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Mededelingen

Jongeren die zich inzetten voor de Velsense 
gemeenschap verdienen allemaal een pluim. 
Wilt u een van die jongeren voordragen voor 
een jeugdlintje? Dat kan voor 3 april 2023. 
Het jeugdlintje is een speciale onderschei-
ding voor jongeren uit Velsen. Een blijk van 
waardering voor jongeren tot 18 jaar die een 
voorbeeld zijn voor anderen.

Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Denk 
aan inzet voor natuur, cultuur of al langere 
tijd vrijwilligerswerk doen. Of jongeren die 
ouderen, zieken of mensen met een beperk-
ing helpen. Maar ook zij die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd. 

Jongere voordragen
U kunt een jongere voordragen door het aan-
meldformulier in te vullen en vóór 3 april 
2023 digitaal te verzenden. Het aanmeld-
formulier kunt u vinden op velsen.nl/jeug-
dlintje. Hier vindt u ook meer informatie 
over het jeugdlintje.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met Kirsten Kamphuis via 
kabinetszaken@velsen.nl of 06 10890446.

De jeugdlintjes worden door de burge-
meester uitgereikt op 26 april 2022 tijdens 
de lintjesregen. 

De fi jnstofsensoren van Hollandse Luchten 
in de IJmond geven nu ongeveer een maand 
data door. Bent u ook benieuwd naar de 
eerste meetresultaten? Kom dan op woens-
dag 8 februari om 19.30 uur naar Café de Zon, 
Voorstraat 54  in Wijk aan Zee. Samen met 
een data-analist en een gezondheids-
specialist gaan we naar de meetresultaten 
kijken.  Ook de drie IJmondwethouders zijn 
aanwezig; wethouder Zalinyan van Heems-
kerk, wet-houder Dinjens van Velsen en 
wethouder Van den Berg van Beverwijk.

We kijken die avond of we de meetvragen van 
de groep kunnen beantwoorden. We gaan ook 
verder in op de data: Waar moet u op letten 
als u naar de Hollandse Luchten kaart kijkt? 
En wat betekenen gemiddeldes en uitschiet-
ers?
Het is een mooie gelegenheid om samen aan 
de slag te gaan en te ontdekken wat de data 
voor ons zouden kunnen betekenen.

Escaperoom bus BL@CK-
MAIL bij het jongerencen-
trum de Branding

Op vrijdag 3 februari van 19.30 uur tot 22.00 
uur staat de Escaperoom bus bij het jonger-
encentrum de Branding, Planetenweg 338 in 
IJmuiden. En is gratis te bezoeken.
Jongeren begeven zich veel online maar zijn 
zich vaak minder bewust van de gevaren die 
dat met zich meebrengt. 
Je kan worden gehackt, je bankrekening ge-
plunderd of afgeperst worden met pikante 
foto’s (dit wordt sextortion genoemd). 
BL@CKMAIL is een game die gespeeld 
wordt in de mobiele escaperoom bus. 

Deze bus is speciaal ontwikkeld om bewust-
wording te creëren onder jongeren (13-25 
jaar) met betrekking tot cybercrime in brede 
zin en specifi ek sextortion. 

Containers voor 30 en 60 liter restafvalzakken
Op plekken waar nu 2 ondergrondse rest-
afvalcontainers naast elkaar staan, is er een 
container met een inworpklep voor een 30 
liter en een voor een 60 liter restafvalzak. 
Dat heeft te maken met het recycle-tarief. Zo 
kunnen inwoners ook kleinere zakken tegen 
een lagere prijs weggooien.
Op de kaart velsen.maps.arcgis.com ziet u de 
precieze locaties van alle containers in Vels-
en. Rechts op de kaart kunt u een keuze mak-
en voor het type container waar u naar zoekt.
In februari 2023 komen op meer plekken 
containers met een kleinere inworpklep voor 

restafvalzakken van 30 liter. We verdelen die 
over alle wijken en willen ze vooral bij hoog-
bouw aanbrengen, omdat in deze woningen 
vaak minder ruimte is voor afvalbakken. Er 
zijn dan 100 restafvalcontainers met een 
kleinere opening voor restafvalzakken van 
maximaal 30 liter. Het aantal liter staat op de 
klep van de container aangegeven. 
De 30 liter containers worden toegankelijk 
voor alle inwoners in een wijk. A¥ ankelijk 
van het gebruik en de ervaringen krijgen op 
een later moment nog meer restafvalcon-
tainers een opening van 30 liter. 

Fotograaf foto: Jimena Gauna
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Was op zo laag mogelĳ ke temperatuur, 
20, 30 of 40 graden. Check ook je 
wasmiddel. Vaatdoekjes e.d. moet je 
vanwege hygiëne heter wassen.

ca.€ 20 per jaar

Zet je volle wasmachine 
op lage temperatuur

30°

Welke jonge held verdient 
een jeugdlintje?

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie 
hiervan is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt 
alleen themavergaderingen.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre¦ ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 

geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen 
van de gemeente en geven daarover gevraagd 
of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden 
daarnaast heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website
wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart 
voor de gewenste wijk.

U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Hier volgen de locaties en 
vergaderdata voor komende maanden. Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum
IJmuiden-Noord Planetenweg 2

(HuurdersRaad WBV) 19:30 uur 8 februari en 8 maart
IJmuiden-Zuid Planetenweg 2 

(HuurdersRaad WBV) 19:30 uur 15 februari en 26 april
Zee- en Duinwijk  Seniorencentrum,

Zeewijkplein 260 19:30 uur Nader te bepalen
* Thema avond

Vergaderingen van de Wijkplatforms Velsen

Begeleiding naar een rookvrij leven
Veel mensen zijn 2023 begonnen met goede 
voornemens. Stoppen met roken staat in de 
top 3, maar is voor velen een uitdaging. Dit 
komt onder andere door de nicotine a¥ an-
kelijkheid. Door hulp in te schakelen wordt 
de slagingskans vergroot. Een rookvrij leven 
is bevorderlijk voor zowel de gezondheid, als 
de portemonnee.

Kosteloze begeleiding 
Rookstopcoaching is voor iedereen kosteloos 
te volgen. Het wordt vanuit de basisverzek-
ering vergoed en er is geen eigen risico van 
toepassing. Eventuele rookstophulpmid-
delen (zoals bijvoorbeeld nicotinepleisters) 
worden eveneens vergoed. 

Rookstopcoaching
In en om Velsen zijn diverse mogelijkheden 
voor zowel individuele als groepsbegelei-
ding.

Individuele begeleiding
• Diverse huisartsenpraktijken in Velsen 

hebben een gespecialiseerde praktijk-
 ondersteuner die rookstopbegeleiding  
 geeft. 
• Informeer hierover bij de assistente van 

de eigen praktijk naar de mogelijkheden. 
Ook kunt u een afspraak maken met de 
huisarts om te overleggen welke stop-
methode het beste bij u past.

 Marjolein van Geissen van Medipro: bel  

 Medipro 088-7867799
 en/of kijk op www.medipro.nl/
 vestigingen/santpoort-noord-burg- 
 weertsplantsoen/ 
• De Rookstoppoli van Beverwijk: bel de 

Rookstoppoli op 0251-265247 en/of kijk 
op www.rkz.nl/rookstoppoli/ 

Groepsbegeleiding
Op dinsdag 7 februari vindt er om 13.00 uur 
een informatiebijeenkomst plaats over de 
cursus Rookvrij! Ook jij? in Sluis 751, Lange 
Nieuwstraat 751 IJmuiden. Aanmelden hier-
voor is niet nodig.

Cursus Rookvrij! Ook jij?
Als u wilt stoppen met roken is het prettig 
wanneer u er niet alleen voor staat. Deel-
name aan groepsbegeleiding verhoogt de 
kans van slagen om te stoppen en gestopt te 
blijven. Maak het uzelf daarom makkelijker 
en meld u aan voor een cursus ‘Rookvrij! Ook 
jij?’. De cursus start op zaterdag 4 maart in 
Sluis 751. Elke zaterdag in maart en april 
(m.u.v. 18 maart en 8 april) van 10.00 uur tot 
11.30 uur wordt de groep begeleid naar een 
rookvrij leven. In een groep kunt u elkaar 
steunen en heeft u één gemeenschappelijk 
doel: stoppen met roken! Wilt u hierover 
meer informatie? Kijk dan op www.rookvri-
jookjij.nl/cursus/noord-holland/stoppen-
met-roken-in-velsen  en/of bel 076-8895195 
om in te schrijven. 

Meldt u aan voor de bijeenkomst:  https://
hollandse-luchten.org/event/data-analyse-
in-de-ijmond/ 

De gesprekken gaan over het dagelijks leven maar zijn soms best �loso�sch. Foto: Ingeborg Baumann

Door Ingeborg Baumann

Hoog gegrepen, dat wel. Maar heel 
belangrijk, dat ook. Het is een 
gegeven dat de maatschappij meer 
en meer polariseert. Terwijl goed 
naar elkaar luisteren en niet je eigen 
mening opdringen in veel gevallen 
beter zou zijn. Het citaat dat het 
gesprek onder de 10- en 11 jarige 
leerlingen op gang moest brengen 
luidde als volgt: ,,Laat mensen hun 
eigen mening hebben, daar hebben 
ze recht op. De problemen 
beginnen pas als je hun mening wilt 
veranderen. Dat is niet alleen onmo-
gelijk en nutteloos maar ook 
onnodig. Het zou saai zijn als 
iedereen hetzelfde dacht. Als je 
mensen hun vrijheid laat, zul je die 
van jou ook vinden.’’ Deze zinnen 
komen uit het boek: ‘Dingen die je 
alleen ziet als je er de tijd voor 
neemt’. 

Baas over alle lokale scholen
Verwoort vertelt eerst wat het 
wethouderschap inhoudt. Hij heeft 
onder andere arbeidsmarkt & 
onderwijs in zijn portefeuille en is 
daarmee dus ‘baas over alle scholen 
in Velsen’. Uiteraard wordt onmid-
dellijk gevraagd of hij dan ook huis-

werk kan verbieden maar helaas, dat 
kan hij niet. Op zijn vraag of juf 
Karen Koster wel eens naar de 
mening van de leerlingen vraagt 
wordt natuurlijk meteen: ‘néé!’ 
geroepen. Verdere vragen over zijn 
functie zijn praktisch en over zaken 
die de gemiddelde burger zich ook 
wel eens afvraagt. ,,Moet je elke dag 
een pak aan en wil je niet eens in je 
trainingspak? Word je niet gek van al 
die camera’s?’’ Laatste omdat deze 
‘les’ een kol�e is naar de hand van 
de lokale pers. Het lijkt ze geen 
makkie om een klas met mondige 
kinderen geboeid te houden met dit 
toch serieuze onderwerp en dat 
willen ze wel eens meemaken. 

Frikadellen 
En dan komen de meningen los. De 
kinderen blijven dicht bij hun dage-
lijks leventje dat op die leeftijd nog 
draait om waarom ze op tijd naar 
bed moeten, waarom ze niet mogen 
rekenen met een rekenmachine, 
waarom ze een kwartier eerder dan 
zij nodig vinden weer uit hun 
warme bed moeten komen en dat 
de een gek is op frikadellen en de 
ander niet. Een meisje merkt heel 
wijs op: ,,Ik vind dat iedereen recht 
heeft op een eigen mening want als 

Velserbroek - In het kader van De Nationale Voorleesdagen bezochten onder andere burgemeester Frank Dales en wethouder Sebastian Dinjens een 
basisschool om het boek van dit jaar: ‘De Kikkerbilletjes van de Koning’ voor te lezen. Een heerlijk boek met een dubbele lading. Wethouder Jeroen 
Verwoort besloot het anders aan te pakken in groep 7 van basisschool De Rozenbeek. Hij deed een poging om een �loso�sche discussie op gang te 
brengen naar aanleiding van een stukje van een Koreaanse boeddhistische monnik over meningen, luisteren, respect en vrijheid.

‘Iedereen heeft recht op een eigen mening’

je alleen luistert zonder je eigen 
mening te geven wordt het saai.’’ 
Verwoort vraagt hoe de kinderen 
omgaan met elkaar als hun 
meningen verschillen. En dan gaat 
het natuurlijk niet over frikadellen. 
,,Als je overal tegenin gaat kun je 
geen vrienden meer zijn’’, zegt een 
jongen. 

Luisteren
Jeroen heeft het inmiddels waar-
schijnlijk moeilijker dan op de 
gemiddelde raadsvergadering. Juf 
Karen grijpt even in. ,,Luister naar 
elkaar!’’ Daar draait de ochtend om 
tenslotte. Vraag: ,,Proberen jullie 
elkaar wel eens van iets te over-
tuigen?’’ Het blijkt dat dit een 
opdracht was die ze afgelopen tijd 
moesten doen in de klas. ,,Dat ging 
best soepel’’, zegt een leerling. Dat 
geeft hoop. Een meisje vertelt dat ze 
niet zozeer probeert te overtuigen 
maar door a�eiden een meningsver-
schil probeert te vermijden. Heel 
diplomatiek natuurlijk. Een ander 
meisje zegt: ,,Ik draag wat ik leuk 
vind en ik vind lekker wat ik lekker 
vind.’’ Prima dus. ,,Je hoeft niet alleen 
die mensen aardig te vinden die 
hetzelfde vinden als ik.’’ Geweldig 
zelfs. Als dan wordt gezegd: ,,Het ligt 

aan het sausje dat erover gaat’’, dan 
gaat het om eten maar is het toch 
bijna een �loso�sche insteek. 

Ik durf dat gewoon te zeggen
Heel serieus wordt het ook even. 
Een jongen die juist vandaag zijn 
eerste schooldag op De Rozenbeek 
heeft, begint over pesten. ,,Pesten 
zou meer gestraft moeten worden. 
Pestkoppen willen alleen maar 
grappig en stoer gevonden worden. 
Ik durf dat gewoon te zeggen!’’ En 
dat is een mening waar geen 
discussie over gevoerd hoeft te 
worden. Nu niet en op latere leeftijd 
ook niet. Dat is gewoon zoals het is. 
En zo is de poging van de 
wethouder toch geslaagd te 
noemen. Een heel belangrijk 
gegeven: luisteren, elkaars mening 
respecteren en die niet in de weg 
laten staan voor vriendschappen, is 
op een �jne manier onder de 
aandacht gebracht. 
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Mededelingen

Jongeren die zich inzetten voor de Velsense 
gemeenschap verdienen allemaal een pluim. 
Wilt u een van die jongeren voordragen voor 
een jeugdlintje? Dat kan voor 3 april 2023. 
Het jeugdlintje is een speciale onderschei-
ding voor jongeren uit Velsen. Een blijk van 
waardering voor jongeren tot 18 jaar die een 
voorbeeld zijn voor anderen.

Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Denk 
aan inzet voor natuur, cultuur of al langere 
tijd vrijwilligerswerk doen. Of jongeren die 
ouderen, zieken of mensen met een beper-
king helpen. Maar ook zij die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd. 

Jongere voordragen
U kunt een jongere voordragen door het aan-
meldformulier in te vullen en vóór 3 april 
2023 digitaal te verzenden.
Het aanmeldformulier kunt u vinden op 
velsen.nl/jeugdlintje. Hier vindt u ook meer 
informatie over het jeugdlintje.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met Kirsten Kamphuis via 
kabinetszaken@velsen.nl of 06 10890446.

De jeugdlintjes worden door de burge-
meester uitgereikt op 26 april 2022 tijdens 
de lintjesregen. 

