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Santpoort - Eind februari en begin maart staan gewoonlijk de krokussen volop in bloei. Toch is het geen uitzondering 
als rond deze tijd de eerste exemplaren zich al in vol ornaat aan ons laten zien. Er waren zelfs jaren waarin bloeiende 
krokussen al in januari in ons land gesignaleerd werden. Overigens bestaan er wel negentig verschillende soorten! In 
elk geval blijft de bloem een mooie voorbode van de lente. Fotograaf Ton van Steijn spotte de eerste bloeiende 
krokussen tegenover korenmolen de Zandhaas en kreeg er direct warme lentegevoelens bij. Wat de temperatuur 
betreft zullen we nog even geduld moeten hebben. Foto: Ton van Steijn

Lente zichtbaar in aantocht

IJmuiden - Zaterdag 12 februari is de 
maandelijkse �lm-middag ‘Zeewijk 
wat vertel je me nou’ in Seniorencen-
trum Zeewijk. Er wordt een prachtige 
natuur�lm gedraaid. Voor de pauze 
hoe moeilijk het is voor sommige 
mensen om te leven langs de rivieren 
op deze wereld en na de pauze een 
�lm over Indianen die moeten leven 
in de jungles.
Zaal open 13.00 uur. Kaartenverkoop 
aan de zaal 2 euro. De haring in de 
pauze wordt weer gesponsord door 
Martens. Wees op tijd vol is vol

Zeewijk wat 
vertel je me nou

PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

Op wintersport? 
Denk aan de 

juiste banden!
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INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

KOM JE ONS TEAM VERSTERKEN?
VERKOPER 
KOZIJNEN

ALLROUND 
TIMMERMAN

braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16 braak.nl☎ 0251-211825 0251-211825

SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE

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

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl





14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Jaarlijks produceren we in Velsen miljoe-
nen kilo’s afval. Het scheiden van dit afval 
gaat steeds beter. Toch zitten er nog vaak 
veel grondsto� en in het restafval. Deze 
grondsto� en kunnen we recyclen terwijl 
we ze nu onnodig verbranden tegen hoge 
kosten. Bo Rijvers, Angela Bakker en Mo-
niek Wilms Floet scheiden hun afval en 
vertellen daar graag over.

Bo Rijvers: “Bij ons thuis zijn we gewend al-
les apart ‘weg’ te doen. We hebben een gewone 
maat prullenbak voor plastic want dat neemt de 
meeste ruimte in. Voor papier hebben we een 
kleine bak, de Nee-Nee-sticker houdt veel tegen. 
De kleinste bak is voor restafval. Afval scheiden 
is misschien geen makkelijke stap als je het nog 
niet gewend bent. In eerste instantie lijkt het 
meer moeite en ruimte te kosten. Maar net als 
minder suiker in je ko�  e, went het snel.”

Angela Bakker: “Wij scheiden ons afval omdat 
we het belangrijk vinden dat materialen herge-
bruikt of op een verantwoorde manier verwerkt 
worden. We scheiden papier, glas, plastic, blik en 
drinkpakken, gft en etensresten, defecte elektri-
sche apparaten, batterijen, medicijnen, kleding, 
chemisch afval zoals verf en olie, hard plastic, 

bouwmaterialen en huisraad. Afval scheiden zit 
inmiddels totaal verweven in ons systeem.”

Moniek Wilms Floet: “Ik scheid mijn afval al 
vele jaren. Ik wil graag een bijdrage leveren aan 
een schoner milieu en probeer daarom ook zo 
min mogelijk afval te produceren. Mijn motto 
is: ‘een schonere wereld, begin bij jezelf’! Ik vind 
afval scheiden inmiddels heel vanzelfsprekend 
en het kost mij, en mijn kinderen, totaal geen 
moeite. Integendeel zelfs, ik vind het een sport 
geworden en gewoon leuk om te doen.

Lees meer over afscheiden in Velsen op 
www.velsen.nl/alles-over-afval

Inwoners van Velsen over 
het belang van het scheiden 
van afval

Wijkplatformvergadering
IJmuiden-Zuid op 
16 februari
Het wijkplatform IJmuiden-Zuid verga-
dert op woensdagavond 16 februari vanaf 
19:30 uur in Zalencentrum Velserduin. 

Als u deze vergadering bij wilt wonen, dan 
kan dat. Aanmelden is niet nodig.

Digitale hulpwijzer uitge-
breid met de vraagwijzer
Om inwoners en zorgprofessionals beter te 
ondersteunen heeft gemeente Velsen de di-
gitale hulpwijzer (Velsenwijzer) uitgebreid 
met een extra onderdeel: de vraagwijzer. 

De vraagwijzer geeft informatie over organi-
saties die binnen Velsen werken op het terrein 
van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en 
werk en inkomen. De vraagwijzer werkt met een 
vraaggestuurde navigatie waarbij alle benodigde 
informatie op één pagina in blokken wordt weer-
gegeven. Dat maakt zoeken nog makkelijker en 
verdwalen kan niet meer. 

Wethouder Marianne Steijn: “De vraagwijzer 
speelt in op de behoefte van inwoners. Om op 
de hoogte te blijven, moeten zij vaak online het 
antwoord vinden op hun vraag. En daar gaat het 
weleens mis. Een grote brij aan informatie over-
rompelt hen en ontmoedigt om verder te zoeken. 
Dat lossen wij met de vraagwijzer op door in 
plaats van veel tekst te gebruiken, buttons met 
a¢ eeldingen in te zetten. Inwoners zijn op deze 
manier slechts een paar klikken verwijderd van 
het antwoord op hun vraag.” 

De vraagwijzer is te bezoeken via www.velsen-
wijzer.nl/vraagwijzer. 

Stand van zaken Kustplaats IJmuiden
Het project Kustplaats IJmuiden aan Zee 
is van groot belang voor de woningbouw-
opgave in Velsen. Er zijn diverse stap-
pen ondernomen om het proces weer de 
benodigde vaart en koers te geven. De raad 
wordt geïnformeerd over de stand van za-
ken en de gezette en nog te zetten stappen 
in dit project.

Scenario’s Telstarstadion
De ontwikkeling van sportpark Schoonen-
berg (en omgeving) is opgeknipt in drie 
deelgebieden. Een van die deelgebieden is 
het Telstarstadion. Er is een eerste verken-
ning van de stedenbouwkundige mogelijk-
heden uitgevoerd en deze is uitgewerkt in 
een aantal scenario’s. De raad geeft een 
eerste reactie op de scenariokeuze. De 

reacties worden gebruikt voor de verdere 
uitwerking, in samenspraak met belang-
hebbenden en de omgeving, van een of 
meerdere van de getoonde scenario’s.

Wet inburgering 2021
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inbur-
gering 2021 van kracht. De verantwoorde-
lijkheid voor de begeleiding en ondersteu-
ning van inburgeringsplichtigen ligt met 
deze wet bij de gemeenten. De wet heeft 
als doel dat nieuwkomers e§ ectiever en 
sneller kunnen meedoen in onze samen-
leving. Dat houdt in dat ze sneller en beter 
Nederlands leren gecombineerd met werk. 
De raad wordt met deze sessie op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen rondom 
de nieuwe wet en de aanbestedingen. 

Vervolgsessie Nota Dierenwelzijn 
2022-2025
Mede door het bezuinigingsbesluit uit 
2020 is het noodzakelijk om het die-
renwelzijnsbeleid aan te passen. In de 
raadssessie van 18 november 2021 heeft 
een eerste bespreking plaatsgevonden. 
Een meerderheid van de woordvoerders 
besloot toen om de uitgangspunten van 
de nota Dierenwelzijn 2022-2025 eerst 
nogmaals te bespreken in de fracties. Voor 
een verdere bespreking van de nota is een 
vervolgsessie georganiseerd.

Armoedevisie
Armoede en schulden (kunnen) leiden tot 
sociale uitsluiting en dat moet voorkomen 
worden. De gemeente Velsen ziet het als 
haar missie om iedereen een perspectief 
te bieden om mee te kunnen doen aan de 

samenleving. In de Armoedevisie wordt 
omschreven hoe wij, met samenwerkings-
partners, armoede en schulden aanpak-
ken. In september 2020 is de armoedevi-
sie, inclusief het uitvoeringsprogramma, 
vastgesteld. In december 2020 is de 
armoederegisseur begonnen en in de loop 
van het jaar is het aantal medewerkers 
dat aan het uitvoeringsprogramma werkt 
gegroeid. Er is veel gedaan en er ligt ook 
nog een hele hoop werk. In de raadssessie 
wordt de raad op een interactieve manier 
geïnformeerd over de voortgang

Ga voor meer informatie over boven-
staande onderwerpen naar www.velsen.
nl/gemeenteraad. Wilt u inspreken? Neem 
dan contact op via gri�  e@velsen.nl of 
0255-567251.

AGENDA VAN DE SESSIESVAN 17 FEBRUARI

Financieel advies of 
schuldhulpverlening

Heeft u een inkomen, maar lukt het niet om 
op eigen kracht uit de fi nanciële problemen 
te blijven? De gemeente heeft medewerkers 
in dienst die persoonlijk fi nancieel advies ge-
ven. Wellicht is een gesprek met een van hen 
voldoende om u weer op weg te helpen. Ook 
kan de gemeente u een traject schuldhulp-
verlening aanbieden. 

Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie 
over deze minimaregeling vindt u op https://
www.velsen.nl/producten/schuldhulpverle-
ning



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• IJmuiderstraatweg 45A, splitsen naar 

2 appartementen (30/01/2022) 14088-
2022

• Grahamstraat 4, wijzigen gebruik naar 
wonen (begane grond) (31/01/2022) 
14349-2022

• Snippenbos 54, plaatsen dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (31/01/2022) 
14549-2022

• Trawlerkade 32A, onderhoud gevels en 
kozijnen (01/02/2022) 15069-2022

• Radarstraat 113, vergroten 2e verdie-
ping (02/02/2022) 15580-2022

• Briniostraat 12, aanbrengen mechani-
sche ventilatie (02/02/2022) 15591-
2022

• Zuidpier noordkant Seaport Marina, 
tijdelijk plaatsen 2 containers en zon-
nepanelen t.b.v. het omzetten van 
zeewater in drinkwater (02/02/2022) 
15687-2022

• Kastanjestraat 17, bouwen dakopbouw 
(03/02/2022) 15772-2022

• Westerduinweg 13, gewijzigd uitvoeren 
gevelbeplating (03/02/2022) 15968-
2022

• Langevlak 13, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (03/02/2022) 16239-2022

• Monnickendamkade 1, bouwen aan-
bouw (04/03/2022) 16520-2022

Velsen-Zuid
• Park Velserbeek (kadastraal H5178), 

kappen boom (04/02/2022) 16497-
2022 (Rijksmonument)

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg nabij nr. 167A (bloe-

men kiosk) te Velsen-Noord
• het kappen boom (01/02/2022) 14840-

2022

Santpoort-Zuid
• Papenburghlaan 24, bouwen overkap-

ping (31/01/2022) 14529-2022
• Wüstelaan 25, kappen boom 

(31/01/2022) 14362-2022
• Wijnoldy Daniëlslaan 15, bouwen 

bijgebouw met kelder (04/02/2022) 
16612-2022 

Santpoort-Noord
• Kweekerslaan 21, kappen 4 bomen 

(02/02/2022) 15155-2022 (Gemeente-
lijk monument)

• Kruidbergerweg 103, bouwen dakop-
bouw (03/02/2022) 16154-2022

• Kruidbergerweg 105, bouwen dakop-
bouw (03/02/2022) 16156-2022

• Kruidbergerweg 107, bouwen dakop-
bouw (03/02/2022) 16162-2022

• nabij Hoofdstraat 234 (weide), tijdelijk 
afwijken bestemmingsplan i.v.m. tijde-
lijke po�ertjessalon (1 jaar in de maand 
juli) (01/02/2022) 15054-2022

Driehuis
• Van Maerlantlaan 25, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (31/01/2022) 14305-
2022 

• Waterloolaan 15, bouwen aanbouw 
(achtergevel) met dakterras en garage/
berging (04/03/2022) 16503-2022

• nabij Wol� en Dekenlaan (kadas-
traat H8507), kappen 4 bomen 
(04/02/2022) 16511-2022 

Velserbroek
• Vederkruid 8, plaatsen dakkapel (voor-

gevel) (30/01/2022) 14058-2022
• Zon Bastion 21,vervangen / wijzigen 

4 gevelkozijnen (01/02/2022) 14979-
2022 

• Zwanebloembocht 86, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (01/02/2022) 15067-
2022 

Verlengen beslistermijn 
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 170, vergroten 1e ver-

dieping, wijzigen gebruik naar 2 ap-
partementen, realiseren dakterras 
(01/02/2022) 141827-2021

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 150, bouwen fietsen-

stalling (03/02/2022) 138891-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• Trawlerkade 48, verbouwen bedrijfs-

ruimte tot woonruimte (03/02/2022) 
8184-2022

Santpoort-Noord
• Wijkerstraatweg 123, deels wijzigen 

gebruik als shoarmazaak (01/02/2022) 
3688-2022

• Staalstraat 40, legaliseren tussen-
verdieping (01/02/2022) 11621-
2022 

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Santpoort-Noord
• spoorwegovergang Kennemergaarde-

weg, vernieuwingswerkzaamheden 
uitvoeren spoor tussen 25 maart 2022 
van 01.15 uur tot 28 maart 2022 05.15 
uur (24/01/2022) 11266-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘4 mei Herdenking’, op 4 mei 2022 van 

16:00 tot 21:00 uur, locatie: Burger-
zaal Gemeentehuis, Stille tocht van 
Plein 1945 naar Begraafplaats Wester-
veld( Driehuis) (03/02/2022) 16398-
202216398-2022

• ‘Strandrace’, op 8 oktober 2022 van 
08:00 tot 16:00 uur, 9 oktober 2022 van 
08:00 tot 15:00 uur, locatie: Kennemer-
strand  (04/02/2022) 16487-2022

• ‘5 mei Bevrijding’, op 5 mei 2022 van 
10:00 tot 18:00 uur, locatie: tocht door 
de gemeente Velsen naar Plein 1945 
(04/02/2022) 16448-2022

Driehuis
‘Strawberries Easter Tournament’, 15 t/m 
17 april 2022 van 10:00 tot 01:00 uur, loca-
tie: Waterloolaan 1 (31/01/2022) 14547-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 03), wijzigen 

woning (kelder, gevels, uitbouw en 
bouwhoogte; wijziging op verleende 
vergunning 52606-2021) (01/02/2022) 
116750-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 05), bouwen 
woning (01/02/2022) 118923-2021

• Velserduinweg 205, interne construc-
tie wijziging (01/02/2022) 139815-
2021

• nabij Monnickendamkade en Vlis-
singenstraat, maken aanlegplaatsen, 

plaatsen laadkranen en hekwerken 
(03/02/2022) 144863-2021

• Cederstraat 52, vergroten dakkapel 
(zijkant) (03/02/2022) 142020-2021

Santpoort-Noord
• Vlugthovenstraat 11, verbouwen wo-

ning (03/02/2022) 150563-2021(ge-
meentelijk monument)

