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Zee- en Havenmuseum viert 25-jarig bestaan
IJmuiden - Na jaren van intensie-
ve voorbereidingen werd op 26 
maart 1994 het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum door de toenmali-
ge minister van Cultuur, mevrouw 
Hedy d’Ancona, geopend. Gedu-
rende het gehele jaar 2019 viert 
het museum dit 25-jarig jubileum 

met speciale activiteiten. 
De tentoonstelling ‘Opstand in 
IJmuiden’, nu te zien, toont de 
geweldige inzet van de vrijwilli-
gers van het eerste uur. ‘Museum-
schatten’, te zien vanaf 2 maart, 
toont de favoriete museumstuk-
ken van de huidige vrijwilligers. 

Iedere bezoeker die aantoon-
baar 25 jaar is krijgt het gehele 
jaar gratis entree. Iedere eerste 
woensdag van de maand is er een 
gratis rondleiding met een spe-
ciaal thema. Alle bezoekers kun-
nen middels een prijsvraag iede-
re maand kans maken op prach-

tige prijzen, zoals een kunstwerk 
van Dick Holzhaus, een overnach-
ting in het Apollohotel, horeca-
arrangementen, een DFDS-mini-
cruise, Telstar- en Forteiland-ar-
rangementen en heel veel leu-
ke bonnen van bekende zaken. 
Voorzitter van het museum, Cor 
Oudendijk, geeft twee (avond)le-
zingen over spectaculaire bergin-
gen en solozeiler Henk de Velde 
komt vertellen over zijn bijzonde-
re reizen. Ook is iedereen welkom 
op een ‘maritieme’ taxatiemiddag 
in samenwerking met veilinghuis 
De Eland. Op de website staat de 
actuele feestkalender.
Dit jubileum was niet mogelijk 
geweest zonder de inzet van de 
vele vrijwilligers, toen en nu. Men-
sen die de handen in elkaar slaan 
om het erfgoed van de IJmond te 
bewaren en een mooie plek in on-
ze samenleving te geven. Enkele 
vrijwilligers doen dit al 25 jaar vol 
overgave. Ook de gemeente en 
alle sponsors en donateurs van 
het museum zijn onmisbaar voor 
de instandhouding van het muse-
um. Het museum, begonnen om 
het markante gebouw van de Vis-
serijschool te behouden, staat na 
25 jaar � er overeind en heeft een 
blijvende plaats in de samenle-
ving verworven. Een bijzonder 
wapenfeit dat gevierd mag en zal 
worden. (foto: Cees Ebbinge)

Nieuwjaarsbijeenkomst op Plein 1945 druk bezocht
‘Onverdraagzaamheid dient nooit geaccepteerd te worden’

Burgemeester Dales en loco-
burgemeester Bram Diepstra-
ten waren allebei ziek, waardoor 
wethouder Jeroen Verwoort de 
nieuwjaarstoespraak voor zijn 
rekening nam. ,,Als derde doel-
man maak je in de regel niet veel 
speelminuten, maar als je dan bij 
een belangrijke wedstrijd er moet 
staan kan je niets meer dan je 
best doen.’’ Verwoort ging dieper 
in op de energietransitie, waar 
iedereen mee te maken krijgt. 
,,De raad en het college hebben 
de ambitie een lokaal klimaatak-
koord af te sluiten met inwoners, 
organisaties en bedrijfsleven. Al 
in 2023 willen we de eigen ge-
meentelijke organisatie klimaat-
neutraal gemaakt hebben. We 
willen inwoners en bedrijven on-
dersteunen bij de transitie naar 
duurzamere vormen van energie-
opwekking en onderzoeken daar-
om naast zonne- en windenergie 

ook andere mogelijkheden waar-
onder riothermie, warmtenet en 
waterstof. Samenwerken is ook 
cruciaal voor de ambities die Vel-
sen heeft om de Nederlandse 
hoofdstad van de o� shore wind-
energie te worden. Het is van be-
lang dat wij snel kunnen begin-
nen met het aanleggen van de 
energiehaven.’’
,,Velsen is geen eiland’’, vervolgde 
Verwoort. ,,Onze scope zal stee-
vast op de regio gericht moe-
ten zijn. Alleen dan kunnen we 
de veelzijdige gemeente die wij 
zijn zo goed mogelijk bedienen. 
Zo krijgen we de bereikbaarheid 
van onze kernen op de agenda, 
zo zorgen we voor een vitale eco-
nomie in het Noordzeekanaalge-
bied en zo zorgen wij ervoor dat 
al onze inwoners passende zorg 
krijgen.’’ 
Verwoort benadrukte dat Velsen 
voor iedereen een aantrekkelijke 

gemeente moet zijn. ,,We verbe-
teren de leefbaarheid door te kij-
ken wat een wijk nodig heeft. De 
signalen en acties van inwoners 
nemen we daarin mee. Er is veel 

aandacht voor het oplossen van 
kleine ergernissen die ons woon-
plezier bederven, zoals honden-
poep en zwerfvuil. Maar ook voor 
initiatieven die vanuit buurten en 
wijken worden opgestart. Ook 
willen we ondermijning, de ver-
menging van de onderwereld 
met de bovenwereld, tegengaan. 
We gaan drugshandel en overlast 
door drugs tegen door het van 
verschillende kanten aan te pak-
ken. We willen de structuur die 
erachter zit kapot maken en pak-
ken het witwassen van crimineel 
geld aan.’’
Op het gebied van cultuur gaat 
de gemeente voor een gevari-
eerd, modern en passend aanbod 
voor jong en oud. ,,Ik ben dan 
ook blij dat de Stadsschouwburg 
weer de weg naar voren heeft 
kunnen inslaan.’’
Verwoort sloot af met de oproep 
om oog voor elkaar te hebben. 
,,In Velsen moet iedereen mee 
kunnen doen: werkenden en niet 
werkenden, zij die het even niet 
alleen kunnen, ouderen die soms 

in eenzaamheid verkeren, blank 
en getint, vrouwen en mannen, 
hetero en homo. Daarom wap-
pert vandaag ook hier op het 
stadhuis de regenboogvlag. Om-
dat onverdraagzaamheid nooit 
geaccepteerd dient te worden en 
de gelijkheid en verdraagzaam-
heid helaas nog niet vanzelfspre-
kend zijn.’’ (foto’s: Reinder Weidijk)

