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VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING

braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16

KOM JE ONS TEAM VERSTERKEN?
VERKOPER KOZIJNEN ALLROUND TIMMERMAN

Braak Velsen in actie! Bezoek ons via
facebook of instagram

Naast de feestelijke overhandiging van 
het eerste lot werd door voorzitter 
Fred van Dam de inmiddels traditio-
nele Vissenlooptaart aangesneden. 
,,Nu is het aftellen naar zaterdag 3 juni 
pas echt begonnen. En er is nog een 
hoop werk aan de winkel. Maar het 
organiseren van dit evenement is leuk 
en blijft hard nodig’’, aldus Fred van 
Dam.

Negen jaar geleden gestart 
,,Negen jaar geleden zijn we gestart 
met het organiseren van de Vissen-

loop. We staan nu inmiddels voor de 
7e editie. Twee jaar kon het wandele-
vent helaas niet doorgaan vanwege 
corona. Maar vorig jaar gelukkig wel 
weer. De �nish was toen voor het eerst 
op Plein 1945. Dat beviel ons erg 
goed. Daarom starten en �nishen we 
daar dit jaar weer. Ook hopen we de 
records van vorig jaar te verbreken. 
Toen hebben we samen met 2.500 
deelnemers, veel vrijwilligers en veel 
sponsoren 100.000 euro opgehaald 
voor KWF Kankerbestrijding. Dat is ons 
eerste doel. Daarnaast hebben we een 

tweede doel; laten zien aan de deelne-
mers in wat voor mooie gemeente wij 
mogen wonen, recreëren en werken’’, 
vertelt Fred verder. ,,In 1949 is KWF 
Kankerbestrijding opgericht. Toen 
overleefden slechts 25% van de 
mensen met de diagnose kanker deze 
ziekte. Nu is dat al 66%. Veel van ons 
opgehaalde geld wordt door KWF nog 
steeds ingezet voor genezing. Maar 
ook steeds meer geld gaat naar pallia-
tieve zorg. KWF vindt dat we het leven 
zoveel mogelijk moeten kunnen 
leven.’’

Ik ga meedoen!
Na deze toespraak wordt het eerste lot 
van de loterij die gekoppeld is aan de 
Vissenloop overhandigd aan 

Velsen - Afgelopen woensdag 11 januari was de o�ciële kick-o� van de 
7e editie van de Vissenloop. Tijdens de aftrap in de burgerzaal van het 
Velsense gemeentehuis werd het eerste lot overhandigd aan wethouder 
Sander Smeets.

Kick-off zevende editie Vissenloop
De organisatie van de Vissenloop 2023 heeft er heel veel zin in. Gauw inschrijven maar want het is een van de gezelligste dagen in Velsen! Foto: Ingeborg Baumann

wethouder Sander Smeets. ,,Ik vind 
het echt super dat jullie dit elk jaar 
weer organiseren. Het is een heel mooi 
evenement. Ik heb zelf eerlijk gezegd 
nog nooit meegedaan, maar ik doe 
hierbij meteen de toezegging dat ik 
dit jaar mee wandel! We kennen helaas 
allemaal wel iemand die deze vrese-
lijke ziekte heeft of heeft gehad. Een 
grote opbrengst is dus keihard nodig.’’

Verschillende routes over de pier
Ook dit jaar zijn er weer verschillende 
routes. Waarbij de routes vanaf 25 kilo-
meter zelfs over de zuidpier gaan. 

Doordat de twee winkeliersvereni-
gingen BIZ Kennemerlaan en BIZ 
Centrum IJmuiden zich als partner 
hebben aangesloten bij de Vissenloop 
eindigen alle routes via de Kennemer-
laan, markante watertoren, Marktplein 
en Lange Nieuwstraat op Plein 1945.
 De twee partners zullen zorgen voor 
een groot feest langs het einde van de 
tocht. Of je nu alleen loopt of met 
elkaar, het zal sowieso een groot en 
gezellig evenement worden. Want 
samen wandelen is gezellig en 
gezond. En in dit geval nog voor een 
goed doel ook!
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Mededelingen

Ieder jaar betalen alle huishoudens in Vel-
sen afvalsto� enhe
  ng voor de inzameling 
en verwerking van huisvuil. In het voorjaar 
van 2023 ontvangt u een belastingaanslag 
waar voor de laatste keer alleen een vast 
tarief op staat. Dit is €375,- voor een-
persoonshuishoudens en €407,- voor 
meerpersoonshuishoudens.
De afvalsto� enhe
  ng die u in 2024 betaalt, 
is uitgesplitst in een vast en variabel tarief, 
we noemen dat het recycle-tarief. Het 
vaste tarief wordt in november 2023 vast-
gesteld. Dit tarief is dan hetzelfde voor een-

persoons- en meerpersoonshuishoudens 
en wordt nu ingeschat op € 340,- per
huishouden. Dat is lager dan de afvalstof-
fenhe
  ng die u in 2023 betaalt. 
Het variabele tarief dat huishoudens in 
2024 betalen, is gebaseerd op het aantal 
keer dat u in 2023 een zak of bak restafval 
aanbiedt.  
We houden daarom sinds 1 januari 2023 bij 
hoe vaak u restafval aanbiedt. 
Kijkt u op onze website
(www.velsen.nl/recycle-tarief ) voor meer 
uitleg en de tarieven.

Ga ik dit jaar al betalen voor restafval?

De lootjes van de kerstbomeninzameling zijn getrokken en alle 51 winnende lootjes zijn 
bekend. Kijk snel op velsen.nl/kerstbomenactie of jouw nummer erbij zit!
Ook in de prijzen gevallen? Bewaar je lot goed en neem vóór 3 februari contact op met
gemeente Velsen via een mailtje aan communicatie@velsen.nl

Winnaars kerstbomenactie bekend!

Wethouder Marianne Steijn heeft de 51 lootjes getrokken en laat in een � lmpje zien op welk lotnummer de 
Superprijs is gevallen. Scan de code om de volledige trekkingsuitslag te bekijken.

Fototentoonstelling
‘Open Je Ogen voor mensen-
handel’ geopend op Plein 1945
De buitententoonstelling ‘Open Je Ogen 
voor mensenhandel’ is op 18 januari geopend 
door burgemeester Frank Dales. Hij deed dit 
samen met Sameena van der Mijden, voor-
malig slachto� er en schrijfster van het boek 
‘Mijn ultrarun uit de gedwongen prostitutie’.
De tentoonstelling toont 30 portretten van 
mensen die in Nederland slachto� er zijn ge-
worden van mensenhandel. Ieder met hun 
eigen verhaal. 
Open Je Ogen is een reizende tentoonstelling 
die door heel Nederland gaat. De gemeente 
Velsen heeft in samenwerking met de initia-
tiefnemers CoMensha (Coördinatiecentrum 
tegen Mensenhandel) en stichting Open 
Mind deze tentoonstelling naar Velsen ge-
haald. Om meer aandacht te vragen voor de 
verschillende vormen van mensenhandel. 
Het gebeurt onder je ogen, zonder dat je het 
ziet. Ook in Velsen.

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen’
De tentoonstelling laat de slachto� ers van 
mensenhandel zien. 30 verschrikkelijke 
verhalen van vrouwen, mannen, jongens en 
meisjes. 
Waargebeurde verhalen over misleiding, uit-
bating en geweld. 
Van echte slachto� ers die de moed hebben 
om hun verhaal te vertellen. 
Mensen die gedwongen worden om in de 
prostitutie te werken, die drugs moeten ver-
handelen onder dwang, die werken onder 
zeer slechte omstandigheden en hun salaris 
moeten afstaan. 

De tentoonstelling is van 18 januari t/m 8 
februari 2023 gratis te zien op Plein 1945. 
Meer weten over mensenhandel, signalen 
van mensenhandel en wat u kan doen. Kijk 
op comensha.nl en velsen.nl/mensenhandel. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Als je er één van +10 jaar oud vervangt 
kan dat 40 euro per jaar besparen. 
Tip: met een slimme stekker kan je het 
verbruik van de koelkast meten.

ca.€ 40 per jaar

Vervang een oude 
koelkast of vriezer

Velsen op zoek naar warme
kinderkleding
Inwoners met weinig geld kunnen in de 
koude maanden gratis kleding en warme 
dekens ophalen. Kleding brengen is ook mo-
gelijk. Er is nu vooral behoefte aan kinder-
kleding.
Veel Velsenaren hebben afgelopen weken 
kleding gebracht en weer opgehaald. Door de 
grote hoeveelheid donaties is er genoeg 
kleding voor volwassenen. Voor kinderen is 
het aanbod warme kleding beperkt. 
We vragen de inwoners van Velsen daarom 
warme kinderkleding te brengen wanneer zij 
dit kunnen missen. 

Bent u of kent u iemand die warme 
kleding kan gebruiken? Of wilt u kinder-
kleding geven? Dit is tot en met 15 februari 
mogelijk op verschillende locaties:
• Stichting Buitengewoon,
 Galle Promenade 70, Velserbroek

 Elke maandag tussen 10.00 en 15.00 uur
• Wijkcentrum De Stek, De Heirweg 2, 

Velsen-Noord 
 Elke woensdag tussen 10.00 en
 15.00 uur
• Sluis 751, Lange Nieuwstraat 751, 

IJmuiden
 Elke doordeweeks dag tussen 10.00 en  
 15.00 uur



Velsen - Na het succes van de Natio-
nale Voorleeslunch tijdens Nationale 
ouderendag bleek dat er vraag is 
voor voorlezen voor senioren in de 
Bibliotheek. Daarom is er nu een 
Voorlees High Tea op maandag 23 
januari in Bibliotheek Velserbroek en 
donderdag 16 maart in Bibliotheek 
IJmuiden van 15.00 tot 16.15 uur. 

Directeur Maarten van Dongen leest 
een paar mooie verhalen voor, onder 
het genot van thee en iets lekkers in 
de warme Bibliotheek.

Voordelen van voorlezen
Het voorlezen van een mooi verhaal 
of gedicht geeft ontspanning en 
sfeer en is vaak een aanleiding om 

met elkaar te praten of herinne-
ringen op te halen. Sommige 
ouderen hebben een visuele beper-
king en lezen daardoor niet meer 
zelf. Door voorgelezen te worden, 
kunnen ze toch genieten van 
verhalen. Hiermee willen we laten 
zien dat voorlezen een prettige en 
gemakkelijk toe te passen manier die 

bijdraagt aan de kwaliteit van leven. 
De Bibliotheek benadrukt hiermee 
haar belangrijke rol in het sociale 
domein. 

De toegang is gratis wel graag even 
aanmelden. Dit kan via de website, 
www.bibliotheekvelsen.nl, via de 
balie of 0255 5381901.