• Kruidbergerweg 76, plaatsen dakka-
pel (voorzijde) (03/02/2022) 3738-
2022 

Driehuis
• Van Lenneplaan 52, plaatsen dak-

opbouw (01/02/2022) 154933-
2021 

•
Velserbroek
• Zwanebloembocht 142, plaatsen dak-

kapel (voorzijde) (01/02/2022) 2872-
2022

• parkeerterrein Vestingplein naast 
Galle Promenade 45,  tijdelijk (5 jaar 
van oktober t/m december) afwijken 
van het bestemmingsplan i.v.m. stand-
plaats oliebollenkraam (03/02/2022) 
3078-2022

• Zwanebloembocht 140, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (03/02/2022) 
153137-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velserbroek
• Roosensteinweg ong. (achter Hofgees-

terweg 6), verbouwen opslagschuur tot 
woonhuis (03/02/2022) 30744-2017

Overige bekendmakingen 
• Kapmelding:  17 bomen in Velsen-

Noord. Deze bomen worden gekapt 
voor het woningbouwproject de 
Schouw, voor vragen kunt u terecht 
op de website: www.nieuwbouwde-
schouw.nl

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

Bekendmakingen
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Door Raimond Bos

Bij Eetlokaal ’t Palet in Santpoort is 
eigenaar Cor Koster blij met de 
versoepeling van de regels. Met een 
openstelling tot 22.00 uur kan hij 
goed leven. In de afgelopen 
maanden rinkelde de kassa nauwe-
lijks. Weliswaar bestond de mogelijk-
heid om gerechten af te halen, maar: 
,,Dat liep in de eerste lockdown wel 
aardig, maar het is heel erg terugge-
lopen. Meerdere collega’s zijn 
daarom al gestopt met het afhaal-
concept.’’ Doordat Cor het eetlokaal 
met zijn gezin runt, blijven de perso-
neelskosten relatief laag. Een ander 
voordeel is dat hij zijn zaak runt in 
een pand dat hij in eigendom heeft. 
,,Desondanks gaan ook bij ons de 
spaarcentjes er doorheen, maar je 
hebt geen keus. Vrolijker worden we 
er niet van, maar het is nog redelijk 
te doen.’’

Ook bij café Middeloo in Driehuis 
pro�teert men van het feit dat het 
pand al vele jaren familiebezit is. De 
huidige eigenaren huren het welis-
waar van hun familie, maar de 
achterliggende constructie biedt 
wel iets meer rek dan een doorsnee 
huurverplichting. Toch had de lock-
down ook voor dit bedrijf niet veel 
langer moeten duren. Gastvrouw 
Luca Versteege kampt hier echter 
met een ander probleem: perso-
neelstekort! Het is een zorg die veel 
horecaondernemers momenteel 
hebben. Medewerkers zagen hun 
horecawerk stil vallen en kozen 
soms voor een carrière in een 
andere branche. Nu de zaak weer 
draait, moet men daarom op zoek 
naar nieuwe medewerkers. Die zijn 
niet eenvoudig te vinden. Café 
Middeloo heeft naast de zaak een 
zaal, die bekend staat als Oma’s 
Kamer. Hier kunnen feesten 

gehouden worden, maar uiteraard 
moet dan alles tot in de puntjes 
geregeld zijn. ,,We moeten het nu 
per dag bekijken’’, vertelt Luca. Ze 
wil graag de service bieden die de 
klanten van het bedrijf gewend zijn. 
Soms houdt dat in dat ze een datum 
op de kalender moet wegstrepen. 
En hoe staat het met de naleving 
van de coronamaatregelen die er 
nog zijn? ,,Dat gaat prima. De 
QR-codes komen direct bij binnen-
komst al op tafel en je ziet dat 
mensen er rekening mee houden 
waar ze gaan zitten, zodat ze niet te 
dicht bij elkaar zitten.’’

Een jaar geleden besloot het team 
van Brasserie Laantje in Santpoort 
om het over een andere boeg te 
gooien. De lockdown vormde daar-
voor de directe aanleiding. Eigena-
resse Anne Loef bedacht een slimme 
oplossing om onder de horecaslui-
ting uit te komen. Ze toverde het 
bedrijf om tot Laantjes Lekkers, 
met naast de brasserie ook een 
winkelgedeelte. Hier worden nu 
allerlei lekkere producten verkocht, 
die de vaste klanten al kenden van 
de brasserie. Lany, de moeder van 
Anne, tevens gastvrouw in het 

bedrijf, vertelt: ,,De uienchutney, de 
granola voor in de yoghurt, deze 
producten maakten we altijd al en 
worden sinds vorig jaar ook los 
verkocht. Mede door dat nieuwe 
concept redden we het nog steeds. 
Je moet wel spaarcentjes hebben 
om te kunnen overleven. Anne kan 
heel zuinig leven, daardoor heeft ze 
het gered. Maar er moet niet nog 
eens zoiets gebeuren.’’ Creatief 
ondernemerschap, zoals het 
verkopen van complete pakketten 
voor een high-tea en producten 
voor kerstpakketten, hielp Laantjes 
Lekkers door de lockdown heen. ,,Je 
moet altijd maar proberen om posi-
tief te blijven. Wij hebben gelukkig 
een vaste klantenkring en we zien 
dat de mensen erg begaan zijn met 
de horeca. We zitten in een dorp en 
de mensen leven hier met elkaar 
mee. Dat kunnen wij goed merken.’’

Opmerkelijk genoeg speelt het 
eerder genoemde personeelstekort 
niet bij Brasserie De Bank. Eigena-
resse Christie Beths is dan ook 
bijzonder trots op haar team: ,,We 
zijn een heel sterk team. We gaan 
niet snel uit elkaar we doen het met 
z’n allen.’’ Medewerkers van het 

bedrijf vonden tijdelijk elders 
emplooi, maar keerden weer op het 
vaste honk terug. ,,Omdat ze het 
simpelweg heel leuk vinden. We 
hebben niemand verloren.’’ Verloren 
heeft ze echter wel in �nanciële zin. 
Christie kocht net voor de lockdown 
haar eerste eigen woning, waardoor 
ze nauwelijks ruimte had om de 
zakelijke verliezen met privéver-
mogen te compenseren. Van alle 
regelingen die de overheid in het 
leven riep voor ondernemers, komt 
ze alleen voor de Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) in aanmerking. En 
die compensatie komt altijd 
achteraf, dus ze moet steeds eerst 
zelf het benodigde geld bijeen zien 
te krijgen. ,,Het blijft puzzelen, maar 
daar leer je ook weer een hoop van.’’ 
Voorlopig is het bedrijf alleen op 
vrijdag, zaterdag en zondag 
geopend. Een bewuste keuze, 
omdat dit de drukste dagen van de 
week zijn. ,,Dit zijn de dagen 
waarvan we zeker weten dat we dan 
vol zitten. Mettertijd pakken we de 
donderdag er wel weer bij. Laten we 
het allemaal maar van de positieve 
kant bekijken. Als je dit hebt over-
leefd, kun je een heleboel 
overleven.’’

Velsen - De horecabedrijven draaien weer volop, sinds de regering 
besloot om de coronamaatregelen te versoepelen. Beperkingen zijn er 
nog wel, want de deuren moeten al om 22.00 uur sluiten en door de 
verplichte anderhalve meter afstand is de capaciteit van veel restaurants, 
bars en feestzalen minder groot. De grote vraag is: hoe staan de 
bedrijven er �nancieel voor? Deze krant maakte een rondje langs enkele 
bedrijven om te peilen hoe nijpend de situatie nu is.

Horeca weer open, maar redt deze sector het nog wel?
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
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Privacy
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Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

IJmuiden - Op zondag 20 februari 
verzorgt het ZoMiPo een optreden 
van Gerrald Beute in Buurtcentrum 
De Dwarsligger, Planetenweg 338 in 
IJmuiden. 
Zanger/muzikant Gerrald Beute 
brengt een mooie middag met 
liedjes van onder andere Marco 
Borsato, Jan Smit en Ramses Sha�y. 
Het optreden begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Kaarten à 5,00 euro kunt u reserveren 
van maandag tot en met donderdag 
bij Buurthuis De Brulboei, Kanaal-
straat 166, IJmuiden. 
Meer weten? Bel 0255-510652, Buurt-
huis De Brulboei.

Gerrald Beute 
in De Dwarsligger

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van een foto stil bij een 
IJmuidens onderwerp 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 voor het ‘Pontje van 
Donkersloot’.

Door Erik Baalbergen

Het Pontje van Donkersloot is een bron van herinneringen voor oudere plaats-
genoten. In de jaren vijftig en begin jaren zestig verkiezen veel IJmuidenaren 
het ‘dubbeltje’ voor een snelle overtocht per persoon met het Pontje van 
Donkersloot boven de gratis overtocht via een omweg, met de Velserpont bij 
het dorp Velsen. Bij het klaphekje aan het einde van de Van der Zwaagstraat 
steek je de IJmuider spoorlijn over en daal je via een schuin pad af naar de 
aanlegsteiger van de bootjes van Donkersloot, niet ver van de Velserspoorbrug. 
Een enkeling waagt de afdaling �etsend; daarbij voorkomen de door Hoog-
ovens langs de steiger geplaatste rieten schermen een onbedoelde duik in het 
kanaalwater… Wij nemen nu wel een duik, maar dan in de geschiedenis van 
deze in 1963 gestaakte typisch IJmuidense veerdienst.

Obstakel
Het Noordzeekanaal is altijd al een obstakel geweest in de noord-zuid lopende 
paden en wegen. Ook bij IJmuiden. In de vorige eeuw, tot aan de opening van 
de sluisroute in 1955 en die van de Velsertunnel in 1957, zijn IJmuidenaren, die 
het kanaal gratis willen oversteken voor het werk bij de Hoogovens of de 
papierfabriek, familiebezoek in Velsen-Noord of winkelen in Beverwijk, aange-
wezen op de Velserpont. Deze vaart ten oosten van de dorpskern van het dorp 
Velsen, in het verlengde van de huidige Meervlietstraat. Deze oversteek is niet al 
te snel, vooral in de tijd dat de stoomtram daar ook gebruik van maakt. Een tijd-
rovende omweg voor IJmuidenaren dus.

Dat brengt enkele ondernemers ertoe overzetdiensten over het kanaal te 
verzorgen, dicht bij het snel groeiende IJmuiden. Zo start Piet Zwart (andere 
bronnen vermelden Sijmen Zwart) ten oosten van IJmuiden, daar waar het 
kanaal het oude Wijk aan Zeeërvoetpad doorsnijdt, met een eenvoudig roei-
bootje een veerdienst. Hij krijgt vergunning om de passagiers een kleine 
vergoeding te vragen en om de trappen en steigers op de oevers te gebruiken.

Van roeivlet tot motorvlet
In 1915 neemt Piet Donkersloot (1886-1962) met een roeivletje de veerdienst 
van Zwart over. Pieter is in 1913 getrouwd met Wijntje de Feber. Als Pieter 
tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de wapens wordt geroepen, zet zijn 
vrouw Wijntje de veerdienst voort en neemt zelf de roeiriemen stevig ter hand!

In 1920 wordt vanwege een kanaalverbreding de roeitocht te lang en wordt de 
veerdienst verplaatst. De nieuwe locatie ligt iets ten westen van de Velserspoor-
brug bij Velseroord, in het verlengde van de toenmalige Zeeweg, De aanleg-
steiger op de zuidoever ligt nabij het klaphekje aan het einde van de huidige 
Van der Zwaagstraat.

Met de groei van de industrie aan de noordkant van het kanaal maken steeds 
meer IJmuidenaren gebruik van het bootje van Donkersloot. Om aan de toene-
mende vraag te voldoen wordt in de jaren dertig de roeivlet vervangen door 

een vlet met een benzinemotortje. De motorvlet krijgt de naam ‘Wijntje’, naar 
Piets vrouw. In 1939 wordt de veerdienst uitgebreid met een grotere stalen boot 
met dieselmotor. In 1938 start Donkersloot ook een sleepdienst. De eerste 
sleepboot heet ‘Joma’, genoemd naar Piets moeder JOhanna en stiefmoeder 
MAria. In 1940 komt daar de sleper ‘Holland’ bij.

Donkere dagen
Gedurende de eerste oorlogsjaren blijft Donkersloot doorvaren. Tijdens de 
strenge vorstperiode in januari 1942 kan de veerdienst door ijsgang niet varen. 
Hoogovenarbeiders steken dan illegaal via de spoorbrug per voet het kanaal 
over. Als ze daarbij betrapt worden, krijgen ze een boete. Tijdens de oorlog 
vordert de havencommandant de Wijntje om mijnen te vegen. Op een of 
andere manier weigert de motor van de Wijntje dienst onder Duits bevel… De 
Wijntje wordt daarom buiten dienst gesteld.
In 1943 eisen de Duitsers dat het personeel van de veerdienst de papieren van 
de passagiers gaat controleren. Dat weigert het personeel, en de veerdienst 
wordt stilgelegd. De Hoogovens regelt dat de veerdienst tijdelijk voor Hoog-
ovenspersoneel wordt voortgezet op de oude locatie. Eind 1944 komt de veer-
dienst helemaal stil te liggen.

Groei
In augustus 1945 wordt de ‘Veerdienst Donkersloot’ weer opgestart. De Wijntje 
wordt vervangen door een tweede grote boot met dieselmotor. De tarieven zijn 
in deze tijd 5 cent voor een persoon en 10 cent voor een persoon met rijwiel of 
kinderwagen. Daarnaast zijn er diverse abonnementsvormen. Kinderen tot 10 
jaar en scholieren mogen mee voor de halve prijs. De veerdienst is actief van ’s 
morgens vijf tot ’s avonds elf. Alleen bij noordwesterstorm en zware ijsgang 
wordt er niet gevaren. De boten voor de veerdienst worden dikwijls ook als 
sleepboot in de havens van IJmuiden gebruikt.
De zonen Piet Jr., Arie en Wijnand Donkersloot werken al jaren mee in het 
bedrij�e, en zetten later het bedrij�e van hun vader voort. Na de oorlog en in de 
vijftiger jaren maakt de ‘Firma P. Donkersloot & zn’ een groei door. De vloot en 
het personeelsbestand breiden zich uit. Nieuwe slepertjes zijn de Wijdo (1947) 
en de Ardo (1953). De veerdienst wordt onderhouden met de drie bootjes 
Tempo, Trio en Jumbo. De prijzen voor een overtocht stijgen wel maar blijven 
relatief laag. Zo betaal je jarenlang een dubbeltje per persoon voor een 
overtocht.