De fi jnstofsensoren van Hollandse Luchten 
in de IJmond geven nu ongeveer een maand 
data door. Bent u ook benieuwd naar de 
eerste meetresultaten? Kom dan op woens-
dag 8 februari om 19.30 uur naar Café de Zon, 
Voorstraat 54  in Wijk aan Zee. Samen met 
een data-analist en een gezondheids-
specialist gaan we naar de meetresultaten 
kijken.  Ook de drie IJmondwethouders zijn 
aanwezig; wethouder Zalinyan van Heems-
kerk, wet-houder Dinjens van Velsen en 
wethouder Van den Berg van Beverwijk.

We kijken die avond of we de meetvragen van 
de groep kunnen beantwoorden. We gaan ook 
verder in op de data: Waar moet u op letten 
als u naar de Hollandse Luchten kaart kijkt? 
En wat betekenen gemiddeldes en uitschiet-
ers?
Het is een mooie gelegenheid om samen aan 
de slag te gaan en te ontdekken wat de data 
voor ons zouden kunnen betekenen.

Escaperoom bus BL@CK-
MAIL bij het jongerencen-
trum de Branding

Op vrijdag 3 februari van 19.30 uur tot 22.00 
uur staat de Escaperoom bus bij het jonger-
encentrum de Branding, Planetenweg 338 in 
IJmuiden. En is gratis te bezoeken.
Jongeren begeven zich veel online maar zijn 
zich vaak minder bewust van de gevaren die 
dat met zich meebrengt. 
Je kan worden gehackt, je bankrekening ge-
plunderd of afgeperst worden met pikante 
foto’s (dit wordt sextortion genoemd). 
BL@CKMAIL is een game die gespeeld 
wordt in de mobiele escaperoom bus. 

Deze bus is speciaal ontwikkeld om bewust-
wording te creëren onder jongeren (13-25 
jaar) met betrekking tot cybercrime in brede 
zin en specifi ek sextortion. 

Containers voor 30 en 60 liter restafvalzakken
Op plekken waar nu 2 ondergrondse rest-
afvalcontainers naast elkaar staan, is er een 
container met een inworpklep voor een 30 
liter en een voor een 60 liter restafvalzak. 
Dat heeft te maken met het recycle-tarief. Zo 
kunnen inwoners ook kleinere zakken tegen 
een lagere prijs weggooien.
Op de kaart velsen.maps.arcgis.com ziet u de 
precieze locaties van alle containers in Vels-
en. Rechts op de kaart kunt u een keuze mak-
en voor het type container waar u naar zoekt.
In februari 2023 komen op meer plekken 
containers met een kleinere inworpklep voor 

restafvalzakken van 30 liter. We verdelen die 
over alle wijken en willen ze vooral bij hoog-
bouw aanbrengen, omdat in deze woningen 
vaak minder ruimte is voor afvalbakken. Er 
zijn dan 100 restafvalcontainers met een 
kleinere opening voor restafvalzakken van 
maximaal 30 liter. Het aantal liter staat op de 
klep van de container aangegeven. 
De 30 liter containers worden toegankelijk 
voor alle inwoners in een wijk. A¥ ankelijk 
van het gebruik en de ervaringen krijgen op 
een later moment nog meer restafvalcon-
tainers een opening van 30 liter. 

Fotograaf foto: Jimena Gauna
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Was op zo laag mogelĳ ke temperatuur, 
20, 30 of 40 graden. Check ook je 
wasmiddel. Vaatdoekjes e.d. moet je 
vanwege hygiëne heter wassen.

ca.€ 20 per jaar

Zet je volle wasmachine 
op lage temperatuur

30°

Welke jonge held verdient 
een jeugdlintje?

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie 
hiervan is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt 
alleen themavergaderingen.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre¦ ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 

geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen 
van de gemeente en geven daarover gevraagd 
of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden 
daarnaast heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website
wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart 
voor de gewenste wijk.

U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Hier volgen de locaties en 
vergaderdata voor komende maanden. Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum
IJmuiden-Noord Planetenweg 2

(HuurdersRaad WBV) 19:30 uur 8 februari en 8 maart
IJmuiden-Zuid Planetenweg 2 

(HuurdersRaad WBV) 19:30 uur 15 februari en 26 april
Zee- en Duinwijk  Seniorencentrum,

Zeewijkplein 260 19:30 uur Nader te bepalen
* Thema avond

Vergaderingen van de Wijkplatforms Velsen

Begeleiding naar een rookvrij leven
Veel mensen zijn 2023 begonnen met goede 
voornemens. Stoppen met roken staat in de 
top 3, maar is voor velen een uitdaging. Dit 
komt onder andere door de nicotine a¥ an-
kelijkheid. Door hulp in te schakelen wordt 
de slagingskans vergroot. Een rookvrij leven 
is bevorderlijk voor zowel de gezondheid, als 
de portemonnee.

Kosteloze begeleiding 
Rookstopcoaching is voor iedereen kosteloos 
te volgen. Het wordt vanuit de basisverzek-
ering vergoed en er is geen eigen risico van 
toepassing. Eventuele rookstophulpmid-
delen (zoals bijvoorbeeld nicotinepleisters) 
worden eveneens vergoed. 

Rookstopcoaching
In en om Velsen zijn diverse mogelijkheden 
voor zowel individuele als groepsbegelei-
ding.

Individuele begeleiding
• Diverse huisartsenpraktijken in Velsen 

hebben een gespecialiseerde praktijk-
 ondersteuner die rookstopbegeleiding  
 geeft. 
• Informeer hierover bij de assistente van 

de eigen praktijk naar de mogelijkheden. 
Ook kunt u een afspraak maken met de 
huisarts om te overleggen welke stop-
methode het beste bij u past.

 Marjolein van Geissen van Medipro: bel  

 Medipro 088-7867799
 en/of kijk op www.medipro.nl/
 vestigingen/santpoort-noord-burg- 
 weertsplantsoen/ 
• De Rookstoppoli van Beverwijk: bel de 

Rookstoppoli op 0251-265247 en/of kijk 
op www.rkz.nl/rookstoppoli/ 

Groepsbegeleiding
Op dinsdag 7 februari vindt er om 13.00 uur 
een informatiebijeenkomst plaats over de 
cursus Rookvrij! Ook jij? in Sluis 751, Lange 
Nieuwstraat 751 IJmuiden. Aanmelden hier-
voor is niet nodig.

Cursus Rookvrij! Ook jij?
Als u wilt stoppen met roken is het prettig 
wanneer u er niet alleen voor staat. Deel-
name aan groepsbegeleiding verhoogt de 
kans van slagen om te stoppen en gestopt te 
blijven. Maak het uzelf daarom makkelijker 
en meld u aan voor een cursus ‘Rookvrij! Ook 
jij?’. De cursus start op zaterdag 4 maart in 
Sluis 751. Elke zaterdag in maart en april 
(m.u.v. 18 maart en 8 april) van 10.00 uur tot 
11.30 uur wordt de groep begeleid naar een 
rookvrij leven. In een groep kunt u elkaar 
steunen en heeft u één gemeenschappelijk 
doel: stoppen met roken! Wilt u hierover 
meer informatie? Kijk dan op www.rookvri-
jookjij.nl/cursus/noord-holland/stoppen-
met-roken-in-velsen  en/of bel 076-8895195 
om in te schrijven. 

Meldt u aan voor de bijeenkomst:  https://
hollandse-luchten.org/event/data-analyse-
in-de-ijmond/ 



Bekendmakingen

9 februari sessies vanaf 19.30 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. 

Vervolgsessie: Burgerinitiatief woon-
ruimte voor jongeren en starters 
(vanaf 19.30 uur in Raadzaal)

Op 12 mei 2022 is het burgerinitiatief ‘woon-
ruimte voor jongeren en starters’ besproken 
in de gemeenteraad. Dit burgerinitiatief ging 
over het bouwen van betaalbare koopwon-
ingen voor jongeren en starters op de voet-
balvelden die niet of nauwelijks gebruikt 
worden en eigendom zijn van de gemeente. 
Tijdens deze vervolgsessie wordt toegelicht 
hoe het burgerinitiatief is behandeld door 
het college en wat de vervolgstappen zijn. 
Daarnaast wordt inzicht gegeven in de mo-

gelijkheden om een betaalbare woningvoor-
raad te realiseren en te behouden. Dit is een 
vervolg van de sessies van 19 januari, die niet 
kon worden afgerond vanwege tijdsgebrek. 
Doordat dit een vervolgsessie is kan bij deze 
sessie niet worden ingesproken.  

Sessie: Kadernota Veiligheid Velsen 
2022-2026 
(vanaf 19.30 uur in Schoonenbergzaal)

Eenmaal per vier jaar stelt de gemeenteraad 
een nieuwe kadernota Veiligheid Velsen vast. 
Gemeenten hebben met veel veiligheids-
vraagstukken te maken van woonoverlast 
en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, 
huiselijk geweld en ondermijnende crimina-
liteit. E� ectieve inzet van de gemeente op het 
gebied van veiligheid vereist keuzes. Keuzes 
over o.a. prioriteiten en samenwerking met 
veiligheidspartners. 
Deze prioriteiten zijn met de gemeenteraad, 

inwoners, betrokken ambtenaren en partners 
in kaart gebracht. 

Sessie: Startnotitie Beleidsplan Jeugd 
IJmond 
(vanaf 19.30 uur in Rooswijkzaal)

In de IJmond wonen ruim 36.500 kinderen en 
jongeren tot en met 23 jaar. Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen zetten zich er samen 
voor in dat zij gezond en veilig op kunnen 
groeien, dat zij hun talenten, kennis en vaar-
digheden kunnen ontwikkelen en dat zij 
later een bij hen passende plek in de samen-
leving vinden. Gemeenten hebben de verant-
woordelijkheid te zorgen voor goede basis-
voorzieningen, ondersteuning van ouders en 
jeugdigen en voor het bieden van jeugdhulp. 

In deze sessie kan de gemeenteraad in-
put geven op de kaders van het nieuwe be-
leidsplan jeugd 2023-2027 en aangeven of 

de voorgestelde focus op preventie hierbij 
aansluit.

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies.
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot
donderdag 9 februari 12.00 uur aanmelden 
via mail gri�  e@velsen.nl of via het telefoon-
nummer (0255) 567251.

Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 9 februari 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via de 
mail, gri�  e@velsen.nl.
De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog 
vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over boven-
staande onderwerpen en stukken naar 
velsen.raadsinformatie.nl.

NIEUWS VAN DE RAAD  AGENDA VAN DE SESSIES VAN 9 FEBRUARI

Eigenlijk had ik een ander stukje ge-
schreven. Over mijn jeugd in Velsen, 
dat ik er al weer zeven jaar met veel 
plezier woon, en mijn inzet als raadslid 
voor een gezondere, groenere en eer-
lijkere gemeente. Het had ook een half 
jaar geleden of over een half jaar kun-
nen verschijnen. Maar afgelopen week 
inspireerde mij, en daarover vertel ik u 
liever.

Vorige week sprak de gemeenteraad over de 
Silja Europa. Dit noodopvangschip zou tot
1 maart blijven liggen, want dan zou voor 
alle duizend vluchtelingen duidelijk zijn 
waar ze naartoe konden. Maar omdat die 
belofte onhoudbaar bleek voor staatssec-
retaris Van den Burg, vroeg hij tegen de af-
spraak in of het schip zes maanden langer 
kon blijven. Dat bracht ons raadsleden in 
een moeilijke positie: was afspraak simpel-
weg afspraak, of was de situatie veranderd?
Persoonlijk vond ik het laatste. En wisten 
we wel écht wat onze inwoners vonden? Er 

waren geen problemen geweest.
Natuurlijk waren er tegenstanders te ho-
ren, maar hadden de positieve inwoners of 
de vluchtelingen aan boord ook een stem? 
Daarom stelden we als GroenLinks voor om 
met Velsen-Noord in gesprek te gaan, zodat 
de inwoners de voorwaarden kunnen be-
palen waaronder de Silja Europa misschien 
langer kan blijven.
Want reken maar dat Van den Burg bereid 
is om met geld over de brug te komen en dat 
kan in Velsen-Noord goed gebruikt worden. 
Er werd stevig gediscussieerd in de raad, 
maar dat ons voorstel werd aangenomen, 
vond ik hoopvol. Mij lijkt in gesprek gaan 
met inwoners over de veranderde situatie 
voor de vluchtelingen ook het eerlijkst.

Verder vond ik het positief voor een
betere luchtkwaliteit in de IJmond dat 
Frisse Wind bekendmaakte dat ze naast de 
rechtszaak tegen Tata Steel nu ook een mas-
saschadeclaim voorbereiden. Individueel 
maken inwoners die gezondheidsschade 

oplopen door het bedrijf geen kans, maar 
gezamenlijk wordt hun stem wél gehoord.
Tot slot werd ik geraakt door hoe onze
zwijgzame planeet zaterdag een groene 
stem kreeg: in Den Haag demonstreerden 
duizenden mensen tegen de 17,5 miljard 
euro die Nederland jaarlijks uitgeeft aan 
fossiele subsidies (48 miljoen euro per 
dag!).
Deze gebeurtenissen inspireren mij om me 
extra in te zetten voor een eerlijke,
gezonde en groene samenleving, en een 
stem te geven aan wie of wat niet altijd ge-
hoord wordt. Heeft u een zorg of tip die u 
met me wilt delen?
U kunt me bereiken via
m.j.hoekstra@groenlinksvelsen.nl.