Voorlees High Tea voor senioren

Foto: aangeleverd

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Jupiterstraat 11, plaatsen dakkapel 

(achterkant) (12/01/2023) 6581-2023
• Dirk Hartoghstraat 50, legaliseren dak-

terras (13/01/2023) 6995-2023
• Breskensstraat tegenover 2, tijdelijk (11 

maanden) plaatsen loods en kantoo-
runits (12/01/2023) 6870-2023

Santpoort-Zuid
• Clarionlaan 23, kappen 2 bomen 

(11/01/2023) 6398-2023
Santpoort-Noord
• Santpoortse Dreef 1, bouwen 2 be-

schuttingssystemen (10/01/2023) 
6037-2023

Driehuis
• Hofdijklaan 17, bouwen tuinhuis/
 schuur (08/01/2023) 5022-2023

Velserbroek
• Marie Jungiusstraat 10, plaatsen dak-

kapel (achterkant) (10/01/2023) 5974-
2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
Velserbroek
De Kamp 90, plaatsen textielwasserette 
(12/01/2023) 132009-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Strand6Daagse”, van 26 juli 11:00 

uur t/m 27 juli 2023 11:00 uur, locatie: 
SVIJ, Groot Helmduin 28 (11/01/2023) 
6211-2023

• “‘Ko� erbakmarkt” op 15/04/2023, 
13/05/2023, 10/6/2023, 24/6/2023, 
22/7/2023, 12/8/2023 en 23/9/2023, 
locatie: Plein 1945 (12/01/2022) 6798-
2023

• “Kitebuggy Clubraces” van 11 maart 
2023 t/m 12 maart 2023, locatie: zone 
3 en 4 strand IJmuiden (12/01/2022) 
6882-2023

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Peperkers 11, plaatsen balkonbeglazing 

(12/01/2023) 138597-2022
• Peperkers 27, plaatsen balkonbeglazing 

(12/01/2023) 138575-2022
• Abelenstraat 14 en 16, bouwen dakop-

bouwen (12/01/2022) 139193-2022
Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 4, veranderen 

gebruik stal naar woning (gemeentelijk 
monument) en verplaatsen kapberg 
(12/01/2023) 124639-2021

Driehuis
• P.C. Hooftlaan 7, vervangen en 

vergroten dakkapel (voorkant) 
(10/01/2023) 136860-2022

Velserbroek
• Hofgeesterweg ong. (naast 28), bouwen 

woning (10/01/2023) 104096-2022
• Kleermakerstraat 53 en Mandenmak-

erstraat 2, bouwen luifel (achterkant) 
(10/01/2023) 126105-2022

• Vestingplein 64, brandveiliggebruik 
kinderopvang (0-4 jaar) (10/01/2023) 
96889-2022

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

Bekendmakingen

Donderdag 26 januari vanaf 19.00 uur
Voor aanvang van de vergadering zijn er vanaf 
19.00 uur raadsleden aanwezig om u welkom 
te heten in de burgerzaal van het gemeente-
huis. U kunt dan in gesprek met de aanwezige 
raads- en steunfractieleden. De vergadering 
begint om 19.30 uur. 

Inspreken tijdens actualiteitenuurtje
Inwoners en organisaties kunnen inspreken 
tijdens de raadsvergadering. Het actualitei-
tenuurtje is bedoeld voor inwoners om actu-
ele zaken aan de orde te stellen. Het inspreken 
mag niet gaan over onderwerpen die op de 
agenda staan. Inspreken is wel mogelijk over 
onderwerpen die niet eerder in een sessie zijn 
besproken door de raad. 

Kleuren van de begroting 2.0 

Bij de behandeling van de begroting 2023 
heeft de raad met een motie verzocht begin 
2023 een extra sessie te houden om de be-
groting verder in te kleuren en om de actuele 
fi nanciële situatie van de gemeente te bespre-

ken. Deze sessie is op 19 januari. Dit geeft de 
gemeenteraad de mogelijkheid om informatie 
op te halen over het voorstel van het college 
over de inkleuring van de begroting en indien 
gewenst kan raad nog voorstellen doen om de 
begroting aan te passen. 

Hamerstukken
Hiernaast is er een aantal hamerstukken ge-
agendeerd. Een  hamerstuk  is een te behan-
delen vergaderstuk, waarbij het uitgangspunt 
is dat het zonder discussie goedgekeurd zal 
worden. 

Nota reserves en voorzieningen 

Deze nota geeft de regels en richtlijnen weer 
rondom de reserves en voorzieningen en geeft 
aan wanneer onttrekkingen en toevoegingen 
kunnen plaatsvinden. Met deze nota kan de 
gemeenteraad kaders stellen. Deze zijn erop 
gericht de raad zoveel mogelijk transparan-
tie en grip te bieden. Door een juist inzicht in 
deze cijfers wordt de beleidsruimte voor de 
gemeenteraad beter zichtbaar. De raad be-

paalt of reserves worden ingesteld en hoe deze 
worden ingezet. 

Actualisatie nota bodembeheer Velsen 

Wonen, werken en recreëren. Iedereen maakt 
gebruik van de bodem. De gemeente Velsen 
wil de kwaliteit van de bodem nu en in de toe-
komst goed beschermen. Daarom gelden voor 
bodemactiviteiten naast landelijke ook lokale 
regels. Deze regels staan beschreven in de 
Nota Bodembeheer regio IJmond 2016-2026. 
Deze nota geldt als praktische richtlijn voor 
het hergebruik van vrijkomende grond en bag-
gerspecie op landbodem. De nota is geactuali-
seerd, zodat ook na de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet op 1 juli 2023 de gemeente 
in staat is om toezicht te houden op bodemac-
tiviteiten. 

Benoeming MRA raadstafel

In de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
bundelen dertig gemeenten, twee provincies 
en de Vervoerregio Amsterdam hun kennis en 

ambities.
Een aantal Velsense raadsleden nemen zitting 
namens de gemeenteraad bij de MRA raadsta-
fel. De Raadtafel geeft gevraagd én ongevraagd 
advies over de processen die de gemeentera-
den en Provinciale Staten van de MRA-deel-
nemers aangaan. 

Reageren en inspreken: 

Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donder-
dag 26 januari 12.00 uur aanmelden via mail, 
gri§  e@velsen.nl of telefoonnummer (0255) 
567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, 
kan tot donderdag 26 januari 12.00 uur schrif-
telijk een reactie worden gegeven via de 
mail, gri§  e@velsen.nl. De raadsleden ontvan-
gen uw reactie dan nog vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over
bovenstaande onderwerpen en stukken naar
velsen.raadsinformatie.nl.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE RAADSVERGADERING 26 JANUARI

Mijn naam is Marcel Vonk. Vorig jaar 
ben ik namens Forum voor Democratie 
(FVD) als nummer twee op de lijst in 
de raad gekomen. Wij zijn onze kiezers 
dankbaar voor deze twee zetels. 

De coronaperiode was voor mij één van 
de belangrijkste redenen geweest om mij 
lokaal als kandidaat te stellen. De lock-
downmaatregelen waren in mijn ogen veel 
te streng. Datzelfde geldt voor het corona-
toegangsbewijs en de vaccinatiedwang van 
de overheid. Het was voor mij onbegrijpelijk 
dat een overheid op basis van aannames en 
met de mainstreammedia aan hun hand, zo 
makkelijk je vrijheid en grondrechten kan 
afnemen. 
Dat merkte ik aan den lijve toen ik bezig was 
voor een opleiding tot tennisleraar en ge-
weigerd werd bij de ingang, omdat ik geen 

coronatoegangsbewijs had. Dit terwijl ik 
kerngezond was. Ook voor mijn dochters 
vond ik het verschrikkelijk dat ze op school 
gedwongen werden om mondkapjes te dra-
gen en dat allerlei events afgelast werden. 
Dit gevoel van machteloosheid en onrecht 
overweldigde mij enorm. Omdat FVD als 
enige partij tegen dit overheidsbeleid was, 
heb ik mij kandidaat gesteld als raadslid 
voor de gemeente Velsen.
Een tweede reden om de politiek in te gaan 
was om meer lokaal te doen en globaliser-
ing tegen te gaan. We zitten in een globalis-
tische rollercoaster. Bijna alle belangrijke 
zaken worden vanuit Brussel of andere glo-
balistische instellingen besloten, zoals de 
Verenigde Naties met hun 17 Sustainable 
Development Goals, het Klimaatakkoord 
van Parijs of het World Economic Forum. 
Allemaal zaken waar de Velsenaar niet voor 

gekozen heeft, maar waarvan de beleids-
gevolgen steeds meer voelbaar worden.
Mijn inzet binnen de raad en de gemeente 
Velsen is om hier bewustwording voor te 
creëren en duidelijk te maken dat al deze 
samenwerkingen macht bij ons, de inwon-
ers, weghalen en uiteindelijk ook onze 
welvaart. Het is belangrijk dat steeds meer 
mensen dit gaan inzien. FVD wil deze 
buitenlandse inmenging zoveel mogelijk 
terugdringen en de macht weer aan de in-
woners teruggeven. 
Verder maak ik mij namens FVD in de raad 
hard voor minder regels, minder belasting-
druk, minder overheidsbemoeienis, een vri-
jere samenleving en meer burgerinspraak.
Als FVD doen we dit op gemeentelijk, pro-
vinciaal, landelijk en Europees niveau. U 
kunt ons helpen om dit geluid te versterken 
door u bij ons aan te sluiten 

Column Marcel Vonk (FVD): Coronamaatregelen en
globalisering reden om de politiek in te gaan
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Verbonden blijven met iedereen die u dierbaar is. Dat is wat het 
juiste hoortoestel kan doen. En dat hoeft u nu niets te kosten! 
Wij vergoeden tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt, 
met uitzondering van uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar. 
Maak nu een afspraak. 

Verander je leven met het juiste hoortoestel

Bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

IJmuiden
Plein 1945 1
*Zie voorwaarden op onze website

€ 0,-
Tot 28 februari
uw hoortoestel

Verander je leven met het juiste hoortoestel

€ 0,-€ 0,-€ 0,*

NIEUW-
JAARS
ACTIE

VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN, 
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS, 
V E L S E R B RO E K , S A N T P O O R T -
NOORD EN SANTPOORT-ZUID

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
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De entree aan de Willemsbeekweg 
werd eveneens onder handen 
genomen. In de hal is op een grote 
binnenwand een door Coolen gete-
kende ode aan het hem dierbare 
IJmuiden en omstreken gerealiseerd. 
Daarop zijn beeldbepalende panden 
(vuurtoren, zee- en havenmuseum, 
watertoren en stadhuis Dudok) en 
bekende personen uit IJmuiden en 
omgeving te zien. Ook in het trap-
penhuis zijn - verdeeld over zes 
etages - personen met een IJmuiden-
connectie vereeuwigd. 

FH IJmuiden speelt met de ombouw 
van het kantoorpand tot een modern 
gezondheidscentrum in op de posi-
tieve ontwikkeling van IJmuiden. Er 
zijn de laatste jaren vele stadsver-
nieuwings- en nieuwbouwprojecten 
gerealiseerd. En mede op basis van 
de gebiedsvisie Van Pont tot Park 
wordt ingezet op het verder 
vernieuwen en verruimen van de 
woningvoorraad en het compacter 
maken van het winkelcentrum rond 
Plein 1945 en de Lange Nieuwstraat 
en het versterken van de horeca.