Einde van de veerdienst
Na de opening van de Velsertunnel in 1957 wordt de Velserspoorbrug gesloopt. 
In 1963 verhuist de Velserpont naar het op deze plek aangelegde pontplein. De 
Velserpont is nog steeds gratis en vaart nu erg dicht bij Donkersloot. Hierdoor 
verliest Donkersloot zijn klanten. Gesproken wordt over verplaatsing van de 
veerdienst naar een plek dichter bij de tunnel om Haarlemse werknemers van 
de Plaatwellerij in Velsen-Noord ten dienste te zijn. Blijkbaar wordt dat niets. In 
1963, in het zicht van het vijftig jarig bestaan, komt er een einde aan de veer-
dienst van Donkersloot. De sleepdienst wordt nog jarenlang voortgezet.

Ter plekke van de voormalige aanlegsteiger bij het klaphekje herinnert slechts 
een informatiebord langs het Wandelpad IJmuider Spoorlijn, ter hoogte van de 
Van der Zwaagstraat, aan de veerdienst. Minstens een van de veerbootjes 
bestaat nog en ligt verbouwd aan het Spaarne in Haarlem. Het ‘Pontje van 
Donkersloot’ ligt wel diep verankerd in het collectieve geheugen van de 
IJmuidenaar!

De bootjes Jumbo, Wijdo en Ardo van Donkersloot aan de aanlegsteiger onderaan de kanaaldijk bij het klaphekje, medio jaren vijftig. Op de achtergrond zien we de 
Velserspoorbrug. Foto: Noord-Hollands Archief/Beeldcollectie van de gemeente Velsen, inv.no. KNA001010219

Het ‘Pontje van Donkersloot’
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Renault Velserbeek
Kleermakerstraat 71
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2
1991 JA Velserbroek
Tel: 023 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

Mazda Velserbeek
Kleermakerstraat 63
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 43
www.mazdavelserbeek.nl

Koop een occasion of een nieuwe 
auto en verras jouw Valentijn!

Op vrijdag 11, zaterdag 12 
en maandag 14 februari

Koop jij een nieuwe auto tijdens onze 
actiedagen? Dan krijg je een cadeaubon 
voor RIS Juwelier t.w.v. € 500,- cadeau!

Koop jij een nieuwe auto tijdens onze 

Valentijn bij Velserbeek

Hyundai Velserbeek Mazda Velserbeek

CADEAUBON
ter waarde van

€

Zegge Vijfhonderd euro

500,00

Koop jij een nieuwe auto tijdens onze 
actiedagen? Dan krijg je een cadeaubon 

cadeau!

Koop jij een nieuwe auto tijdens onze 
actiedagen? Dan krijg je een cadeaubon 

CADEAUBON
ter waarde van

€

Zegge Vijfhonderd euroVijfhonderd euroVijfhonderd euroVijfhonderd euroVijfhonderd euroVijfhonderd euroVijfhonderd euroVijfhonderd euroVijfhonderd euro

500,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00500,00

CADEAUBON

Vijfhonderd euroVijfhonderd euroVijfhonderd euro
Marktplein 17 • 1972 GA IJmuiden  www.risjuwelier.nl
deze cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld

Regio - De vrijwilligers van de Lour-
desgroep Bisdom Haarlem-
Amsterdam begeleiden al jaren de 
bedevaartreizen naar Lourdes die 
aangeboden worden door het Huis 
voor de Pelgrim. En is bestemd voor 
gezonde, zieke, oude en jonge 
mensen. Voor belangstellenden 
wordt een informatiebijeenkomst 
georganiseerd op zondag 13 
februari. Op deze bijeenkomst komt 
u alles te weten over de bedevaart-
reizen. Er wordt een presentatie en 
informatie gegeven over de reis, de 
bedevaart zelf, het leven van Berna-
dette en het heiligdom van Lourdes.
Locatie: Parochiezaal van de Moeder 
van de Verlosserkerk, Prof. Eijkman-
laan 48, 2035 XB in Haarlem, 
aanvang: 12.00 uur. De toegang is 
gratis. Aanmelden bij Joke Hoekman: 
06-42347729. 
Lourdesgroep Bisdom Haarlem-
Amsterdam bestaat uit vrijwilligers 
die voor u vele hand- en spandien-
sten verrichten tijdens de reis en in 
Lourdes. Bij iedere reis zijn Neder-
landse artsen en verpleegkundigen 
aanwezig en bijna alle voorkomende 
zorg kan worden geregeld. 
De reizen die begeleid worden door 
de medewerkers van de Lourdes-
groep zijn:
• De 9-daagse busreis  van 6 t/m 14 
mei 2022 
• De 6-daagse vliegreis van 8 t/m 13 
mei 2022 
• De 6-daagse vliegreis van 7 t/m 12 
september 2022
Voor inlichtingen en het aanvragen 
van een brochure kunt u terecht bij: 
Joke Hoekman, 06-42347729, Wilma 
Cai�a, 06-12157507 (na 18.00 uur) of 
Diaken Philip Weijers, 06-53887641. 
Veel informatie kunt u vinden op de 
website: www.lourdes-groep.nl. En 
op de Facebook pagina: 
Lourdesgroep.

Bijeenkomst over 
bedevaartreizen
naar Lourdes

Bij iedere reis zijn Nederlandse artsen 
en verpleegkundigen aanwezig.
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Iedereen die de leeftijd 
van 75 jaar heeft bereikt en het rijbe-
wijs wil laten verlengen, moet een 
medische keuring ondergaan. Het 
keuringssysteem is in het leven 
geroepen vanuit het besef dat 
mensen op hogere leeftijd een 
grotere kans hebben op lichamelijke 
problemen, die van invloed kunnen 
zijn op de rijvaardigheid. Sinds kort 

kunnen inwoners van IJmuiden en 
omstreken voor deze leeftijdskeu-
ringen terecht bij VisieCare Arbo & HR 
aan de Havenkade 100. VisieCare is 
een ARBO-dienstverlener die ook al 
meer dan vijftien jaar zo’n 450 
(beroeps)keuringen per jaar uitvoert. 
De leeftijdskeuring voor het 
verlengen van het rijbewijs bestaat uit 
het beoordelen van de lichamelijke 

en geestelijke conditie, een oogme-
ting, bloeddrukmeting, urineonder-
zoek en het doornemen van het 
keuringsverslag van het CBR over uw 
gezondheid. Afhankelijk van de speci-
�eke gezondheidssituatie is soms 
aanvullend onderzoek nodig. Visie-
Care heeft een eigen bedrijfsarts en 
werkt nauw samen met vakbekwame 
artsen en bedrijfsartsen om de 
keuringen uit te voeren. Speciaal voor 
de nieuwe locatie in IJmuiden is het 
tarief voor deze leeftijdskeuring vanaf 
60 euro, afhankelijk van de noodzaak 
van eventueel aanvullend onderzoek. 

Een afspraak is snel gemaakt door te 
mailen naar keuringen@visiecare.nl of 

door te bellen naar nummer 085 
0476050. Foto: Pixabay

Medische keuring voor verlengen 
rijbewijs nu ook in IJmuiden
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Aftrap Nationaal Jeugd Ontbijt
Bart ten Napel, Jacques Hendrikx en wethouder Marianne Steijn geven het startsein van het mooie project. Foto: Reinder Weidijk

COLUMN IJMED

Zwanger zijn wil niet zeggen dat je negen maanden stil op de bank moet 
gaan zitten, in tegendeel. Hoe �tter je bent, hoe beter voor jezelf én je 
kind! Maar is hardlopen slim of kun je beter wandelen? Of �tnessen? 
Welke beweging is verantwoord en veilig en wat kun je die negen 
maanden maar beter even laten?

,,Tijdens je zwangerschap kun je heel goed en verantwoord in beweging 
blijven”, vertelt Laura de Quaasteniet, een van de fysiotherapeuten bij 
IJMed die de Zwanger en Fit trainingen geeft. “Alleen moet je als je net 
zwanger bent niet ineens intensief gaan sporten als je daarvoor weinig 
aan beweging deed. Maar gaan of blijven bewegen tijdens je zwanger-
schap is supergezond voor moeder en baby. Diverse onderzoeken 
hebben bewezen dat vrouwen die tijdens hun zwangerschap regelmatig 
actief bezig zijn minder risico lopen op complicaties tijdens de zwanger-
schap en de bevalling.

,,Oefeningen als springen of hardlopen zijn over het algemeen minder 
prettig als de zwangerschap vordert, maar dat is voor iedereen anders. Er 
zijn ook niet echt vaste regels voor wat kan en niet kan. Wat we altijd wel 
zeggen, maar dat geldt eigenlijk in alle gevallen: ‘luister naar je lichaam’. 
Dan weet je ook tijdens je zwangerschap uiteindelijk wel wat goed voor 
je is.”

Bij IJMed helpen we je verstandig én �t door je zwangerschap heen. Je 
kunt bij ons daarvoor één keer per week samen met andere zwangere 
vrouwen onder de begeleiding van onze gespecialiseerde fysiothera-
peuten sporten. De Zwanger en Fit-trainingen zijn elke week weer anders, 
waardoor �t tijdens je zwangerschap leuk en uitdagend blijft. 

Wil je meer informatie of je direct meedoen, neem dan gerust contact op 
met IJMed: 0255 53 22 11 of via mail: info@ijmed.nl 

Fit zwanger

IJMed fysiotherapeute Laura de Quaasteniet. Foto: Mark Sassen

Vorig jaar rond deze tijd werd duide-
lijk dat de cola- en chipsfabrikant 
hoofdsponsor van het Cruy� Court in 
Velsen-Noord zou worden. Dat leidde 
toch lacherige en kritische reacties. 
Immers, het voetbalveld wordt juist 
aangelegd om kinderen en jongeren 
voldoende te laten bewegen. In de 
communicatie heeft de gemeente 
steeds het aspect van overgewicht 
onder jongeren benoemd. Dat uitge-
rekend een bedrijf met ongezonde 
voedingsmiddelen hoofdsponsor 
zou worden van het project, was 
voor menigeen moeilijk te verteren. 

Of die negatieve publiciteit uiteinde-
lijk de reden voor PepsiCo is geweest 
om zich terug te trekken, wilde het 
bedrijf niet kwijt. Feit is dat de 
gemeente Velsen en de Cruy� Foun-
dation afgelopen zomer onverwacht 
op zoek moesten gaan naar nieuwe 
geldschieters, terwijl de aanleg van 

het voetbalveld toen eigenlijk al 
gerealiseerd had moeten zijn.

Als locatie had men toen het Stra-
tingplantsoen in gedachten, op de 
plek van de voetbalkooi. Dat men nu 
niet meer vasthoudt aan slechts één 
optie voor de uiteindelijke locatie, 
komt voort uit later vergaarde infor-
matie. De buurtsportcoaches van 
Stichting Welzijn Velsen en Stichting 
SportSupport hebben kennis opge-
haald bij de jeugd in Velsen-Noord. 
Daaruit blijkt dat het wenselijk is om 
ook twee alternatieve locaties in het 
participatietraject mee te nemen. 
Het gaat om het park bij de Grote 
Hout- of Koningsweg ter hoogte van 
de jeugdontmoetingsplek (JOP) en 
het Wijkeroogpark ter hoogte van de 
skatebaan. Het streven is dat de 
aanleg van het Cruy� Court en de 
opening daarvan in het eerste kwar-
taal van 2023 zijn gerealiseerd.

Inwoners praten mee
over locatie Cruyff Court
Velsen-Noord - Inwoners van Velsen-Noord kunnen binnenkort 
aanschuiven om mee te praten over de locatie voor een Cruy� Court in 
Velsen-Noord. De gemeente laat weten dat er inmiddels �nanciering voor 
de aanleg van het voetbalveld is geregeld. Het project liep veel vertra-
ging op nadat PepsiCo zich terugtrok als belangrijkste geldschieter.

Door Arita Immerzeel

Wethouder Samenleving Marianne 
Steijn start de aftrap met cijfers. ,,Er 
leven in Nederland, hoe welvarend 
we ook zijn, nog steeds 378.000 
kinderen in gezinnen onder de 
armoedegrens. Dan heb ik het over 
kinderen van 4 tot 12 jaar, dus in de 
basisschoolleeftijd. Een deel van 
deze kinderen gaat zonder ontbijt 
naar school. Niet ontbijten heeft 
invloed op de concentratie, kinderen 
zijn eerder vermoeid en komen 
trager op gang. Het onderwijzend 
personeel kent en herkent deze 
kinderen en doet hun best met 
schoolontbijtjes of een extra appeltje 
om hen te helpen, maar ideaal is dat 
niet. Er komt ook schaamte om de 
hoek kijken. In Velsen hebben wij nu 
het plan opgevat om 25 van zulke 
kinderen dagelijks van een gezond 
ontbijt te voorzien, 52 weken lang.” 
Dat dit een begin, een druppel is, 
moge duidelijk zijn. Er zijn in Velsen 
5000 gezinnen, die in armoede leven. 
Het gaat dan om 1200 kinderen, 
waarvan naar schatting zo’n 200 
kinderen zonder ontbijt de dag 
starten. ,,Wat we heel graag willen, is 

iets doen. We zijn gestart om over 
een jaar, na evaluatie, dit project 
hopelijk verder uit te breiden. Er is 
ondertussen zelfs al een wachtlijst,” 
vertelt Steijn betrokken. Jacques 
Hendrikx geeft haar namens Stich-
ting Nationaal Jeugd Ontbijt een 
compliment. ,,De snelheid waarmee 
dit project hier in Velsen van de 
grond is gekomen, is uniek. In drie 
maanden tijd is alles rond, het plan, 
de subsidie èn de uitvoering.” Zijn 
volgende compliment betreft Bart 
ten Napel van IJmond Werkt! ,,Bart 
zag direct mogelijkheden om de 
tassen met ontbijtjes in te pakken en 
te bezorgen. Dat is echt uniek, zoveel 
medewerking en samenwerking. 
Echt ongeloo�ijk, ik heb voorbeelden 
van gemeentes, waar de procedure 
tien keer zo lang duurt, maar dan 
nog steeds niet loopt.” 
Jacques noemt vervolgens een 
aantal cijfers, die stil maken. ,,In 
Nederland worstelen 614.000 huis-
houdens met schuldproblematiek. 
Als je dat met 1,57 vermenigvuldigt, 
weet je hoeveel kinderen daarbij 
betrokken zijn. Een ontbijttas kost 7 
euro 21. Gemeente Velsen subsidi-
eert dat. De samenstelling is wisse-

lend, maar bestaat uit gezonde zaken 
zoals brood, crackers, eitjes, melk, 
yoghurt en appels. We voegen elke 
drie maanden een tandenborstel toe 
en elke maand een tube tandpasta. 
En omdat het kinderen betreft een 
suikervrij snoepje.” 
Bart ten Napel van IJmond Werkt! 
vertelt graag deel te nemen aan dit 
project, omdat het ertoe doet. ,,Wij 
zoeken maatschappelijke betrokken-
heid en willen met trots meewerken 
aan mooie werk- en leerervaringen 
voor mensen, die dit goed kunnen 
gebruiken, op weg naar een baan. Na 
een blik op zijn telefoon meldt hij, 
dat 24 van de 25 ontbijttassen 
bezorgd zijn. ,,Dat verloopt dus voor-
spoedig, voor een eerste keer,” meldt 
hij enthousiast.