Raadscolumn MaartenJan Hoekstra (GroenLinks):
wat niet gehoord wordt een stem geven

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Dokweg 27A, legaliseren veranderen 

indeling (21/01/2023) 9813-2023
• Fazantenlaan 35, plaatsen dakkapel 

(23/01/2023) 10197-2023
• Breesaapstraat 52, afwijken bestem-

mingsplan voor opbouw en 21 apparte-
menten (27/01/2023) 12245-2023

• Steigerweg 5-8000 (kad. 3010) en 
naast 8 (kad. 3112), bouwen bedrijfs-
panden (27/01/2023) 12260-2023

Velsen-Zuid
• Stelling 55, aanleggen toegangspad 

(26/01/2023) 11337-2023
• nabij Stelling 55, bouwen steiger 

(26/01/2023) 11339-2023
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 283, legaliseren 

kamergewijze verhuur (4 kamers) 
(27/01/2023) 12087-2023

Santpoort-Noord
• Dijkzichtlaan 17, plaatsen dakkapel 

(achterkant) (22/01/2023) 9897-2023

WELSTAND

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kromhoutstraat 20, uitbreiden loods 

(achterkant) (24/01/2023) 134605-
2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Driehuis
• Hofdijklaan 17, bouwen tuinhuis/
 schuur (26/01/2023) 5022-2023

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Havenfestival 2023”, 24 juni 2023 van 

12:00 tot 22:00 uur en 25 juni 2023 van 
12:00 tot 20:00 uur, locatie: Haven-
gebied t.h.v. Trawlerkade (21/01/2023) 
9804-2023

• “Boer&Markt”, op 18 juni 2023 van 
10:00 tot 16:00 uur, locatie: Stadspark 
(22/01/2023) 9880-2023

• “Koningsspelen 2023”, op 20 april 
2023 van 09:00 tot 12:00 uur, locatie: 
Kennemerstrand (24/01/2023) 10724-
2023

• “Dutch Sunday Cup”, op 29 januari, 
12 maart, 2 april, 8 en 22 oktober, 26 
november en 17 december 2023 van 
10:30 tot 15:00 uur en “Open Neder-
lands Kampioenschap 2023”, op 4 en 
5 november 2023 van 09:00 tot 16:00 
uur, locatie: IJmuiderslag zone 2 en 3 
(24/01/2023) 10986-2023

Santpoort-Zuid
• “Circuitcamping de Elta”, van 24 t/m 

28 augustus 2023, locatie: Sportlaan 3 
(21/01/2023) 9809-2023

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen -
reguliere procedure
IJmuiden
• Seinpostweg 70, bouwen opslagloods 

(24/01/2023) 117365-2022
Velsen-Noord
• Wijkermeerweg bij 7 (VOB-kade), ti-

jdelijk (6 maanden - tot 1 maart 2023) 
gebruiken voor noodopvang (inclus-
ief ondersteunende bouwwerken 
en werkzaamheden) (24/01/2023) 
106632-2022

Santpoort-Noord
• Paramaribostraat 46, plaatsen dakka-

pel (voorkant) (24/01/2023) 142478-
2022

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C 

(paviljoen 1 en 2), brandveilig gebruik 
opvang-locatie (24/01/2023) 113447-
2022

Velserbroek
• Marie Jungiusstraat 10, plaatsen dak-

kapel (achterkant) (26/01/2023) 5974-
2023

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kromhoutstraat 44, tijdelijk (10 jaar) 

gebruiken voor horeca 3 (26/01/2023) 
134399-2022

Verleende standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15 
IJmuiden
• “Verkoop van bloemen planten”, ver-

lenging (5 jaar) woensdag t/m zaterdag 
van 7 januari 2023 t/m 31 december 
2027, locatie: Kennmerplein/hoek 

Kennemerlaan (19/01/2023) 140274-
2022

Velserbroek
“Verkoop van Vietnamese snacks”, verleng-
ing (5 jaar) elke zaterdag van 7 januari 2023 
t/m 31 december 2027, locatie: Ster Bastion 
(19/01/2023) 135215-2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
“Dutch Sunday Cup”, 29 januari, 5 maart, 
2 april, 8 oktober, 22 oktober, 26 novem-
ber en 17 december 2023 van 10:30 tot 
15:00 uur, locatie: IJmuiderslag zone 2 + 3 
(26/01/2023) 10986-2023

Overige bekendmakingen 
•  Voornemen tot uitgifte gemeente ei-

gendom: Een perceel grond gelegen 
aan Oostlaan te Velserbroek, kadas-
traal bekend als gemeente Velsen, 
sectie P, nummers 170, 262 en 263 alle 
geheel, gezamenlijk groot 41.885 m2, 
voor één jaar in geliberaliseerde pacht 
uit te geven.

•  Aanwijzen van 2 parkeerplaatsen 
ten behoeve van het opladen van ele-
ktrische voertuigen Bloemendaalse-
straatweg t.h.v. nummer 26 in Sant-
poort-Zuid.

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.
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LEZERSPOST

Het bewijs dat we het nieuwe jaar 
met veel spektakel zijn ingegaan is 
nog wekenlang te zien.

Waarom niet je eigen vuurwerkver-
pakking opruimen? Nog steeds kom 
ik vuurwerkafval tegen. Zelfs de 
herfstbladeren die opgehoopt tegen 
gevels en andere obstakels opge-
waaid zijn onveilig. Ze zijn glad en 
glibberig en het geeft de buurt een 
verloederde aanblik. Waar is de tijd 
dat de mensen hun eigen straatje 
schoon hielden? De papierbak is hier 
niet ver vandaan, de ton waar het nu 
in zit is daar niet geschikt voor, die 
wordt door HVC niet geleegd, laat 
staan dat hij wordt opgehaald. Op de 
plek waar nu de ton staat heeft een jaar lang restanten van het vorige 
vuurwerk gelegen. Het is door weersinvloeden afgesleten. Scootmobielen 
kunnen er nauwelijks langs.

Terug van boodschappen doen blijf ik met mijn voet in een verdwaald 
stuk ijzerdraad haken. Met een grote smak klap ik met mijn gezicht tegen 
de grond. Met als gevolg dat mijn gezicht nog meer kleuren heeft dan 
een regenboog, mijn knieën dik zijn en mijn bril kapot.

Inwoners van IJmuiden maak geen rotzooitje van jullie stad en gemeente 
houd uw stad veilig en schoon, ook oudere mensen willen veilig over 
straat.

Mijn blauwe plekken gaan wel weer over maar stel dat ik iets gebroken 
had? Op mijn leeftijd kan dat fataal zijn.

Tineke Schuit, Inwoner van IJmuiden.

Dit wil ik even kwijt

Vanaf 13.00 uur is er een dierenfoto-
graaf in de winkel tot 18.00 uur. Van 
Roijen Dierenspecials doet deze 
leuke actie al veertig jaar en menig 
hond of kat is inmiddels al gefotogra-
feerd door deze vaste fotograaf. 
Naast de leuke set foto’s zijn er arti-
kelen verkrijgbaar om uw huisdier op 
te laten zetten, zoals een sleutel-

hanger of bijvoorbeeld een ‘hier 
waak ik’ bordje. De fotograaf zal u 
hier graag meer over vertellen.  Voor 
vragen kunt u altijd bellen,  telefoon-
nummer: 023-5390926. 

Van Roijen Dierenspecials, Hoofd-
straat 158, Santpoort. https://www.
vanroijendierenspecials.nl/. 

Gratis foto van uw hond of kat 
bij Van Roijen Dierenspecials
Santpoort-Noord - Donderdag 9 februari is het weer zo ver. De honden en 
katten van Santpoort en omgeving mogen weer poseren voor een gratis 
foto. Uw hond en/of kat kan worden vereeuwigd bij van Roijen Dieren-
specials in Santpoort. Of honden en katten natuurlijk. In ieder geval 
worden uw geliefde huisgenoten vastgelegd door een professionele 
dierenfotograaf.

Leuk, een gratis foto van uw hond of kat. Foto: aangeleverd

Zijn wens was om een schilderij te 
verkopen. Twee begeleiders wisten 
van deze wens en zagen bij meer-
dere bewoners creatief talent. Dat 
bracht hen op het idee om te expo-
seren. Het werd een expositie bij 
Sluis 751. De wens van Robert Jan is 
uitgekomen. Door deze expositie 
heeft hij twee werken verkocht!

Robert Jan: ,,Het is zo bijzonder! Ik 
heb twee schilderijen van meeuwen 
verkocht. Ik heb leren schilderen met 
het tien-stappen boek, nu kan ik ook 
schilderen met een afbeelding als 
voorbeeld. Ik vind het belangrijk dat 
ik lekker bezig ben op een dag, dat 
vind ik leuk. Ik heb dit mijzelf aange-
leerd, met hulp van de begeleiding.”

Werken bij De Waerden is kijken 
naar mogelijkheden van mensen
IJmuiden - Werken met mensen met een verstandelijke beperking is meer 
dan alleen zorgen. Het is samen kijken naar de mogelijkheden. Bij de 
woonlocatie van De Waerden op de Rambonnetlaan in IJmuiden, woont 
Robert Jan. Robert Jan schildert graag.

Robert Jan voor het schilderij dat is verkocht. De expositie werd geopend door 
wethouder Marianne Steijn. Foto: aangeleverd

Aan de Wüstelaan vlakbij het chalet-restaurant Boschbeek staat een bank, 
die deels opgaat in het grote groen van het Burg. Rijkenspark, waardoor hij 
haast onopvallend wordt. Maar dat is hij niet.

Het houten zitgedeelte rust op vier kleine pijlers van gemetselde 
bakstenen en wordt als het ware op sierlijke wijze omarmd door een dito 
kraag, die als leuning dient. Daarbovenop prijkt het jaartal 1941.

Naar aanleiding van welke gelegenheid is deze bank geplaatst? Of is het 
gewoon een bank in het park? Maar dan wel een, waar qua vorm veel 
meer aandacht aan is besteed.

Zou hij geplaatst zijn ter ere van burgemeester Rijkens, als waardering 
voor zijn inspanning om dit bosrijke deel van Velsen te bestemmen tot 
openbaar park? Dan is dat wel redelijk laat: negen jaar nadat hij burge-
meester af was. Maar dan nog: zijn naam zou dan toch wel op de bank 
vermeld moeten staan.

Ook gaat het verhaal, dat de bank een cadeau was voor een zekere notaris 
Boerlage uit Santpoort-Zuid in verband met zijn zilveren jubileum. Maar 
zeker is dat niet. Buiten dat: krijgt een notaris op zijn zilveren jubileum als 
cadeau een bank in een openbaar park? Dan moet hij wel veel voor de 
Santpoortse gemeenschap betekend hebben.

Als men uitgaat van de stelling van de middeleeuwse monnik en �losoof 
Willem van Ockham, ook wel Ockhams scheermes genoemd, dan moet uit 
de veelheid van verklaringen die met de minste aannames gekozen 
worden. Kortom de meest eenvoudige verklaring is meestal de beste. Dus 
op een mooie plek met uitzicht is een fraaie bank geplaatst in het jaar 
1941. Punt uit.

Maar toch... het blijft schuren!

Oproep
Heeft u bruikbare informatie over de geschiedenis van deze mysterieuze 
bank aan de rand van het Burg. Rijkenspark -elk zinvol detail kan helpen-, 
zou u deze dan willen mailen naar: info@stichtingsantpoort.nl? (Stichting 
Santpoort, Tekst: Jos Diekstra. Foto: Tialda Willems). 

Een mysterieuze bank

Santpoort-Zuid - Zaterdag 11 
februari is er weer Repair Cafe in ’t 
Brederode Huys. Een paar weetjes: Het 
Repair Cafe opent de deuren elke 
tweede zaterdagmiddag van de 
maand. Er staan ruim 20 vrijwilligers 
voor u klaar. Maar liefst 55% van de 
reparaties lukt en afgelopen januari 
was dat zelfs 64%. En 15 % wordt in 
een vervolgsessie gerepareerd. Ook 
lastige reparaties hebben kans van 
slagen, soms moeten er wel nieuwe 
onderdelen besteld worden. Een 
enkele keer is het in een tel opgelost: 
de radio doet het weer met nieuwe 
batterijen of het zeeppompje functio-
neert weer als er zeep in gedaan 
wordt! Het Repair Café is dit seizoen 
van 13.30 tot 16.00 uur geopend op 
de volgende zaterdagen: 11 februari, 
11 maart, 8 april en 13 mei. U bent van 
harte welkom in ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid. 

Repair Café
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Velsen - Senioren Vereniging Velsen 
organiseert een dagtocht naar 
Rotterdam op woensdag 15 februari 
2023. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Rotterdam verkennen vanaf het 
water met de rondvaartboot, een 
stadstour met de luxe touringcar en 
als afsluiting Rotterdam in het klein 
aanschouwen in Miniworld. Uiteraard 
krijgt u ko�e met gebak en de lunch 
wordt genuttigd bij het drijvend 
restaurant De Zwarte Zwaan. 

De opstapplaatsen zijn: 08.30 uur bij 
De Dwarsligger in IJmuiden, 08.45 
uur bij De Naaldkerk in Santpoort-
Noord en om 09.00 uur bij De 
Hofstede in Velserbroek. Rond 18.00 
uur is weer de aankomst in Velsen. U 
kunt zich opgeven bij Margriet, tele-
foon: 06-55847976 en op vrijdag-
middag bij Ans Valk van de klaverjas-
club in Dorpshuis Het Terras of recht-
streeks via de website https://
svvelsen.nl/dagtocht-15-2-2023/.

Senioren Vereniging Velsen 
organiseert een dagtocht

Groep 7 Bosbeekschool. Foto: ju�rouw Gerry Eussen

Velsen - Dankzij de gemeente Velsen 
is het ook voor 2023 mogelijk 
geworden om de basisscholen in 
Velsen een bezoek in de klas te 
brengen. Maar liefst zeventien basis-
scholen hebben Rob Kortekaas en 
Angelique Schipper uitgenodigd om 
te vertellen over wat een beheerder 
en schrijfster doen op de Ruïne van 

Brederode. Het boek ‘Ju�rouw 
HEndriKS, de Vloek van de Ruïne van 
Brederode’ gaat over de geschiedenis 
van de Ruïne en de 18 Heren van 
Brederode én de laatste kasteel-
vrouwe Yolande de Lalaing. De lessen 
zijn een groot succes, omdat er niet 
alleen verteld wordt, maar de 
kinderen ook actief mogen 

meespelen. Vorig jaar was vanwege 
Corona de Bosbeekschool de proef-
school met een online-les. Dit jaar 
konden Kortekaas en Schipper daar 
groep 7 in de klas zelf bezoeken. Zie 
voor meer informatie over het boek de 
website ju�rouwhendriks.nl. Het boek 
is in alle schoolbibliotheken aanwezig 
en in de bibliotheek van Velsen.

Brederode in de klas groot succes!

Driehuis - Kun je zingen en/of 
speel je een muziekinstrument? 
Lijkt het je leuk om andere muzi-
kale kinderen te ontmoeten en 
voor publiek op te treden? 

Doe dan mee met deze leuke 
muziekwedstrijd! Je hoeft geen 
les te hebben bij Koel om mee te 
doen. Meedoen is ook gratis! 

Alle informatie kun je vinden op 
https://www.bijkoel.nl/
muziekwedstrijd/. 
Aanmelden kan nog tot 1 maart. 
Foto: aangeleverd

Muziekschool Koel organiseert 
Muziekwedstrijd Velsen voor kids!

Over nodig gesproken: Bij Korstanje 
staan ze altijd voor je klaar om je te 
helpen de goede keuze te maken, 
uitstekende service te verlenen en 
eventueel nodige reparaties te 
verrichten. Zonder dat je drie weken 
hoeft te wachten op een monteur die 
dan ‘ergens tussen 9 en 6’ langskomt 
en waarvoor je alleen aan voorrijd-
kosten al een kapitaal kwijt bent.

Inmiddels zit zoon Frank Korstanje al 
12 jaar in de zaak. Want toen vader 
Frans 64 werd zei hij: ,,Wat gaan we 
verder doen?’’ Het antwoord van 

Frank was resoluut: ,,Als het moet 
neem ik het direct over!’’ En zo 
geschiedde. Belangrijk momenteel is 
natuurlijk het energieverbruik van de 
apparatuur en daar kan het team van 
Korstanje je alles over vertellen.

En vader Frans? ,,Ik heb er nog steeds 
lol in, als het nodig is spring ik in. 
O�cieel ben ik al lang gestopt maar 
ze zien me nog steeds door de 
omgeving karren. Voor een storinkje, 
een probleempje en noem maar op. 
Maar de apparatuur wordt steeds 
duurzamer. Dat is wel een voordeel.’’ 

Korstanje voor wassen en drogen
Santpoort-Noord - Eigenlijk weten ze niet beter in Santpoort en de rest 
van Velsen. Voor alles wat te maken heeft met ‘wassen en drogen’ moet je 
bij Korstanje Euronics op de Hagelingerweg zijn. Zo simpel verwoordt de 
nestor en oprichter van het bedrijf Frans Korstanje het tenminste. Inmid-
dels is de zaak in nog veel meer gespecialiseerd. Die wasautomaten en 
drogers maar ook koelkasten, led-TV’s, alles voor Internetaansluitingen 
en inbouwapparatuur. En alle klein huishoudelijke apparatuur die je 
maar nodig zou kunnen hebben.