Gezondheidscentrum IJmuiden 
verrijkt met IJmuidense kunst
IJmuiden - In Gezondheidscentrum IJmuiden aan Plein 1945 in IJmuiden 
is door de Velsense wethouder Sander Smeets een metersgroot kunst-
werk van kunstenaar Eric Coolen onthuld. Op de begane grond en in het 
trappenhuis zijn tekeningen van door Coolen vereeuwigde panden en 
personen uit IJmuiden en omstreken aangebracht. Met de onthulling van 
het kunstwerk is de transformatie van voormalig kantoorgebouw De 
Beurs in een duurzaam gezondheidscentrum met energie label A een feit. 
Het pand is eigendom van FH IJmuiden .

Telstar superfan Dicky Sintenie staat hier naast kunstenaar Eric Coolen. 
Foto: Ramon Philippo

IJmuiden - Het biljarttoernooi van BC 
Hofstede is inmiddels twee weken 
onderweg en de strijd in de poules 
blijft ongekend spannend. In poule A 
leidt de Watertoren met 183 punten. 
Als tweede in de poule staat het team 
van de Hofstede A met 147 punten 
gevolgd door Dukdalf ( 89 punten ) 
en IJmuiden ( 76 punten ). Dukdalf en 
IJmuiden moeten komend weekend 
nog hun tweede wedstrijd spelen 
terwijl Watertoren en Hofstede A al 
twee wedstrijden hebben gespeeld. 
Over de a�oop in deze poule valt 
daardoor dus nog weinig te zeggen. 
De uitslagen van de tot nu toe 
gespeelde wedstrijden in deze poule 
zijn: Hofstede A tegen Dukdalf 67 - 
89, Hofstede A tegen Watertoren 80 
- 88 en IJmuiden tegen Watertoren 76 
- 95. In poule B werden de volgende 
wedstrijden gespeeld: Seaport tegen 
Hofstede B 89 – 78, Het Terras tegen 

Hofstede B 81 - 89 en Heerenduinen 
tegen Hofstede B 92 - 81. Hierdoor 
staat Hofstede B na drie wedstrijden 
met 248 punten aan de leiding. 
Tweede staat Heerenduinen met 92 
punten, gevolgd door Seaport met 89 
punten en het Terras met 81 punten. 
Zaterdag 21 januari worden de 
volgende poulewedstrijden gespeeld. 
Gestart wordt om 9.00 uur door het 
Terras tegen Seaport. Om 13.00 uur is 
de beurt aan Hofstede A tegen 
IJmuiden. Op Maandag 23 januari 
speelt Dukdalf tegen IJmuiden, 
aanvang 9.00 uur. Op zaterdag 28 en 
maandag 30 januari worden de 
laatste poulewedstrijden gespeeld. 
Dan ook zal bekend worden welke 
ploegen zich voor de �naledag op 4 
februari weten te plaatsen. Op al deze 
dagen staat voor belangstellenden 
de deur van het Wijkcentrum de 
Hofstede open.

Hofstede Biljarttoernooi

In de loop van de jaren is deze groep 
zich steeds meer gaan richten op 
musicals. Zoals: Fame, West side Story, 
Shrek en als laatste Joseph and the 
Amazing  Technicolor Dreamcoat. Nog 
steeds staat de groep jaarlijks in 
november op het podium van Stads-
schouwburg Velsen. De musicals 
worden ingestudeerd door een 
professionele regisseur, choreograaf 
en muzikaal leider. 
Het jubileum zal in september worden 
gevierd met een reünie voor alle 
leden, oud-leden en vrijwilligers. De 
datum zal op social media bekend 
worden gemaakt. Verder zullen de 
komende tijd foto’s uit de oude doos 
op social media worden geplaatst, 
waardoor weer contact wordt gelegd 
met oud-leden en vrijwilligers. Oud-
leden en oud-vrijwilligers kunnen zich 
alvast aanmelden via secretaris.dejon-
gestem@outlook.com. 

All shook up!
In het jubileumjaar heeft De Jonge 
Stem gekozen voor de swingende 
musical All Shook Up! De Jonge Stem 
kan nog wel wat spelers gebruiken. 
Wil je dit jubileumjaar meedoen en 
ben je tussen de 12 en 30 jaar? Meld je 
dan nu aan om met deze gave musical 
mee te spelen. Kijk verder op dejonge-
stem.nl, facebook en instagram.

Velsen - Deze maand precies 70 jaar geleden werd jeugdkoor De Jonge Stem opgericht. Het werd een koor 
speciaal voor de jeugd uit Velsen en omstreken. Je kon voor een paar centen per week les krijgen in zang en 
dans. In die tijd trad de groep ieder jaar op in het Patronaatgebouw aan de Willemsbeekweg met titels als ‘De 
Wonderbloem’ en ‘De verdwenen koningszoon’.

De Jonge Stem treft voorbereidingen 
voor het 70-jarig jubileum

Je kunt je nu aanmelden bij De Jonge Stem. Foto: aangeleverd

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren





8 inderegio.nl • 19 januari 2023NIEUWS

61 10 67  47 40  25 52 22 4

61 55 3  43 14 31 17 63 38

14 34 45 58  48 46 26 11 20 8 40  

19 57 35 33  16 62 23 37 67 56

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 bitterheid 4 zelfkant 6 Gemeentelijke Genees-
kundige Dienst 9 vorstenverblijf 11 gezegde 14 tovenaar 16 
clown 18 roofvogel 19 vochtig 21 grote garnaal 22 Romanum 
Imperium 23 strelen 24 als boven 25 tafelfles 28 grafvaas 29 
aardbol 31 pensioenuitkering (afk.) 33 insect 35 reukwater 
36 riv. in Europa 38 drinkbakje 40 lidwoord 42 pl. in Japan 
45 water in Utrecht 47 riviermond 50 administratietroepen 51 
omhaal 52 en andere 53 livreiknecht 56 ontkenning 57 viseter 
59 talent 61 aarde 62 heelal 64 kier 65 watering 66 projec-
tieplaatje 67 voordat.

Verticaal: 1 loon 2 deel v.e. geschrift 3 smart 4 Nederlandse 
Spoorwegen 5 Gedeputeerde Staten 6 warme drank 7 echtge-
noot 8 deel v.d. hand 9 verschoppeling 10 titel 12 paarden-
kracht 13 vleesgerecht 14 verkoopplaats 15 pokerterm 17 dik 
touw 19 smal 20 kampeergerei 26 inlands vorst 27 dieren-
wereld 29 bodem 30 eirond 32 bid (Latijn) 34 loflied 37 bui-
deldier 39 wortel 40 loopvogel 41 viervoeter 43 oogziekte 44 
inlandse dagloner 46 nobel 48 binnenkomst 49 verbouw 54 
jongen 55 honingbij 57 gekheid 58 breekbaar 60 Greenwich-
tijd 61 winterpeil (afk.) 63 en dergelijke 64 sine anno.

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

Samen met de broers Walter en Onno 
Kuipers, instrumentalisten, zet ze een 
programma neer waarin vrolijkheid, 
verdriet, uitzinnigheid en verbazing 
zich in een recordtempo afwisselen. 
Marjolein Meijers (zang, bas, gitaar 
banjo ), Walter Kuipers (viool, mando-
line, bouzouki, doedelzak) en Onno 

Kuipers ( accordeon, trekzak, gitaar ) 
vormen samen een wereldband die 
bruist, zindert, lacht en ontroert.
De uit Brazilië afkomstige pianist Luís 
Rabello is op zondag 22 januari om 
15.00 uur te gast. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Marjolein Meijers en pianist 
Luís Rabello in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Marjolein Meijers blijft ‘t Mosterdzaadje trouw en 
komt samen met haar vaste begeleiders Onno en Walter Kuipers op 
zaterdag 21 januari om 15.00 uur haar nieuwe voorstelling presenteren: 
Familieportret. Daarin wordt teruggeblikt en maakt ze nieuwe 
herinneringen.

Jacqueline Schouten kreeg punten 
omdat haar tegenstander niet kwam 
opdagen. Ook Kees Pippel had snel 
beet, nadat hij gebruikmaakte van 
een slechte binding van zijn tegen-
stander. Aan de andere kant was Jan-
Maarten Koorn al in de opening een 
schijf achter gekomen.

Zowel Krijn ter Braake als Wim Winter 
werden geconfronteerd met een 
vijandelijke voorpost. Hierdoor 
moesten zij berusten in remise. Cees 
van der Vlis kwam in een slechte klas-
sieke stand terecht en moest de 
handdoek werpen. Ook Koorn moest 

opgeven, waardoor de stand weer 
gelijk was.

Daarna volgden alleen nog maar 
remises. Jesse Bos speelde een span-
nende opening, maar na o�ers heen 
en weer kwam er geen winnaar. 
Conall Sleutel zag zijn optische voor-
deel verdwijnen. Max Doornbosch 
hield een op papier veel sterkere 
speler van de winst af. Tot slot had 
Martin van Dijk de winnende tre�er 
kunnen maken. Hij begon goed met 
een tijdelijk o�er met enorme 
terreinwinst, maar het eindspel was 
niet meer te winnen: 10-10.

DCIJ-nieuws: Tiental bijt zich 
stuk op stug negental Nijverdal
IJmuiden - Het seizoen begon rooskleurig voor het eerste tiental van 
Damclub IJmuiden (DCIJ). Na vier rondes stond het nog tweede in de 
nationale hoofdklasse, maar vier rondes en twee nederlagen later lijkt 
het seizoen als een nachtkaars uit te gaan met een plek in de midden-
moot. Ook in de eerste wedstrijd van dit jaar, thuis tegen Nijverdal, bleef 
de ommekeer uit.

Wim Winter werd geconfronteerd met een vijandelijke voorpost. Foto: aangeleverd

FILMTHEATER 
VELSEN

Vrijdag 20 januari
16.45 uur  De Acht Bergen 
(12+). Een �lm over bijzondere 
vriendschap tussen de stadse 
Pietro en Bruno, een jongen uit 
de bergen. Terwijl Pietro in zijn 
zoektocht naar geluk over de 
wereld zwerft, blijft Bruno 
trouw aan zijn berg. 
20.00 uur  Living (9+). De Britse 
acteur Bill Nighy schittert als 
rechtlijnige maar eenzame 
kantoorklerk. Als hij te horen 
krijgt dat hij nog maar enkele 
maanden te leven heeft, 
herontdekt hij zijn 
levenskracht.

Zaterdag 21 januari
11.15 uur  Fisherman’s Friends 
(12+). Heerlijke feelgood�lm 
waarin de leden van het shan-
tykoor uit Cornwall hun come-
back maken met hun traditio-
nele zeemansliederen! 
13.45 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. 
17.00 uur Living (9+). 
19.30 uur De Acht Bergen 
(12+). 

Dinsdag 24 januari 
14.00 uur De Cappuccino Film: 
De Acht Bergen (12+). 
17.15 uur Rose (9+). Deense 
feelgood�lm die al op meer-
dere �lmfestivals de publieks-
prijs heeft gewonnen. Met een 
ontroerende hoofdrol van 
So�e Gråbøl (The Killing). 
19.30 uur Triangle of Sadness 
(12+). www.�lmtheatervelsen.
nl. 