Het ontbijtproject zal over een jaar 
geëvalueerd worden aan de hand 
van drie zaken. Er is bij aanvang een 
nulmeting gedaan op leerresultaten, 
sociale vaardigheden en sportpartici-
patie. Over een jaar kunnen kinderen 
en ouders anoniem weer aangeven, 
hoe dat dan is gesteld daarmee. In 
den lande zijn er veel vorderingen op 
genoemde gebieden te melden.
De wethouder laat tot slot een inge-
pakt broodtrommeltje zien, wat aan 
alle tassen toegevoegd zal worden. 
,,Mocht er iets over zijn van het 
ontbijt, kan dat worden meege-
nomen naar school.”

Meer informatie:
www.nationaaljeugdontbijt.nl
www.ijmondwerkt.com

Velsen - Deze maand is in Velsen een project gestart om kinderen, die 
voorheen zonder ontbijt naar school gingen, van een gezond ontbijtje te 
voorzien. De aftrap vond maandag plaats op het gemeentehuis aan het 
Dudokplein. Het project komt voort uit een samenwerking tussen 
wethouder Samenleving Marianne Steijn namens gemeente Velsen, 
founder en voorzitter Jacques Hendrikx namens Stichting Nationaal 
Jeugd Ontbijt en Bart ten Napel namens IJmond Werkt! De komende 52 
weken ontvangen 25 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, die dit anders 
zouden ontberen, een ontbijttas met daarin zeven gezonde ontbijtjes.

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

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

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

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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Door Ingeborg Baumann

Harry Mooij (55) is de organisator 
van de Roze Salon Velsen die 
opgezet is door Sonja Töpfer. In 
eerste instantie in De Dwarsligger in 
IJmuiden en met als doelgroep Roze 
ouderen, die nog meer dan andere 
ouderen, moeite hebben met het 
vinden van gevoelsgenoten. Mooij: 
,,Bij de eerdere locatie klikte het niet 
zo met de rest van de omgeving. 
Hier hoef ik me daar niet druk om te 
maken.’’

Recht door zee
Mooij komt oorspronkelijk uit 
Limmen en is telg van een boeren-
familie met 11 broers en zusters 
waarvan de jongste vier homo zijn. 
,,Ik had een heel late coming out, op 
mijn 27ste pas. Ik wist het al een jaar 
of tien maar was er niet zo mee 
bezig, ik was nogal verlegen. Ik 
dacht ook; what the hell is going on 
here, laat mij met rust. Uiteindelijk 
ben ik geholpen door mijn broer en 
zus om uit de kast te komen. Dat 

was geen drama, de eerste drie 
waren me al voorgegaan.’’ Nu woont 
Harry, samen met zijn man Marc 
Hillebrink, Raadslid D66 Velsen, in 
Driehuis. Hiervan zegt hij: ,,Velsen is 
een heel diverse gemeente. In 
IJmuiden zijn ze wat meer recht 
door zee en je bent ook wat meer 
anoniem. In Driehuis en Santpoort 
ben je toch meer zichtbaar. Ik sta 
niet op de barricaden, maar kom 
wel voor mezelf op. Ik werd op 
school wel eens uitgescholden voor 
homo of nicht maar dat is niets 
vergeleken met wat je soms hoort.’’

Gewoon jezelf zijn
,,Ik kwam in een gespreid bedje bij 
de Roze Salon en mijn taak is het 
blijven enthousiasmeren en verwel-
komen van de mensen. Soms blijkt 
de drempel toch hoog, vooral als 
men alleen komt. Dat is dus hele-
maal nergens voor nodig. Hier zit je 
tussen gelijkgestemden en kun je 
gewoon jezelf zijn tussen de andere 
gasten. Mijn taak is mensen te 
blijven kriebelen en uitdagen. En 

het werkt wel, mensen blijven 
komen, ook als ze zijn verhuisd. De 
gesprekken gaan over van alles, de 
binding is het LHBTI zijn. 

Te veel begrip
Mooij werkt als algemeen mede-
werker bij Westerveld en zingt in 
het koor bij Koel, hij is aan het repe-
teren voor de musical ‘Kruimeltje’. 
,,Soms is er te veel begrip, zeggen 
mensen ‘wat goed dat je homo 
bent’. Maar ik ben gewoon mezelf, je 
moet kijken naar de persoon die je 
voor je hebt, niet naar de -seksuele 
- geaardheid van de mensen. Ik duw 
niets weg maar het is voor mij niet 
nodig om het heel erg uit te dragen. 
Soms kijk ik wel eerst de kat uit de 
boom, kijk ik hoe de sfeer ergens is. 
Maar gesprekken ontga ik niet en 
op het Dorpsfeest Driehuis sta ik 
gewoon te dansen en te sjansen. 
Mijn man zit in het bestuur van het 
COC en houdt zich er ook �ink mee 
bezig. Ik snap dat sommige mensen 
moeten wennen aan bepaalde 
dingen. Maar het moet niet 

uitmaken wie of wat je bent. Het is 
hokjes denken, dát moet veran-
deren. Er is altijd een weg om gelijk-
gestemden te ontmoeten. En je 
weet dat ‘gay’ vrolijk betekent? Zie 
alles toch eens door een roze bril is 
mijn motto.’’

Regenboogbrigade
Het Velsense regenboogbeleid 
wordt uitgevoerd door de partners 
georganiseerd in de Regenboogbri-
gade. Een van de speerpunten van 
de Regenboogbrigade is: ontmoe-

ting. Dit speerpunt wordt mede 
door de Roze Salon, onderdeel van 
COC Kennemerland (www.cocken-
nemerland.nl) uitgevoerd. 

De bijeenkomsten in de Roze Salon 
zijn op de eerste donderdag van de 
maand vanaf 17.00 uur. Harry: ,,Ik 
kan het aanspreekpunt zijn, maar er 
zijn professionele kanalen om met 
iemand in gesprek te gaan. Wat de 
Roze Salon aangaat kun je mij 
bereiken via harrymooij@hotmail.
com  of bel 0615630092’’

Velsen - Aan de stamtafel van Café Middelloo zitten donderdagmiddag een achttal heren lekker te bieren. Aan 
een ander tafeltje zitten vier iets jongere mannen gewikkeld in een uitbundig gesprek. Straks zal Harry Mooij 
een leuk gemengd gezelschap LHBTI- mensen ontvangen in datzelfde café in Driehuis als om 17.00 de maande-
lijkse Roze Salon wordt gehouden. In eerste instantie bedoeld voor 50 plus gelijkgestemden maar Harry zegt: 
,,De gemiddelde leeftijd is nu 45 jaar en dat mag omlaag, want iedereen is welkom. Dat maakt de gesprekken 
juist levendiger. Je hoeft je hier niet anders voor te doen.  Je bent hier niet omdat je zielig of eenzaam zou zijn 
maar omdat je hier helemaal jezelf kunt zijn. Sommige LHBTI-ers hebben daarbij een zetje nodig.’’ 

Je hoeft je niet anders voor te doen

Harry Mooij verwelkomt iedereen van harte in de Roze Salon.
Foto: Ingeborg Baumann

Velsen - Het kabinet wil in de strijd 
tegen corona de luchtkwaliteit op 
scholen verbeteren, het Vellesan 
College hoeft niet op die hulp te 
wachten. In de nieuwbouw aan de 
Platanenstraat (afdeling vmbo) en 
de nieuwbouwvleugel aan de 
Briniostraat (afdeling mavo-havo-
vwo) van de scholengemeenschap 
voldeed de luchtverversing al aan 
de nieuwe wettelijke normen, in 
het monumentale deel aan de 
Briniostraat zijn de lokalen 
grondig aangepakt om aan de 
eisen te voldoen. Deze week is het 
nieuwe ventilatiesysteem opgele-
verd en in werking. Nog voor de 
zomervakantie worden de overige 
ruimtes in school van de vereiste 
luchtverversingsystemen 
voorzien.

Afgelopen week werd bekend dat 
het kabinet maatregelen gaat nemen 
om de luchtkwaliteit in scholen in 
het basis- en voortgezet onderwijs te 
verbeteren. De minister van Onder-
wijs gaf aan dat elk schoollokaal een 
CO2-meter krijgt en er een hulplijn 
komt voor scholen waarmee experts 
kunnen worden ingeschakeld die de 
ventilatie moeten verbeteren. Het 
Vellesan College heeft niet op die 
hulp van het kabinet willen wachten 
en heeft vorig schooljaar al verre-
gaande stappen genomen om de 
luchtkwaliteit in alle lokalen voor 
leerlingen en personeel optimaal te 
krijgen. ,,Juist tijdens de pandemie 
blijkt luchten van groot belang gaf 
het RIVM aan, omdat het aantal virus-
deeltjes in de lucht dan vermindert 
en de kans op verspreiding van het 
coronavirus voorkomen wordt”, legt 
rector Marc Boelsma uit. ,,Daarom 
zijn wij in het begin van de corona-
epidemie al met de ventilatie op 
school aan de slag gegaan. Helaas 

had op dat moment nog niet iedere 
van onze vier locaties een uitgebreid 
gebouwbeheersysteem, daarom 
hebben we destijds gelijk meer dan 
50 CO2-meters aangeschaft. 
Daarmee konden onze collega’s de 
luchtkwaliteit in hun lokaal bijge-
houden en werden er per lokaal 
instructiekaarten opgesteld over de 
wijze waarop gelucht en geventi-
leerd moest worden, door op de 
juiste momenten ramen, roosters en 
deuren open te zetten.”

Nieuwe ventilatiesystemen
,,Daarnaast zijn we vorig jaar het 
traject gestart om de ruimtes zonder 
mechanische ventilatiesysteem aan 
te passen naar de normen voor Frisse 
Scholen uit 2021. Het projectteam 
bestaande uit de adviesbureau 
Sweco, installatiebedrijf NSN Service, 
Dunamare Onderwijsgroep en het 
Vellesan College is daarbij voortva-
rend te werk gegaan. In het project 
‘Frisse Scholen’ zijn eisen opgesteld 
voor de energiezuinigheid en het 

binnenmilieu in schoolklassen. Als 
een school voldoet aan de A-norm 
wil dat zeggen dat de luchtkwaliteit 
zeer goed is. De eisen voor nieuw-
bouw van scholen zijn tenminste 
norm B, wat staat voor goed. Niveau 
C staat voor acceptabel. Het Vellesan 
College voldoet sinds de aanpas-
singen in het monumentale deel van 
de school in de klassen aan de 
strengste norm, die voor Frisse 
Scholen A.”
,,Eind maart zal fase 2 in de oudbouw 
van start gaan”, besluit Boelsma, 
,,waarbij de mediatheek en de teken-
zolder een nieuw ventilatiesysteem 
krijgen. In de komende zomerva-
kantie worden vervolgens de aula en 
de kantoorruimtes aangepakt, waar-
door nog vóór het nieuwe schooljaar 
alle gebouwen en alle ruimtes van 
optimale mechanische ventilatie 
voorzien zijn. Voor ons komt de hulp 
van het kabinet dus wel een beetje 
als mosterd na de maaltijd, maar wij 
vinden een gezond binnenklimaat te 
belangrijk om daarop te wachten.”

Vellesan College heeft ventilatie op orde

Het Vellesan College heeft nieuwe ventilatiesystemen in gebruik genomen. 
Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Halverwege 2018 moest ik vanwege 
slechter wordende gezondheid stoppen 
met Wijkplatform Zee-en Duinwijk. Na 17 
jaar, waarvan 14 jaar als voorzitter was het 
klaar, een beslissing waar ik veel verdriet 
om heb gehad. 
Mij was een mooi afscheid toegezegd, 
maar dat is helaas nooit gebeurd. Ik ben 
dus met stille trom vertrokken… 
Ik merk dat veel mensen niet hebben 
meegekregen dat ik ben gestopt, want 
nog regelmatig ontvang ik mails en 
appjes. Niet alleen van wijkbewoners, 
maar ook van journalisten; vandaar deze 
ingezonden brief.
 In 2015 werd ik zeer ernstig ziek en was 
mijn levensverwachting niet erg hoog. Een 
zware operatie leek in eerste instantie te 
helpen, maar helaas. Twee jaar later 
kwamen de klachten terug en uiteindelijk 
moest ik stoppen met mijn werk bij Kloosterboer en dus ook ‘mijn’ Wijk-
platform. In al die jaren hebben we mooie successen behaald, zo hebben 
we gevochten voor het behoud van de zebrapaden op de Planetenweg, 
waren we betrokken bij de komst van het Cruy�court, de MFA, het Duin-
park enz. Mijn laatste wapenfeit was de onthulling van ons anker op ‘onze’ 
rotonde Orionweg/Pleiadenplantsoen/Raafstraat. Een gevaarlijke kruising 
waar we veel aandacht voor hebben gevraagd. Het is Piet Dekker gelukt 
een anker te krijgen en dankzij zijn connecties hebben IJmuidense 
bedrijven gezorgd voor een prachtig resultaat!
Mijn man en ik hadden ooit een droom:’als we later groot zijn, willen we 
rustig gaan wonen.’ Nadat bleek dat ik nooit meer zal herstellen en er 
misschien geen ‘later’ meer zal zijn, hebben we onze droom uitgevoerd. 
Rustig wonen in de randstad is niet eenvoudig en sinds eind 2018 wonen 
we op Lauwersoog, in de provincie Groningen. Een hele kleine woonkern 
met ongeveer 135 inwoners; iets heel anders dus dan Zee-en Duinwijk 
met ongeveer 10.000 inwoners. Achter de dijk de Waddenzee, aan de ene 
kant van de straat het Lauwersmeer en aan de andere kant een heerlijk 
bos. We wonen hier prachtig en zijn heel snel opgenomen. Sinds een jaar 
ben ik voorzitter van Dorpsbelang Lauwersoog en dankzij een heel �jn 
bestuur hoef ik niet alles alleen te doen.
Met mij gaat het redelijk en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken 
om iedereen gedag te zeggen. Ik had niet gedacht dat mensen in 
IJmuiden/Velsen mij toch nog zouden missen!
Hartelijke groet,

Ina de Vos, Lauwersoog

Groet uit Lauwersoog









Puzzel lekker mee en maak kans op een 
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode 
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Sant-
poort-Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie 
en Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij 
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur 

en � guurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het 
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM  Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 16 februari naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, 
adres en telefoonnummer. 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. modern en mooi; 7. aantrekkelijke vrouw; 12.
muzieknoot; 13. som van alle opbrengsten; 14. gevangenis;
15. loofboom; 17. deel van het gezicht; 19. heldendicht; 21.
paardenkracht (afk.); 22. mannetjesschaap; 24. verkeersbri-
gadiertjes; 27. deel van etmaal; 28. uitwas op de huid; 30. kik-
vorsachtig dier; 31. streling met de tong; 32. kerkelijk gebruik;
33. rekenopgave; 35. soepel en buigzaam; 37. oceaan; 38.
heen en terug; 41. gordijnrail; 42. gymnastische oefening; 44.
inwendig orgaan: 46. vleessoort; 47. Chinees zeilschip; 48.
plaats in Noord-Brabant; 49. telwoord; 50. eerste mens; 52.
ongaarne; 54. cafébediende; 56. vrouwtjeskip; 58. bloempo-
liep (zeegewas); 61. rivier in Utrecht; 62. jaargetijde; 64. gym-
nastiektoestel; 65. hemellichaam; 67. grote papegaai; 68.
koordans; 70. familielid; 72. voetbalbeker; 73. fantastisch; 76.
meisjesnaam; 77. United Kingdom (afk.); 78. alp; 79. gewicht;
81. vogel; 82. boerderijdier; 83. groep van voorname mensen;
84. kwajongen; 86. deskundig en bekwaam; 87. buurland van
Polen.