Velsen - De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen vond nu 
eens niet plaats in de Burgerzaal, maar in een tent op Plein 1945. 
Het nieuwe gemeentebestuur wilde de drempel zo laag mogelijk 
houden en daarom was voor deze aanpak gekozen. Er was zelfs 
een speciaal hoekje waarin kinderen zich konden vermaken. De 
bijeenkomst werd druk bezocht.
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Dinsdagavond 8 januari jl. was de nieuw-
jaarsbijeenkomst van de gemeente Vel-
sen. Dit jaar was het een bijzondere 
nieuwsjaarbijeenkomst. Zo kwam het ge-
meentebestuur naar de bezoekers toe en 
werd iedereen ontvangen in een feestelij-

ke tent op Plein 1945. Er waren twee zieke 
bestuurders (Frank Dales en Bram Diep-
straten) maar gelukkig zijn er voldoende 
locoburgemeesters en kon Jeroen Ver-
woort in die rol de honneurs waarnemen. 
(foto Reinder Weidijk)

Nieuwjaarsbijeenkomst Velsen

Gemeente Velsen verruimt openingstijden 
afvalbrengstations
Meer tijd om uw grof afval weg 
te brengen! 
Vanaf 5 januari 2019 heeft u als inwoner 
van de gemeente Velsen meer tijd om 
grof afval naar het afvalbrengstation te 
brengen. De afvalbrengstations Velsen 
en Beverwijk zijn voortaan op zaterdag 
langer open:  van 09.00 tot 17.00 uur. 

De gemeente Velsen wil met deze aanpas-
singen inwoners stimuleren om grof afval te 
scheiden en naar het afvalbrengstation van 
HVC te brengen. Thuis kunt u glas, papier, 
plastic, pak en blik, gft en restafval schei-
den. Grof afval is de verzamelnaam voor 
al uw overige afval. Denk bijvoorbeeld aan 
een kapotte strijkplank, versleten vloerbe-
dekking, oude smartphone, kapotte appara-
ten of meubilair. Door ook dit afval goed te 
scheiden en zelf weg te brengen, draagt u bij 

aan een beter milieu doordat grondsto� en 
kunnen worden hergebruikt.

Wat er met uw grof afval gebeurt
De producten en materialen die op het af-
valbrengstation worden gescheiden, wor-
den daarna zo veel mogelijk gerecycled tot 
nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld 
van een oude plastic tuinstoel weer een 
nieuwe plastic speelgoedauto gemaakt, 
wordt oud metaal verwerkt in een nieuwe 
fi ets en wordt een kapotte wasmachine ge-
recycled tot een nieuwe oven.

Kijk voor de adressen en openingstijden 
van de afvalbrengstations Velsen en Bever-
wijk in de HVC afval-app of op www.hvc-
groep.nl. 

Van den Vondellaan, Driehuis
Rioleringswerkzaamheden 
Vanaf maandag 7 januari 2019 worden er 
werkzaamheden uitgevoerd op de Van 
den Vondellaan. Dit zal overlast veroor-
zaken voor automobilisten, (snor)fi et-
sers, voetgangers en de bussen van Con-
nexxion.

Wat gaat er gebeuren?
Het gaat om rioolwerkzaamheden in de P.C. 
Hooftlaan. Om beide kanten met elkaar te 
verbinden, moet de Van den Vondellaan 
worden gekruist. Het asfalt van de fi etspa-
den en van de rijbaan op de Van den Vondel-
laan wordt opgebroken, waarna het huidige 
riool wordt vervangen. Vervolgens wordt er 
tijdelijke bestrating aangelegd om het ver-
keer weer doorgang te kunnen bieden. De 
Van den Vondellaan staat op de planning 
voor herinrichting. De defi nitieve bestra-

ting wordt aangebracht als de herinrichting 
wordt uitgevoerd. 

Omleiding
Het autoverkeer wordt omgeleid via de 
Santpoortse Dreef en de N208. Het (snor)
fi etsverkeer wordt langs het werkgebied ge-
leid, net als de voetgangers. De bussen van 
Connexxion rijden om tijdens de werkzaam-
heden. Meer informatie hierover en over de 
tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.
connexxion.nl.

 Planning
Als de weersomstandigheden geen vertra-
ging opleveren, is de Van den Vondellaan 
vanaf donderdag 17 januari 2019 weer open 
voor doorgaand verkeer.

Zaterdag 29 december jl hebben 56 jon-
gens en meisjes afgezwommen voor hun 
Zwem-ABC. Allemaal van harte gefelici-
teerd!