De nestor van Korstanje duikt als het moet nog met zijn hoofd in een wasmachine. 
Foto: aangeleverd

Meteen vanaf het eerste leerjaar 
krijgen de leerlingen tien lesuren 
techniek in de week. In de onder-
bouw maken ze kennis met de vier 
richtingen van de bovenbouw. Deze 
richtingen, oftewel ‘pro�elen’ zijn op 
deze school; 
· Maritiem en Techniek,
· Bouwen Wonen en Interieur,
· Mobiliteit en Transport 
· Produceren, Installeren en Energie 

(metaal-, elektro-, en 
installatietechniek). 

In het tweede leerjaar volgen alle 
leerlingen de lessen Praktische 
Pro�el Oriëntatie. In een periode van 
acht weken maken ze een blokuur 
per week kennis met steeds één 
pro�el. Behalve deze praktijklessen 
op school volgen de leerlingen ook 
een gastles en is er een bedrijfsbe-

zoek. Dit is mogelijk door de uitste-
kende samenwerking tussen de 
school en het bedrijfsleven in deze 
regio.

Alle pro�elen bieden een grote vari-
atie aan keuzevakken, hierdoor is de 
school voor iedere vmbo leerling met 
belangstelling voor techniek heel 
aantrekkelijk. Ook voor meisjes is er 
een breed en aantrekkelijk aanbod. 
Om meisjes de gelegenheid te geven 
om kennis te maken met de school is 
er op 7 februari een Girls Night! 
(aanmelden kan via de website van 
de school).

IJmuiden - Leerlingen met passie voor techniek kunnen terecht bij Tech-
nisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden. Deze twee vmbo 
scholen zijn gehuisvest in één gebouw en vormen samen de leukste tech-
nische school van Nederland!

Volop keuzes bij TCV en MCIJ
Leerlingen met passie voor techniek zijn op hun plek bij Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden. Foto: aangeleverd
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Onder begeleiding van de nieuwe 
knutseljuf Monique staat er elke keer 
een andere nachtdierenknutsel 
centraal. Zo kunnen kinderen op 12 
februari een handpop van een 
bosdier maken, op 15 februari een 
dierenmodel van papier-maché 
beschilderen en op 22 februari een 
Uilen-dromenvanger maken.
De activiteiten zijn geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar met begelei-
ding van een ouder en kost 4 euro 
naast de entreeprijs voor het 
museum. Na de creatieve bezigheid 
kan er ook een bezoek worden 
gebracht aan de leuke interactieve 
tentoonstelling ‘Over Nachten’.  Met 
een speurtocht en vele spelletjes kan 
er met veel nachtdieren kennis 
gemaakt worden. Die mag je niet 
missen en is nog tot en met 5 maart 
te bezoeken. Enthousiast geworden? 
Voor alle gezinsleden kunt u een tijd-
slot voor het museum reserveren op 

de website en voor uw kind een 
plekje voor de knutselworkshop. Bij 
de kassa kunt het knutselpakket 
afhalen. Er is gedurende dit uur plek 
voor 20 kinderen. 

Voor meer informatie zie www.
pietervermeulenmuseum.nl. 

Nachtdieren-knutseldagen in 
het Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - De knutseljuf van het Pieter Vermeulen Museum heeft er zin in! 
Wie komt er gezellig knutselen? Zondagmiddag 12 februari van 13.00 tot 
15.00 uur en woensdagmiddag 15 en 22 februari van 13.00 tot 14.00 uur 
zijn er speciale knutselmiddagen in het Pieter Vermeulen Museum.

Knutseljuf Monique heeft er alvast 
veel zin in. Foto: aangeleverd

Werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden 
richten zich nu op de railbaan van het 
binnenhoofd, aan de kanaalzijde. De 
deuren van de Noordersluis zijn 
roldeuren die door middel van rolwa-
gens over een railbaan onder water 
bewegen. De komende vier weken 
vinden diverse werkzaamheden 
plaats, waaronder de voorbereiding 
voor het wisselen van de railbaan. Zo 
wordt in deze fase onder meer een 
baggerpomp ingezet om zoveel 
mogelijk slib, zand en andere veront-
reiniging op en rond de railbaan te 
verwijderen. Ook zullen wrijfstijlen 
(stootranden ter bescherming van de 
betonwanden van sluizen én 
schepen) in de kolk worden 
vervangen en hersteld. Daarnaast 
vinden er werkzaamheden plaats aan 
de railbaan die, in de tweede fase, 
medio februari wordt geplaatst.

Over de Noordersluis
De Noordersluis is opgeleverd in 1929 
en is 400 m lang, 50 m breed en 15 m 
diep. De Noordersluis is daarmee na 
Zeesluis IJmuiden de grootste sluis 
van het sluizencomplex in IJmuiden. 
De werkzaamheden zijn nu nodig 
omdat de Noordersluis minimaal drie 

jaar langer wordt ingezet. Dus ook na 
de ingebruikname van Zeesluis 
IJmuiden, die ter vervanging van daae 
Noordersluis is aangelegd. Reden is 
dat de bouw van de zoutdam (maat-
regel Selectieve Onttrekking) nog niet 
gereed is. De zoutdam gaat er voor 
zorgen dat het extra zout wat binnen-
komt via de zeesluis ten opzichte van 
de Noordersluis weer wordt afge-
voerd naar zee. Tot dat moment wordt 
er geschut op aanbod. Afhankelijk 
van het formaat van een schip of het 
getij, wordt er via de Noordersluis of 
via de zeesluis geschut.

Hinder
Tijdens de eerste fase is de Noor-
dersluis voor de scheepvaart 12 uur 
per dag gestremd, tussen 7.00 en 
19.00 uur. In de tweede fase, vanaf 20 
februari, is de Noordersluis volledig 
gestremd. Scheepvaart kan tijdens de 
stremming gebruik maken van 
Zeesluis IJmuiden. Voetgangers en 
(brom)�etsers die gebruik maken van 
de sluizenroute ondervinden geen 
hinder van de werkzaamheden.
Zei elders in deze editie Typisch 
IJmuiden, waarin Erik Baalbergen 
uitlegt wat de selectieve onttrekking 
inhoudt. 

Onderhoud aan Noordersluis
IJmuiden - Rijkswaterstaat voert de komende zeven weken groot onder-
houd uit aan de Noordersluis in IJmuiden. De verschillende onderhouds-
werkzaamheden vinden plaats omdat de sluis minimaal drie jaar langer 
wordt ingezet om de zoutlast op het Noordzeekanaal te beheersen, na de 
ingebruikname van Zeesluis IJmuiden. Om te zorgen dat de Noordersluis 
de komende jaren beschikbaar blijft, vindt nu extra onderhoud plaats.

Groot onderhoud Noordersluis. Foto: aangeleverd Rijkswaterstaat

AGENDA
VRIJDAG 3 FEBRUARI 

Vereniging Santpoorts Belang: De 
�lm Madres Paralelas met onder 
andere Penélope Cruz. Met Madres 
Paralelas komt de Spaanse meester 
Pedro Almodóvar opnieuw met een 
fascinerende blik op moeders en 
moederschap. Aanvang van de �lm 
is 14.00 uur en de toegang is gratis.
’t Brederode Huys, Blekersveld 50, tel. 
023-5383016 zie ook: www.sant-
poortsbelang.nl.

Klaverjassen bij Stormvogels: Elke 
vrijdag aanvang 20.00 uur klaver-
jassen  in de sfeervolle kantine van 
IJVV Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat. Kom langs of neem contact 
op met Gerrit Jongejan 
(06-50923741)

Theater de 3Klank: Bigband 
Seabreeze geeft een gratis toegan-
kelijk concert. Ze spelen spetterende 
swingende bigband muziek met 
twee speciale gastsolisten: Saxofo-
nist en bandleider Sebastian Ohm en 
zanger Matthijs Sala. Na a�oop van 
het concert is er nog een jazz 
jamsessie! Het concert start om 20.00 
uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. 
Driehuizerkerkweg 34A in Driehuis

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
Museumhuis Beeckestijn:  Huis open 
van 11.00 -16.00. Toegang 7 euro p.p. 
Tickets online www.museumhuizen.
nl en aan de deur.

Zee- en Havenmuseum: Maritieme 
foto- en kaartenruilbeurs in het 
museumcafé. Trefpunt voor liefheb-
bers van koopvaardij en visserij. De 
ruilbeurs is gratis na betaling van 
entree (museumkaart en vrijkaart 
geldig). Het museum is regulier 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

’t Mosterdzaadje: Beethoven, 
aanvang 15.00 uur. 15.00 uur Patrick 
Hopper, Opus 2 nr. 3; Opus 2 nr. 2 en 
Opus 53 (Waldstein). ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord 023-5378625. Zaal open half 
uur voor aanvang, bijdrage wordt op 
prijs gesteld. www.mosterdzaadje.nl. 

ZONDAG 5 FEBRUARI 

’t Mosterdzaadje: De Zoete Inval, 
aanvang 15.00 uur. Cor van Sliedregt 
- gitaar, mandoline, bouzouki, Rob 
Keene - viool, concertina, Martie 
Jonker - �uiten, concertina, Irene van 
der Laan - draailier, nyckelharpa, 
percussie, Danielle Janssen - 
contrabas, lumberjack. Hollandse 
anonieme instrumentale dansmu-
ziek de Gouden Eeuw. ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord 023-5378625. Zaal open half 
uur voor aanvang, bijdrage wordt op 
prijs gesteld. www.mosterdzaadje.nl.

Museumhuis Beeckestijn: Huis open 
van 11.00 -16.00. Toegang 7 euro p.p. 
Tickets online www.museumhuizen.
nl en aan de deur. Rondleiding Huis 
en tuinen. Aanvang 11.00 uur. 
Aanmelden via : www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn. 

MAANDAG 6 FEBRUARI 
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.

WOENSDAG 8 FEBRUARI
Kringloopwinkel OIG IHD aan de 
Industriestraat 66 IJmuiden geopend 
van 9.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten 
bate van activiteiten en evene-
menten voor gehandicapten en 
ouderen in de gemeente Velsen.

VRIJDAG 10 FEBRUARI
Klaverjassen bij Stormvogels: Elke 
vrijdag aanvang 20.00 uur klaver-
jassen  in de sfeervolle kantine van 
IJVV Stormvogels aan de Zuiderkruis-
straat. Kom langs of neem contact 
op met Gerrit Jongejan 
(06-50923741)

Buurtmaaltijd Hart voor IJmuiden: 
Het wordt een gezellige avond met 
maaltijd en de mogelijkheid om 
andere mensen te ontmoeten. Er zijn 
geen kosten aan de maaltijd 
verbonden. Inloop vanaf 17.30 uur, 
aanvang maaltijd 18.00 uur op Lange 
Nieuwstraat 751. Opgeven kan via 
hartvoorijmuiden@gmail.com of 06 
24 43 35 48.

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 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 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). De 
tentoonstelling is nog tot 5 maart 
2023 te bekijken.

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

HOOGOVENSMUSEUM
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 modelspoor-
baan. In het kader van de 85e editie 
van het Tata Chess Tournament een 
mini tentoonstelling 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. 

DE HOFSTEDE
Schildersclub Velserhooft, onder 
leiding van Afke Spaargaren, expo-
seert 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 Schil-
dersclub Velserhooft is te verkrijgen 
bij Afke Spaargaren. afke.spaar-
garen@gmail.com. 

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. 

NATUUR-EXPOSITIE BIJ VERENIGING
SANTPOORTS BELANG

Beeldend kunstenaar Barta de Broe-
kert is gefascineerd door de gelaagd-
heid in de natuur. Door het gebruik 
van verschillende technieken, maar 
ook door de keuze van haar onder-
werpen, probeert ze een vorm van 
gelaagdheid te vinden en deze op 
papier of doek over te brengen. 
Adres: ’t Brederode Huys, Blekersveld 
50 in Santpoort-Zuid. Bezichtigings-
tijden: 15 januari tot 19 februari, elke 
dinsdag 13.30 tot 15.30 uur en op 
afspraak 06 21597751

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. Het gebeurt onder 
je ogen, zonder dat je het ziet. Ook in 
Velsen. CoMensha (coördinatiecen-
trum tegen mensenhandel) en Stich-
ting Open Mind zijn initiatiefnemers 
van deze tentoonstelling. Van 18 
januari t/m 8 februari 2023 zijn de 
portretten te zien op Plein 1945.

VISSERHALLEN IJMUIDEN
Expositie ‘Tussen de regels’ van Frank 
Ruijter op 11 en 12 februari 2023. 
Frank Ruijter heeft zijn hele leven 
gewerkt aan een zeer gevarieerd 
oeuvre waarbij zijn ontmoetingen en 
waarnemingen een grote rol 
speelden in de keuze van zijn onder-
werp en materiaal. Van 13.00 tot 
17.00 uur. Het is een verkoopexpo-
sitie met muzikale intermezzo’s. 
www.frankruijter.nl. 
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Santpoort-Noord - Op zaterdag 4 
februari om 15.00 uur is hij terug op 
het podium in ’t Mosterdzaadje: 
pianist Patrick Hopper. Na een nood-
lottig �etsongeval waarbij hij zijn 
been nogal gecompliceerd brak is hij 
enige maanden buitenspel geweest. 
Nu pakt hij de draad weer op en 
vervolgt hij zijn Beethoven project. 

Deze middag speelt hij twee sonates: 
opus 2 en de beroemde Waldsteinso-
nate op.35. Patrick weet veel over 
Beethoven te vertellen en zal het 
publiek zijn mooie verhalen niet 
onthouden. 

Volksmuziek uit de Gouden Eeuw
Zondag 5 februari om 15.00 uur 
speelt in ‘t Mosterdzaadje muzieken-
semble De Zoete Inval. Gespeciali-
seerd in oud Hollandse instrumentale 

muziek uit de periode 1600 tot 1750. 
De leden van de Zoete Inval 
bespelen instrumenten die eveneens 
uit vervlogen tijden komen. Het 
repertoire bestaat uit volkse melo-
dieën die uit anonieme bronnen 
komen zoals het Handschrift 
Enkhuizen. Deze historische muziek-
boeken en handschriften zijn een 
schatkamer van interessante - 
destijds populaire - melodieën die 
eeuwenlang niet tot klinken zijn 
gebracht. Een optreden van De Zoete 
Inval is een informele kennismaking 
met historische muziek. Tussen de 
stukken door zal het één en ander 
verteld zal worden. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg, 29 Santpoort-Noord tel: 
023-5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, collecte na a�oop. www.
mosterdzaadje.nl. 

Patrik Hopper in ‘t Mosterdzaadje

Velsen-Zuid - Meer dan 300 
kinderen bezochten afgelopen 
zaterdag samen met familie of 
vrienden de Open Dag van het 
Gymnasium Felisenum. Na twee jaar 
online open dagen had de school 
extra uitgepakt om er een mooie dag 
van te maken. Bezoekers genoten 
van de gezellige en ontspannen 
sfeer. Bij Latijn en Grieks konden ze 
ontdekken waarom de klassieke 
talen nog altijd nuttig zijn. Docent 
Luka van Schie: ,,Latijn en Grieks zijn 
vakken die je echt uitdagen, waarbij 
je analytisch moet denken. Dat levert 

je kennis en vaardigheden op die je 
de rest van je leven meeneemt.” Maar 
het gymnasium gaat ook met haar 
tijd mee dus in het engineeringlokaal 
konden bezoekers aan de slag met 
de 3D-printer en lasersnijder. Voor 
hongerige bezoekers werden crêpes 
gebakken in het lokaal van Frans en 
creatievelingen konden hun eigen 
ets maken bij tekenen. Wat vonden 
de basisschoolleerlingen er zelf van? 
Tijn: ,,Dit voelt als een open en veilige 
school. Het voelde heel �jn om hier 
rond te lopen. Ik heb mijn keuze 
gemaakt!”