Verticaal 1. roofvogel; 2. water onder nul; 3. haarkrul; 4.
egaal of effen; 5. ruim vertrek (zaal); 6. soort metaal; 7. onver-
woestbaar; 8. dierengeluid; 9. noodsignaal (afk.); 10. uiting
van koude; 11. Noordzee vis; 16. plaaggeest; 18. afzonderlij-
ke berg uit de Alpen; 20. zwarte kleverige stof; 21. gegraven
waterbron; 23. deel van een zeilschip; 25. bloedvat; 26.
smeermiddel; 27. melkklier; 29. toonzaal in een museum; 32.
oefenen; 34. diepte tussen zandbanken; 36. noodstop in een
trein; 37. stapelgek; 39. verwoestende virusziekte; 40. voor-
malige Amerikaanse president; 42. kussenvulling; 43. gezon-
gen toneelspel; 45. vertragingstoestel; 46. nachthemd; 51.
waterkering; 53. droog en kaal; 54. weegtoestel; 55. strook;
56. uiting van leedvermaak; 57. bladader; 59. putemmer; 60.
iemand zonder moed; 62. vertellen; 63. visetende vogel; 66.
licht slaapje; 67. cafébuffet; 69. Europeaan; 71. boomsoort;
73. binnenwater; 74. nijlreiger; 75. zuivelproduct; 78. reuzel-
slang; 80. pasvorm; 82. kilovolt (afk.); 85. familielid.
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Velsen-Noord - Corporatiekracht 
wil een logiesgebouw realiseren 
om tijdelijke arbeidskrachten uit 
het buitenland veilig, comfor-
tabel en dichtbij hun werk te 
laten wonen. De plek die zij voor 
het gebouw op het oog hebben 
ligt bij de Concordiastraat op 
Bedrijventerrein de Grote Hout 
in Velsen-Noord.

In de maand februari organiseert 
Corporatiekracht een enquête over 
de komst van het logiesgebouw. 
Met deze enquête willen zij de 
meningen peilen in aanloop naar 
een participatiebijeenkomst op 
donderdagavond 3 maart 2022. U 
bent van harte uitgenodigd om 
mee te doen en uw mening te laten 
weten. De enquête wordt in een 
gedrukte versie bij u in de brie-
venbus gedaan als u een huis aan 
huis blad ontvangt in Velsen-
Noord. U kunt de ingevulde 
enquête tot en met 28 februari 
inleveren bij Wijkcentrum De Stek 

op de Heirweg 2A in Velsen-Noord.

De enquête staat ook op de 
website www.shortstayvelsen.nl. U 
kunt dus digitaal meedoen. Via 
deze site kunt u zich ook 
aanmelden voor de bijeenkomst op 
3 maart. Deze bijeenkomst start om 
19.30 uur. Corporatiekracht wil een 
fysieke participatiebijeenkomst 
organiseren, maar dat is uiteraard 
afhankelijk van de dan geldende 
coronaregels. 

De resultaten van de enquête en 
van de participatiebijeenkomst 
worden betrokken bij de afwe-
gingen van het College van B&W 
van Velsen. In het voorjaar wordt 
een besluit verwacht om wel of 
geen medewerking te verlenen aan 
het initiatief van Corporatiekracht. 
Bij een positief besluit zal er een 
omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. In de stappen die 
volgen is er ruimte voor het 
indienen van bezwaren.

Doe mee aan de enquête over een logiesgebouw

Artist Impression van het logiesgebouw. Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Afgelopen periode is op 
het Tender College hard gewerkt aan 
het opknappen van 5 tafels van 
woonzorgcentrum de Moerberg in 
IJmuiden. De leerlingen die de rich-
ting houtbewerking gekozen hebben 
zijn vol enthousiasme te werk 
gegaan om oude gebruikte eiken 
tafels een nieuw leven te geven. Een 
leuk project met een prachtig eindre-
sultaat. Er is gekozen om de klus op 
locatie van het zorgcentrum zelf te 
doen. Met de heftruck hebben ze alle 
machines en gereedschappen heen-
gebracht. Vóór het schuren zijn eerst 
de poten verwijderd en is met een 
verfkrabber de meeste lak van het 
hout afgehaald. Dat was best een 
zwaar klusje. Nadat de tafels volledig 
kaal waren geschuurd zijn ze weer 
voorzien van een mooie sterke matte 
laklaag. ‘Ze lijken wel nieuw klinkt’ 
het in de gangen! Een mooier 
compliment kun je niet krijgen toch?

Leerlingen Tender College 
werken samen voor De Moerberg

De tafels in De Moerberg zijn weer als nieuw dankzij de leerlingen van het Tender 
College. Foto: aangeleverd

Velsen - Velsen is een gemeente 
waar veel mensen wonen en werken. 
Maar ook een gemeente die door de 
ligging niet altijd goed bereikbaar is. 
De toegangswegen zijn beperkt en 
de in- en uitstroom van auto’s is �ink. 
Openbaar vervoer is dan een goed 
alternatief.

Adam Krid staat voor PvdA Velsen op 
plek 5 voor de gemeenteraadsverkie-
zingen en wil zich inzetten voor een 
goede bereikbaarheid van de 
gemeente. ,,Voor de PvdA Velsen 
staat het verbeteren van de bereik-
baarheid hoog op de agenda. De 
gemeente staat voor een grote uitda-
ging als het gaat om het bereikbaar 
houden van Velsen. Om dat te waar-
borgen is er een sterk openbaar 
vervoer netwerk nodig. Daarom 
willen wij voor iedereen een sterk 
openbaar vervoer netwerk op maxi-
maal 800 meter afstand. Ook pleiten 
wij voor een light-railverbinding met 
bijvoorbeeld station Sloterdijk.”

Krid: ,,De PvdA Velsen wil zich 
inzetten voor een goed, geasfalteerd 
regionaal �etsnetwerk en aandacht 
vragen voor verkeersonveilige situa-
ties. Een goed vervoersnetwerk is 

cruciaal voor de doorstroom. Wil je in 
2040 niet massaal in de �le staan, 
zorg dan met ons voor een sterk 
PvdA Velsen, dan zorgen wij voor een 
goed openbaar vervoer netwerk.”

PvdA Velsen zet zich in 
voor een bereikbaar Velsen

Adam Krid staat voor PvdA Velsen op plek 5 voor de gemeenteraadsverkiezingen en 
wil zich inzetten voor een goede bereikbaarheid van de gemeente.

Omdat het Open Huis en de informa-
tieavonden online werden gehouden 
is er grote behoefte bij achtstegroe-
pers om zelf te ervaren hoe een 
school is. Daarom organiseert het 
Vellesan College een speciaal 
programma op school, alleen voor 
achtstegroepers. Op woensdag-
middag 16 februari krijg je proef-
lesjes, je maakt kennis met de sport-
klas en dansklas en je beleeft de sfeer 
van het Vellesan met een speurtocht 
door de gebouwen en ontmoetingen 
met leerlingen. En als toetje krijg je 
een ijsje. Is dat cool? Er zijn twee 
rondes van een uur. Aan de hand van 
je (voorlopige) advies doe je een 
programma in gebouw de Platanen-
straat of de Briniostraat, dat aansluit 
bij het onderwijs dat je volgend jaar 
gaat krijgen. Opgeven is nodig en 
doe dat snel want er is beperkte plek! 
Opgeven kan via de website van de 
school: www.vellesancollege.nl. 

Hoe cool is het Vellesan?
IJmuiden - Voor leerlingen uit de achtste groep organiseert het Vellesan 
College op woensdag 16 februari een speciale middag op school. Wil je écht 
weten waarom het Vellesan College zo’n coole school is? Geef je dan op!

Kom zelf de sfeer proeven op het Vellesan op 16 februari. Foto: aangeleverd

Velsen - Een samenleving die zorgt 
dat mensen tot hun recht en tot bloei 
komen, dat is de missie van CDA 
Velsen. Elke dag proberen mensen, in 
relatie met elkaar en hun omgeving, 
van betekenis te zijn en vooruit te 
komen in het leven. De gemeente 
moet juist die zaken stimuleren, 
versterken en bevorderen die 
daaraan bijdraagt.

In het algemeen hoeven mensen niet 
betutteld te worden. Ze kunnen 
prima voor zichzelf zorgen, zijn 
verantwoordelijk en nemen regie 
over hun eigen leven. De gemeente 
moet enkel zorgen voor ruimte om te 
groeien. 

Maar wat betekent dat? Je moet 
jezelf kunnen zijn, ongeacht achter-
grond of levensovertuiging. Je moet 
je talenten kunnen ontdekken en 
ontplooien. Kunnen opgroeien en 
leven in veiligheid. De kans krijgen 

om vitaal en gezond te leven, door 
sport, voldoende groene buiten-
ruimte en goede luchtkwaliteit. Je 
moet in je eigen omgeving een 
betaalbare woning kunnen vinden, 
als alleenstaande, jong stel of als 
gezin. Of juist de ruimte krijgen om, 
met hulp, langer in je eigen woning 
en vertrouwde omgeving te kunnen 
blijven. 

Ruimte om te groeien betekent ook 
lagere inwonerslasten. Daarvoor 
moeten de �nanciën van de 
gemeente op orde zijn en moet de 
gemeente zich beperken tot haar 
kerntaken. De gemeente dienstbaar 
aan de samenleving, niet andersom.  

Ook behoefte aan ruimte om te 
groeien? Stem dan 16 maart: CDA 
Velsen!

Gideon Nijemanting
lijsttrekker, CDA Velsen

Ruimte om te groeien
Gideon Nijemanting, lijsttrekker CDA Velsen. Foto: aangeleverd

Velsen - D66Velsen gelooft dat inwo-
ners als geen ander weten wat er 
nodig is in hun buurt. Wij zetten 
daarom in op meer participatie. Met 
de kennis en inbreng van inwoners, 
organisaties en ondernemers zorgen 
we voor goede besluiten. Alleen 
samen kunnen we Velsen mooier, 
groener en ondernemender maken!
Arjen Uytendaal is voormalig raadslid 
voor D66Velsen en staat nu op plek 5 
op de lijst van de gemeenteraadsver-
kiezingen. Arjen is ondernemer en 
meer dan 40 jaar werkzaam in het 
maritieme bedrijfsleven. 
,,Tijdens corona hebben veel inwo-
ners en ondernemers het moeilijk 
gehad. Maar ik heb ook gezien dat 
ondernemers creatieve ideeën 
verzonnen om omzet te draaien. 

D66Velsen gelooft in de creativiteit 
van inwoners en ondernemers en wil 
dit stimuleren. Wij willen daarom een 
meewerkend en ondersteunend 
ondernemersloket, geen ‘het kan niet’ 
maar juist ‘hoe kan het wel’. Daar wil ik 
mij voor inzetten!” 

D66Velsen maakt zich sterk voor 
eenvoudige regels. We willen de crea-
tiviteit en eigen inbreng van inwoners 
en ondernemers stimuleren. Dat bete-
kent dus meer ruimte voor initiatieven 
en kleine evenementen. We hebben 
ook aandacht voor de winkelcentra. 
Deze mogen gezelliger worden met 
meer terrassen en meer groen. Zo zet 
D66Velsen zich in voor een gemeente 
met ruimte voor ondernemers en 
inwonersinitiatieven! 

D66Velsen wil ruimte 
voor ondernemers en 
inwonersinitiatieven

Arjen Uytendaal: ,, Ik zet mij in voor een ondernemende gemeente!” Foto: 
aangeleverd
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Onzichtbaar gevaar
,,Grappig, ik ben bekend met Alba-
tros. Na een nare ervaring met een 
ander bedrijf kwam ik hier jaren 
geleden met een trillend stuur en dat 
heeft Albatros perfect verholpen,” 
aldus Ed. Michel van de Graaf, eige-
naar van Albatros, laat na demontage 
de staat van de ‘oude’ banden zien: 
,,Met 4 millimeter pro�el kunnen drie 
banden nog een paar maanden mee, 
maar rechtsvoor stond de Meriva van 
Ed vroeg of laat een onaangename 
verrassing te wachten. Zie je die prop 
aan de binnenzijde van de band? Dat 
is een noodreparatie die in feite als 
thuiskomertje fungeert. Het is de 
bedoeling dat een band met zo’n 
prop zo snel mogelijk vervangen of 
vakkundig van binnenuit gerepa-
reerd wordt, en dat is niet gebeurd. 
De binnenzijde zit vol rubbergruis. 
Iets dergelijks zien wij bijna wekelijks. 
Levensgevaarlijk.” 
Hiermee onderstreept Michel het 
belang om banden niet als sluitpost 

van onderhoud te behandelen maar 
serieus te nemen. In dit geval kocht 
Ed een half jaar geleden zijn Opel 
met op het oog vier prima banden. 
Zich niet bewust van het onzichtbare 
gevaar… Voorlopig kan Ed veilig op 
weg met vier nieuwe en vakkundig 
geïnspecteerde en gemonteerde 
allseason banden.

De cijfers
De campagne liep uiterst succesvol 
van 10 december 2021 tot 15 januari 
2022. Ruim 9.000 deelnemers door-
liepen de quiz en maakten daarmee 
kans op een set banden. Doel was 
om de online dealerlocator, om 
VACO-erkende bandenspecialisten in 
de buurt vinden, extra goed onder 
de aandacht brengen. Dat is meer 
dan gelukt, want met een bereik van 
1,6 miljoen views bekeken een half 
miljoen mensen de clips en draaide 
de dealerlocator overuren!
De dealerlocator vind je op band-
veilig.nl/dealerlocator/.

Winnaar in VACO najaars-
campagne bij Albatros Banden
IJmuiden - De winnaar van de VACO najaarscampagne op Facebook is Ed 
de Vries uit Velserbroek. Woensdagochtend 2 februari nam de glunde-
rende eigenaar van een Opel Meriva een hagelnieuwe set banden in 
ontvangst van VACO-erkende bandenspecialist Albatros in IJmuiden.