A-diploma:  Melle Jazz van Baekel, Lumen 
Bak, Carmen Eveline Blokdijk, Saar den 
Braver, Emir Coban, Fiene Looij, Jeslynn 
van Dongen, Marcel Drachaim, Melle Lucas 
Goede, Noortje Phileine Kambeel, Lauren 
Marie Koster, Dimitry Lambree, Liam Jos-
hua Molenaar, Larissa Mulder, Inaya Nur 
Özmen, Martin Rogacki, Anna Simone Soe-
teman, Jurre van Velzen, Sirano Verhaart, 
Alisha Theresia Verhoogt, Roy Vlieland, 
Amy Liesker, Mees Tol.

B-diploma: Siouar Ait Bouazza, Isabella 
Alderliefste, Tijler Benjamin Bos, Lynn En-
gelhart, Anouk Haan, James de Kraaij, Mo-
hamed Najib Nasri, Dylan van der Pol,Lynn 
van de Ree, Julia Visser, Jayco Teun Zaal, 
Jayden Dylano van Zijll, Lotte Brandjes, 
Thijs Zwanenburg, Tess van Hoo� .
C-diploma: Liv Elysa Beeftink, Lola van 
Beem, Sema Bouman, Diesel Dean Bühl, 
Annabell van Haaren, Luuk Hartgers, Bart 
Hof, Kacey Lynn de Jager, Jullian Otte, 
Mees van der Plas, Beyza Sarier, Liam Jo-
nas Tiemens, Timon Christiaan de Vries, 
Tijn Dirk-Jan Wijker, Lorenzo Duijn, Dyla-
no Schalbroeck, Jip Twisk, Selin Karateke. 
(foto’s: gemeente Velsen)

Kinderen slagen voor het 
Zwem-ABC
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Op zondag 27 januari vindt opnieuw de 
Gezondheidsbeurs Velsen plaats. Deze 
beurs is specifi ek gericht op een gezon-
de leefstijl voor inwoners van 40 jaar en 
ouder. 

Op de beurs kunnen bezoekers een kijkje 
nemen bij organisaties op het gebied van 
medische preventie (zoals artsen en fysio-
therapeuten), sport en vitaliteit, gezonde 
voeding, zorg en welzijn. De toegang is 
gratis.

Nog deelnemers welkom
Voor organisaties  op het gebied van ge-
zondheid biedt de beurs een goede kans 
om de organisatie te promoten bij de in-
woners van Velsen. Biedt u een gezond 
product of gezonde dienst, een activiteit 
of een test? We nodigen u graag uit als 
deelnemer aan deze beurs. Niet elk ver-
zoek kan gehonoreerd worden, omdat de 
organisatie van de beurs streeft naar een 
divers aanbod van producten en diensten. 

Wie nog vragen heeft of zich als organi-
satie of bedrijf wil aanmelden, kan con-

tact opnemen met Nicole Sheridan of Ad 
Otten telefoonnummer: 0255.510186 (De 
Spil) of mailen naar buurtsport@welzijn-
velsen.nl

een gezonde leefstijl voor 40-plussers
Gezondheidsbeurs Velsen

Wist u dat de gemeente afvalgrijpers be-
schikbaar stelt? We helpen mensen graag 
een handje mee als zij zwerfvuil in hun 
buurt willen opruimen door afvalgrijpers 

beschikbaar te stellen. Wilt u ook helpen 
uw buurt schoon te houden? Meld u aan 
via afval@velsen.nl!

Zwerfvuil opruimen? 
Vraag de gemeente om hulp

Gezondheidsbeurs Velsen:

Op 27 januari van 10.00-14.00 uur 
in het Rabobank IJmondstadion 
in Velsen-Zuid.
Kijk op www.welzijnvelsen.nl en 
klik op gezondheidsbeurs-velsen.

Locoburgemeester Floor Bal ging maan-
dag 7 januari op bezoek bij mevrouw Spie-
renburg. Zij is donderdag 3 januari 100 
jaar geworden. Ze kreeg een fruitmand ca-

deau en Floor Bal sprak de hoop uit haar 
volgend jaar weer te mogen bezoeken in 
goede gezondheid. (foto Reinder Weidijk)

Op bezoek bij 100-jarige
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De gemeente Velsen vraagt iedereen om 
kandidaten voor te dragen voor de ti-
tel van Velsense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),  Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter 
van het jaar 2018.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens 
het Sportgala op vrijdag 8 maart 2019 in het 
Thalia Theater in IJmuiden. Bent u iemand 
die aan onderstaande voorwaarden voldoet 
of kent u iemand, of een team, dat aan on-
derstaande voorwaarden voldoet, geef deze 
sporter(s) dan vóór 21 januari 2019 op via de 
aanmeldknop op de website van www.sport-
galavelsen.nl of stuur een e-mail naar sport-
gala@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar 
sportkampioenen en worden andere spor-
ters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat 
kent, mag hem,  haar of een heel  team voor-
dragen. Er zijn zes categorieën: Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en 
Gehandicapte Sporter. De prestatie dient be-
haald te zijn in het kalenderjaar 2018 en de 
sport moet onderdeel zijn van een sportbond 
die aangesloten is bij het NOC*NSF. Een 
deskundige jury bepaalt wie de winnaars 
zijn. De prijsuitreiking vindt plaats in het 
Thalia Theater in IJmuiden en de presenta-
tie van het Sportgala is in handen van Franks 
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

Naast de nominaties voor Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Mas-
ter en Gehandicapte Sporter is er dit 
jaar de award voor de SPORTICOON. 
Deze prijs wordt uitgereikt aan een 
sporter of ploeg die driemaal de titel 
in een bepaalde categorie heeft gewon-
nen. De winnaar van deze award heeft 
een grote bijdrage geleverd om zijn of 
haar sport te promoten en heeft daar-
mee Velsen als sportgemeente op de 
kaart gezet.
De winnaar kan niet genomineerd 
worden in de hierboven genoemde ca-
tegorieën. Ieder jaar wordt bekeken of 
een sporter of team voor deze bijzon-
dere prijs in aanmerking komt.