Open Dag Felisenum goed bezocht
Kennis en vaardigheden voor de rest van je leven. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST
R. Wit uit Velserbroek roept in de rubriek Lezerspost van de Jutter van 26 
januari 2023 de gemeenteraad op om durf te tonen en op te komen voor 
het opvangschip en zijn bewoners. De afspraak was dat het opvangschip 
per 1 maart zou moeten vertrekken.
Tegen deze afspraak in verzocht de staatssecretaris van Asiel en Migratie 
of het schip toch niet zes maanden langer zou mogen blijven. En dat 
wilde het college van burgemeester en wethouders niet, want afspraak is 
afspraak.
Voor GroenLinks is de beslissing om ons niet te houden aan de gemaakte 
afspraak van 1 maart moeilijk. Maar het gesprek niet aangaan en 1000 
mensen weg sturen terwijl het de afgelopen periode zo goed is gegaan, 
nog moeilijker.
Voor GroenLinks, ChristenUnie en D66Velsen is menselijkheid en in 
gesprek gaan met onze inwoners minstens zo belangrijk als een eerder 
gemaakte afspraak.
En gelukkig was een kleine meerderheid van de gemeenteraad het 
daarmee eens.
De raad heeft na een lange vergadering op 26 januari het college 
gevraagd om met de inwoners van Velsen-Noord in gesprek te gaan 
onder welke voorwaarden het opvangschip iets langer kan blijven.
Dit verzoek wordt de komende week verder uitgewerkt. De resultaten van 
deze raadpleging onder de inwoners van Velsen-Noord worden in een 
extra ingelaste raadsvergadering op 16 maart in de raad besproken. 

Iskandar Sitompul, fractievoorzitter GroenLinks Velsen

Door Ingeborg Baumann

Voorstellen
Voorstellen is wellicht overbodig 
want beide makelaarskantoren zijn 
binnen Velsen, en ook daarbuiten, 
bekend en gerespecteerd. G&O 
makelaars op de Zeeweg en Van 
Waalwijk van Doorn met vestigingen 
in zowel IJmuiden, Santpoort als 
Haarlem. Robert Gravemaker is nu 
ruim 20 jaar actief als makelaar: ,,Als 
makelaar en Velsenaar ben ik 
erachter gekomen dat je alleen kunt 
makelen met oprechte interesse in 
de plaatsen, de mensen en de 
huizen. Ik ben geboren en getogen 
in Velsen en ken de ontwikkelingen 
van de woningmarkt als geen ander.’ 
Robert beschikt over een enorme 
dosis ervaring en marktkennis.

Jolanda de Bruin van Wado zegt: 
,,Mensen met het juiste huis 
verbinden, daar ben ik goed in. Ik 
denk graag actief mee over het aan- 
en verkoopproces van een woning. Ik 
ben een slechte opgever en stop pas 
als mijn doel bereikt is. De diversiteit 
in deze regio zorgt ervoor dat geen 
dag hetzelfde is. Dat maakt het extra 
leuk.’’ Jolanda is ook geboren en 

getogen in Velsen, ‘heel handig in dit 
vak’, en maakte in 2011 de overstap 
naar Van Waalwijk van Doorn. Twee 
heel verschillende persoonlijkheden 
die gemeenschappelijk hebben dat 
ze niet opgeven en altijd positief zijn. 
En heel benaderbaar, geen kleine 
lettertjes en gezegend met humor en 
het vermogen te relativeren. Dat 
hoort natuurlijk wel bij Velsen. 

Hefboome�ect
We zien het al als we door de straten 
rijden, in plaats van containers en 
werkbusjes voor de deur, staan er 
weer borden met ‘Te Koop’. Prettig 
dat het aanbod weer toeneemt. 
Gravemaker: ,,Er is sprake van het 
hefboome�ect. De koopsommen 
dalen doordat de rente stijgt. Hoewel 
er tóch weer sprake is van een daling 
van de rente en dan is alles weer in 
evenwicht. Doordat de rente zo laag 
was werd er veel overboden, vaak 
wel een halve ton op een bepaalde 
categorie huizen. Die gekkigheid is 
afgelopen. Het was niet realistisch, 
die stijgingen. Zelfs absurd. Mensen 
werden ook begerig, kregen de 
buren 350.000 euro wilde jij 375.000 
voor je huis. Tot een prijs van 350.000 
euro hebben we te maken met star-
terswoningen, de categorie daar-
boven zijn voor de ‘doorstromers’. En 
dat natuurlijke verloop stagneerde 
door de markt. Maar het begint alle-
maal weer aan te trekken, de rente is 
stabiel met voor nu een dalende 
tendens en, dat heeft er ook mee te 
maken, de gas- energieprijzen zijn 
ook weer wat dalend.’’ 

Genoeg om trots op te zijn
Jolanda en ook aangeschoven Jan 
Karel Van Waalwijk van Doorn 
zeggen hetzelfde: ,,Er is binnen 
IJmuiden en Velsen zó veel om trots 
op te zijn en het aanbod momenteel 
is heel divers. Van ‘opknappers’ voor 
de liefhebber tot pareltjes waar je zo 

in kunt trekken. Ook in alle prijs-
klassen, een heel toegankelijke 
markt.’’ Jan Karel legt uit: ,,Eigenlijk 
zijn we terug bij het ‘nieuwe normaal’. 
De rente is in verhouding nog steeds 
best laag, de heel lage rente werkte 
overbieden in de hand. Mensen die 
al heel lang zoeken hebben nu weer 
wat te kiezen.’’

Aanbod neemt toe
Gravemaker vult aan: ,,Het aanbod is 
nu ook groter. Dat gaan we echt zien 
op de Open Dag 11 februari. Mensen 
kunnen weer kiezen. Heel af en toe 
wordt er nog overboden als mensen 
echt verliefd zijn op een huis. Maar 
de gekkigheid is weg. Er komen nu 
gemiddeld 5 of 6 mensen bezich-
tigen, niet meer die enorme toeloop.’’ 
Ook Haarlemmers wonen graag is 
Velsen. Gravemaker noemt ze ‘econo-
mische vluchtelingen’. ,,Haarlem is 
nog steeds te duur. Hier kunnen 
mensen meer kopen voor hun geld.’’ 

Duurzaamheid
Wat allebei de kantoren merken is 
dat duurzaamheid steeds belang-
rijker wordt. Jolanda: ,,Dat is dan het 
enige positieve e�ect van de ener-
giecrisis. Er wordt meer geïnvesteerd 
in het energielabel, zonnepanelen en 
‘van het gas af gaan’. Dan wordt de 
badkamer verbouwen omdat deze 
wel goed maar niet helemáál je 
smaak is, even uitgesteld.’’ Voor door-
stromers is de overwaarde nog 
steeds prima, redelijker en niet 
irreëel. We zitten in Velsen in een 
goed lopende markt, er gebeurt nog 
steeds genoeg. Daar zijn de make-
laars het helemaal over eens.  

Verwachtingen
Beide makelaarskantoren zeggen 
dan ook: ,,Het vertrouwen in de 
huizenmarkt komt terug. Dat maakt 
het leuk voor zowel verkoper als 
koper. Want je verkoopt niet alleen 
een huis, je werkt met gevoelens, 
emoties. En Velsen is Nederland in 
het klein, we hebben het hier 
allemaal!’’ 

11 februari is er weer een Open Dag 
bij zowel G&O Makelaars als Van 
Waalwijk van Doorn.  https://www.
wado.nl/, https://www.g-omakelaars.
nl/. 

‘We hebben heel positieve 
verwachtingen over de huizenmarkt’
Velsen - Na een tijd dat het aanbod op de huizenmarkt, ook in Velsen, 
mild gezegd nogal krapjes was, lijkt nu een kentering op te treden. 
Volgens het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
zakten de huizenprijzen met 2,3 procent ten opzichte van november 
2022, wat de sterkste daling in tien jaar is. Dit maakt dat alles weer een 
beetje in balans is en ook de hypotheekrente is zachtjesaan weer dalend. 
Tijd voor een gesprek met makelaars Robert Gravemaker en Jolanda de 
Bruin. Allebei geboren en getogen in Velsen en dat is ‘heel handig’ in dit 
vak.

Robert Gravemaker is heel 
optimistisch: ‘Het aanbod 11 februari 
is groot.’ Foto’s: aangeleverd

Jolanda de Bruin en Jan Karel Van Waalwijk van Doorn: ‘Er is binnen Velsen zo veel om trots op te zijn!
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 blunder 6 afkijken 12 elektrische spanning 14 
halfbloed 15 domina 17 grammatica 20 landbouwwerktuig 
21 zwaardwalvis 22 voordat 23 watervlakte 24 mijns 
inziens 25 gebarenspel 27 voeg 30 nummer 31 bladzijde 33 
epiloog 35 hartige hap 37 ziekelijke zucht 38 neerslag 40 
sleetje rijden 42 circusbaan 46 monddoek 48 ski-onderdeel 
50 ten name 51 putemmer 53 koraaleiland 54 als boven 55 
boom 56 ijzerhoudende grond 58 Amerika 59 rijksgrens 60 
belangstelling 64 ex cathedra 65 bloedvat 66 ovenkrabber 
68 weerjaarboek 69 prehistorisch dier.

Verticaal: 1 muf 2 Oude Verbond 3 wilde haver 4 edelme-
taal 5 Baskische afscheidingsbeweging 7 metalen staafje 8 
roodhuid 9 pl. in Gelderland 10 boksterm 11 wegcijferen 13 
in orde 16 zangstuk 18 watering 19 grafvaas 20 zwemvogel 
25 Romeinse godin 26 groot hakmes 28 laborant 29 trio 32 
Gedeputeerde Staten 34 water in Friesland 36 vaas 37 klap 
39 Italiaanse herberg 40 slee 41 schoolvak 43 uiteindelijke 
uitkomst 44 oude lengtemaat 45 vak 47 uniek 49 vrucht-
bare plaats 52 strafwerktuig 53 vlaktemaat 57 grond om 
boerderij 60 berg op Kreta 61 brandgang 62 bladgroente 
63 water in Utrecht 65 voormiddag 67 tegenover.
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Door Ingeborg Baumann

Op voorstel van GroenLinks, D66 en 
ChristenUnie werd donderdag in een 
bewogen debat besloten de stem-
ming in Velsen-Noord aangaande het 
‘vluchtelingenschip’ nog eens te 
peilen. Dat moet dan wel op zeer 
korte termijn gaan gebeuren. Het 
college had eerder de gemeenteraad 
voorgesteld vast te houden aan de 
afspraak dat de Silja Europa uiterlijk 1 
maart weer verdwijnt uit Velsen. Want 
dat was beloofd. Alleen voor onge-
veer 220 asielzoekers, die bijvoor-
beeld schoolgaande kinderen in 
Velsen hebben of stage lopen bij een 
lokaal bedrijf, zou naar een alternatief 
worden gezocht. In principe blijft de 

Silja Europa dus nog minstens een 
paar weken langer liggen. Want er 
kunnen niet van de ene dag op de 
andere besluiten worden genomen 
die niet alleen impact hebben op de 
vluchtelingen maar ook op de 
Velsense taakstelling voor opvang 
van vluchtelingen. Humanitaire én 
politieke redenen dus. 

Krappe raadsmeerderheid
Over het algemeen zijn de raadsbe-
sluiten vrij unaniem. Dit keer niet. 
Behalve GroenLinks en ChristenUnie 
konden Velsen Lokaal (1 raadslid niet) 
en PvdA (1 raadslid niet) zich in 
verlenging van de opvangtermijn 
vinden, wat een krappe raadsmeer-
derheid (17 voor, 15 tegen) ople-

verde. Behalve FvD, Forza en LGV 
stemde ook VVD tegen, die het voor-
stel onwerkbaar vindt. De behoefte 
aan opvangplekken in Nederland is 
nog steeds onverminderd groot. Er 
komen dit jaar naar verwachting 
40.000 meer asielzoekers dan eerder 
geraamd. 

Velsen-Noord raadplegen
Velsen-Noord had in eerste instantie 
heel veel commentaar op het vluch-
telingenschip. Tegenstand die verder 
op geen enkele wijze tot incidenten 
leidde. Integendeel eigenlijk, er 
waren heel �jne initiatieven om het 
leven op de Silja Europa zo leuk 
mogelijk te maken en die kwamen 
van alle kanten.  Burgemeester Frank 

Dales noemde het zelfs het grootste 
succes van het afgelopen jaar en was 
supertrots. Toch blijft het onduidelijk 
hoe de uitslag van de ‘raadpleging’ 
zou kunnen uitpakken  en hoe de 
gemeenteraad daar verder mee om 
zal gaan is ook nog niet helder. Zo 
zegt GroenLinks-fractievoorzitter 
Iskandar Sitompul: ,,Het is niet zonder 
risico, nee. Maar we willen een signaal 
afgeven dat we de bewoners serieus 
nemen. Als een meerderheid van 
Velsen-Noord ’nee’ zegt, kunnen we 
dat signaal als raad niet negeren. 
Maar dan hebben we er in elk geval 
álles aan gedaan. Er zijn inwoners van 
Velsen-Noord die het prima vinden, 
dat weten we en we hebben gepro-
beerd hen over te halen daarover in 

te spreken, maar dat is niet gelukt.’’

Tijd is beperkt
Grote uitdaging, wat de uitslag ook 
mag zijn, is tijd. Niemand weet ook 
waar de asielzoekers dan na 1 maart 
naartoe overgeplaatst gaan worden. 
De zoveelste verplaatsing, net nu 
iedereen een beetje was gewend. 
Sebastian Dinjens (asielzaken) lijkt 
het ook heel vreselijk te vinden maar: 
,,Ik vind er van alles van, alleen heeft 
u daar mij niet voor ingehuurd. Maar 
om dingen te regelen.’’ Hij wil 
proberen om de asielzoekers die 
eventueel mogen blijven alvast te 
laten meetellen als straks gemeenten 
verplicht worden vluchtelingen te 
huisvesten.

Afspraak is afspraak
Forza en LGV zijn pertinent tegen 
verlening. Zij vinden dat de staatsse-
cretaris en het COA genoeg tijd 
hebben gehad en in die tijd niets 
hebben geregeld. ,,Voor ons geldt: 
Afspraak is afspraak.’’ Velsen Lokaal is 
heel erg ontstemd, of eigenlijk 
gewoon boos. ,,De gemeenteraad 
wordt nu voor het duivelse dilemma 
gesteld om een besluit te nemen, om 
een oplossing te bieden voor het 
falende rijksbeleid. Natuurlijk, 
afspraak is afspraak, maar we moeten 
wel een alternatief voor die mensen 
hebben.’’ 

Alternatief
Het college had de gemeenteraad 
aanvankelijk voorgesteld om vast te 
houden aan de afspraak van 1 maart 
als vertrekdatum van het schip uit 
Velsen. Voor een groep, bestaande uit 
gezinnen met schoolgaande 
kinderen en vluchtelingen met regio-
nale binding door werk of stage, 
wilde het college zoeken naar moge-
lijkheden om hen langer te huis-
vesten op een andere locatie. Velsen 
Lokaal: ,,Velsen-Noord is een sociaal 
dorp. Nu is gebleken dat de overlast 
nihil is, is er wellicht een meerderheid 
onder de inwoners uit Velsen-Noord 
die geen problemen heeft met een 
verlenging van de periode, tot er een 
goede permanente plek voor hen is 
gevonden.’’