Ed de Vries (rechts) kan weer veilig de weg op. Foto: aangeleverd

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mijn buurman was 2 jaar geleden als recruiter aan het werk 
gegaan bij een Amsterdams bedrijf. Na 2 jaar kreeg hij een 
mooi aanbod van een ander recruitmentbedrijf en wilde 
daar aan de slag. Maar in de arbeidsovereenkomst stond een 
concurrentiebeding opgenomen met aanzienlijke boetes. 
Mijn buurman vroeg om advies, want hij wilde de nieuwe 
baan niet aan zijn neus voorbij laten gaan. 

Het concurrentiebeding was op zich goed opgesteld, 
maar het recht kent wel enkele gronden om onder een 
concurrentiebeding vandaan te komen. Eén van die gronden 
is dat een concurrentiebeding door de rechter beperkt kan 
worden als de werknemer elders een aanzienlijk betere 
baan kan vinden en het belang van de werkgever niet 
wezenlijk wordt geschaad.

We hebben eerst geprobeerd om in goed onderling overleg er uit te komen met de werk-
gever, maar dat lukte niet. Vervolgens heb ik een kort geding aanhangig gemaakt waarin 
schorsing van het concurrentiebeding werd gevorderd. De werkgever probeerde de rechter er 
uit alle macht van te overtuigen dat als het concurrentiebeding zou worden geschorst, haar 
hele bedrijfsmodel aangetast zou worden. Maar uiteindelijk kon de werkgever onvoldoende 
aantonen dat deze junior-recruiter beschikte over vertrouwelijke bedrijfsgegevens en werd 
het concurrentiebeding geschorst.

Deze keer kon ik de zaak gelukkig regelen. Maar kijk goed uit met een concurrentiebeding, 
want ik andere situaties kan dat tot grote �nanciële schade leiden!

Mr. Mitchel Schildwacht
Tanger Advocaten N.V., altijd vertrouwd dichtbij!

Alkmaar 072-5312000
Haarlem 023-5121400
Velsen 0255-547800

Concurrentiebeding

Mr. Mitchel Schildwacht

Velserbroek - Dit schooljaar wordt er 
al 35 jaar met veel plezier onderwijs 
gegeven aan kinderen op basis-
school De Beekvliet in Velserbroek. 
Nu duidelijk is geworden dat zij nog 
wel een tijdje rekening met corona 
moeten houden, kunnen zij dit 
feestje alleen op een kleine en 
verantwoorde manier vieren.
Met dit in hun achterhoofd worden 
er de komende periode meerdere 
kleine, leuke en feestelijke activi-

teiten georganiseerd in en rondom 
de school. De aftrap hiervan was 
maandagochtend. De opening van 
twee nieuwe speeltoestellen aan de 
Aletta Jacobsstraat en de Sluisweid. 
Dit werd gedaan door hoog bezoek. 
Het eigen koningspaar, Koning 
Willem-Alexander (LIO student Stijn 
de Looze) en Koningin Máxima 
(Schoolleider Priscilla Oud-Deinum) 
hebben de linten doorgeknipt om de 
ingebruikname van twee mooie 

nieuwe speeltoestellen te vieren. Na 
het doorknippen van de linten was er 
taart voor iedereen. Alle kinderen 
kunnen vanaf nu heerlijk klimmen en 
klauteren op hun eigen schoolplein.
Er staat de kinderen de komende tijd 
nog heel wat leuks te wachten. 
Hierbij een tipje van de sluier: een 
ijsbaan op het schoolplein, een 
mooie projectweek en de Dag van 
De Beekvliet. Er zijn gezellige tijden 
aangebroken!

Feest op Basisschool De Beekvliet
Er zijn gezellige tijden aangebroken op basisschool de Beekvliet. Foto: aangeleverd

Driehuis - De oecumenische ko�e-
ochtenden in Driehuis kunnen weer 
doorgaan. De eerstvolgende ochtend 
wordt gehouden op 17 februari in de 
parochiezaal, rechts van de Engel-
munduskerk, door het gietijzeren 
hek, Driehuizerkerkweg 113. Vanaf 10 
uur staat de ko�e of thee klaar.  
Misschien een leuk moment om de 
mooie glas in lood ramen in de kerk 

te bewonderen. Bijvoorbeeld de 
ramen rondom het altaar, die in 1968 
gemaakt zijn door Han Bijvoet. Deze 
drieluik vertelt over de reis van 
Engelmundus uit Ierland naar de lage 
landen en zijn prediking in de 
omgeving. 
Maandelijks wordt er ko�e 
geschonken in een van de aange-
sloten kerken. 

Oecumenische koffieochtend

IJmuiden - Een dierbare verliezen is 
een ingrijpende gebeurtenis in 
iemands leven.  Elk rouwproces is 
uniek en ieder rouwt op zijn eigen 
wijze. Veel moet je alleen doorleven 
maar soms zijn er ook momenten dat 
je wel een steuntje in de rug kunt 
gebruiken. Het kan troostend zijn om 
ervaringen met anderen te delen. 
Deelname aan een lotgenotengroep 
biedt u de mogelijkheid om met 
mensen die hetzelfde verlies hebben 
meegemaakt hierover te praten. Ook 
zullen Danielle van Delft en Coby 
Bos, beiden werkzaam bij het Sociaal 

Wijkteam bij de bijeenkomsten 
aanwezig zijn.
De lotgenotengroep gaat van start 
op woensdag 16 februari van 10.30 
uur tot 11.30 uur in buurthuis de 
Brulboei Kanaalstraat 166 in 
IJmuiden. De groep zal maandelijks 
bij elkaar komen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
U kunt zich telefonisch aanmelden 
bij Danielle van Delft op nummer 
0255 510652 of mailen naar : 
vandelft@welzijnvelsen.nl. Of bij 
Coby Bos 06 45257218 mailen naar 
cbos@swtvelsen.nl.

Sociaal Wijkteam Start 
Lotgenotengroep Rouw
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Santpoort - De leerlingen van basisschool de Parnassia in Santpoort-Noord 
hebben �ink veel geld verdiend afgelopen december met het organiseren van 
een online kerstmarkt. Dit bedrag van €900,- hebben zij vorige week gedo-
neerd aan hospice ‘De Heideberg’.  De hospice gaat het geld besteden aan het 
opknappen van de binnentuin. Foto: aangeleverd

Gift leerlingen Parnassiaschool 
aan hospice De Heideberg

De leskist leent de bibliotheek op 
aanvraag uit aan basisscholen en 
bevat een lesbrief met opdrachten 
en boeken zoals Adres onbekend van 
Susin Nielsen. Basisschoolleerlingen 
leren over armoede, schulden en 
geldzorgen door hierover met de 
docent en andere leerlingen te 
praten. Thuis of in de klas rust op het 

onderwerp armoede vaak een taboe 
en wordt er dus weinig of niet over 
gesproken. Door het bespreekbaar te 
maken, ontstaat op jonge leeftijd 
meer begrip voor mensen die in 
armoede leven.

Wethouder Marianne Steijn: ,,Onge-
veer 1.200 Velsense kinderen groeien 

op in armoede. Daar hebben zij zelf 
op die leeftijd geen invloed op. 
Helaas krijgen deze kinderen wel te 
maken met de gevolgen van 
armoede, zoals sociale uitsluiting. 
Om dit zo veel mogelijk tegen te 
gaan, krijgen de basisschoolleer-
lingen via de leskist opdrachten die 
hen aan het denken zetten. Het inle-
vingsvermogen van kinderen 
vergroot hierdoor. Bovendien leren 
ze dat er altijd kansen zijn om uit 
moeilijke situaties te komen.”

Gelijke kansen door regelingen
Armoede is in Velsen een belangrijk 
thema. Kinderen die opgroeien in 
armoede krijgen minder kansen op 
school, omdat ze thuis bijvoorbeeld 
geen rustige plek hebben om huis-
werk te maken. Als gemeente willen 
we dat ieder kind gelijke kansen 
heeft. Met diverse regelingen onder-
steunt de gemeente Velsen inwoners 
met weinig geld of schulden zodat 
deze inwoners mee kunnen doen in 
de samenleving. Huiswerkbegelei-
ding is een van die regelingen die de 
gemeente gratis aanbiedt aan inwo-
ners die dat voor hun kinderen niet 
kunnen betalen. Kijk voor meer infor-
matie over de regelingen voor 
kinderen op velsen.nl/
ieder-kind-doet-mee.

Velsen - Op woensdag 2 februari ontving de bibliotheek in IJmuiden de 
Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van Armoede van wethouder Mari-
anne Steijn. Deze leskist helpt armoede op een toegankelijke en laag-
drempelige manier bespreekbaar te maken.

Marianne Steijn overhandigt 
Leskist Kansrijk aan de bibliotheek

Met deze leskist leren basisscholieren over armoede, schulden en geldzorgen door 
hierover met de docent en andere leerlingen te praten. Foto: Reinder Weidijk

IJmuiden - Terpen Tijn houdt in de 
maanden februari en maart weer 
een tentoonstelling in de biblio-
theek Velsen. Het thema dit jaar is 
‘eten en drinken’. Dit jaar was 
Dakmar Scholten bereid om de 
werken te beoordelen en de eerste 
prijs ging naar Corrie Arp met haar 
werk ‘Peren’.
Als je de tentoonstelling bezoekt 
maak je ook kans om je favoriete 
schilderij te winnen. Schilderijen 
met een groene sticker zijn hiervoor 
beschikbaar. Je kunt via een stem-
brie�e je keuze aangeven. Dit is de 

Publieksprijs. Het schilderij met de 
meeste stemmen wordt aan het 
eind van de tentoonstelling verloot.

De leden van Terpen Tijn werken 
wekelijks met elkaar zonder dat er 
les wordt gegeven. Voordat je bij 
Terpen Tijn komt heb je dus wel een 
beetje kennis van tekenen of schil-
deren. Elk niveau is welkom! Er zijn 3 
groepen: op dinsdag- en woensdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur en 
woensdagavond van 19.30 tot 22.00 
uur. Er is nog plek op de woensdag-
middag en -avond.

Samenwerken stimuleert om toch 
bezig te zijn met je hobby. Daar-
naast speelt gezelligheid zoals een 
excursie of een workshop volgen 
ook een rol. 
De vereniging is in 1954 opgericht 
en heeft hele trouwe leden maar 
heeft ook behoefte aan nieuwe 
inbreng.
Lijkt het je leuk om eens te komen 
kijken en de sfeer te proeven dan 
ben je van harte welkom! Schilder 
een paar keer mee voor je beslist.
De bijdrage aan de vereniging voor 
een kalenderjaar is € 100,-.  Je werkt 
met eigen materiaal. Locatie: Dorps-
huis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord.

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met voorzitter Cor van 
Egmond via fam.vanegmond@
online.nl of 06 52336906
Website Terpen Tijn https://terpen-
tijn.weebly.com/informatie.html.

Terpen Tijn exposeert in 
de Bibliotheek van IJmuiden

Dakmar Scholten reikt de eerste prijs uit aan Corrie Arp. Foto: aangeleverd

Het winnende schilderij. 
Foto: aangeleverd

Driehuis - Het is misschien moeilijk te zien maar het aantal herten in de 
boomgaard van het Missiehuis in Driehuis is imposant. En dat gebeurt volgens 
inzender Henk van Rixel meerdere keren per week. ,, Gisteravond zaten er 
weer 21 stuks in de boomgaard. Leuk, maar er vindt wel kaalslag plaats onder 
de fruitbomen die er staan.’’ 

Wel 21 stuks!

Santpoort - Heb je altijd al op zo’n 
grote tuba willen spelen? Of lekker 
swingen achter een drumstel? Of 
speel je al een instrument en wil je 
eens iets anders? Of wil je je 
vrienden/familie overhalen om 
samen muziek te maken? Dan is dit 
de kans!
Op zondag 6 maart 2022 organiseert 
muziekvereniging Soli een workshop 
‘leer een instrument bespelen in één 
dag’. Met een blaas- of slaginstru-
ment in bruikleen en onder leiding 
van gediplomeerde docenten leer je 
het instrument bespelen. Aan het 
eind van de dag kun je al, als onder-
deel van een orkest, een heus 
concert geven. 
De dag begint om 10.00 uur met een 
kop ko�e of thee. Ondertussen kun 
je kennismaken met de verschillende 
instrumenten. In een paar workshops 
ga je dan leren om het instrument te 
bespelen. 
Je kunt kiezen uit alle soorten slag-
werk en percussie, trompet, hoorn, 
trombone, bariton, klarinet, saxofoon 
of dwars�uit. Tot slot repeteren ze 
met elkaar een muziekstuk, waarna 
ze, met ondersteuning van ervaren 
musici, een concert geven voor 

familie en vrienden. De dag wordt 
rond 16.00 uur afgesloten. 
Soli zorgt voor ko�e, thee, lunch en 
gebruik van instrument/muziek. 

Heb je interesse? Geef je dan op door 
een mail te sturen naar opleidingen@
soli.nl (Marian Miessen). Vermeld 
daarin ook je eerste en tweede keus 
qua instrument. Heb je nog wat 
vragen over dit evenement, dan kan 
dat ook via hetzelfde mailadres.

Muziek maken in één dag

Je kunt kiezen uit alle soorten 
slagwerk en percussie, trompet, hoorn, 
trombone, bariton, klarinet, saxofoon 
of dwars�uit. Foto: aangeleverd
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AGENDA
DONDERDAG 10 FEBRUARI

Filmtheater Velsen: 16.45 uur: The 
Tragedy of Macbeth (16+); 19.15 
uur: The Worst Person in the World 
(14+). www.�lmtheatervelsen.nl.

VRIJDAG 11 FEBRUARI
Filmtheater Velsen: 16.15 uur: De 
Luizenmoeder (9+) en 19.15 uur: 
The Worst Person in the World 
(14+). www.�lmtheatervelsen.nl.

‘t Mosterdzaadje: het Erik Verwey 
Jazztrio, 20.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 12 FEBRUARI
Filmtheater Velsen: geen 
programma vanwege 
theatervoorstelling. 

Repair Café tussen 13.30 en 16.00 
uur in ’t Brederode Huys, 
Blekersveld 50 in Santpoort-Zuid.

Filmmiddag ‘Zeewijk wat vertel je 
me nou’ in Seniorencentrum 
Zeewijk. Zaal open 13.00 uur. Twee 
natuur�lms worden gedraaid. 
Entree 2 euro.

De Jonge Stem speelt The Adams 
Family in Stadsschouwburg Velsen. 
De voorstelling is uitverkocht.

ZONDAG 13 FEBRUARI
Filmtheater Velsen: 13.00 uur: 
Filmclub Velsen, besloten 
evenement; 15.45 uur: The Worst 
Person in the World (14+); 18.45 
uur: House of Gucci (12+). www.
�lmtheatervelsen.nl. 