Cappuccino�lm De Acht Bergen. 
Foto: aangeleverd

Cindy Garcia Müller, brugklascoördi-
nator: ,,We vinden het ontzettend �jn 
dat we dit jaar weer een echte Open 
Dag kunnen organiseren. Er gaat niets 
boven zelf door het gebouw lopen 
om te ervaren of je je hier thuis voelt. 
Alle collega’s staan weer te trappelen 
om te laten zien waarom het Ichthus 
zo’n �jne en goede school is.”
De Open Dag is op zaterdag 4 februari 
van 09.30 tot 13.30 uur. Cindy Garcia 
Müller: ,,Deze Open Dag mag je niet 

missen. Onze leerlingen geven rond-
leidingen door de school en in de 
vaklokalen vertellen de docenten hoe 
we er op het Ichthus voor zorgen dat 
je door goed onderwijs optimaal 
voorbereid wordt op je toekomst. Wij 
hebben er veel zin in!”
Het Ichthus Lyceum in Driehuis is een 
moderne school voor havo, atheneum 
en gymnasium, met een erkend 
Technasium. De school is gelegen 
tegenover NS station Driehuis.

Driehuis - Als je in groep 8 zit en je middelbare school moet gaan kiezen 
is dit een belangrijke periode. Het bezoeken van Open Dagen is daarbij 
onmisbaar. Na twee jaar een online Open Dag gaan de deuren van het 
Ichthus Lyceum dit jaar gelukkig weer wijd open!

Kennismaken Ichthus Lyceum: 
Open Dag op zaterdag 4 februari!

Maak kennis met het Ichthus! Foto: aangeleverd
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Allereerst zegde hij toe dat er maxi-
maal 40 woningen komen, zoals afge-
sproken in de Dorpsdialoog. Boven-
dien zullen de woningen en de beno-
digde voorzieningen worden ingepast 
binnen de lijnen van het westelijke 
voetbalveld. Daarmee kreeg het 
gewaardeerde initiatief van Buurttuin 
Waterloo de garantie dat ze op het 
oostelijke voetbalveld kan blijven 
voortbestaan, gedurende de gehele 
periode van de �exwoningen. Tot slot 
sprak de wethouder uit serieus na te 
denken over de borging van de mix 
van bewoners voor de volledige 15 
jaar. Daarbij kan het stimuleren van 
een langere woonduur ervoor zorgen 
dat een betere binding ontstaat 
tussen de �exbewoners en het dorp 
en de leefomgeving. Er moeten goede 
afspraken komen met de woningcor-
poratie en zorgspecialisten zodat de 
omgeving schoon, heel en veilig blijft 
tijdens de gehele gebruiksperiode.

Recht aan gemaakte afspraken
Het oorspronkelijke plan van de 
gemeente was om 40 tot 60 door-
stroom �exwoningen te plaatsen op 
het terrein van voetbalvereniging 
Waterloo. Dit plan week af van de 
afspraken zoals die zijn vastgelegd in 

de Nota van Uitgangspunten uit de 
Dorpsdialoog. Tijdens de beide infor-
matieavonden hebben inwoners van 
Driehuis hierover hun ontevredenheid 
geuit. Nog geen jaar geleden, op 27 
januari 2022, is namelijk bij het vast-
stellen van deze nota, door de burge-
meester het volgende uitgesproken: 
,,Met het vaststellen van de Nota van 
uitgangspunten en de Nota van ziens-
wijzen stelt de gemeente Velsen de 
kaders vast voor toekomstige ontwik-
kelingen in Driehuis en biedt het 
houvast aan bewoners en initiatiefne-
mers.” De gemeente leek hieraan 
voorbij te willen gaan. Met boven-
staande toezeggingen doet de 
gemeente recht aan de gemaakte 
afspraken en biedt zij de bewoners 
het afgesproken houvast. In een werk-
groep moet het plan verder worden 
uitgewerkt.

Hoe gaat de gemeente verder?
Op 19 januari 2023 om 21.30 uur 
spreekt de gemeenteraad over de 
plannen voor �exwonen. Op Samen-
spel Velsen kunt u ook informatie 
vinden: Samenspel Velsen. In februari 
wil de gemeente starten met een 
werkgroep. Voor de werkgroep kunt u 
zich aanmelden.

Driehuis - Tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst op 16 januari 2023 heeft wethouder Smeets toezeg-
gingen gedaan over het plan voor �exwonen op voetbalvereniging Waterloo.

Gemeente doet toezeggingen voor 
flexwonen op voetbalvereniging Waterloo

Foto: website gemeente Velsen

Velsen-Noord - Na de gongslag 
door de Commissaris van de Koning 
van de provincie Noord-Holland 
Arthur van Dijk is de 85e editie van 

het TataSteel Chess Tournament o�-
cieel gestart. Tot en met zondag 29 
januari is Wijk aan Zee weer het 
wereldwijde centrum van de 

schaaksport.
De openingsceremonie vond plaats 
in het congrescentrum van Tata Steel 
Nederland. Bij de opening waren de 
spelers van de Masters en de Chal-
lengers aanwezig. Toernooidirecteur 
Jeroen van den Berg verrichtte met 
de voorzitter van de Nederlandse 
Schaakbond Bianca de Jong-Muhren 
de loting voor het toernooi.

Anand als eregast
Viswanathan Anand is als eregast 
aanwezig bij het toernooi. De voor-
malig wereldkampioen, voormalig 
nummer 1 van de wereldranglijst en 
vijfvoudig winnaar van het Tata Steel 
Chess Tournament, ontving het aller-
eerste exemplaar van het jubileum-
boek ‘Kings, Queens & Rookies’ over 
de 85-jarige historie van het toer-
nooi. Anand is tegenwoordig 
deputy-president van de FIDE, de 
wereldschaakbond.

Het Tata Steel Chess Tournament 
duurt van 13 tot en met 29 januari 
2023. Dit jaar weer inclusief alle 
amateurtoernooien, mét toeschou-
wers en mét de bijbehorende evene-
menten in Wijk aan Zee, zoals 
bijvoorbeeld het Tata Steel Chess 
Festival op 21 en 22 januari.

Jubileumeditie Tata Steel Chess 
Tournament officieel gestart

Gongslag door commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland Arthur 
van Dijk samen met voorzitter van het Tata Steel Chess Tournament Myrna Kleinen. 
Foto: Jurriaan Hoefsmit

Aan het eind van de avond werden 
de prijswinnaars bekend gemaakt: In 
de rubriek F6 t/m F8 ging de eerste 
prijs naar Eline Bolhuis met Picasso, 
tweede werd Heleen Roozen met 

Dancing Queen en derde Noortje vd 
Pluim met Briljant. De rubriek F9 t/m 
F10 werd gewonnen door Alma 
Westerman met Jaxx en Alex Hurl 
won de tweede prijs met Vivaldi.

Dressuurwedstrijd junioren
op manege Kennemergaarde
Santpoort - Afgelopen zaterdag was het weer een leuke en spannende 
avond op manege Kennemergaarde. Gehuld in smetteloze wedstrijdkle-
ding, met mooi gepoetste en ingevlochten paarden konden de junioren 
hun FNRS proef voor de jury rijden.

Eline, Heleen en Noortje. Foto: manege Kennemergaarde

IJmuiden - De winterstop is weer 
voorbij. Het afgelopen weekend 
heeft de onderbouw weer de eerste 
competitiewedstrijden gespeeld. 
Helaas werden er door de weersom-
standigheden wat wedstrijden afge-

last. Gelukkig konden een paar 
wedstrijden wel doorgang vinden 
op het nieuwe kunstgrasveld.

Komend weekend zal, als de weers-
omstandigheden het toestaan, weer 

gevoetbald worden. Op zaterdag 21 
januari staat De IJmuidense Derby 
op het programma, oftewel VV 
IJmuiden - IJVV Stormvogels! Het 
gaat hierbij om de 12e speelronde in 
de 3e Klasse B (district West I). De 

wedstrijd staat onder leiding van 
scheidsrechter de heer G.C. 
Dorrestijn. 
Het betreft de zevende thuiswed-
strijd van VV IJmuiden op Sportpark 
Schoonenberg, Tolsduinerlaan 8, 

1981 EG Velsen-Zuid. 

De wedstrijd begint om 14.30 uur. 
Na a�oop is er vanaf 17.00 uur een 
optreden van niemand minder dan 
Carlo Koster!

Zaterdag VV IJmuiden – IJVV Stormvogels
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Ook in Velsen
Open Je Ogen is een reizende 
tentoonstelling die door heel Neder-
land gaat. De gemeente Velsen heeft 
in samenwerking met de initiatiefne-
mers CoMensha (Coördinatiecentrum 
tegen Mensenhandel) en stichting 
Open Mind deze tentoonstelling naar 
Velsen gehaald. Om meer aandacht 
te vragen voor de verschillende 

vormen van mensenhandel. Het 
gebeurt onder je ogen, zonder dat je 
het ziet. Ook in Velsen.

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen’
De expositie ‘Open Je Ogen’ bestaat 
uit 29 portretten en verhalen van 
slachto�ers van mensenhandel. 29 
paar indringende ogen waarin je de 
duistere wereld van mensenhandel 

weerspiegeld ziet. 29 schrijnende 
verhalen van vrouwen, mannen, 
jongens en meisjes. Echte verhalen, 
van echte slachto�ers die de moed 
hebben om hun verhaal te vertellen. 
Mensen die gedwongen worden om 
in de prostitutie te werken, die drugs 
moeten verhandelen onder bedrei-
ging, die werken onder zeer slechte 
omstandigheden en hun salaris 

moeten afstaan. 
CoMensha (coördinatiecentrum 
tegen mensenhandel) en Stichting 
Open Mind zijn initiatiefnemers van 
deze tentoonstelling. Van 18 januari 
t/m 8 februari 2023 zijn de portretten 
te zien op Plein 1945. Meer weten 
over mensenhandel, signalen van 
mensenhandel en wat u kan doen? 
Kijk op comensha.nl en velsen.nl/
mensenhandel. 

Mensenhandel
Mensenhandel is het werven, 
vervoeren, huisvesten of verhan-
delen van mensen tegen hun wil in. 
Dit gebeurt onder dwang, met als 
doel om de persoon uit te buiten. Er 
zijn 4 vormen van mensenhandel: 
seksuele uitbuiting, arbeidsuitbui-
ting, criminele uitbuiting en 
gedwongen orgaandonatie.
Denk hierbij aan mensen die 
gedwongen worden om in de prosti-
tutie te werken, drugs moeten 
verkopen onder bedreiging of 
moeten werken onder slechte 
omstandigheden en het salaris 
moeten afstaan. Maar ook jongeren 
die zich door criminelen laten 
gebruiken als zogenaamde geldezels. 
Een geldezel laat zijn rekening 
gebruiken om geld van criminelen 
naar iemand anders over te maken of 
wit te wassen.