De eerste SPORTICOON van de ge-
meente Velsen is baanwielrenner Mat-
thijs Büchli! 

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een 
Velsense vereniging; dat mag een niet-Velse-
naar zijn die lid is van een Velsense vereni-
ging of een Velsenaar die lid is van een niet-
Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid 
zijn van een team dat niet uit Velsen komt 
worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team is, in-
clusief alle niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie 
voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 

Nederlands kampioenschap van een 
toernooi of wedstrijdenreeks.

b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Europees kampioenschap.

c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Wereldkampioenschap.

d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Wereldbekerkampioenschap.

e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Europacupwedstrijd.

f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de 
punten onder b) tot en met e). 

g) Als je een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen van een o¤  ciële sportbond.

h) Als je een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen tijdens een internationaal toer-
nooi.

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019 
worden doorgegeven via de aanmeldknop op 
de website van www.sportgalavelsen.nl  Ook  
kunt u de nominaties mailen naar sportga-
la@velsen.nl  Voor vragen kunt u ook bellen 
met Simon de Weers, afdeling Sportzaken 
gemeente Velsen: 06-28302505. (foto: ge-
meente Velsen, Ton van Steijn)

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2018?
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Winnaars 2017
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 28 december 2018 tot en 
met 4 januari 2019 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden 
Frans Naereboutstraat 11, splitsen in 3 ap-
partementen (04/01/2019) 596-2019 

Driehuis 
Hofdijklaan 8, vergroten woning, dakkapel 
voorgevel vervangen, uitbouw badkamer 
(04/01/2019) 693-2019
Hofdijklaan 10, vergroten woning, dakka-
pel voorgevel vervangen, dakkapel zijgevel, 
dakkapel achtergevel, uitbouw badkamer 
(04/01/2019) 699-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Torricellistraat 2, plaatsen balkonhek, het 
legaliseren garagedeur en muurdoorbraak 
(04/01/2019) 18204-2018

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35, verbouwen brandweerpost 
(02/01/2019) 18061-2018

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

Velserbroek
Boxing Games by  Invicta (boksgala), op 13-
04-2019, locatie: Polderhuis (2-01-2019) 
135-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester van 
Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch 

formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD). 
In spoedeisende gevallen kan een voor-
lopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Van Wassenaerstraat 55, plaatsen dakop-
bouw (28/12/2018) 13350-2018
Willebrordstraat 19, plaatsen dakopbouw 
(03/03/2019) 414-2018
 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 246, plaatsen tijdelijke huis-

vesting (tot tandartspraktijk) tot mei 2019 
(28/12/2018) 17489-2018
Kruidbergerweg 92, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (04/01/2019) 20700-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Nieuwjaarsreceptie gemeente Velsen, op 8 
januari 2019 van 17:00 tot 19:00 uur, locatie: 
Plein 1945, (28/12/2018) 18384-2018,

Mededelingen
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in haar 
vergadering van 18 december 2018 vastgesteld:

De Eerste wijziging op de Legesverordening 2019

Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektronisch gemeente-
blad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is in te zien bij de balie van het stadhuis.  

De verordening wordt ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen.

Sessies donderdag 17 januari 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Vel-
sen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De verga-
dering is zowel live als achteraf te volgen via 
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeen-
teraad. Open de raadskalender en klik vervol-
gens op de datum en de zalen van deze sessies. 
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raad-
zaal uit op het TV-kanaal en via www.raads-

plein.tv.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag 
van de vergadering tot 12.00 uur bij de grif-
fi e, tel. 0255 567251 of e-mail: gri¡  e@velsen.
nl met vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. 

Agenda
Subsidiebeleid Velsen 2019
Velsen werkt aan een nieuw subsidiebeleid. 
In deze sessie worden keuzes gegeven aan 
de gemeenteraadsleden (bijvoorbeeld keuze 
voor inkoop of subsidie) over hoe het subsi-

diebeleid in de toekomst uitgewerkt kan gaan 
worden. De uitkomsten van de sessie worden 
uitgewerkt in het genoemde beleidskader dat 
medio 2019 aan de gemeenteraad ter vaststel-
ling wordt voorgelegd. 
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Financiële kadernota’s: Treasurysta-
tuut, Afwijkingenbeleid en nota Borg-
stellingen en geldleningen.
De gemeenteraad bespreekt in deze sessie 
drie fi nanciële nota’s. Deze nota’s geven het 
kader waarbinnen het college kan opereren 
op drie beleidsvelden. Het Treasurybeleid 
geeft kaders voor handelingen bij het aan-

trekken en verstrekken van geldleningen. De 
nota Borgstellingen en geldleningen geeft het 
kader waaronder aan derden geldleningen 
kunnen worden verstrekt en waaronder borg-
stellingen aan derden kunnen worden ver-
leend. Het Afwijkingenbeleid geeft het kader 
waarbinnen het college uitvoering kan geven  
aan het fi nancieel beleid van de gemeente. De 
nota geeft aan in welke gevallen overschrij-
dingen van de begroting rechtmatig kunnen 
zijn. Nieuw is het voorstel voor een drempel 
van € 100.000 waarboven in de jaarrekening 
wordt gerapporteerd over begrotingsrecht-
matigheid.
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

 Vergadering gemeenteraad Velsen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o¡  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Gemeenten leggen voor het uitvoeren van 
hun taken veel persoonsgegevens vast en 
moeten volgens de wet aantonen dat zij 
daar goed mee omgaan. Daarom stelde de 
gemeente Velsen een ‘privacybeleidska-
der’ vast.