Velsen-Noord - Verleden week leek het de�nitief: het opvangschip Silja Europa zou per 1 maart aanstaande niet meer in Velsen-Noord liggen. Staats-
secretaris Asiel en Migratie had verzocht de periode te verlengen maar daar werd niet op ingegaan. Wel zouden de mogelijkheden worden onderzocht 
of er andere locaties zijn waar in het bijzonder een deel van de vluchtelingen dat binding heeft met de regio opgevangen kan worden.

Bewogen debat inzake Silja Europa

Het is een duivels dilemma. Wat moet er gaan gebeuren met de Silja Europa? Foto: Bos Media Services
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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 de aanleg van de 
zoutdam voor selectieve onttrekking.

Door Erik Baalbergen

De Zeesluis IJmuiden is al weer ruim een jaar geleden 
geopend. De grootste zeesluis ter wereld zou een 
zegen voor de scheepvaart door het kanaal moeten 
zijn, en de oude en door zijn ouderdom af en toe 
wellicht iets minder getrouwe Noordersluis zou van 
zijn pensioen moeten kunnen genieten. Maar helaas, 
zover is het nog niet. Nog een paar jaartjes wachten…

Verzilting
Technisch gezien is de nieuwe zeesluis een hoog-
standje, maar zelfs hoogstandjes hebben te maken 
met de wetten van de natuur. Bij elke schutting 
stroomt er tien miljoen kilo zout het Noordzeekanaal 
in. Dat er zout water binnenstroomt bij het gebruik 
van een zeesluis is natuurlijk allang bekend. Bij elke 
schutting via de Noordersluis stroomt er immers zes 
miljoen kilo zout het kanaal in. Door het gebruik van 
de bestaande sluizen ligt er al een ‘zouttong’, een laag 
met zout water, op de bodem van het Noordzeekanaal 
tot voorbij Amsterdam. Het gevaar is dat deze zich 
verder gaat uitstrekken naar en in het 
Amsterdam-Rijnkanaal.

Zout water is niet �jn voor de natuur. Ook de land- en 
tuinbouw wil geen zout sproeiwater. Bovendien wordt 
in het Amsterdam-Rijnkanaal drinkwater gewonnen, 
waarbij zout water ook ongewenst is. Eenvoudig even 
wat meer rivierwater door de kanalen naar zee laten 
stromen is geen goede oplossing, vooral als de rivier-
waterstanden laag zijn. Kortom, hoe minder zout 
water er het kanaal binnenstroomt, hoe beter. Totdat 
er een goede oplossing voor de verzilting van het 
Noordzeekanaalwater beschikbaar is, wordt de 
Zeesluis IJmuiden nog zo weinig mogelijk gebruikt en 
moet de Noordersluis op zijn laatste tandjes lopen.

Selectieve onttrekking
Rijkswaterstaat, net bekomen van de bouw en 

opening van de zeesluis en zich blijkbaar pas laat 
bewust van het zoutprobleem, heeft een oplossing 
gevonden in de vorm van ‘selectieve onttrekking’: het 
selectief afvoeren van zout water via de spuisluis en 
het gemaal. Bij het scheiden van zout water van de 
rest wordt gebruik gemaakt van het natuurkundige 
verschijnsel dat zout water zwaarder is dan zoet water. 
Het zoute water zoekt dus de laagste delen van het 
kanaal op. In het Binnenspuikanaal komt een zoge-
naamde zoutdam, een betonnen wand met een 80 
meter brede opening op een diepte van 16 tot 23 
meter. Aan de oostzijde wordt het kanaal verdiept. Als 
er water gespuid wordt, komt dit dus van grote diepte, 
waar het zoute water in het kanaal zich bevindt. Bij 
een gemaal in Den Helder is al op kleine schaal posi-
tieve ervaring opgedaan met selectieve onttrekking.

Zoutdam
Het bedrijf Van Hattum en Blankevoort heeft van Rijks-
waterstaat opdracht gekregen om de zoutdam te 
ontwerpen en te bouwen. Afgelopen najaar is gestart 
met de aanleg van twee damwanden van elk 400 
meter lengte aan de oevers het Binnenspuikanaal. De 
damwanden moeten de bestaande oevers op hun 
plek houden als het Binnenspuikanaal ter hoogte van 
de zoutdam verdiept wordt tot 23 meter beneden 
NAP. Op een terrein naast het Binnenspuikanaal 
worden twee pijlers van elk 27 meter hoog en beton-
wanden opgebouwd. Zodra het spuikanaal op diepte 
is gebracht, worden de pijlers met een kraanschip 
geplaatst en worden de betonwanden tussen de 
oevers en de pijlers geschoven. Tussen de twee pijlers 
komt een stalen deur, zodat onderhoudsschepen in 
het Binnenspuikanaal kunnen komen. De zoutdam zal 
volgens planning in 2024 in gebruik genomen 
worden.

Zoutdam IJmuiden
Stoer werk met ongetwijfeld een mooi resultaat, aan 
ons Nederlanders wel toevertrouwd. Maar net als bij 
een groot deel van de bouw van de Zeesluis en bij de 
opening daarvan kunnen wij slechts op afstand 
toekijken hoe dit machtige waterwerk wordt gereali-
seerd. Het plaatsen van de pijlers en betonwanden zal 
ongetwijfeld een spectaculair gezicht zijn, zelfs op 
afstand. We gaan het meemaken. O ja, mocht men 
nog een naam zoeken, deze suggestie is gratis: 
‘Zoutdam IJmuiden’. 

De zoutdam voor selectieve onttrekking

Blik vanaf de voormalige treinhalte Casembrootstraat op de werkzaamheden van de aanleg van de damwand aan de 
noordoever van het Binnenspuikanaal. Foto: Erik Baalbergen

Tijdens het bezoek van de inspecteurs 
van de KNRM werd door voorzitter 
Paulein van Bodegraven van het team 
Johanna Louisa en schipper/voor-
zitter van de feestcommissie Frans 
Kloosterhuis de opbrengst van de 
activiteiten tijdens de havendagen 
aangeboden. Deze activiteiten 
werden tijdens de havendagen geor-
ganiseerd door het hele team van het 
promotieschip. De inspecteurs waren 
blij verrast met het mooie bedrag van 
5033,05 euro. 

Tekort vrijwilligers
De Johanna Louisa is als reddingsboot 
via de KNRM nog steeds actief als 
promotieschip. Maar zoals iedereen 
bekend, zijn er op alle gebieden 
tekorten van vrijwilligers. Zo ook voor 
de Johanna Louisa. Er wordt hard 
gezocht naar nieuwe vrijwilligers. 

Geschiedenis
De Johanna Louisa is in 1968 door de 
KNRM in dienst gesteld als reddings-
boot voor reddingsstation IJmuiden. 
Zij heeft door haar operationele jaren 
heen de nodige reddingsacties uitge-
voerd. Nu wordt zij door de KNRM in 
de vaart gehouden als promotieschip, 
zoals bij de Sail-evenementen en 
havendagen in de binnenhavens en 
de havens langs de Nederlandse en 

Belgische kust. Verder worden over 
het jaar verschillende as verstrooi-
ingen en promotievaarten vanuit 
IJmuiden gemaakt.

Maar om haar in goede conditie te 
houden is ze afhankelijk van vrijwil-
ligers. De werkzaamheden worden 
verdeeld binnen een groep schippers, 
machinisten en opstappers, die geza-
menlijk zorgdragen voor het onder-
houd. Dit gebeurt zoveel als mogelijk 
tijdens de vaste oefenavond op 
woensdagavond. Maar als er vrijwil-
ligers zijn die buiten de woensdag-
avonden tijd hebben om onderhoud 
te plegen is dat natuurlijk 
meegenomen.

Mocht je tijd hebben om je in te 
zetten voor deze unieke reddingsboot 
kom dan langs in het onderkomen de 
‘Blauwe Doos’ op het terrein van het 
KNRM-station om te kijken of het iets 
voor jou is. De huidige groep vrijwil-
ligers staat klaar om de nieuwkomers 
te begeleiden in de activiteiten, 
waarbij de mogelijkheid bestaat om 
door te groeien als schipper of machi-
nist waarbij de nodige papieren 
gehaald kunnen worden op kosten 
van de KNRM. Info: Anja Nachtegaal 
via mailadres secretaris@johanna-
louisa.knrm.nl.

Opbrengst Havenfestival van 
het KNRM-team Johanna Louisa
IJmuiden - Afgelopen week werd tijdens de vaste oefenavond van de 
bemanning en helpers aan de wal van de Johanna Louisa de nieuwe regio 
inspecteur van de KRNM voorgesteld. De huidige inspecteur Koos van 
der Bent blijft nog een paar jaar in dienst om een aantal projecten te 
begeleiden. De nieuwe inspecteur Sander Kuipers neemt de operationele 
inspecteurstaken van hem over. De nieuwe uitdaging van Sander Kuipers 
is volgens zijn zeggen een lot uit de loterij. Sander heeft binnen de KNRM 
zijn sporen al verdiend bij het KNRM-station Scheveningen. Hij ziet de 
baan als een mooie uitdaging.

De opbrengst van het Havenfestival gaat naar het promotieschip. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Vrijdag 27 januari 
kwamen er drie meldingen binnen bij 
RTZ Velsen (Reddingsteam 
Zeehonden-Velsen). De eerste 
melding kwam binnen om 09.30 uur, 
een gewone zeehond lag te rusten bij 
het naaktstrand. Deze zeehond is in 
overleg met de opvang gemerkt, er 
werd even gewacht tot de ‘gewone’ 
honden met hun baasjes waren 
verdwenen. En de zeehond ging weer 
waar hij hoort te zijn: het water in! De 
tweede melding kwam vanuit Wijk 
aan Zee om 18.00 uur. Deze zeehond 
lag bij de duinen en ging later zelf te 
water. De derde melding betrof een 
kleine zeehond die tussen het strand 
van IJmuiden en Parnassia lag.

Weer drie zeehonden gemeld

Er werden weer drie zeehonden 
gemeld bij RTZ Velsen.
Foto: aangeleverd
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In poule A won de Dukdalf haar 
laatste wedstrijd tegen de Water-
toren met  85 tegen 78. Dit was 
tevens de laatste wedstrijd in deze 
poule. Hierdoor eindigt de Water-
toren als eerste met 261 punten. 
Tweede werd Dukdalf met 255 
punten. Derde is geworden Hofstede 
A met 235 punten en vierde werd 
IJmuiden met 226 punten.
In poule B werden twee wedstrijden 
gespeeld, Seaport tegen Heeren-
duinen en Heerenduinen tegen het 
Terras. Seaport won van de Heeren-
duinen met 81 tegen 72. In de 
tweede wedstrijd was Heerenduinen 
de sterkste en won met 88 - 72 van 
het Terras. Hierdoor eindigt Seaport 
met 253 punten als eerste in poule B. 
Als tweede eindigt de Heerenduinen 
met 252 punten. Derde werd 
Hofstede B met 248 punten en als 
vierde eindigde het Terras met 230 
punten.
Een en ander resulteert in de 

volgende �nalepartijen die op 
zaterdag 4 februari worden gespeeld. 
Om de eerste en tweede plaats 
strijden Seaport tegen de Water-
toren. Deze wedstrijd begint ’s 
middags om 13 uur. ‘s Morgens om 
9.00 uur spelen Heerenduinen en de 
Dukdalf om de derde en vierde 
plaats.
Direct na a�oop van de middagpar-
tijen vindt de prijsuitreiking plaats. 
Voor het winnende team staat een 
wisselbeker klaar. Voor het team dat 
het slechtst in het toernooi heeft 
gepresteerd is een oude wisseltrofee 
van stal gehaald, de Rode Lantaarn. 
Verder zijn voor de eerste vier teams 
extra bekers te verdienen. En de 
beste speler van het toernooi krijgt 
de Johan Helder trofee uitgereikt. 
Deze laatste prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt en is dus geen wisseltrofee. 
Voor belangstellenden staat de deur 
van het Wijkcentrum de Hofstede als 
altijd open.

Hofstede Biljarttoernooi:
de tussenstand na vier weken
Velsen - Het Hofstede biljarttoernooi is inmiddels vier weken aan de gang 
en na een enerverende strijd zijn de �nalisten uit beide poules bekend. 
Na een weekje rust kunnen zij zaterdag in het �naleweekend weer volop 
aan de bak.

Soms kon er gelukkig worden uitge-
weken naar de buren Stormvogels. 
Waarvoor uiteraard nogmaals dank. 
Het bestuur heeft in overleg met de 
jeugdcommissie uiteindelijk de knoop 
doorgehakt om de mogelijkheid te 
bekijken voor wat betreft de uitbrei-
ding met twee kleedkamers. Dit 
bracht uiteraard �inke kosten met 
zich mee.
Maar mede dankzij de hulp van drie 
onverzettelijke ‘op leeftijd zijnde’ 
mannen die wekelijks zo’n 1500 kg 
oud papier verzamelen heeft de club 
de aanschaf kunnen realiseren! Afge-
lopen jaar verzamelde dit drietal maar 
liefst 93000 kg bij elkaar wat een heel 
mooi bedrag heeft opgebracht.
De twee kleedruimtes zijn in z’n 
geheel door de eigen SVIJ vrijwilligers 
gebouwd en volledig afgemonteerd 
compleet met verwarming en al. Zo 
beschikt de club nu over acht kleed-
kamers en kan het als gastheer op de 
drukke zaterdagen aan alle gasten 
weer prima onderdak bieden.

IJmuiden - Het gaat SVIJ, ondanks de dure tijden, gelukkig voor de wind. 
De club groeit maar door. Dat brengt af en toe ook luxe problemen met 
zich mee. Op de drukke zaterdagen ontstond er zelfs af en toe zo een 
tekort aan kleedkamers en moest er �ink geïmproviseerd worden om alle 
teams te voorzien van kleedruimtes.

SVIJ neemt twee nieuwe 
kleedkamers in gebruik

De inzamelaars van het oude papier zorgden toch maar mooi voor twee nieuwe 
kleedkamers voor SVIJ. Foto: aangeleverd

,,Ik wil Anish van harte feliciteren 
met zijn prachtige overwinning”, 
aldus toernooidirecteur Jeroen van 
den Berg. ,,Hij speelde een geweldig 
toernooi, met onder andere mooie 
overwinningen op de nummer 1 en 
2 van de wereldranglijst, Magnus 
Carlsen en Ding Liren. Hij was de 
afgelopen jaren al vele malen 
dichtbij deze toernooioverwinning, 
maar nu heeft hij hem echt te 
pakken. En wat geweldig dat hij de 
hulp kreeg van Jorden, juist degene 
die Anish twee jaar geleden nog in 
de tiebreak voor de toernooiwinst 
nog wist te verslaan.”

Winnaar Challengers
Alexander Donchenko won het 
Challengerstoernooi. De 24-jarige 
Duitse grootmeester speelde even-
eens een sterk toernooi. Door zijn 
overwinning is Donchenko verze-

kerd van een plek in het Tata Steel 
Masters-toernooi van 2024.

Schaakfeest 
Jeroen van den Berg: ,,We kijken 
terug op een geweldige jubileume-
ditie van het Tata Steel Chess Tour-
nament. Het was weer een enorm 
schaakfeest. Wijk aan Zee was echt 
weer ruim twee weken lang het 
centrum van de wereldwijde schaak-
sport. Ruim 15.000 geregistreerde 
toeschouwers en zo’n 1.500 
amateurspelers genoten van de 
prachtige wedstrijden en de goede 
sfeer in het dorp. En dat schaken 
gelukkig nog steeds enorm leeft 
zagen we terug in de overweldi-
gende aandacht van de media die 
de afgelopen weken uitgebreid 
verslag deden van alles wat hier 
gebeurde. Ik kijk nu al uit naar 
volgend jaar!”