Signalen van mensenhandel
Er zijn veel signalen die kunnen 
wijzen op mensenhandel. Denk dan 
bijvoorbeeld: aan leerlingen die 
zonder diploma hun opleiding 

verlaten en niet doorstromen naar 
een andere opleiding (schooluitval), 
het plotseling hebben van dure 
kleding, spullen of veel geld. Of als 
iemand plotseling een ander gedrag 
gaat vertonen bijvoorbeeld heel 
afhoudend of juist agressief. Maar 
ook het hebben van meerdere tele-
foons, omgaan met oudere, altijd 
opgewacht worden of altijd gebracht 
worden met de auto kan te maken 
hebben met mensenhandel. 
Wat doet gemeente Velsen?
De gemeente geeft voorlichtingen 
op scholen aan jongeren in het kader 
van weerbaarheid. Hier worden 
onderwerpen besproken zoals gelde-
zels, drugscriminaliteit en sexting. 
Sexting is het versturen van seksueel 
getinte berichten, foto’s of �lmpjes 
van jezelf via je mobiele telefoon of 
tablet. Ook wordt geprobeerd meer 
bewustwording te creëren in Velsen 
door te laten zien wat mensenhandel 
met een persoon kan doen. In dit 
kader dus de buitententoonstelling 
‘Open je ogen’. Zo hebben we de 
buitententoonstelling Open Je Ogen 
voor Mensenhandel naar Velsen 
gehaald.
Bij de gemeente wordt gewerkt met 
een Aandachtsfunctionaris mensen-
handel. Die is het aanspreekpunt 
voor de gemeentelijke organisatie 
wanneer medewerkers vermoedens 
hebben van mensenhandel. Er wordt 
gecontroleerd op legale en illegale 
prostitutie en er vinden integrale 
controles plaats in het kader van 
ondermijning. Hierbij is mensen-
handel een van de aandachtspunten.

IJmuiden - De buitententoonstelling ‘Open Je Ogen voor mensenhandel’ die gisteren geopend werd door 
burgemeester Frank Dales toont portretten van mensen die in Nederland slachto�er zijn geworden van 
mensenhandel. Ieder met hun eigen verhaal.

Fototentoonstelling ‘Open Je Ogen voor 
mensenhandel’ op Plein 1945 geopend

‘Open Je Ogen voor mensenhandel’ is te zien tot en met 8 februari. Foto: Bigstock

Voor Noppes betekent dat bijvoor-
beeld dat het beter verkoopbaar 
wordt en er minder hoeft te worden 
weggegooid. Voor de klanten van 
Noppes biedt het een kans om een 
nieuw en uniek product te maken 
of kopen. Design voor een prikkie, 
dus eigenlijk.

De creativiteit van de leerlingen 
heeft ertoe geleid dat er 33 nieuwe 
en unieke objecten zijn ontwikkeld 
met oude spullen. Zo was er een 
gitaar omgebouwd tot wandkastje, 
een bijzettafeltje met poten van 
houten kledinghaakjes en oud 
serviesgoed omgetoverd tot 
etagère. Alle ideeën zijn door de 
leerlingen vastgelegd in bouw-
plannen, die Noppes kan gebruiken 
voor het door ontwikkelen en/of 
verkoop van de benodigde spullen.

Bij wijze van marktonderzoek, maar 
meer nog als ondersteuning van 
het goede werk dat Noppes doet, is 
er op donderdagavond 12 januari 
een veiling van de geupcyclede 
producten gehouden onder familie 
en bekenden. De opbrengst van de 
veiling was gemiddeld ca 20 euro 
per product! Het geld is recht-

streeks naar Noppes gegaan, die 
zonder subsidie bijdraagt aan de 
realisatie van een circulaire 
economie en de participatie van 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Brugklassen Ichthus Lyceum 
upcyclen spullen Noppes
Driehuis - Noppes heeft van 33 groepjes brugklassers van het Ichthus 
Lyceum hulp gekregen bij het upcyclen van producten die bij de kring-
loopwinkel worden ingeleverd. Upcyclen betekent dat de leerlingen 
waarde toevoegen aan een product, waardoor het weer een nieuw (en 
langer) leven tegemoet kan zien.

Leerlingen van het Ichthus 
Technasium helpen Noppes.
Foto: aangeleverd

Velsen - Een grote verrassing voor John uit IJmuiden. Hij heeft in de trekking van de VriendenLoterij een bedrag van 
100.000 euro gewonnen. John werd in het Zuiderzeemuseum verrast met de cheque door VriendenLoterij-ambassa-
deur Irene Moors. John reageert enthousiast als hij de cheque van 100.000 euro in ontvangst neemt: ,,Ik ben hier 
ontzettend blij mee! Met deze mooie geldprijs wil ik graag de badkamer vervangen en op vakantie naar Costa Rica!” 
Foto: aangeleverd

John uit IJmuiden wint 100.000 
euro bij VriendenLoterij
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Foto: Facebookpagina Telstar 1963 NV

,,Na Telstar drie tiende van haar 
bestaan gediend te hebben heeft 
Pieter de Waard, algemeen directeur 
en bestuursvoorzitter, besloten om 
per 1 juli aanstaande iets anders te 
gaan doen. De Waard is op dit 
moment nog de langstzittende 
Voorzitter in het Betaald Voetbal.
Bij zijn aantreden in oktober 2006 
heeft Pieter samen met een �ink 
aantal clubgetrouwen de club in 
rustig vaarwater gebracht en een 
beeld van Telstar gecreëerd dat 
recht doet aan de statuur, het zijn 
en geschiedenis van de Witte 
Leeuwen in het Nederlands 
voetballandschap.

Ik ben het namelijk zat
Pieter lichtte aan het slot van zijn 
speech voorafgaande de nieuws-
toast zijn keus toe: ,,2023 is 
begonnen en het belooft bijzonder 
te worden. Voor mij persoonlijk 
wordt het zeker bijzonder. 21 juni 
word ik eindelijk 63 en wordt het 
mijns inziens tijd voor wat anders. 
Zeven weken geleden heb ik per 1 
juli mijn ontslag ingediend. Wat is er 
gebeurd? Dat doe je niet zomaar 
zullen enkelen denken. Er zal wel 
wat aan de hand zijn denken 
anderen! En dat is zo. Ik ben het 
namelijk zat. Ik ben het zat om te 
twijfelen of mijn toegevoegde 
waarde kan voortduren. Twijfelen 
aan mijn houdbaarheidsdatum. 
Twijfel of ik de aangewezen persoon 
ben om de club nóg verder te 
brengen. Maar wat het zwaarst 
weegt is dat ik mijzelf wil bevrijden 
van de enorme verantwoordelijk-
heid die ik, dag in dag uit, voel als 
het om het welzijn van onze club 
gaat. Achttien seizoenen zorg 
voelen, en daardoor te vaak op de 
rand functioneren, ik wil het niet 
meer. Samen met commissaris Jan 
Kees van der Leek heb ik deson-
danks gekeken of er een tussenweg 
zou kunnen zijn. Bij de club blijven 
maar met een andere invulling. Na 
verschillende gesprekken kwam ik 
tot de conclusie dat toch niet te 
willen. Weliswaar wil mijn hart dat 
graag maar mijn verstand weer-
houdt mij er uiteindelijk van.

De club zal onder leiding van de 
volgende directeur ongetwijfeld 
veranderen, zoals het na mijn start 

ook anders ging. De nieuwe eind-
verantwoordelijke wil ik op geen 
enkele manier voor de voeten 
lopen. De mogelijke veranderingen 
wil ik niet van dichtbij meemaken, 
niet in de weg staan en zelfs die 
verdenking wil ik niet laden. 
Wegblijven, zeker in aanvang, is 
daarom het beste, voor de nieuwe 
directeur, voor de club en ook voor 
mij.

Weloverwogen besluit
Weet dat ik niet over één nacht ijs 
ben gegaan. De afgelopen vier jaar 
ben ik zelf intensief met hashtag 
dewaardout bezig geweest. Al voor 
de pandemie schoten die 
gedachten wortel en had ik daar-
over intern al informele gesprekken. 
Direct na de pandemie kwam de 
herinnering aan Piexit weer tot 
leven en heb ik met Jan Kees de 
eerdergenoemde gesprekken 
gevoerd. Even daarvoor had ik al 
een loopbaanbegeleider in de arm 
genomen en daarenboven is mijn 
vrouw Jiska mijn grootste toever-
laat. Zij kent mij door en door en 
helpt mij vaak knopen doorhakken. 
Zo ben ik tot mijn weloverwogen 
besluit gekomen.”

Eigen unieke smoel
Jakob Klompien, voorzitter RvC 
Telstar 1963 NV; ,,De RvC heeft 
enige tijd geleden kennis genomen 
van het besluit van Pieter om aan 
het einde van dit seizoen te zullen 
gaan stoppen bij Telstar. Wij respec-
teren dit besluit omdat we weten 
hoezeer er door hem over nage-
dacht en gesproken is. Tegelijkertijd 
betreuren we de gedachte dat 
Pieter vanaf komende zomer niet 
meer de leiding zal hebben in zeer 
ernstige mate. Hij heeft op een 
geheel eigen manier de club in de 
afgelopen 18 jaren door sommige 
moeilijke periodes geleid en het zijn 
eigen unieke smoel gegeven. Daar-
voor zijn wij hem zeer grote dank 
verschuldigd. Het zijn grote 
schoenen om te vullen”.
De RvC heeft een adviescommissie 
met 3 personen ingesteld om in 
samenspraak met de naastbetrok-
kenen bij de club eerst een pro�el 
op te stellen en vervolgens de 
procedure voor opvolging in te 
gaan.’’

De Waard wordt supporter
Velsen-Zuid - Er ontplofte een bommetje in Velsen en de rest van voetbal-
minnend Nederland. Telstar berichtte onder embargo tot 23.00 uur afge-
lopen vrijdagavond dat algemeen directeur en bestuursvoorzitter van 
Telstar, Pieter de Waard, heeft besloten om deze zomer nog zijn functies 
neer te leggen. Een zeer markante man, (sociale) media liepen over van 
verbazing en ontsteltenis. Hieronder het persbericht.

AGENDA

ZATERDAG 21 JANUARI 
’t Mosterdzaadje:  Marjolein 
Meijers met Familieportret. 
Aanvang 15.00 uur. Marjolein 
Meijers (zang, bas, gitaar banjo), 
Walter Kuipers (viool, mandoline, 
bouzouki, doedelzak), Onno 
Kuipers ( accordeon, trekzak, 
gitaar). Een muzikaal feestje, 
muziek uit alle windstreken. www.
mosterdzaadje.nl.

Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 -16.00 uur. 
Toegang 7 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

ZONDAG 22 JANUARI 
Buurthuis de Brulboei: ZoMiPo 
met een heerlijke meezing-
middag met Marika’s Sing-Alongs. 
Met haar versterkte countrygitaar 
en haar stem brengt Mariska vele 
nummers ten gehore van de 50-er 
jaren tot nu. Aanvang 14.00 uur, 
kaarten à 5,00 euro ( incl. 
consumptie) aan de zaal. Vervoer  
3,00 euro, te reserveren bij Buurt-
huis de Brulboei tel 0255-510562.

’t Mosterdzaadje: Braziliaans 
meesterpianist. Aanvang 15.00 
uur. Luís Rabello, Schubert, Liszt 
en Luís Rabello. www.mosterd-
zaadje.nl. 

Museumhuis Beeckestijn: Huis 
open van 11.00 -16.00 uur. 
Toegang 7 euro p.p. Tickets online 
www.museumhuizen.nl en aan de 
deur.