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
in mei 2018, zijn er nieuwe wettelijke regels 
voor het beschermen van persoonsgegevens. 
Bovendien stelt de AVG dat gemeenten moe-
ten aantonen hoe zij de bescherming van deze 
gegevens hebben geregeld in hun organisatie. 

Het privacybeleid bestaat uit afspraken over 
de gehele ‘data-levenscyclus’ van verzame-
ling, opslag, gebruik, archivering en vernie-
tiging van gegevens. Het beleidskader dat nu 
is vastgesteld, regelt wie voor  bepaalde zaken 
verantwoordelijk is, dat er jaarlijks een werk-
programma wordt opgesteld voor het priva-

cybeleid, dat er regelmatig controle is of alles 
goed gaat en dat de functionaris Gegevensbe-
scherming daarover jaarlijks rapporteert. Zo 
zijn er goede afspraken vastgelegd over de uit-
voering van de regels en het toezicht daarop. 

Privacybeleidskader gemeente Velsen

Inspraak en inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Biezenweg
Besluit 
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig arti-
kel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voorne-
mens zijn een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de 
locatie Biezenweg 70. 

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan Biezenweg maakt op het 
perceel Biezenweg 70 de bouw van een woning, een gasten-
verblijf en het vervangen van de voormalige bedrijfswoning 
tot woning mogelijk. Hier was eerder een tuincentrum ge-
vestigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk ingericht. 

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in het gebied ‘De Biezen’, gelegen tussen 
Santpoort-Noord en Driehuis. Het plangebied wordt ten 
zuiden begrensd door de Biezenweg en ten noorden door de 
spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten westen ligt het plan op 
ongeveer 175 meter van de Hagelingerweg en ten oosten op 
een afstand van ongeveer 280 meter van het Spekkenwegje.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan  (idn: NL.IMRO.0453.
BP1402BIEZENWEG1-V001) ligt met ingang van 11 januari 
2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast 
het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop 
betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inza-
ge. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inloopavond
Op woensdagavond 23  januari 2019 houdt de gemeente Vel-
sen een inloopavond over dit bestemmingsplan. Belangstel-
lenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 19.00 en 
21.00 uur in Café Middeloo, Driehuizerkerkweg 71 te Drie-
huis. Tijdens de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien 
van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen van 
vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen geen inspraakreac-
ties worden ingediend, dit kan schriftelijk gedurende de in-
spraaktermijn.

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een 
inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmings-
plan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “inspraakre-
actie bestemmingsplan Biezenweg, zaaknummer 22014-
2018”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.

Arthur van Dijk aan de slag als 
commissaris van de Koning
Regio - Noord-Holland heeft een 
nieuwe commissaris van de Ko-
ning. Arthur van Dijk is 7 janua-
ri geïnstalleerd als voorzitter van 
Provinciale Staten. Hij kreeg de 
o�  ciële voorzittershamer over-
handigd in de Statenzaal van pa-
viljoen Welgelegen, het hart van 
de provinciale democratie van 
Noord-Holland.
Nog voor zijn o�  ciële installatie 
maakten 20 Noord-Hollanders 
maandag 7 januari al kennis met 
Arthur van Dijk. 
Tijdens een speciale lunch in pa-
viljoen Welgelegen wisselden 
zij met de commissaris en zijn 
vrouw van gedachten over zijn 
nieuwe rol en belangrijkste the-
ma’s, met duurzame energie, mi-
lieu en vervoer als belangrijke 
aandachtspunten.

Inwoners
Een aantal van deze Noord-Hol-
landers had zelf ook meegedacht 
over de pro� elschets van de 
nieuwe commissaris, door de en-
quête in te vullen waarmee Pro-
vinciale Staten (PS) de wensen 
van de Noord-Hollanders heeft 
gepeild. Een mooie manier om 
de Noord-Hollanders te betrek-
ken bij de uiteindelijke keuze, al-
dus Van Dijk. “Ik voldoe ongetwij-
feld niet aan alle eisen van het 
pro� el, maar hoop wel dat ik hier 
voor een groot deel invulling aan 
kan geven. Ik zal ook veel naar 
buiten gaan om de inwoners op 
te zoeken en verwacht dat jullie 
ook naar ons toekomen.”

Verwachtingen
Arthur van Dijk werd welkom ge-
heten door de vicevoorzitter van 
PS, Zafer Yurdakul. Hij gaf aan dat 
het voortaan aan Van Dijk is om 

de Statenvergaderingen te lei-
den en om recht te doen aan het 
politieke debat en aan de vrije 
meningsuiting. Daarna spraken 
de fractievoorzitters in PS en ge-
deputeerde Post namens Gede-
puteerde Staten hun verwachtin-
gen uit en wensten hem veel suc-
ces. Als verrassing kwam Ron van 
Dijk, de broer van de commissa-
ris van de Koning, ook aan het 
woord met een persoonlijk ver-
haal over de kwaliteiten van Van 
Dijk.