IVN-excursie ‘Rondje Oosterplas’ 
start 11.00 uur op parkeerplaats 
NPZK, bij het informatiebord ingang 
Bleek en Berg. Aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl.

Informatiebijeenkomst over 
bedevaartreizen naar Lourdes in de 
Parochiezaal van de Moeder van de 
Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 
2035 XB in Haarlem, aanvang: 12.00 
uur. Aanmelden bij Joke Hoekman: 

06-42347729. www.lourdes-groep.
nl. Foto: aangeleverd.

Engelmundus en Meer: optreden 
The Hague String Trio in de 
Engelmunduskerk in Oud-Velsen, 
15.00-17.00 uur. Info: www.
engelmunduskerkoudvelsen.nl. 
Foto: aangeleverd

‘t Mosterdzaadje: �lmmuziek door 
het Tuschinski Trio, 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. www.
mosterdzaadje.nl. Foto: aangeleverd

MAANDAG 14 FEBRUARI

Valentijnsdag wordt gevierd op 
Radio Seaport, 18.00-22.00 uur. 
Lieve berichtjes aanleveren of 
muziek aanvragen kan via radio@
rtvseaport.nl. Foto: aangeleverd

DINSDAG 15 FEBRUARI
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 tot 
12.00 uur.

Filmtheater Velsen: 18.45 uur No 
Time to Die (12+). www.
�lmtheatervelsen.nl. 

Alzheimercafé om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur) in cultureel 
centrum Jansheeren aan het 
Maltezerplein 1 in Heemskerk. 
Thema: welke ondersteuning is er 
voor mantelzorgers? Toegang 
gratis, coronatoegangsbewijs 
verplicht. Info op www.alzheimer-
nederland.nl/
midden-kennemerland.

Online bijeenkomst van Auticafé 
Kennemerland om 20.00 uur over 
autisme en eetproblemen. Spreker: 
Natalie Vogel, ambulant begeleider 
en ervaringsdeskundige bij Voorzet 

Begeleiding. Aanmelden vóór 15 
februari 17.00 uur op www.
auticafekennemerland.nl/agenda.

Filmavond voor vrouwen in de 
Brulboei: de �lm Envole Moi wordt 
gedraaid. Aanvang 19.30 uur (!). 
Reserveren wordt aanbevolen op 
0255 510652. Een kaartje kost 3,50 
euro. Kanaalstraat 166 in IJmuiden.

WOENSDAG 16 FEBRUARI
Kringloopwinkel OIG-IHD op de 
Industriestraat 66 is open van 09.00 
tot 12.00 uur. 

Lotgenotengroep rouw van Sociaal 
Wijkteam gaat van start van 10.30 
uur tot 11.30 uur in buurthuis de 
Brulboei, Kanaalstraat 166 in 
IJmuiden. De groep zal maandelijks 
bij elkaar komen. Aanmelden bij 
Danielle van Delft op 0255 510652 
of mailen naar: vandelft@
welzijnvelsen.nl.

Speciale middag voor 
achtstegroepers op het Vellesan 
College. Opgeven is nodig en kan 
via de website van de school: www.
vellesancollege.nl.

DONDERDAG 17 FEBRUARI
Oecumenische ko�eochtend in de 
parochiezaal van de 
Engelmunduskerk in Driehuis. Vanaf 
10 uur staat de ko�e of thee klaar.

Percossa met weergaloos slagwerk  
vol knetterende ritmes in 
Stadsschouwburg Velsen, aanvang 
20.15 uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

EXPOSITIES

Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. Open dinsdag tot en 
met vrijdag en zondag van 13.00-
17.00 uur. www.
pietervermeulenmuseum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl. 

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: ‘IJmuiden van 
badplaats tot cruiseport’ en ‘125 jaar 
papier maken in Velsen’. 
‘Ongepolijst’ van Ymkje Veenstra. 
Vier speurtochten en escapespel. 
www.zeehavenmuseum.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op woensdagmiddag 
van 13.00-16.00 en zaterdag en 
zondag van 10.30-16.00 uur. 
Escaperoom-spel voor kinderen. 
www.hoogovensmuseum.nl. 

Velsen - Vrijdag 4 februari bracht de 
ChristenUnie een bezoek aan de 
Zeehaven IJmuiden en Tata Steel. 
De dag begon met een bezoek aan 
de visafslag en de visveiling. 
Peter van de Meerakker (directeur 
Zeehaven IJmuiden) vertelde over 
de haven, de visserij, de energietran-
sitie en verduurzaming. Veel onder-
werpen raken zowel lokaal, provin-
ciaal als landelijk niveau. Daarom 
waren bij dit bezoek het tweede 
kamerlid Pieter Grinwis, het provin-
ciale statenlid Michel Klein en de  
Velsense fractieleden Rosa Barth en 
Frank Cornet. Van CDA Velsen was 
Gideon Nijemanting aanwezig. Peter 
van de Meerakker ging ook in op de 
vele activiteiten in de haven en de 
stappen op gebied van verduurza-
ming en energietransitie. Zo wordt 
onderzoek gedaan naar vangstme-
thoden die minder energie kosten 
en naar motoren zonder CO2 
uitstoot.
Voor Rosa Barth was dit een goede 
kennismaking met IJmuiden: ,,Ik ben 
pas kort actief in de fractie van Chris-
tenUnie Velsen en deze bezoeken 
zijn belangrijk om de bedrijven te 
leren kennen.“

Na de haven ging het gezelschap 
naar Tata Steel voor een gesprek met 
directeur duurzaamheid Annemarie 
Manger en daarna een bezoek aan 
de warmbandwalserij en het 
innovatiecentrum. 
Rond Tata is met alle onderzoeken 

en nu ook juridische procedures een 
forse storm losgebarsten. Pieter 
Grinwis heeft veel begrip voor de 
omwonenden: ,,We willen recht 
doen aan de buren van Tata. Zij 
hebben veel last van vervuiling, zijn 
vaker ziek en maken zich terecht 
grote zorgen over hun gezondheid. 
Daarom moet bijvoorbeeld het 
toezicht op Tata veel beter worden 
dan nu. Tegelijk ben ik onder de 
indruk van de duurzame ambities 
van deze oude, maar ook moderne 
staalproducent en sta ik naast die 
duizenden werknemers om die 
ambities waar te maken.“

Michel Klein is blij dat de urgentie bij 
de provincie nu hoger is dan eerst, 
maar ziet ook dat de regelgeving 
tekort schiet. ,,Het is belangrijk dat 
we handhaafbare regels hebben 
rondom gezondheidsrisico’s. En dat 
moet tot meetbare verbeteringen 
voor de omwonenden leiden.”

Frank Cornet benadrukt het belang 
van een bezoek aan deze bedrijven: 
,,Zeehaven IJmuiden en Tata Steel 
zijn twee grote organisaties, die 
direct en indirect aan heel veel 
mensen werk bieden. Maar ze 
hebben ook een grote invloed op de 
luchtkwaliteit. Daarom heel nuttig 
om bij deze organisaties op bezoek 
te gaan en de mensen te spreken. 
Dat geeft veel inzicht naast alle 
rapporten en artikelen in de kranten 
die we lezen.”

Christen Unie brengt 
bezoek aan haven en Tata

De delegatie tijdens hun bezoek aan de haven. Foto: aangeleverd

IJmuiden - ,,The harbour’s misty in the morning’’ zong Doug Ashdown in zijn 
hit ,,Winter in America’’. Het verschil met de tekst van zijn wereldhit uit 1974 en 
deze foto van Mattijs Kuiper is dat deze foto in de avond is genomen, in plaats 
van in de ochtend. En uiteraard niet in Amerika, maar gewoon in onze eigen 
haven van IJmuiden. Wereldhits zouden dus ook prima in deze streek kunnen 
ontstaan... Foto: Mattijs Kuiper

Haven in de mist

Velsen - De sluizenroute over het 
Noordzeekanaal gaat weer open 
voor gemotoriseerd verkeer. Het is 
nog geen de�nitieve heropening, 
het gaat voorlopig om een proefpe-
riode van een jaar. 
Rijkswaterstaat houdt bewust nog 
een slag om de arm, omdat er nog 
allerlei onderhoudswerkzaam-
heden in het gebied plaatsvinden. 
Ook is nog niet duidelijk wanneer 

deze openstelling een feit zal zijn. 
Vermoedelijk is dat in het komende 
voorjaar. 
De gemeente Velsen is al geruime 
tijd in gesprek met Rijkswaterstaat 
om de sluizenroute weer te openen, 
maar ving tot nu toe steeds bot. Als 
zich bij de Velsertunnel een inci-
dent voordoet, is de sluizenroute 
een goed alternatief. Zolang die 
dicht is, kan dat �inke verkeersop-

stoppingen in IJmuiden veroor-
zaken. Rijkswaterstaat wijst erop 
dat het afwisselend gebruiken van 
de nieuwe zeesluis en de oude 
Noordersluis kan leiden tot een 
verwarrende situatie. Dat zou de 
kans op ongevallen vergroten. Juist 
daarom is men voorlopig terughou-
dend met het openstellen van deze 
route voor het gemotoriseerd 
verkeer.

Sluizenroute kan op proef weer open
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Santpoort-Noord - Op vrijdag 18 
februari om 20.00 uur treden in ‘t 
Mosterdzaadje op de violiste Emma 
Roijackers en de pianiste Riëtte Olthof. 
Twee jonge bijzonder getalenteerde 
musiciennes die een prachtig en afwis-
selend programma hebben samenge-
steld met Grieg (vioolsonate nr 3), 
Schumann (Fantasiestücke), Debussy 
(vioolsonate) en Arvo Pärt (Passacaglia). 
Emma Rooyackers won vorige maand 
de tweede prijs in het prestigieuze 
Oskar Backvioolconcours. Nog hele-
maal in de wolken vertelt zij over het 
programma: ,,Riëtte en ik vinden de 
muziek van Grieg groots en rijk. De 
melodieën blijven lang hangen. Voor 

mij was het een van de eerste grote 
sonates die ik als klein meisje speelde. 
De Fantasiestücke van Schumann heeft 
Riëtte zelf óók nog op viool gespeeld. 
Samen kennen we het stuk door en 
door en de muziek lijkt wel te spreken. 
Arvo Pärt is voor ons beiden een 
nieuwe ontdekking”. 

Op zondag 20 februari om 15.00 uur is 
de pianist Mkhitar Ghazaryan te gast in 
‘t Mosterdzaadje. Deze uit Armenië 
afkomstige pianist, woont en werkt in 

Nederland, maar op zijn programma’s 
prijken componisten uit zijn geboorte-
land. Zo speelt hij de muziek van: 
Charles Azanavuryan (la Bohème), Arno 
Babadjanyan, Komitas/Andreasyan, 
Arno Babadjanyan en ook Frederic 
Chopin, want die behoort tot zijn lieve-
lings componisten. 

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 0235378625. Reserveren: 
penningmeester@mosterdzaadje.nl of 
via de website www.mosterdzaadje.nl.

Viool-pianoduo en Armeense 
pianist in ‘t Mosterdzaadje

De violiste Emma Roijackers en de 
pianiste Riëtte Olthof. 
Foto’s: aangeleverd

Mkhitar Ghazaryan

Met deze bijeenkomst gaat voor 
zowel Omgevingsdienst IJmond als 
de inwoners het aardgasvrije avon-
tuur van start. Omgevingsdienst 
IJmond wil met deze pilot leren 
welke begeleiding het meest 
passend is voor inwoners die een 
aardgasvrije willen wonen. Hierbij 

staan de wensen van de inwoners 
voorop. Groen Thuis gaat uit van 
individuele wensen vóór techniek.

Digitale bijeenkomst
De bijeenkomst werd geopend door 
projectleider Michael Herweyer van 
Omgevingsdienst IJmond. Daarna 

vertelde Duurzaam Bouwloket en de 
Huizendokter meer over het proces 
en de aanpak. Twintig enthousiaste 
deelnemers stelden zich voor en 
vertelden over hun wensen voor hun 
thuis. Wilt u op de hoogte blijven van 
het proces en de ervaringen van de 
woningeigenaren? Meld u aan voor 
de nieuwsbrief via www.odijmond.
nl/groenthuis .

Groen Thuis
In het pilotproject Groen Thuis 
krijgen twintig inwoners van de 
IJmond ondersteuning en advies van 
bouwkundig adviseurs van Duur-
zaam Bouwloket en de Huizendokter. 
Vanuit diverse onderzoeken blijkt dat 
onzekerheid en onvoldoende kennis 
hoofdredenen zijn in de reis naar 
verduurzaming. Groen Thuis kijkt hoe 
dit kan worden weggenomen. In 
groepen gaan de deelnemers aan de 
slag met het opvragen van infor-
matie en o�ertes. Groen Thuis is de 
laatste stap in het aardgasvrij maken 
van de woning. De eerste stap is 
energie besparen door kleine maat-
regelen, zoals het gebruik van 
ledlampen, en grote maatregelen, 
zoals isoleren. Meer weten? Kijk op 
www.odijmond.nl/energietransitie .

IJmond - Twintig verschillende huishoudens, één doel: eind 2022 aard-
gasvrij wonen en leven. Het pilotproject Groen Thuis is met een digitale 
bijeenkomst gestart. Dit jaar gaan twintig inwoners uit de IJmond hun 
woning aardgasvrij maken met ondersteuning van adviseurs van Duur-
zaam Bouwloket en de Huizendokter.

Pilotproject Groen Thuis met 
twintig warmtepioniers van start

In het pilotproject Groen Thuis krijgen twintig inwoners van de IJmond 
ondersteuning en advies van bouwkundig adviseurs van Duurzaam Bouwloket en 
de Huizendokter. Foto: aangeleverd

Santpoort-Noord - Muziek maken is 
goed voor de ontwikkeling. In de 
cursus ‘Algemene muzikale vorming’ 
bij Soli komen allerlei soorten muziek 
aan bod uit verre en nabije landen en 
van alle tijden. De kinderen zingen 
liedjes, luisteren naar muziek en leren 
de basisprincipes van de muziek 
kennen. Ook maken ze een begin 

met noten lezen en tonen zingen en 
spelen ze op instrumenten als Boom-
whackers, klokkenspelen, kleine 
ritme-instrumenten, piano en 
blok�uit. 

Deze cursus is niet alleen ontzettend 
leuk, maar ook goed voor de ontwik-
keling van muzikale oren, motoriek, 

taal, samenwerken en creativiteit. En 
dat is natuurlijk mooi meegenomen. 
De lessen zijn bedoeld voor kinderen 
van 4 tot 6 jaar. Bij voldoende deel-
name start de cursus op woensdag 2 
maart van 14.30-15.15 uur, in totaal 
acht lessen. 
Voor meer informatie en opgeven via 
opleidingen@soli.nl.