MAANDAG 23 JANUARI
Stiltemeditatie:  van 9.00-9.25 uur 
in het Kruispunt Velserbroek Zon 
Bastion 3, Velserbroek. Je komt 
aan en zoekt een zitplaats. Er 
wordt een kaars aangestoken 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 mediteren 
op je eigen manier; zolang het 
maar in stilte gebeurt. Aanmelden 
is niet nodig, op tijd komen wel.

Postzegelvereniging Santpoort: 
Postzegelavond in ’t Terras Sant-
poort. Vanaf 19.00 uur is de zaal 
open, voor de veiling kunnen de 
kavels bekeken worden, die later 
geveild worden. Meer weten: 
tel.023-5382274.

WOENSDAG 25 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 gehandi-

capten en ouderen in de 
gemeente Velsen.

DONDERDAG 26 JANUARI
Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg. Elke 
eerste donderdag van de maand 
vindt in de rouwhuiskamer van 
11.00 tot 12.00 uur het uitvaarts-
preekuur plaats. U kunt er terecht 
voor al uw vragen op het gebied 
van uitvaart en rouw. Het eerst-
volgende spreekuur is donderdag 
2 februari. U bent van harte 
welkom. Adres: Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord.

Buurthuis de Brulboei: Filmavond 
‘IJmuiden wat vertel je me nou? ‘ 
Met het tweede deel van de 
documentaire over Duitse onder-
zeeboten en een �lmpje van een 
visveiling van het voormalige 
Staatsvissershavenbedrijf. De 
eerste �lm begint om 20.00 uur 
en kaarten à 3,50 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0255 510652 Buurt-
huis De Brulboei, Kanaalstraat 
166, IJmuiden.

Het Terras: Lezing over hoeden 
door Wil Gorter van het Hoeden-
museum. Aanvang lezing om 
20.00 uur (ko�e/thee vanaf 19.30 
uur). Duur: 1,5 uur met een kleine 
pauze. De prijs voor de lezing is 
7,50 euro.incl. 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.

TENTOONSTELLINGEN 
OP ZORGVRIJ

Koeiengeloei: Bij deze tentoon-
stelling krijg je informatie op 
verschillende manieren. Zo is er 
een electrospel, een draaischijf, 
kijkgaten en zijn er videobeelden 
te zien. Kom dus gezellig langs en 
leer meer over de koe! www.
spaarnwoude.nl. Locatie: Boer-
derij Zorgvrij. Tijd: Tijdens 
openingstijden van boerderij 
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 
woensdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur het museum gewoon 
open voor publiek. Dinsdag-, 
woensdag- en donderdagoch-
tend worden 9.00 en 10.30 uur 
gereserveerd voor schoolbezoek 
(BO, VO en BSO’s). 

ZEE- EN HAVENMUSEUM 
Het museum is geopend op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag. Exposities: ‘Op de Sluizen 
van IJmuiden’ en ‘Rozen 
verwelken, Schepen vergaan’. De 

visserijzaal is vernieuwd. 4 speur-
tochten en escapespel (12+). 
Audiotour met BNers.

DE HOFSTEDE
Schildersclub Velserhooft, onder 
leiding van Afke Spaargaren, 
exposeert in De Hofstede. De 
expositie is te bekijken tijdens de 
openingstijden 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.spaar-
garen@gmail.com.

HOOGOVENSMUSEUM IN 
VELSEN-NOORD

Open op woensdagmiddag van 
12.30 tot 15.30 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 15.30 uur. 
Expositie 70 jaar Breedband, 
Escaperoom spel voor kinderen, 
3D-printer en rijdende model-
spoorbaan. In het kader van de 
85e editie van het Tata Chess 
Tournament een mini tentoon-
stelling over het schaaktoernooi. 
Ook zijn nieuwe items in opbouw 
over de CEMIJ en de MEKOG, die 
afvalmateriaal als gegranuleerde 
hoogovenslak als grondstof 
gebruikten. Het museum is 
geopend tot en met eind maart. 
www.hoogovensmuseum.nl.

BIBLIOTHEEK IJMUIDEN

Tentoonstelling van Amateur 
teken- en schildervereniging 
Terpen Tijn met als thema ‘Mooi 
Velsen’. De tentoonstelling is 13 
januari 2023 geopend en zal tot 
25 februari 2023 te zien zijn.

VERENIGING SANTPOORTS
BELANG

Beeldend kunstenaar Barta de 
Broekert is gefascineerd door de 
gelaagdheid in de natuur. Door 
het gebruik van verschillende 
technieken, maar ook door de 
keuze van haar onderwerpen, 
probeert ze een vorm van 
gelaagdheid te vinden en deze op 
papier of doek over te brengen. 
Adres: ’t Brederode Huys, Blekers-
veld 50 in Santpoort-Zuid. Bezich-
tigingstijden: 15 januari tot 19 
februari, elke dinsdag 13.30 tot 
15.30 uur en op afspraak 06 
21597751.
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Studenten uit Mongolië logeren in Driehuis en omgeving. Foto: aangeleverd

Vrijdag was de o�ciële opening in 
Weert, daar kwamen 400 leerlingen 
uit Nederland en 100 gasten uit de 

partnerlanden samen. Eerder die 
week begon het avontuur voor de 
Ichthus studenten, want in het 

kader van het Xplore Europe project 
is een groep van vijftien Mongoolse 
studenten en begeleiders twee 
dagen ondergebracht bij gastge-
zinnen in de regio Driehuis. Ook was 
er vrijdag een programma op het 
Ichthus met deze studenten. 

Meer dan 25 middelbare scholen in 
Nederland gaan met Global Explo-
ration op een drieweekse wereld-

burgerschap stage naar een van de 
twaalf partnerlanden (China, Ghana, 
India, Indonesië, Kenia, Mongolië, 
Nepal, Oeganda, Peru, Tanzania, 
Vietnam en Zuid-Afrika).

Voor en tijdens de reis worden 
programma’s en trainingen gegeven 
met daarin inzichten in de onder-
werpen: cultuur, gezondheid, 
natuur en onderwijs. Daarnaast 

spelen de duurzame ontwikkelings-
doelen van de VN ook een grote rol 
tijdens de uitwisseling. Als u het 
project wilt sponsoren kunt u uw 
bijdrage storten op rekening-
nummer NL33 RABO 0155 2644 51 
ten name van Stichting Global 
Exploration onder vermelding van 
Ichthus Lyceum Mongolië 2023. Ook 
kan je de groep volgen via Insta-
gram: globalichthus.

Driehuis - Leerlingen van het Ichthus lyceum in Driehuis doen dit jaar 
voor het eerst mee met een wereldburger stage via de stichting Global 
Exploration (SGE, www.globalexploration.nl). In de zomer van 2023 gaat 
een groep van zestien leerlingen en begeleiders naar Mongolië voor een 
wereldburger stage. De groep gaat zich verdiepen in de Global Goals for 
Sustainable Development en de geschiedenis van Mongolië, ook zullen 
ze bijdragen in een door de Stichting Wilde Ganzen uitgezocht project.

Gasten uit Mongolië in Driehuis

Het thema is niet verplicht voor de 
deelnemers dus zullen er ook aantal 
andere werken tentoongesteld 
worden. De tentoonstelling is 13 
januari 2023 geopend en zal tot 25 
februari 2023 te zien zijn.

Kunstenares Anouk van Marsbergen 
heeft de werken van de leden van 
Terpen Tijn dit jaar gejureerd en de 
1e prijs ging dit jaar naar Cor van 
Egmond met het werk ‘Op het Wad’. 
Wie de tentoonstelling bezoekt 
maakt kans om het werk waar je je 
stem op uitbrengt te winnen!

De werken die voor deze Publieks-
prijs in aanmerking komen zijn voor-
zien van een groene sticker. 
Stemmen kan via een stembrie�e. 

Terpen Tijn telt 42 leden verdeeld 
over die groepen. Dinsdagmiddag, 
woensdagmiddag en woensdag-
avond. Op woensdagavond is nog 
plek voor nieuwe leden. Bij Terpen 
Tijn werk je zonder les, het gaat om 
de gezelligheid en elkaar te stimu-
leren of te helpen. Wie bij Terpen Tijn 
komt heeft wel enige kennis van 
tekenen of schilderen. Elk niveau is 
welkom. Lijkt het je leuk om eens te 
komen kijken en te sfeer te proeven, 

schilder dan een paar keer mee op 
woensdagavond voor je beslist. 
Leden werken met eigen materiaal. 
Locatie: Dorpshuis Het Terras, Sant-
poort Noord. Contactpersoon: 
Margreet de Vries, wnd. secretaris 
0627315232. 

Velsen - Ook dit jaar is er weer een tentoonstelling van Terpen Tijn in de 
Bibliotheek Velsen te IJmuiden. Elk jaar heeft de tentoonstelling een 
ander thema en voor 2023 is dit ‘Mooi Velsen’.

Tentoonstelling Terpen Tijn

prijswinnaar Cor van Egmond met ‘Op 
het Wad’, jury kunstenares Anouk van 
Marsbergen. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het team van RTZ Velsen 
kreeg afgelopen week melding van 
een grijze zeehonden pup op het 
naaktstrand van IJmuiden.
Omdat er op het eerste gezicht geen 
problemen waren werd de pup, in 
overleg met de opvang, voorzien van 
een kleurtje voor verdere observatie. 
Deze pup is ongeveer 5 á 6 weken 
oud en is de eerste vacht kwijt. Dat 
betekent dat hij/zij in de eigen 
levensbehoefte moet voorzien want 

de moeder is naar elders vertrokken.
Het RTZ team benadrukt: ,,Als u een 
zeehond ziet blijf dan op afstand en 
houd de hond aan de lijn in verband 
met de veiligheid voor beide dieren. 
Jaag de zeehond niet het water in. 
Ziet u een zeehond? Bel dan naar 
RTZ Velsen: 06-23958704 of 144.’’
Reddingsteam Zeedieren Velsen is 
een vrijwilligers groepje van vijf 
mensen die zich 24/7 per dag inzet 
voor hulp aan zeedieren in nood. Per 

jaar bieden zij hulp aan ongeveer 150 
zeedieren in nood, en halen over-
leden zeedieren op. 

Oproep: ,,Zeedieren zoals 
zeehonden, bruinvissen, vogels, 
schildpadden hebben helaas geen 
geld bij zich. Daarom zijn wij afhan-
kelijk van steun van mensen zoals u! 
Word daarom donateur en steun ons. 
Zonder donateurs en vrijwilligers 
geen hulp aan Zeedieren in nood!’’

Zeehonden pup op strand IJmuiden

De zeehonden pup is met geel gemarkeerd om hem/haar beter te kunnen volgen. Foto: aangeleverd
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Velsen-Zuid - Zondagavond rond acht uur heeft op de A9, bij Velsen-Zuid, een kettingbotsing plaatsgevonden. 
Tenminste tien auto’s waren hierbij betrokken. Het was op de A9 zeer glad. Vanwege dit ongeluk werd de A9 vanuit 
Alkmaar richting Amsterdam afgesloten. Minstens tien auto’s kwamen in botsing. De ambulance en brandweer kwam 
ter plekke en hoefde uiteindelijk maar één bestuurder naar het ziekenhuis te brengen. Alle andere betrokkenen 
kwamen met de schrik vrij. Het bergingsbedrijf is enige tijd bezig geweest om de weg weer vrij te krijgen. Foto: Inter 
Visual Studio Lorenzo Derksen

Kettingbotsing bij Velsen-Zuid

Velsen - Op zaterdag 21 januari orga-
niseren Careworx, IJmed en 
gemeente Velsen samen met QR-FIT 
de opening van de nieuwe beweeg-
route in Velsen. Die ochtend kunnen 
inwoners samen met een QR-FIT 
coach de route lopen. De start is om 
10.00 uur bij zwembad De Heeren-
duinen en deelname is gratis. 