De ontmoeting
Arthur van Dijk benadrukte als 
laatste spreker dat het gaat om 
de ontmoeting, elkaar zien en 
spreken, en vooral elkaar vinden. 
“Ook daarom ga ik de provincie 

in, op bezoek bij onze gemeen-
ten, in gesprek met onze burge-
meesters. Elkaar op tijd vinden 
en aanspreken is niet alleen nut-
tig, maar ook nodig, zeker als we 
het samen, ondanks eventue-
le verschillen, willen rooien.” Na 
zijn toespraak nam Van Dijk de 
voorzittershamer van PS in ont-
vangst. 

17e commissaris van de Koning
Zijne Majesteit de Koning heeft 
Arthur van Dijk op 5 decem-
ber 2018 beëdigd als de nieuwe 
commissaris van de Koning van 
de provincie Noord-Holland, per 
1 januari 2019. Hij is daarmee de 
zeventiende commissaris van de 
Koning in deze provincie. (foto: 
aangeleverd)

Tata Steel Chess Festival in Wijk aan Zee
Speciale activiteiten voor kinderen
Regio - In het weekend van 19 
en 20 januari vindt in Wijk aan 
Zee het Tata Steel Chess Festi-
val plaats. Speciaal voor kinde-
ren worden er dan rondom het 
Tata Steel Chess Tournament acti-
viteiten georganiseerd als schaat-
sen, robots knutselen en een be-
zoek brengen aan de schakers in 
De Moriaan.  
Ook op het programma staan les-
sen hiphop, jongleren en judo. 
Verder kun je een bunkerwande-

ling maken, je laten schminken 
en deelnemen aan een schaak-
wedstrijd voor kinderen onder 
leiding van Hans Böhm. 
Het volledige programma is te 
vinden op www.tatasteelchess.
com/festival.

De 81e editie van het Tata Steel 
Chess Tournament vindt plaats 
van 11 tot en met 27 januari. Tra-
ditiegetrouw zijn er ook weer 
twee Chess On Tour evenemen-

ten. 
Op woensdag 16 januari spelen 
de Tata Steel Masters de 5e ronde 
in Theater de Vest in Alkmaar en 
op woensdag 23 januari spelen ze 
de 10e ronde in de Pieterskerk in 
Leiden. Alle speeldagen zijn gra-
tis toegankelijk voor belangstel-
lenden en zijn ook online live te 
volgen. Informatie over het Tata 
Steel Chess Tournament is te vin-
den op www.tatasteelchess.com. 
(foto: aangeleverd)
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Sportloket Velsen wenst 
je een voorspoedig 

en sportief 2019! 

Sportmix
In de hele gemeente kunnen kinderen meedoen 
aan naschoolse sportactiviteiten zoals freerunnen, 
handbal, voetbal, tennis of andere sporten. Deze 
sportactiviteiten genaamd SportMix worden geor-
ganiseerd door de Buurtsportcoaches van Velsen 
en zijn voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van 
de basisschool. Het doel van de SportMix is kin-
deren kennis te laten maken met diverse (nieuwe) 
sporten tegen een laag tarief variërend van € 1,- tot 
€ 3,-, zonder lidmaatschap verplichting. Velsense 
sportverenigingen komen naar desbetreffende 
locaties om clinics te geven zodat er steeds nieuwe 
sporten kunnen worden aangeboden. 

Kijk op: www. Sportpasvelsen.nl en ontdek welke 
sport waar & wanneer gegeven wordt.

Vind je het buiten te koud worden maar wil je wel 
actief bootcampen? Op dinsdagavond van 18:00 
tot 20:00 uur worden er 2 indoortrainingen door 
Healthy Bootcamp Express gegeven. Tijdens deze 
trainingen werk je zowel aan je conditie als kracht. 
Niveau is voor zowel de beginnende sporter als de 
wat meer ervaren sporters. 

De eerste twee lessen kosten €7,- euro. Daarna is 
het € 6,- voor een losse les of € 55,- voor een tien 
rittenkaart.
Bij interesse kijk op www.healthybootcampexpress.nl 
of mail naar healthybootcampexpresss@gmail.com

12 januari   AGU Egmond-Pier-Egmond
                    www.lechampion.nl

19 januari   schoolbadmintontoernooi
                       sporthal Zeewijk

25 januari   Drijf Inn
                      www.zwembadvelsen.nl

27 januari   Gezondheidsbeurs
                      www.sportloketvelsen.nl

27 januari    Beeckestijncross
                      www.avsuomi.nl

3 februari    schoolschaaktoernooi 
                      verenigingsgebouw Soli

Goede voornemens 
in 2019!

Maak ze waar in zwembad De Heerenduinen, 
Squashcentrum Het Polderhuis of in de andere 
gemeentelijke sportaccommodaties.

Sportpas voor volwassenen

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2018?

Bootcamp in de 
Wijckeroogzaal

Baby- en peuterzwemmen
Elke donderdag en vrij-
dag is er Baby- en peuter-
zwemmen in zwembad 
De Heerenduinen.
Er is nog ruimte in ver-
schillende groepen.
Neem een keer een 
proefles en ervaar hoe 
leuk het is om samen met 
je kind te genieten in het 
warme water (32°C).

