Foto: Reinder Weidijk
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Kweetnix wint 
Grote Velsen Quiz
Meer dan honderd quizfanaten verzamelen 
zich 2 november in het BUKO Stadion om 
deel te nemen aan de Grote Velsen Quiz. In 
zeven ronden van elk acht vragen testen ze 
hun kennis van de gemeente Velsen. Team 
Kweetnix weet het meest. Foto: Erik 
Baalbergen

Sinterklaas weer 
met de boot
Siterklaas heeft er weer zin in dit jaar! Twee 
jaar lang moest hij afstand houden tot de 
kinderen, maar dit jaar mag hij weer met 
de boot aankomen en worden verwel-
komd door honderden kleine fans. Hij kan 
niet wachten en komt al op 12 november 
in IJmuiden aan.  Foto: Erik Baalbergen

Eerste Tiny Forest 
aangeplant
Woensdag 9 november wordt het eerste 
Tiny Forest in de gemeente Velsen aange-
legd in de Planetenbuurt in IJmuiden. Het 
minibos is een ontmoetingsplaats voor 
buurtbewoners en een buitenlokaal voor 
basisscholieren. Een bindende factor in de 
wijk.  Foto: Reinder Weidijk

Bollen als dank 
voor onderhoud
Wethouder Marianne Steijn schenkt tien-
tallen bloembollen aan de vrijwilligers op 
de Wijk aan Zeeërweg als dank voor het 
onderhoud van zestien boomspiegels en 
negen bloembakken. Leerlingen van de 
Vliegende Hollander helpen bij het planten 
van de bollen. Foto: Reinder Weidijk

1 Miljoen gevallen 
in Santpoort
Vijftien deelnemers aan de Postcode Loterij 
die meespelen met postcode 2071 EG in 
Santpoort-Noord winnen samen een 
miljoen euro. Op de laatste dag van 
november verrast Postcode Loterij-ambas-
sadeur Nicolette van Dam de winnaars. 
Foto: aangeleverd

Schouwburg wordt 
Cultuurgebouw
De kogel is door de kerk, Stadsschouwburg 
Velsen wordt een multifunctioneel cultuur-
gebouw. Er gaat een verbouwing plaats-
vinden waardoor meer mogelijkheden 
ontstaan voor onder andere lokale makers 
en voor cultuur in onderwijs. Foto: archief

Niemand mag het 
koud hebben
De gemeente start een kledinginzame-
lingsactie. Tot 20 februari 2023 kunnen 
Velsenaren die worstelen met hun budget 
warme kleding en dekens op drie plekken 
in Velsen ophalen. Kleding inleveren kan 
op maandag bij Sluis 751 op de Lange 
Nieuwstraat 751. Foto: Ingeborg Baumann

Crowdfunding voor 
stap naar rechter
Het is hommeles bij de Ruïne van Brederode. 
Vrijwilligers vinden dat het bestuur van 
Stichting Heerlijkheid Brederode niet goed 
functioneert en willen dat de rechter daar-
naar kijkt. Men start een crowdfundingsactie 
voor de benodigde � nanciële middelen voor 
deze stap. Foto: archief

Vernoemd naar 
oorlogsslachtoffers
In Santpoort-Zuid worden drie straat-
namen onthuld die vernoemd zijn naar 
Velsense verzetslieden die hun keuze in 
WO II moesten bekopen met de dood. De 
nieuwe straten omsluiten de nieuwbouw-
locatie Blekersduin. Foto: Bos Media 
Services

Tóch was het leuk 
op Plein 1945
Rotary Club Velsen organiseert een leuk 
evenement op Plein 1945: de Santa Kids 
Games. Helaas op een dag dat iedereen 
geadviseerd wordt om binnen te blijven 
vanwege de gladheid waardoor de animo 
tegenvalt. Maar ondanks dat is het gezellig 
op het plein. Foto: Erik Baalbergen

Doek valt voor 
infocentrum SHIP
Het doek valt de� nitief voor het Sluis 
Haven Informatie Centrum (SHIP). In 2017 
werd het centrum op de Noordersluis waar 
informatie kon worden verkregen over de 
nieuwe zeesluis geopend. De slechte 
bereikbaarheid is een van de redenen voor 
de sluiting. Foto: aangeleverd

Nieuwe inwoners 
leggen belofte af
Kameroen, Bulgarije, India, Turkije. Uit deze 
en nog veel meer landen komen de inwo-
ners van Velsen die half december de eed 
of belofte a� eggen waarmee ze het natu-
ralisatieproces afsluiten en zich o�  cieel 
Nederlander mogen noemen. Foto: Bos 
Media Services
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