Wethouder Marianne Steijn zal de 
beweegroute openen.

Bewegen voor alle leeftijden
Door Velsen staan paaltjes met 
QR-codes. Deze paaltjes vormen 
samen een beweegroute 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 �theidsniveaus waardoor de 
beweegroute geschikt is voor alle 
leeftijden. De oefeningen wisselen 
elke 24 uur, dus er is genoeg afwisse-
ling. De QR-FIT app is te downloaden 
via https://qr-�t.nl/download-de-app.

Opening beweegroute Velsen

Plaggen is het ondiep afgraven van 
de bovengrond, met daarin alle 
wortels en zaden van de Ameri-
kaanse vogelkers. Hiermee wordt de 
Amerikaanse vogelkers e�ectief 
verwijderd. In duinbossen horen ook 
open plekken met soorten van duin-
grasland en kaal zand. Deze zijn in de 
afgelopen decennia versneld dicht-
gegroeid, mede als gevolg van de 
stikstofdepositie. Amerikaanse vogel-
kers is plaatselijk gaan woekeren en 
verdringt de kenmerkende duin-
planten en dieren. Door deze open 
ruimten te herstellen ontwikkelen de 
stukjes zich weer tot duingrasland en 
hebben soorten van overgangen 
tussen open duin en gesloten bos 
een belangrijk stuk leefgebied terug. 
Natuurherstel werkt 
Het natuurherstel is nodig omdat de 
biodiversiteit en de kenmerkende 
duinplanten en dieren achteruit gaan 
door woekeraars als de Amerikaanse 
vogelkers. Wist-je-dat: inheemse 
soorten veel meer bijdragen aan de 

biodiversiteit dan uitheemse? Op een 
Amerikaanse eik, bijvoorbeeld, leven 
slechts zo’n 20 andere soorten 
planten, dieren en mossen, terwijl 
dat er op de inheemse eik wel meer 
dan 400 zijn. De Amerikaanse vogel-
kers groeit extra snel door stikstof-
neerslag en de meeste kruiden en 
bloemen van de duinen kunnen daar 
niet tegenop. Het verwijderen van de 
woekerende soorten geeft de echte 
duinplanten en dieren weer volop 
kans.

Verder met natuurherstel
in Duin en Kruidberg
Velsen -  Van half januari tot half maart wordt weer gewerkt aan natuur-
herstel in Duin en Kruidberg. Dit jaar worden dichtgegroeide plekken in 
en langs duinbossen aangepakt: op plekken waar heel veel Amerikaanse 
vogelkers staat wordt geplagd.

Foto: J. v/d Vegt|Natuurmonumenten

In de rechtszaal bleek dat de veroor-
deelde misdadiger Desharo W. 
contact had met een paar van de 
verdachten van de aanslagen. W. is 
inmiddels een bekende van politie 
en de rechtbank. 

Het slachto�er van de vergismoord 
werd op de ochtend van 6 juli 2020 
met zeven kogels in het hoofd en 
bovenlichaam vermoord. Anderen 
haalden de trekker over, W. reed nog 
eens langs om te controleren of 

Kilicsoy wel dood was. Daarvoor 
moet W. 26 jaar zitten.

De vier verdachten die voor de 
rechter stonden hebben allemaal 
niets over hun opdrachtgevers losge-
laten. Wel is er een aanwijzing dat W. 
meer weet: de volgende dag was hij 
volgens de plaatsgegevens bij een 
andere verdachte, van wie die nacht 
een vingerafdruk werd gevonden bij 
de ontplofte supermarkt in 
Beverwijk. 

26 jaar cel voor vergismoord
Regio - Een zware misdadiger zou opdracht hebben gegeven voor de 
aanslagen op Poolse supermarkten in onder andere Beverwijk. Deze 
man, Desharo W. (22), werd drie weken geleden veroordeeld voor 26 jaar 
cel voor betrokkenheid bij een vergismoord eerder in 2020. Waarom hij 
het ook op de supermarkten gemunt had, blijft onduidelijk.

Regio - In gebieden langs de Noord-
Hollandse kust komt meer huidkanker 
voor dan in een gemiddelde Neder-
landse gemeente. Dat blijkt uit de 
zogenaamde kankeratlas, die het Inte-
graal Kankercentrum Nederland 
(IKNL) dinsdag heeft gepubliceerd. De 
atlas toont de 24 meest voorkomende 
kankersoorten in Nederland.
„Er is nog een lange weg te gaan om 
de redenen van alle geogra�sche 
verschillen te begrijpen. Maar de atlas 
is ontworpen om inzicht te bieden en 
zo onderzoek te versnellen, vooral in 
de gebieden die dit het meest nodig 
hebben. Daarnaast kunnen er door de 
inzichten uit de kankeratlas, bijvoor-
beeld op het gebied van longkanker, 
huidkanker en baarmoederhals-
kanker, regionaal preventiebeleids-
maatregelen genomen worden om de 
impact van kanker te reduceren”, 
aldus Valery Lemmens, onderzoeker 
en bestuurder van het IKNL.
KWF laat weten blij te zijn met de 
atlas. „De kankeratlas verschaft onder-
zoekers, politici en burgers inzichten 
die er voorheen niet waren. Het is een 
geweldig middel om tot een gerich-
tere en ook lokale aanpak van kanker-
preventie te komen. Daarom stellen 
we voor GGD’en een bedrag van 6 
miljoen beschikbaar om met lokale of 
regionale plannen te komen”, aldus 
KWF-directeur Carla van Gils. Mensen 
in de kustgebieden, zoals de inwoners 
van Velsen,  worden waarschijnlijk 
langer blootgesteld aan de zon, aldus 
het IKNL. Ook is er in die gemeenten 
een hogere zonkracht.

Meer gevallen 
van huidkanker
in kustgemeenten

IJmuiden - Op het kruispunt van de Saturnusstraat en de Venusstraat zijn 
zaterdagmiddag drie auto’s zwaar beschadigd geraakt bij een aanrijding. Een 
auto op de Saturnusstraat klapte op een auto die op de Venusstraat reed. Deze 
laatste is vervolgens op een geparkeerde auto geklapt die hierdoor zo’n tien 
meter opzij werd gezet. Ook een lichtmast werd beschadigd. De auto op de 
Venusstraat had voorrang, maar volgens getuigen reed de bestuurder zo hard 
dat de andere bestuurder geen tijd had om hier op te reageren. Er was geen 
sprake van letsel, maar de drie auto’s zijn wel zwaar beschadigd. Ze zijn dan 
ook alle drie door een berger opgehaald. De bestuurder die vanaf de Venus-
straat kwam is door de Marechaussee meegenomen naar het bureau op 
verdenking van rijden onder invloed. Tekst en foto: Ko van Leeuwen

Drie auto’s zwaar beschadigd 
bij aanrijding in IJmuiden

Velserbroek - Bij Beauty en Afslank-
studio Velserbroek zijn altijd de aller-
nieuwste methodes te vinden op 
Beauty- en afslankgebied.Nu kunt u 
een verjongingskuur ondergaan 
zonder operaties. De Hydrogen Led is 
een zeer uitgebreide schoonheidsbe-
handeling. Bij een luxe Hydrogen 
LED facial wordt de huid dieper 
gereinigd dan alleen de buitenste 
huidlaag en extra gevoed met 
speciaal bij de huid passende solu-
tion. De behandeling bestaat uit:
- Oppervlakte reiniging
- Dieptereiniging en voeding
- Oxygen spray, Ultrasoon, Koude 
hamer
- Masker, LED Lichttheray en 
Dagcrème

Deze nieuwe Hollywood treatment 
wordt afgesloten met een op de huid 
afgestemde LED-lichttherapie. Na de 
luxe behandeling is de huid direct 
prachtig en verbeterd. Een pijnloze 
heerlijke Topbehandeling! U kunt 
altijd vrijblijvend binnenlopen voor 
vakkundig advies of een gratis 
intakegesprek.

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

Hollywood treatment bij 
Afslankstudio Velserbroek
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Door Ingeborg Baumann

Symaeurope heten Maaike en Synco 
op Instagram en ze postten: ,,De 
reiskoek is op. Of we nieuwe koekjes 
gaan bakken is de vraag. Al 
maanden voelen we ons ietwat 
ontheemd. Alles wat thuis zou 
kunnen zijn, is een vluchtige plek. 
Na een of twee, vaak onrustige 
nachten, pakken we onze spullen 
weer en rijden door. Na Pilion en 
Livadia, is het nieuwe er af en wordt 
het een herhaling van stappen. 
Weer die weg, weer die winkels, 
weer dat stadje. Dus, wat doen we 
dan? Ons gevoel schreeuwt dat het 
even voldoende is. Deze reis. Dit 
land, de camper, het leven in een 
camper. Vandaag starten we met de 
terugtocht naar Nederland. Niet 

met ons staart tussen de benen, 
maar vol verhalen, ervaringen en 
herinneringen. Samen, zoals altijd. 
Daar nemen we de tijd om even op 
adem te komen, een plekje te 
vinden waar we niet hoeven te 
wachten op de wasmachine, een 
lauwe douche hebben of door weer 
en wind naar buiten moeten. Waar 
we niet hoeven na te denken over 

waar, welke boodschappen. Maar 
waar we gewoon naar de Hema 
kunnen... Broodje kroket eten. 
Wandelen met familie, drankje met 
vrienden. Waar de wegen bekend 
zijn en de mensen familie en 
vrienden. Waar we echt thuis zijn...’’

Van acht naar 215 vierkante 
meters
En nu zitten ze tijdelijk in een enorm 
groot en luxe appartement van een 
kennis op het Droste terrein in 
Haarlem. Met een spectaculair 
uitzicht over Haarlem tot Zandvoort 
en IJmuiden. In die 215 vierkante 
meters zitten ze het liefst voor het 
raam en ze hebben de kleinste 
kamer om te slapen. Een deel van 
de spullen uit de camper staat 
verspreid door het huis. De ko�ers 

zijn nauwelijks uitgepakt. Maaike: 
,,Nee, dit wordt geen thuis. We zijn 
nog niet geland daar we zouden 
moeten zijn. Het wordt wél Neder-
land, maar waar weten we nog niet. 
We hebben even stabiliteit en rust 
nodig, als basis om verder te kijken. 
Maar we hebben niet perse een 
eindstation in ons achterhoofd.’’ 
Want hoe nu verder? Ze verkochten 

hun huis in Driehuis, waarbij de 
makelaar meteen al waarschuwde: 
‘Dit krijg je hier in Velsen nooit 
meer’, zegden hun banen op en 
vertrokken op 15 februari 2021. In 
de sneeuw, midden in een 
pandemie om met een camper 
Europa te ontdekken. Dat is gelukt, 
getuige de foto’s en de berichten. 
Een prachtig avontuur. 