Cursus Algemene muzikale 
vorming voor kinderen 4-6 jaar

IJmuiden - Zaterdag 19 februari om 
11.00 uur vindt een IVN-strandex-
cursie in IJmuiden plaats.
De Noordzee is het grootste en 
tevens minst bekende natuurgebied 
van ons land. Weinig mensen zijn 
vertrouwd met de wereld die schuil-
gaat onder het wateroppervlak. Het 
strand, dat kennen we goed als plek 
om te wandelen, uit te waaien en te 
zonnen in de zomer. Maar wat weten 
we over de schelpdieren en andere 
organismen die leven op de grens 
van zee en land. Wilt u meer weten, 
kom dan deze zaterdag naar het 
strand van IJmuiden en doe mee aan 
een excursie die IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert voor jong en oud.

Op het strand is altijd wel iets te zien 
of te vinden, zeker na een �inke 
storm. Dan wordt de zeebodem 
omgewoeld en een paar dagen later 
vindt u op het strand nog levende 
dieren zoals het heremietkreeftje. De 
grote strandschelp, kokkel en 
scheermes zijn in grote aantallen 
aanwezig en wiersoorten bewegen 
op het ritme van de golven. Wie eens 
lekker wil uitwaaien en interessante 
dingen wil horen over het strand is 

van harte welkom. Voor de echte 
strandliefhebber, jong of oud, een 
leuke en boeiende excursie.
Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl. Informatie 
dinsdag tot en met zondag via 
023-5411123. Locatie/vertrekpunt:  
bij de eindpunt van bus 382 achterin 
de jachthaven; binnen één minuut 
sta je op het strand!
Kosten: geen. Duur: 1,5 uur. Warme 
kleding en goed schoeisel 
aantrekken!

Strandexcursie Zuidpier IJmuiden

De Noordzee is het grootste en tevens 
minst bekende natuurgebied van ons 
land. Foto: aangeleverd

Door woningbouw, bedrijvigheid en 
de daarbij horende vervoersdrukte 
beter op elkaar aan te sluiten, 
worden reistijden korter. Ook draagt 
dit bij aan duurzame mobiliteit en 
blijft het landschap rond dorpen en 
steden behouden. Dit wordt gedaan 
door het concentreren van 
woningen, bedrijven en voorzie-
ningen rondom aantrekkelijke stati-
onsomgevingen (OV-knooppunten), 
het voorzien in goede routes en het 
verbeteren van faciliteiten zoals �et-
senstallingen en parkeergelegen-
heden bij OV-knooppunten.

Geplande acties
Concrete acties die bij meerdere 
stations worden uitgevoerd zijn 
bijvoorbeeld het realiseren van 
voldoende �etsparkeerplekken en 
het ontwikkelen van gemengde 
woon-werk locaties rond OV-knoop-
punten zoals Haarlem en Beverwijk.

Daarnaast wordt er verkend hoe 
bezoekers van nabijgelegen recre-
atie- en natuurgebieden, zoals het 
recreatiegebied Spaarnwoude, 
gestimuleerd kunnen worden om 
met het OV te reizen. Hierbij hoort 
ook het vergroenen en verduur-
zamen van stations. Een voorbeeld 

hiervan is dat bij het plaatsen van 
liften bij station Driehuis de stations-
toegang een groen dak krijgt.

Inspelen op de bouw van 
woningen en bedrijven
De verwachting is dat door woning-
bouw en het vergroten van de werk-
gelegenheid in de provincie, het 
drukker gaat worden op de weg en 
in het openbaar vervoer. Alleen door 
een goede samenwerking tussen de 
provincie, gemeenten en vervoer-
partijen kan er e�ciënt ingespeeld 
worden op deze toenemende 
vervoersdrukte. Naast dit actiepro-
gramma worden er onder andere 
voor de Gooicorridor, de Zaancor-
ridor en de Hoornselijn actiepro-
gramma’s opgesteld. 

De actieprogramma’s zijn hier terug 
te vinden en zijn onderdeel van het 
programma OV-knooppunten, 
gebaseerd op de volgende geza-
menlijke ambities:
- Deur-tot-deurreis verbeteren
- Het beter benutten van de 
bestaande ruimte rondom 
stationsgebieden
- Het verbeteren van de kwaliteit 
van de leefomgeving binnen het 
knooppunt

Regio - De provincie Noord-Holland, NS, ProRail en de gemeenten 
Beverwijk,Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort slaan met een opgesteld 
actieprogramma de handen ineen om de stationsomgevingen te verbe-
teren in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland.

Verbetering stationsomgevingen 
in IJmond en Zuid-Kennemerland

De OV-knooppunten IJmond/Zuid-Kennemerland. Foto: aangeleverd





30 inderegio.nl • 10 februari 2022SPORT

De IJmuidenaren kwamen wel nog 
op achterstand. Cees van der Vlis 
liet een vijandelijke voorpost toe en 
kreeg daarna een dodelijke door-

braak tegen. Max Doornbosch 
zorgde voor een verrassing en 
pakte na een gelijkwaardige partij 
een punt tegen een veel hoger 

ingeschatte tegenstander. Daarna 
kwam DCIJ langszij. Krijn ter Braake 
zag zijn voorpost steeds sterker 
worden en liet zijn tegenstander 
vastlopen. Hiermee boekte Ter 
Braake alweer zijn vijfde overwin-
ning en voert hij de topscorerslijst 
van de klasse aan.

Nestor Kees Pippel bracht de IJmui-
denaren op voorsprong. Na o�ers 
heen en weer kon hij, toen zijn 
opponent in een val trapte, met een 
tempozet naar dam doorbreken. 
Daarna werd de voorsprong lang 
vastgehouden. Martin van Dijk 
kwam tegen een Surinaamse groot-
meester niet in de problemen en 
pakte een punt. Conall Sleutel werd 
in de verdediging gedrukt, maar 
sleepte wel een punt binnen. Stijn 
Tuijtel speelde een �ankaanval 
tegen. Na een curieuze omklem-
ming wikkelde hij met een grote 
slagenwisseling naar remise af.

Jacqueline Schouten, onlangs 
derde bij het NK vrouwen, wist haar 
goede vorm niet mee te nemen en 
kon niet voorkomen dat haar stand 
vakkundig gespleten werd. Voor-
zitter Jesse Bos had daarna, na een 
partij uit één stuk, de genadeklap 
kunnen geven. Direct nadat hij de 
winnende zet gemist had, moest hij 
in remise berusten. 
Bram van Bakel haalde daarna met 
een puntendeling de 10-10 binnen: 
wederom een goed resultaat voor 
DCIJ. 

DCIJ komt sterk uit lockdown
Velsen - Net toen Damclub IJmuiden (DCIJ) op stoom kwam in de natio-
nale competitie met een verrassende overwinning op titelkandidaat 
Samen Sterk ging Nederland weer in lockdown. Meer dan twee maanden 
later kon er pas weer in teamverband gedamd worden. Ditmaal ontving 
DCIJ een andere titelkandidaat, Heijmans Excelsior uit Rosmalen. Ook nu 
kwam DCIJ goed voor de dag.

Max Doornbosch (rechts) zorgde voor een verrassing en pakte na een gelijkwaardige 
partij een punt tegen een veel hoger ingeschatte tegenstander. Foto: aangeleverd

Santpoort-Noord - Op dinsdagoch-
tend 1 maart start Soli met ‘Muziek 
op Schoot’ voor kindjes van 1 tot 4 

jaar onder leiding van een gediplo-
meerde docente. Ook op vrijdagoch-
tend 4 maart start een nieuwe groep.

Voor kinderen is dansen en zingen 
een bron van levensvreugde. Bij 
kleine kinderen is dat heel puur. En 
prachtig om te zien! Als deze levens-
vreugde elke keer even opnieuw 
aangeraakt wordt door met een 
kindje een liedje te zingen, te dansen 
of muziek te maken kan deze levens-
vreugde in stand blijven.
Zingen en dansen maakt veel los en 
dit delen met een kind is heerlijk.
Daarnaast worden er veel nieuwe 
liedjes bijgeleerd, de ouders/opa’s en 
oma’s hebben contact met andere 
ouders/opa’s en oma’s en je (klein) 
kind met andere kinderen, op een 
uitstekende manier wordt gewerkt 
aan de taalontwikkeling én je stimu-
leert het gehoor, de �jne motoriek en 
de grove motoriek.
In deze groep worden liedjes aange-
boden die aansluiten bij de fysieke en 
cognitieve ontwikkeling van een 
kindje. Er wordt veel met tastbare 
materialen gewerkt: ballen, doeken, 

lintjes, blokken, schoenen, hoeden, 
enz. Bij deze materialen zijn de liedjes 
gericht op spel. Verder zijn er liedjes 
zonder materialen, bv. vliegtuiglied, 
danslied, vingerspelletjes, enz., een 
aantal liedjes voor beweging, bv. 
kruipen, lopen, �etsen enz., een 
aantal voor dagelijkse bezigheden, 
bv. tanden poetsen, voeten vegen, 
ed. Aan het eind van elke les wordt er 
elke keer op een ander eenvoudig 
instrumentje gespeeld: op de �uitjes, 
met de samba’s, de bellenkransen, de 
ritmestokjes, de trommels, de klokjes-
carrousels, de xylofoontjes, de bellen, 
de harmonica’s enz. 

Cursus van 8 lessen
De cursus vindt plaats op dinsdag-
ochtend 1-8-15-22-29 maart/ 5-12-19 
april. Tijd 10.30-11.30 uur
Vrijdagochtend 4-11-18-25 maart/ 
1-8-15-22 april. Tijd 10.45-11.45 uur
De lessen worden gegeven in de 
corona-proof grote zaal van het 
muziekcentrum Soli aan het Kerkpad 
83 in Santpoort (bij station Driehuis).
Meer informatie en opgave via oplei-
dingen@soli.nl.

Muziek op Schoot bij Soli

IJmuiden - Nu de coronamaatre-
gelen weer wat meer ruimte geven, 
gaat Stormvogels volop aan de slag 
met het vervolg van de jeugdoplei-
ding. Samen met Telstar werken ze 
aan twee doelen. Enerzijds het 
bieden van een podium aan iedereen 
die het gewoon leuk vindt om te 
voetballen en daarbij veel te leren. 
Anderzijds een opleiding die je 
wellicht op termijn de mogelijkheid 
biedt om het betaald voetbal te 
halen. Een jongens- en meisjesdroom 
van velen. 
Stormvogels organiseert voor 
jongens en meisjes van 7 tot en met 
17 jaar een aantal wervingsdagen 
waarin je kennis kunt maken met de 
veelzijdige en intensieve, maar vooral 
leuke en sportieve trainingsvormen. 
Kijk ook maar eens op de �lmpjes op 

onze sociale media. 
Onder leiding van zeer deskundige 
trainers inclusief een jeugdtrainer 
van Telstar zijn er de volgende 
wervingsdagen bij IJVV Stormvogels 
op sportpark Zeewijk:
Maandag 21 februari van 11.00 uur 
tot 13.00 uur, zondag 20 maart van 
14.00 uur tot 16.00 uur, zondag 10 
april van 14.00 uur tot 16.00 uur en 
maandag 25 april van 11.00 uur tot 
13.00 uur.
Aanmelden kun je tot 2 dagen van 
tevoren per wervingsdag via 
jeugdactiviteiten@stormvogels.nl. 
Vermeld hierbij je voor- en achter-
naam, geboortedatum, huidige club 
en team, je positie en een mailadres 
en telefoonnummer. Je zult een 
bevestiging van aanmelding 
ontvangen. Deelname is gratis.

Wervingsdagen Stormvogels

Op de wervingsdagen worden allerlei leuke trainingsvormen gegeven. 
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Het voetbal heeft door 
de coronagolf weer voor langere tijd 
stilgelegen en is sinds kort voor-
zichtig weer opgestart. Het lijkt erop 
dat er steeds meer mogelijk gaat 
worden en VSV plukt, vooral bij de 
allerjongsten, daar nu al duidelijk 
haar vruchten van. VSV hecht al 
jarenlang veel waarde aan een goede 
training en begeleiding van haar 
spelers en dit beleid begint zich 
steeds meer uit te betalen. De aller-
jongsten zijn vooral gebaat bij een 
goede introductie bij hun eerste 
voetbalschreden en op de maandag-
middag (vanaf 16.00 uur), woensdag-
middag (vanaf 14.30 uur) en zater-
dagochtend is het dan ook genieten 
van het enthousiasme in en langs het 
veld als de allerjongsten hun kunsten 
aan ouders en trainers vertonen, 
waarbij plezier in het voetballen 
altijd voorop staat. Dat deze opzet in 
de regio niet onopgemerkt blijft 

blijkt wel uit de vele aanmeldingen 
van nieuwe leden die de club mag 
ontvangen. Een keertje vrijblijvend 
meetrainen is natuurlijk altijd moge-
lijk en bij een lidmaatschap worden 
de spelers door de vereniging geheel 
in een nieuw trainings- en spelersou-
t�t gestoken en is zelfs de contributie 
voor het eerste jaar geheel kosteloos. 

Jubileum
Tot slot viert VSV vanaf 16 februari 
haar 110-jarig jubileum, waarbij het 
bestuur heeft besloten om de festivi-
teiten, i.v.m. de huidige coronamaat-
regelen, later in het voorjaar te orga-
niseren. Mocht er, door mogelijke 
versoepelingen op korte termijn, 
meer ruimte komen dan zal op 20 
februari na de thuiswedstrijd van de 
zondag 1 tegen Ilpendam (aanvang 
14.00 uur), de aftrap van het jubi-
leum, met medewerking van een 
bekende DJ, van start gaan.  

VSV verwelkomt weer 10 nieuwe 
guppen en jubileert binnenkort

De tien nieuwe guppen van VSV. Foto: aangeleverd

Docente Deborah de Liever. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Maandag 14 februari is het 
Valentijnsdag. De dag van de Liefde. 
Of je nu wel of niet iets doet aan 
Valentijnsdag: De liefde is en blijft 
het meest bezongen ‘onderwerp’. 
RTV Seaport-presentatoren Jim, 
Gerard en Mark maken met alle 
liefde een programma over de liefde 
met o.a. de mooiste liefdesliedjes. 
Laat hen weten welk jij de mooiste 
vindt. 
Wil je een ‘lovesong’ aanvragen voor 
jouw geliefde; een liefdesverklaring 
doen of jouw lieve berichtje op de 

radio in deze Valentijn-special? Dat 
kan! Stuur een e-mail naar: radio@
rtvseaport.nl

Luister maandag 14 februari van 
18.00 tot 22.00 uur naar RTV 
Seaport: Dan vieren ze de Liefde!
De Valentijnspecial is te beluisteren 
via radiofreqauentie 107,8 FM, 
Ziggo 912 of KPN 1190. Ook staat de 
webcam in de radiostudio aan en 
kun je dus mee kijken via televisie-
kanaal Ziggo kanaal 37, KPN kanaal 
1490 of rtvseaport.nl/live-tv/.

RTV Seaport viert de liefde

Foto: aangeleverd
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