Anish Giri wint 85e editie van 
Tata Steel Chess Tournament
Velsen -  Anish Giri heeft de 85e editie van het Tata Steel Chess Tourna-
ment gewonnen. Door zelf te winnen van Richard Rapport uit Roemenië 
en door de hulp van landgenoot Jorden van Foreest, die won van de 
talentvolle Nodirbek Abdusattorov uit Oezbekistan, kon Giri de eerste 
plek in het klassement in de laatste speelronde bemachtigen. Het is de 
eerste keer dat Giri het prestigieuze toernooi op zijn naam schrijft. Giri is 
door zijn winst de eerste speler die uitgenodigd wordt voor het Tata Steel 
Chess Tournament van 2024, dat van 12 tot en met 28 januari 2024 geor-
ganiseerd wordt.

Anish Giri heeft de 85e editie van het Tata Steel Chess Tournament gewonnen.
Foto: aangeleverd

Afgelopen zaterdag speelden de 
IJmuidenaren aan de Duitse grens 
tegen het grootmeestersgilde van 
DIOS Achterhoek, dat de helft van 
het afgelopen seizoen ter ziele 
gegane topteam Culemborg had 
overgenomen. Martin van Dijk, Kees 
Pippel, Krijn ter Braake en Bram van 
Bakel hadden de taak om de inter-
nationale (groot)meesters af te 
stoppen, de rest mocht hopen op 
tegenkansen. De wedstrijd begon 
geweldig met Jacqueline Schouten 

die in de opening een verwoes-
tende rondslag naar dam uitvoerde 
en Jesse Bos die vanuit een superi-
eure stand naar dam combineerde: 
0-4.
Bram van Bakel leek stand te 
houden, maar liep in een forcing. 
Kees Pippel hield keurig stand tegen 
grootmeester Presman en ook Wim 
Winter speelde knap remise, al liet 
de computer na a�oop een goede 
winstkans voor Winter zien. Cees 
van der Vlis kwam een schijf achter, 

maar had geluk dat zijn tegen-
stander in een doorbraak trapte. Na 
een fout in het eindspel verloor Van 
der Vlis alsnog: 6-6.
Daarna was het verzet gebroken. 
Jan-Maarten Koorn moest in remise 
berusten, toen zijn sterke centrum-
piramide afbrokkelde. Krijn ter 
Braake belandde in een over-
machtseindspel en moest de hand-
doek werpen. Hetzelfde overkwam 
Max Doornbosch en Martin van 
Dijk, die verrast werd door een 
grootmeesterlijk gambiet:13-7. Ook 
het Combinatieteam met Haarlem 
had geen succes in de vissersdor-
penderby met Scheveningen: 13-3 
voor de Schollekoppen.

IJmuiden - In de gloriedagen streed Damclub IJmuiden (DCIJ) om de nati-
onale titel. Sinds midden jaren ‘90 moeten de IJmuidenaren helaas een 
klasse lager acteren. Af en toe tre�en ze echter een tegenstander van 
formaat.

DCIJ-nieuws: Eerste tiental houdt 
stand tegen grootmeestersgilde

Bij de zaterdagtak kwam de winter-
stop als geroepen want door de vele 

geblesseerden was het haast onmo-
gelijk om nog een representatief 

Velserbroek - Zowel de zaterdag als de zondag 1 hadden de opdracht om 
hun wedstrijden met winst af te sluiten om respectievelijk niet in de 
degradatiezone te komen of de aansluiting met de koploper SVA te 
verliezen.

VSV toont veerkracht

VSV toonde zowel zaterdag als zondag veerkracht. Foto: aangeleverd

elftal op de been te krijgen. Tegen 
RKAVIC thuis kon trainer Paul Mein-
ders weer over een redelijk �tte 
selectie beschikken en de start was 
er een uit het boekje want Max 
Hummel was met de 1-0 al snel 
doeltre�end. 

Daarna liet VSV het initiatief aan de 
tegenstander, dit leverde een 1-2 
ruststand op. Na de rust scoorde 
Jesse Kooijman de 2-2 en dit leek het 
maximaal haalbare voor VSV. Max 
Hummel dacht daar anders over en 
scoorde vlak voor tijd met een 
kopbal de 3-2. De zondag 1 moest 
dus winnen. In de eerste helft bood 
tegenstander TABA nog goed verzet, 
waarbij VSV op slag van rust door 
een eigen doelpunt op een 1-0 voor-
sprong kwam. Na de rust schakelde 
VSV nog een tandje bij en daarmee 
was het verzet van TABA gebroken. 
De doelpunten vielen als rijpe appels, 
waarbij Bart Boogaard, Joey Meijer 
(2x) en de ingevallen Jesse Posseth 
(2x) trefzeker waren. Met Joey Meijer, 
door oud trainer David Zonneveld 
gekozen, als ‘Man of the match’ en 
Rayen Sillessen als ‘pupil van de 
week’ beleefde VSV een goede gene-
rale als opmaat voor de topper 
volgende week uit tegen SVA.





20 inderegio.nl • 2 februari 2023NIEUWS
PROGRAMMA FILMTHEATER

DONDERDAG 2 FEBRUARI
17.00 Presque (12+). In deze Frans-Zwitserse �lm ontdekken begrafenis-
ondernemer Louis en de lichamelijk beperkte Igor tijdens een onge-
plande roadtrip dat ze niet zo veel van elkaar verschillen als ze hadden 
gedacht. 
19.15 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 4 FEBRUARI
20.00 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 5 FEBRUARI
11.00 The Best of IDFA on tour 2022-2023 (12+). Prijswinnende documen-
taires die door de jury’s van IDFA 2022 zijn bekroond: dat is de Best of 
IDFA on Tour 2023! Een uniek marathon-programma met �lms die je kijk 
op de wereld zal veranderen. 
19.00 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.

DINSDAG 7 FEBRUARI
14.00 De Cappuccino Film: Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song 
(AL).Documentaire over de ontwikkeling van Leonard Cohens carrière aan 
de hand van de ontstaansgeschiedenis van zijn meest bekende en meest 
gecoverde song, Hallelujah. 
17.00 The Son (12+). Deze prachtige �lmbewerking 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. 
19.30 I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie (12+). Muzikale biopic 
over popicoon Whitney Houston; laat je meenemen op een emotionele, 
turbulente reis door haar leven en carrière. 
Zie ook www.�lmtheatervelsen.nl.

Frank Bloem
Frank Bloem is een kunstenaar en 
gespecialiseerd in geur. In 2022 
kwam zijn boek ‘Geur’. De vergeten 
sensatie uit. In dit boek laat hij de 
wondere wereld van geur tot leven 
komen. 
Welke geuren zijn aantrekkelijk en is 
geur belangrijk om verliefd te 
worden? Op woensdag 15 februari, 
de dag na Valentijn vertelt Frank 

Bloem je er in geuren en kleuren over 
tijdens de lezing ‘De geur van liefde’. 
Inloop om 19.00 uur. Lezing start om 
19.15 uur, bibliotheek IJmuiden. 
Inclusief gratis kopje ko�e of thee.

Kaartverkoop is via de balie in de 
bibliotheek en via www.bibliotheek-
velsen.nl. Kaarten voor leden van de 
bibliotheek zijn 4 euro, Kaarten voor 
niet-leden zijn 5 euro. 

IJmuiden - Tijdens de lezing De geur van de liefde, vertelt Frank Bloem 
ons waarom geur zo belangrijk is in ons leven. Frank Bloem, schrijver van 
‘Geur’. De vergeten sensatie laat je op geheel persoonlijke wijze kennis 
maken met de wereld van geur en het maken van een parfum. Hoe maak 
je een parfum en wat is de betekenis van de geurelementen daarin? Je 
komt het te weten in deze bijzondere interactieve lezing, waarbij je eigen 
neus goed geprikkeld zal worden.

De geur van liefde in bibliotheek

Frank Bloem. Foto: aangeleverd

Santpoort-Zuid - Op zondag 5 
februari heten de boswachters van 
Natuurmonumenten je warm 
welkom op Duin en Kruidberg! Er is 
warme chocolademelk en voor de 
kinderen is er een leuke speurtocht 
uitgezet. Ook zijn de boswachters 
aanwezig om je van alles te vertellen 
over het gebied. In het zand, langs 

het pad, op een omgevallen boom. 
Langs de wandelroute Koepelberg 
zijn allerlei dieren en andere dingen 
verstopt. Je wandelt over landgoed 
Duin en Kruidberg en met een speur-
kaart met foto’s ga jij op zoek. Kun jij 
ze alle 10 vinden? Zoek, speur en 
puzzel mee!
Voor wie: Kinderen en volwassenen. 

Wanneer: Zondag 5 februari 2023. 
Tijd: 10.30 tot 16.00 uur. Je kunt 
starten wanneer je wilt zolang je 
maar voor 16.00 uur binnen bent. 
Waar: Start en �nish bij parkeerplaats 
Duin en Kruidberg Natuurmonu-
menten. Aanmelden, kosten en meer 
informatie: https://www.natuurmo-
numenten.nl/agenda. 

Duin en Kruidberg speurtocht van OERRR
Leuke speurtocht voor kinderen. Foto: aangeleverd

Wat ging er vooraf aan de bouw, het 
hoe en waarom van deze constructie, 
de problemen waar men tegen aanliep, 
de oplossingen en waar men nu nog 
mee bezig is. Na a�oop van de presen-
tatie is er gelegenheid tot vragen en 
om de expositie ‘Op de sluizen van 
IJmuiden’ te bezoeken. Nu bezoekers-
centrum SHIP is gesloten hoopt het 
museum hiermee in een behoefte te 
voorzien om het publiek te informeren 
over deze unieke werken. Het bijwonen 
van de presentatie kost 5 euro inclusief 
een kopje ko�e of thee, maar exclusief 
entree voor het museum. De museum-
kaart is geldig. Inschrijven vooraf kan 
via de website van het museum en 
wordt aanbevolen. Website www.
zeehavenmuseum.nl. Adres: Haven-
kade 55. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Op zondag 12 februari van 14.00 uur tot 15.00 uur geeft mari-
tiem expert, Cor Oudendijk, in het Zee- en Havenmuseum een presen-
tatie met veel beelden over de geschiedenis van de sluizen van IJmuiden 
met speciale aandacht voor de bouw van de grootste sluis ter wereld 
‘Zeesluis IJmuiden’.

De sluizen van IJmuiden en de 
bouw van Zeesluis IJmuiden

Geen Stratenzaalvoetbal-
toernooi meer in Velserbroek

Ze waren al die jaren het middelpunt 
van de organisatie. Het gezicht ook 
van de organisatie, meestal gestoken 
in identieke out�ts gedurende die 
weekenden in januari dat het toer-
nooi plaatsvond. In 1994 namen ze 
het stokje over van de initiatiefne-
mers Frans Looij en George Kerk-
hoven, die vier jaar daarvoor met het 
sportieve evenement waren gestart. 

Verbroedering
In eerste instantie om de verbroede-
ring in wat toen nog een kale nieuw-
bouwwijk binnen Velsen was te 
bevorderen. De mensen die de 
nieuwe wijken betrokken waren 
veelal jong, kenden elkaar niet en 
zochten aansluiting. Dat is gebeurd. 
Mede door het 
Stratenzaalvoetbaltoernooi. 

We schrijven 1996
Vorige week stond er op Facebook 
een foto van een heel jonge Peter 
Geldof en Robby Tousain met in het 

midden Jimmy Geduld van het Vero-
nica artiestenteam dat altijd een 
wedstrijd mee kwam spelen. Met de 
opmerking: ,,Herkent u deze 2 jonge 
mannen? We schrijven 1996... met 
Jimmy Geduld.’’ In eerste instantie 
was dat het Veronica artiestenteam, 
later werd dat een team van mensen 
van RTL. Op die �naleavond werd 
gespeeld voor goede doelen. 

Dat was het dan
Zoals dat gaat gingen mensen weer 
verhuizen, gingen kinderen de deur 
uit en trokken naar andere regio’s, de 
bewoners werden ouder en de 
mensen die nu naar Velserbroek 
verhuizen vinden waarschijnlijk op 
andere manieren die verbinding wel. 
Langzaamaan verminderde de popu-
lariteit en dus ook het aantal inschrij-
vingen. Er wordt nog wel een gezel-
lige avond georganiseerd in het 
Polderhuis waar het toernooi al die 
jaren heeft plaatsgevonden en dat 
was het dan.

Velserbroek - Peter Geldof en Rob Tousain organiseerden 32 jaar lang het 
Stratenzaalvoetbaltoernooi in Velserbroek. Met vreselijk veel plezier en 
lol en het toernooi was toch wel een van de hoogtepunten van het jaar 
voor de Velserbroekers. De heren houder ermee op. Ze vinden het mooi 
geweest. 

Foto: Facebook, Ronald Goedheer
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Regio- Altijd al een keer willen weten 
hoe het beeldenpark Een Zee van 
Staal tot stand is gekomen? En ook 
nieuwsgierig naar de zestien beelden 
en hun kunstenaars? 
Kom dan zondag 5 februari naar het 
beeldenpark voor een (gratis) rond-
leiding. De rondleiding begint om 
14.00 uur en duurt 1 tot 1,5 uur; 
verzamelen bij de entree van het 

beeldenpark, Reyndersweg/Bosweg, 
Wijk aan Zee. Komt deze keer niet uit, 
dan niet getreurd want er zijn nog 
volop andere mogelijkheden. Elke 
eerste zondag van de maand worden 
er rondleidingen verzorgd. En in de 
zomermaanden juli en augustus zelfs 
elke zondag. Kijk ook op www.
eenzeevanstaal.nl voor meer infor-
matie. Foto: Jaak Soans

Rondleiding door het 
beeldenpark Een Zee van Staal

Voor deze reddingbootklasse van 7,5 
meter wordt voor het eerst een 
aluminium romp gebruikt. De 
constructie omvat bovendien de 
seats voor de bemanning en de 
console waarin alle navigatie- en 
communicatieapparatuur is verwerkt. 
Op de romp komt een opblaasbare 
rubber rand, waardoor de boot een 
echte ‘rigid in�atable boat’ wordt, 
zoals vrijwel alle KNRM-reddingboten 
zijn. De voortstuwing gebeurt met 
twee buitenboordmotoren van 115 
pk elk.

Traditiegetrouw werd bij de kielleg-
ging een muntje in de kiel gelast. 
Deze traditie wenst de bemanning 
van het vaartuig een behouden vaart 
toe. De eerste Chaterina D-redding-
boot kan gebouwd worden dankzij 
een schenking aan de KNRM door 
Chaterina Hollenga en Dick Veen. Bij 
de KNRM is het gebruikelijk dat de 
naamgeving van de reddingboot aan 
de schenking is verbonden. Schen-

kers bij leven worden altijd nauw 
betrokken bij de bouw van hun 
reddingboot. Vandaar dat de schen-
kers ook de kiellegging verrichtten. 
Voor de volgende 11 reddingboten 
van deze klasse hebben al zeven 
schenkers toegezegd de bouw te 
bekostigen. Ook zij geven de 
reddingboot een naam naar hun 
wens.