Donderdag Geboortejaar  Vrijdag   Geboortejaar
08.40 - 09.10 uur  2015  10.50 - 11.20 uur 2018
09.15 - 09.45 uur  2016   11.25 - 11.55 uur 2017
10.50 - 11.20 uur  2016   14.00 - 14.30 uur 2015
11.25 - 11.55 uur  2017   14.30 - 15.00 uur 2016
14.15 - 14.45 uur  2017    
14.45 - 15.15 uur  2018    
15.15 - 15.45 uur  2015    

Zondag 27 januari zal Marianne Steijn, Wethouder Welzijn, Zorg en Volks-
gezondheid, de eerste exemplaren van de “Sportpas voor volwassenen” 
uitreiken aan de bezoekers van de Gezondheidsbeurs Velsen. Dit gebeurt in 
het Rabobank IJmondstadion in Velsen-Zuid.
Het doel van deze brochure is om de inwo-
ners dichtbij huis op een snelle en gemak-
kelijke manier kennis te laten maken met 
sport- en beweegactiviteiten. Door deel 
te nemen aan verschillende activiteiten 
kunnen inwoners ontdekken welke sport 
uiteindelijk het beste bij hen past. Veel 
sportverenigingen uit Velsen doen al 
mee. De brochure zal na de beurs ook 
te verkrijgen zijn bij verschillende 
buurthuizen, bibliotheken, zwembad 
De Heerenduinen, sporthallen en 
praktijken voor fysiotherapie. Het 
is ook mogelijk om een boekje op 
te laten sturen door een mail te 
sturen naar sportloket@velsen.nl,  
Op naar een nóg vitaler Velsen!

Oproep om kandidaten voor te dragen!

Sportgala Velsen

Gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen voor de 
titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),  
Master (vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het jaar 2018.

Vrijdag 8 maart worden tijdens het Sportgala Velsen  in het Thalia 
Theater in IJmuiden de winnaars bekend gemaakt. Ben je iemand die aan 
onderstaande voorwaarden voldoet of ken je iemand, of een team, dat 
aan onderstaande voorwaarden voldoet, geef deze sporter(s) dan vóór 
21 januari 2019 op via de aanmeldknop op de website van 
www.sportgalavelsen.nl of stuur een e-mail naar sportgala@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden 
andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag 
hem,  haar of een heel  team voordragen. Er zijn 6 categorieën: Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter. De 
prestatie dient behaald te zijn in het kalenderjaar 2018 en de sport moet 
onderdeel zijn van een sportbond die aangesloten is bij het NOC*NSF. 
Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De presentatie van het 
Sportgala is in handen van Franks Snoeks, sportverslaggever bij Studio 
Sport.

Naast de nominaties voor Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent, Master en Gehandicapte Sporter is er dit jaar de award voor de 
SPORTICOON. Deze prijs wordt uitgereikt aan een sporter of ploeg 
die driemaal de titel in een bepaalde categorie heeft gewonnen. De 
winnaar van deze award heeft een grote bijdrage geleverd om zijn of 
haar sport te promoten en heeft daarmee Velsen als sportgemeente 
op de kaart gezet.
De winnaar kan niet genomineerd worden in de hierboven genoem-
de categorieën. Ieder jaar wordt bekeken of een sporter of team voor 
deze bijzondere prijs in aanmerking komt.

De eerste SPORTICOON van de gemeente Velsen is baanwielrenner 
Matthijs Büchli! 

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een Velsense vereniging; dat mag 
een niet-Velsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging of een Velse-

naar die lid is van een niet-Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van een team dat niet uit 
Velsen komt worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
 
a)  1e, 2e of 3e bij een Nederlands kampioenschap van een toernooi of 

wedstrijdenreeks.
b)  1e, 2e of 3e bij een Europees kampioenschap.
c)  1e, 2e of 3e bij een Wereldkampioenschap.
d)  1e, 2e of 3e bij een Wereldbekerkampioenschap.
e)  1e, 2e of 3e bij een Europacupwedstrijd.
f)  1e, 2e of 3e bij een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten 

onder b) tot en met e).
g)  een individuele sportprijs hebt gewonnen van een officiële sportbond.
h)  een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens een internationaal 

toernooi.
 
Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019 worden doorgegeven via de 
aanmeldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl  Ook  kunt u 
de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl  Voor vragen kunt u ook 
bellen met Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen: 06-
28302505

“Drijf Inn” in zwembad 
De Heerenduinen
Kom je vrijdag 25 januari ook 
film kijken tijdens de “Drijf Inn” 
in zwembad De Heerenduinen?
Je kunt dan dobberend op een 
luchtbed kijken naar een leuke 
film.  

Het zwembad wordt deze 
avond omgetoverd tot een 
bioscoop. Je hoeft zelf geen 
luchtbed mee te nemen het 
zwembad heeft er voldoende, 
maar wil je op een eigen lucht-
bed film kijken dan mag dat 
natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 
21.00 uur en wordt georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 jaar.

Ook leuk voor een verjaardagspartijtje! Toegang € 6,10
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COLOFON

In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw wordt ten zuiden van IJmui-
den en ten westen van IJmuiden-
Oost een nieuwe woonwijk aan-
gelegd. De toenmalige zuid-
grens van IJmuiden bestaat uit 
de Oosterduinweg, Burgemees-
ter Rambonnetlaan en M.K. Hof-
stedestraat. De nieuwe woonwijk 
verrijst ten zuiden van deze grens 
en ten westen van de Velserduin-
weg. De straten krijgen namen 
van Nederlandse rivieren en wa-
terwegen. De woonwijk krijgt 
daarom de naam ‘Rivierenbuurt’.