Camino de Santiago
Nog maar nauwelijks geland op 
Nederlandse bodem, gaat het dan 
toch weer kriebelen. Ze ‘zijn’ er nog 
niet. Het plan was om in mei 2023 
terug te komen, werk, huis en 
misschien ook nog een studie te 
vinden en het is nog geen mei. Dus 
zegt Maaike: ,,Ik ga de Camino de 
Santiago lopen.’’ Een klein 
bommetje, waarschijnlijk ook voor 
familie en vrienden. Synco gaat - 
natuurlijk, want altijd samen - mee 
als bezemwagen. Maaike: ,,Niet voor 
de spirituele ervaring of om mezelf 
te vinden. Hoewel ik wel gegrepen 
werd, anderhalf jaar geleden, toen 
we op het eindpunt van de 
pelgrimstocht stonden. Hoe vaak in 
je leven heb je de kans om dit te 
doen? Ik ben nu nog relatief jong, 
heb tijd en geld en ben redelijk �t.’’ 
De bedoeling is dat ze elke dag 
ongeveer 25 kilometer gaat lopen 
en dat Synco pakweg elke 100 kilo-
meter de camper neerzet. De tocht 
vanuit Nederland is ongeveer 2500 

km. ,,Op saaie of heel zware 
stukken, zullen we een stuk rijden. 
Maar het eerste deel, van Haarlem 
naar onze Belgische reisvrienden in 
Gent, ga ik sowieso lopen, 250 kilo-
meter langs de Nederlandse kust.” 

Minder woorden
Hun band was altijd al bijzonder 
hecht. Maar nu hebben ze nog 
minder woorden nodig om elkaar te 
snappen. Als het om de grote 
dingen gaat dan. Kletsen doen ze 
samen oeverloos. De intensiteit van 
de contacten die ze tijdens de reis 
op deden, zijn wel een beetje 
anders geworden. ,,Onderweg ga je 
snel de diepte in met mensen. Dat is 
logisch, want zelfs als het klikt, ben 

je toch met twee dagen weer weg. 
Anders dan met mensen die je al 
heel lang kent vanuit Strawberries 
bijvoorbeeld. Daar kun je in de 
kroeg uren mee lopen dollen en 
dan heb je eigenlijk niets bijzonders 
gedeeld. Ook leuk hoor, trouwens. 
Maar anders. Wat we wel weten is 
dat óns geluk, óns leefgeluk niet ten 
koste van alles gaat. We hebben 
toch familie en die hebben ons best 
gemist en wij hen. Dus Nederland 
blijft wel de basis. Waar weten we 
nog niet.’’ 
Een ding is niet veranderd daar in 
dat enorme appartement. ,,Het blijft 
een hele tocht naar het sanitair.’’ Wil 
je Maaike blijven volgen? Instagram 
@opstapmetmaaike.

Velsen - De magische datum van 15 februari was nog net niet bereikt, toen Maaike Huizinga en Synco de Waard 
hun familie, vrienden en inmiddels heel veel belangstellenden via Sociale Media lieten weten dat ze weer naar 
‘huis’ komen. Na 22 maanden de camper als thuis te hebben gehad en kriskras door Europa te hebben gereisd. 

‘We zijn nog niet geland daar waar we moeten zijn’

Maaike en Synco tijdelijk geland in Haarlem. Foto: Ingeborg Baumann

Al die maanden beschouwden Maaike en Synco deze camper als hun thuis. 
Foto: aangeleverd

De camino de Santiago gaat Maaike alleen lopen. Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Parijs – Met recht de trotse belichaming van 
Frankrijk: de hoofdstad Parijs. Parijs is eigenlijk 
een verzameling van allerlei dorpen die door 
de eeuwen heen de grote stad vormden. Die 
dorpen zijn nu grof gezegd de verschillende 
arrondissementen geworden van de stad. Dat 
maakt Parijs heel divers. In Nederland wordt 
vaak gezongen: “Geef mij maar Amsterdam, dat 
is mooier dan Parijs.” Dat kun je eigenlijk niet 
zeggen: want dat is nu net appels met peren 
vergelijken. Beide steden hebben hun eigen 
identiteit en vooral hun eigen charme. Parijs is 
een van de grootste Europese steden en daar 
valt ontzettend veel over te vertellen. In deze 
a�evering van ‘Op reis’ passeren niet de 
bekende bezienswaardigheden de revue, maar 
wordt een wandeling gemaakt door de minder 
bekende wijken met hun bezienswaardig-
heden. En die zijn minstens zo interessant. 
Afgewisseld met wat gezellige en onge-
dwongen gesprekjes in het Frans met Parijze-
naren. Dat maakt zo’n grote stad bijna dorps. 
On y va?  

Binnen drie uur in hartje Parijs
Een comfortabele en snelle reis, want met 
Thalys vanaf Schiphol treinstation stap je 
precies drie uur later uit in hartje Parijs op Gare 
du Nord. Op de dag van deze reportage, 
woensdag 11 januari, had een man net ‘s 
morgens zes mensen op het station gestoken. 
Er waren geen zwaargewonden en de dader 
werd gelukkig snel overmeesterd en gearres-
teerd door de politie. Bij aankomst was veel 
politie op de been en grote delen van het 
station waren afgezet. Vanaf het station begint 
deze wandeling, voornamelijk richting het 
10de, 9de en 19de arrondissement.   

Marché couvert Saint-Quentin 
Vanaf Gare du Nord wandel je over de drukke 
Boulevard du Magenta, die uitkomt op Place de 
la Republique. Een ‘must see’ aan deze boule-
vard op nummer 85-bis is de overdekte 
markthal Marché couvert Saint-Quentin, waar 
je allerlei verse delicatessen kunt vinden. Van 
vis en schaaldieren, tot en met vlees, zuivel, 
kaas, wijnen, oliën, groenten, verse kruiden, 
fruit en bloemen. Wat je ook zoekt, hier vind je 
het. De fraaie constructie van de huidige 
markthal werd in 1865 gebouwd. Een aanrader 
is om in de markthal eens te gaan lunchen bij 
Pardi. Restaurant Pardi heeft een wisselend 
menu en betrekt en bereidt alle verse 

producten rechtstreeks van deze markt en is 
een waar en onvergetelijk genoegen om te 
gaan eten. En dat is te merken, want het is daar 
altijd opvallend druk met lunchende Fransen. 
De bediening is vlot en vriendelijk en was 
direct bereid te poseren voor een foto in deze 
krant, aangevuld met een aangeboden ko�e 
van het huis: erg sympathiek. De markt is 
iedere dag geopend van 8 tot 20 uur, behalve 
op maandag. ‘s Zondags geopend tot 13.30 uur.  

Pittoreske passages
Richting Montmartre, beschikt Parijs over 
bijzondere passages, die zeker de moeite waard 
zijn om eens te gaan ontdekken. Een van deze 
bijzondere passages is de Passage Jou�roy, 
gebouwd in 1845. Het was de eerste passage 
die een dakconstructie kreeg van glas en 
metaal. Deze passage werd in 1974 uitge-
roepen tot historisch monument. In deze 
passages zijn echt bijzondere en unieke winkel-
tjes te vinden. Een ko�estop bij patisserie Le 
Valentin in deze passage, is geen straf. Het 
mooiste gebak en de Franse zoetigheden zijn 
hier te vinden. Diverse varianten van de ‘Vien-
noiserie’ op basis van bladerdeeg, zoals de 
croissant en de pain au chocolat. De croissant is 
van oorsprong een Oostenrijkse uitvinding, die 
een Weense bakker ooit in Frankrijk introdu-
ceerde. Vandaar de naam ‘Viennoiserie’. “We 
hebben eigengemaakte ambachtelijke noten-
taartjes die als warme broodjes over de toon-
bank gaan”, vertelt de Franse jongen achter de 
toonbank trots. Ook hier even een foto voor de 
krant.

Dan nog een bijzondere winkel in deze 
passage: ‘La Maison du Roy’, met de prachtigste 
kerstdecoratie en antiek in Lodewijk XV- stijl, 
een lust voor het oog en een genot om even 
binnen te kijken. Je raakt gelijk aan dit intieme 
winkeltje verknocht. Eigenaresse Carole 
Lemoine en haar zoon bestieren dit pareltje.
“La Maison du Roy bestaat al 20 jaar en ik ben 
nu zes jaar eigenaar van deze fraaie winkel”, 
vertelt Carole. “Deze winkel met kunstige kerst-
decoratie is uniek in Parijs, het is de enige 
winkel in de stad die dit het hele jaar door 
biedt. Alle kerstballen zijn bijzondere stukken 
en zijn handgeblazen en handgemaakt. We 
wisselen collecties in het seizoen af met arti-
kelen voor carnaval en met Pasen bieden wij 
prachtige en stijlvolle paasdecoraties. Op eerste 
verdieping bieden wij allerhande antiek en 
curiosa om je huis warm en stijlvol in te richten”, 
aldus Carole. 

Musée de la vie romantique
Nabij Place Pigalle, bekend om het nachtleven 
en club Le Moulin Rouge’, ligt het straatje Rue 
Chaptal. Daar is op nummer 16 een schattig 
klein museum gevestigd: ‘Musée de la vie 
romantique’, waar je teruggeworpen wordt in 
het tijdperk van de Romantiek in de 19de eeuw. 
Bekend, omdat de van oorsprong Dordrechtse 
schilder Ary Sche�er (1795-1858) daar woonde. 
Ary Sche�er komt uit een kunstzinnige familie; 
zijn vader Bernard Sche�er was een jaar 
hofschilder van koning Lodewijk Napoleon 
Bonaparte (broer van Napoleon), die resideerde 
in het Haarlemse Paviljoen Welgelegen ten tijde 
van de Franse tijd in Nederland. Na de dood 
van zijn vader verhuisde het gezin Sche�er 
eerst naar Brussel en vervolgens in 1811 naar 
Parijs. Ary Sche�er liet zich in 1850 tot Frans-
man naturaliseren. Hij genoot in Frankrijk veel 
bekendheid als schilder. Vooral hoofdthema’s 
met literaire en Bijbelse thema’s karakteriseren 
zijn werk. Bijvoorbeeld zijn bijzondere werk ‘Le 
Gaiour’ (De Vrolijkheid) uit 1832, een tegen-
strijdig tafereel van vrolijkheid met een zekere 
mate van wanhoop. Hij verkeerde in hoge 
kringen en was onder meer bevriend met 
componisten Franz Listz en Frederic Chopin. 
Het museum toont werk van Sche�er, zijn leer-
lingen en tijdgenoten. In het museum is ook 

een kamer gewijd aan George Sand, schrijfster 
en feministe, die naast schandalen en een 
losbandig leven onder meer een relatie had 
met Chopin.
Het museum is vrij te bezoeken en vraagt om 
een vrijwillige bijdrage. In de tuin is een gezel-
lige glazen serre met theesalon voorzien van 
terras. Een aanrader.

Bonjour: wandelen door relatief onbekend Parijs, hoe leuk! 