Vlootvernieuwing en 
duurzaamheid
Aan deze kiellegging is twee jaar van 
voorbereiding voorafgegaan. Er is 
gekozen voor bouwen in aluminium, 
dat beter recyclebaar is dan het poly-
ester van de oude generatie boten. 
De motoren zijn viertaktmotoren die 
stiller zijn, vele malen zuiniger en 
minder CO2-uitstoot geven. Ook de 
ergonomie is aangepast op de 
lichaamsbouw van de huidige 
bemanningsleden, die vergeleken 
met 40 jaar geleden een stuk langer 
is.

Nieuwe reddingsbootklasse KNRM
Regio - In opdracht van de KNRM worden de komende jaren 12 nieuwe 
reddingboten gebouwd van een 7,5 meter klasse. De Chaterina D is de 
eerste boot van een nieuwe klasse, die in 2023 in de vaart komt. De 
reddingboot vervangt de Atlantic 75-klasse. De naam van de boot is 
bepaald door de schenkers van de reddingboot, die ook de kiel legden 
bij de start van de bouw op 27 januari.

Chaterina Hollenga en Dick Veen, schenkers van de nieuwe reddingboot. 
Foto: Roel Ovinge

IJmuiden - In de voorstelling Zo 
Vader Zo Zoon is het de laatste keer 
dat Jon van Eerd in de huid kruipt 
van zijn alter ego Harrie Vermeulen. 

Na maar liefst vijftien theatervoor-
stellingen rondom dit hilarische 
karakter maakte de aacteur bekend 
dat hij, na de laatste voorstelling, 

niet langer deze rol zal vervullen. 
Het afscheid betekent zeker niet dat 
Van Eerd stopt met theater maken. 
Ook voor Jon van Eerd’s Pretpakhuis 
zal hij zeker actief blijven schrijven 
en regisseren. De laatste Harrie 
Vermeulen, Zo Vader Zo Zoon is op 
vrijdag 10 februari te zien in Stad-
schouwburg & Filmtheater Velsen.
In de vijftien doldwaze producties 
rondom het personage Harrie 
Vermeulen heeft Jon zich bewezen 
als ware duizendpoot. Zo verscheen 
hij op het toneel als campingeige-
naar, geest in de lamp en snackba-
reigenaar. Vaste pijlers voor de voor-
stellingen waren altijd de absurdisti-
sche humor nieuwe stijl, het 
minivakantie-gevoel en dat de 
mensen met een blij en onbezorgd 
gevoel de zaal verlieten. 

Voor meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl. 

Laatste voorstelling Zo Vader 
Zo Zoon in Stadsschouwburg

Achraf Madi was de afgelopen ander-
half seizoen een vaste keuze bij Jong 
Sparta in de wedstrijden in de Tweede 
Divisie. Halverwege het afgelopen 
seizoen 2021/22 maakte de jonge 
Amsterdammer (20) zijn debuut voor 
de Kasteelheren in de KNVB Beker, 
gevolgd door zijn debuut in de Eredi-

visie een maand later. Darren 
Raekwon McIntosh-Bu�onge, zoals de 
volledige naam van DJ luidt, stond in 
de periode 2020-2022 onder contract 
bij NAC Breda. De in Londen geboren 
speler met Antiguaanse nationaliteit 
(24) genoot zijn opleiding bij onder 
andere Arsenal, Fulham en tussen 

2015 en 2019 bij Manchester United. 
Hij maakte zijn profdebuut vervol-
gens in Italië, in de Serie B voor Spezia 
Calcio 1906.
Technisch Manager Peter Hofstede: 
,,Met het oog op de tweede seizoens-
helft, en na het vertrek van Mihkel 
Ainsalu, zochten wij naar versterking 
van het middenveld. Beide spelers 
sluiten voor de rest van het seizoen 
aan bij de selectie en krijgen in het 
BUKO Stadion de kans om hun kwali-
teiten te tonen.’’

Telstar versterkt selectie met 
Achraf Madi en DJ Buffonge
Velsen-Zuid - Telstar voegt per direct twee spelers toe aan de selectie. 
Mike Snoei kan tijdens de beslissende fase van het seizoen beschikken 
over Achraf Madi, die overkomt van Sparta Rotterdam, en de afgelopen 
seizoen voor NAC Breda uitkomende DJ Bu�onge.

In de vijftien doldwaze producties rondom het personage Harrie Vermeulen heeft 
Jon zich bewezen als ware duizendpoot. Foto: aangeleverd

Pupillen en één G-atleet openden de 
dag op de 1,2 kilometer. ABCD-juni-
oren, senioren en recreanten gingen 
de strijd tegen elkaar en zichzelf aan 
op de sprintcross van 3.2 kilometer. 
Recreanten konden ook kiezen voor 
de 6.4 of 9.6 kilometer. De wedstrijd 

voor de echte die hards bij de 
vrouwen besloeg 6.4 kilometer, die 
bij de mannen 9.6. „Het is de tweeën-
dertigste keer dat Suomi deze loop 
organiseert, vertelde secretaris 
Suomi Karin Verswijveren vooraf. „Het 
draaiboek lag daarmee al klaar en 

hoefde slechts hier en daar bijge-
werkt te worden.” Er liepen her en der 
veel vrijwilligers rond want Beeckes-
tijn kent nogal wat paadjes en onver-
wachte afslagen. 

In de race van de ‘echte hardlopers’ 
was Bart van Trigt uit Amsterdam na 
9.6 kilometer in 36 minuten en 15 
seconden de snelste. Emma Kok, ook 
uit Amsterdam, won de de 6.4 kilo-
meter bij de vrouwen.

Prima weer tijdens de Beeckestijn Cross
Velsen-Zuid - De RunX Suomi Beeckestijn Cross vond afgelopen weekend 
plaats en het was best prima weer om hard te lopen. Er liepen maar liefst 
vierhonderd deelnemers mee in de derde in een reeks van vier loopeve-
nementen RunX Haarlem Cross Circuit 2022-2023.

De start van de junioren 3,2 km. Foto: Erik Baalbergen





26 inderegio.nl • 2 februari 2023NIEUWS

Iedereen geboren tussen 1 januari 
1996 en 31 december 2003 die niet 
eerder of onvolledig is gevaccineerd 
tegen HPV ontvangt van het minis-
terie van VWS op naam in januari 
2023 een uitnodigingsbrief. In deze 
persoonlijke uitnodiging is vermeld of 
één of twee HPV vaccinaties nodig 
zijn om zo volledig mogelijk te zijn 
beschermd. In het geval van 2 vacci-
naties, moet er minimaal 5 maanden 
zitten tussen beide vaccinaties. Met 
de uitnodiging kan iedereen via de 

link in de brief met DigiD een afspraak 
inplannen voor de eerste vaccinatie. 
Zij kunnen hiervoor terecht op één 
van onze vaccinatielocaties in 
Haarlem, Velsen-Noord of Hoofddorp.

Coronavirus  
Het is niet langer nodig om gezonde 
kinderen van 5 tot en met 11 jaar een 
coronavaccinatie aan te bieden. 
Minister Kuipers van VWS neemt het 
advies van de Gezondheidsraad over. 
Het betekent dat vanaf 23 februari 

2023 alleen kinderen met een 
verhoogd risico om ernstig ziek te 
worden door het coronavirus worden 
uitgenodigd voor vaccinatie. De 
Gezondheidsraad heeft het advies 
voor kinderen bijgesteld, vanwege 
het verloop van de pandemie, de 
opgebouwde bescherming, de 
minder ziekmakende omikronvariant 
die op dit moment dominant is en 
nieuwe wetenschappelijke kennis 
over het coronavirus. Er is niets veran-
derd aan de veiligheid van het vaccin. 
Afspraken die al zijn gemaakt voor de 
vaccinatie van gezonde kinderen in 
de leeftijd van 5 t/m 11 jaar kunnen 
gewoon doorgaan, ook als deze na 23 
februari 2023 gepland staan. Het staat 
ouders/verzorgers uiteraard vrij om 
de afspraak af te zeggen. Zij worden 
geïnformeerd over het gewijzigde 
advies.

Regio - Acht op de tien mensen komen in aanraking met het besmette-
lijke HPV. De meesten worden er gelukkig niet ziek van en kan het 
lichaam het virus zelf opruimen. Toch gebeurt dat bij 10 tot 20% van de 
mensen niet. Zij worden ziek en lopen de kans op kanker. Een HPV-vacci-
natie helpt preventief om dit te voorkomen. Naast dat kinderen en 
jongeren de HPV-vaccinatie krijgen aangeboden, kunnen jongvolwas-
senen zich nu ook laten vaccineren tegen HPV. Deze week is GGD Kenne-
merland gestart met een grootschalige vaccinatiecampagne in de regio.

Inhaalcampagne HPV-vaccinatie 
jongvolwassenen van start

De hoofddoelstelling is een breed en 
laagdrempelig platform op te zetten 
waar bedrijven en kennisinstellingen 
in de regio elkaar kunnen vinden en 
kennis gaan delen en ontwikkelen. 
De focus ligt daarbij op het veilig 
opereren en onderhouden van 
waterstof-gerelateerde installaties.  

LCW-netwerk opbouwen en 
faciliteren kenniscirculatie
De partijen gaan de komende vier 
jaar het LCW-netwerk opbouwen en 
de kenniscirculatie tussen de 
bedrijven ( meer dan 50) faciliteren. 
De nieuwe inzichten en innovaties 
op het domein Waterstof worden 
doorgezet naar bedrijven die samen-

werken met het mbo en hbo 
beroepsonderwijs. 

Ondanks de korte voorbereidingstijd 
hebben de volgende bedrijven 
vrijwel per direct via een Raamwerk-
overeenkomst hun commitment aan 
het LCW-project gegeven: Bil�nger 
Tebodin, BTAC Solutions, Eriks, Facta, 
Hoogewerf Engineering, IC Bever-
wijk, Intures, KapiteinsLab, Megacon, 
Next Generation Machinery, 
Pentacon, Spruit, Viro en Stemar 
Engineering. Meedoen vanaf de start 
kan nog steeds. Stuur een email naar 
Theo Koster (theo.koster@techport.
nl). Bel voor meer informatie naar 
06-50245261.

Techport en Nova gaan voor 
Learning Community Waterstof
Regio - Op 23 januari, de eerste dag dat het Just Transition Fund IJmond 
open ging, heeft Techport samen met het ROC Nova College een 
aanvraag ingediend voor het verder versterken en ondersteunen van een 
Learning Community Waterstof (LCW). De aanvraag wordt ondersteund 
door Tata Academy, Hogeschool van Amsterdam, Inholland en GreenBiz.

Fijn om te zien dat er onder jongeren steeds meer belangstellig is voor techniek. 
Foto: aangeleverd

Het was volle bak bij de IJmuidense derby. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Zaterdag 21 januari 
werd op een vol sportpark Schoo-
nenberg de IJmuidense derby tussen 
VV IJmuiden en IJVV Stormvogels 
gespeeld. Na een koude ochtend 
met vrieskou en mist was het ’s 
middags lekker vertoeven langs het 
veld. 
De wedstrijd leek lange tijd op een 
0-0 uit te draaien. In de eerste en 
tweede helft waren er spaarzame 
kansjes van zowel thuisploeg als 
voor de bezoekers. Een kopkans voor 
Milan van Essen van Stormvogels en 
een aanval van IJmuiden via Özan 
Kutlu werden echter niet verzilverd. 
Het veld dat in de ochtend erg hard 
was door de vrieskou, maakte het 
goed rondspelen van de bal bijna 
onmogelijk. Met de brilstand werd 
de kleedkamer opgezocht en buiten 

en binnen de kantine van VV 
IJmuiden was het enorm druk. Vijf 
minuten voor het eind dacht 
iedereen dat beide teams genoegen 
zouden moeten nemen met 1 punt. 
Verkeerd uitverdedigen van VV 
IJmuiden leidde echter een grote 
kans in voor Stormvogels. Met een 
mooi schot in de linkerhoek maakte 
Melle Springer de 0-1 voor de bezoe-
kers. De uitstekende doelman Danny 
Does moest de middag als enige de 
bal uit het net halen.

Na a�oop een mooi feest met zanger 
Carlo Koster en stond de bierpomp 
onophoudelijk aan. IJVV Stormvo-
gels ging naar huis met de 3 punten, 
VV IJmuiden kon erg tevreden terug-
kijken op een sfeervolle middag en 
avond. 

Volle bak IJmuidense derby
VV IJmuiden - IJVV Stormvogels

Velsen - De Nationale Voorlees-
dagen zijn dit jaar van 25 januari 
tot en met 4 februari. En Biblio-
theek Velsen maakt een feestje 
van voorlezen met de mooiste 
boeken en extra activiteiten. Wie 
vandaag een prentenboek in huis 
haalt, kan vanavond al zo’n heer-
lijk voorleesmoment beleven.

Prentenboek van het Jaar
Uit de prentenboeken top 10 kiest 
de jury elk jaar een prentenboek 
van het jaar. Voor 2023 is dat het 
boek Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje. Maximiliaan 
Modderman is alleen thuis en orga-
niseert een feest voor zijn speel-
goedbeesten. Met taart! Het wordt 

een wild en vies feest. Wist jij dat 
ieder kind onder de 18 jaar gratis 

een bibliotheekabonnement kan 
aanvragen? Kom dus gauw tijdens 
De Nationale Voorleesdagen met 
jouw kind (0 tot 6 jaar) naar de 
bibliotheek en ontvang bij je 
inschrijving de leuke voorlees-
knu�el cadeau. 

Activiteiten tijdens de Nationale 
Voorleesdagen
Kijk voor meer informatie op de 
website van de Bibliotheek www.
bibliotheekvelsen.nl voor alle activi-
teiten en leuke voorleesboeken. 
Alle activiteiten zijn gratis maar 
reserveer een plekje voor de voor-
stellingen. Er is beperkt plaats. 
Kaartjes via de website of de balie 
van de Bibliotheek.

De Nationale Voorleesdagen 
2023. #Voorlezen beleef je samen

De Nationale Voorleesdagen zijn nog 
tot en met 4 februari. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Klaverjasvereniging Post 
heeft weer ruimte voor nieuwe 
leden. De club bestaan ongeveer uit 
veertig mensen. Er wordt op dins-
dagavond gezellig geklaverjast 
(Amsterdams). Er wordt gekaart  
voor prijzen maar het belangrijkste 
motto is dat iedereen het naar zijn 
of haar zin heeft. Tijdens het kaarten 
komt er ook nog een hapje tussen-
door. Elke week weer wat anders 
lekkers. Tevens zijn de prijzen voor 

drankjes aan de bar betaalbaar.
Wilt u ook een keer mee kaarten 
dan is dat mogelijk. Er wordt 
gespeeld in competitie zodat er ook 
elke twaalf weken een grotere 
winnaar is, die dan ook weer een 
prijs kan ontvangen.
Elke dinsdagavond is om 19.00 uur 
de zaal open en wordt exact om 
19.30 uur begonnen met kaarten 
Meestal zijn om 22.00 uur alle 
spellen gespeeld. Met de feest-

dagen pakt de club ook extra uit. 
Met Pasen, Sinterklaas en Kerst is er 
een klein presentje. Met Pasen en 
Kerst is er een grote drive (zondags) 
met een grote loterij en bijvoor-
beeld een warm/koud bu�et. Zalen-
centrum Velserduin is op het Velser-
duinplein achter de Hema in 
IJmuiden. Voor Informatie kunt u 
bellen of mailen met de voorzitter. 
Peter De Booij, 0652633814, 
Pdb1971@kpnmail.nl. 

Klaverjassen in Velserduin
Kom gezellig klaverjassen bij Klaverjasvereniging Post. Foto: aangeleverd