In de Rivierenbuurt komen aan-
vankelijk veel duplexwoningen. 
Door de dan nog heersende wo-
ningnood worden veel wonin-
gen, bestemd voor één gezin, 
lange tijd bewoond door twee 
gezinnen. Later komen er meer 
etagewoningen bij. De jonge wijk 
wordt snel kinderrijk. Er zijn vier 
scholen beschikbaar op het Gij-
zenveltplantsoen en het Moer-
bergplantsoen. Een van de scho-
len is de Professor van der Leeuw-
school op het Gijzenveltplant-
soen, die al snel uit zijn voegen 
barst. Er worden diverse nood-
lokalen bijgeplaatst en er wordt 
zelfs in de kamer van de hoofd-
meester lesgegeven. De school 
wordt te groot en begin 1957 be-
sluit de gemeente tot splitsing 
van de school met de stichting 
van een nieuwe school.
De nieuwe achtklassige openbare 
lagere school start begin school-

jaar 1958-1959 in noodlokalen 
bij de Professor van der Leeuw-
school. De heer Lambeck wordt 
schoolhoofd. Een eigen gebouw 
verrijst intussen op een nog 
braakliggend terrein tussen de 
Hunzestraat en de Rijnstraat. Het 
wachten is op de �nanciering; 
in de snel groeiende gemeen-
te Velsen is immers ook op an-
dere plaatsen dringend behoefte 
aan scholen. Begin 1959 wordt de 
naam ‘Prof. J.H. Gunningschool’ 
vastgesteld, genoemd naar pro-
fessor Gunning, die zich eind ne-
gentiende eeuw beklaagde over 
de ‘reddeloosheid van ons onder-
wijssysteem’ en zich richtte op de 
toekomstige organisatie van het 
onderwijssysteem, van kleuter-
school tot universiteit. Het nieu-
we gebouw aan de Hunzestraat 
is ontworpen door gemeente-ar-
chitect Peters. Het wordt bestem-
peld als ‘sober en heel doelmatig’. 
Het telt acht ruimte lokalen ver-
spreid over twee verdiepingen. 
Na al enkele weken in gebruik te 
zijn, wordt de school op 6 februa-
ri 1959 o�cieel geopend door de 
rijksinspecteur voor het lager on-
derwijs.

Bij de opening kondigt wethou-
der De Jong aan dat de school 
nog een passende wandversie-
ring krijgt. Eén procent van de 
bouwsom moet immers worden 
aan een ‘versiering’. Eind 1960 
wordt op de voorgevel naast de 
hoofdingang de matgoudkleu-

rige koperen wandplastiek ‘De 
Schooljongen’ van Huib de Ru 
aangebracht.

De Gunningschool kent na de 
opening een lange bloeiperiode. 
In de zeventiger jaren neemt het 
leerlingenaantal af door nieuw-
bouw elders in de gemeente en 
het kleiner worden van de ge-
zinnen. In april 1984 fuseert de 
school met de Jan Ligthartschool 
en de kleuterschool De Duinkre-
kels tot Openbare Basisschool De 
Driemaster. (In 1996 is de Drie-
master gefuseerd met de Moer-
bergschool tot OBS De Vuurto-
ren.) In 1986 betrekt De Driemas-
ter nieuwbouw aan de Heeren-
duinweg.

Na het vertrek van de school 
wordt het gebouw voorzien van 
een nieuwe ingang aan de Rijn-
straat en in gebruik genomen als 
Dienstencentrum De Delta, met 
een aantal (ouderen)zorgorgani-
saties. Eind 2011 verhuist het ont-
moetingspunt voor ouderen naar 
de nieuwbouw van Velserduin. 
Een jaar later vertrekt de hoofd-
huurder, Zorgbalans, uit De Delta. 
Najaar 2013 wordt het gebouw 
gesloopt. ‘De Schooljongen’ is be-
houden en prijkt nu aan de zij-
gevel van het ‘Hervormd jeugd-
gebouw’ verderop in de Rijn-
straat. De grond van de voormali-
ge Gunningschool is ingezaaid en 
ligt nog te wachten op een nieu-
we bestemming.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, 
een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden 
biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor de 
voormalige Prof. Gunningschool aan de Hunzestraat.

GEEN KRANT?
0251-674433

Voorlichting over verslaving en 
gewoonten op het Ichthus Lyceum
Driehuis - In week 3 tot en met 5 
krijgen de leerlingen van het Ich-
thus Lyceum voorlichting over 
verslaving en gewoonten.
Het belang van preventie op jon-
ge leeftijd is groot. Eén op de 
tien mensen ontwikkelt een ver-
slaving in zijn leven, waarvan de 
oorzaak vaak in de pubertijd ont-
staat. Jongeren worden blootge-
steld aan steeds meer verleidin-
gen. Ze experimenteren vaak niet 
alleen met alcohol en drugs, maar 

worden ook verleid tot overmatig 
gamen, series kijken of constant 
social media gebruik.
Stichting Be Aware heeft een zeer 
interactief programma dat dicht 
bij de belevingswereld van de 
leerlingen staat. Met stemkastjes 
beantwoorden leerlingen ano-
niem vragen, waarvan de uitsla-
gen direct op het bord verschij-
nen. Hierdoor wordt duidelijk dat 
ze niet de énige zijn met een be-
paald gedrag of probleem. Mede 

door de  gecreëerde veiligheid in 
de klas gaan leerlingen over het 
onderwerp en hun problemen 
met elkaar in gesprek. Hun kennis 
neemt toe, waardoor zij zich be-
ter bewust zijn van de risico’s van 
bepaald gedrag en vooral van de 
mogelijkheid om hierin zelf keu-
zes te maken.
De voorlichting wordt gegeven 
door goed opgeleide ervarings-
deskundigen van Stichting Be 
Aware.

Lezing bij Historische Kring Velsen
De ondergang van Schoten
Velserbroek - Historische Kring 
Velsen geeft op maandag 14 ja-
nuari een lezing met als onder-
werp ‘De ondergang van Scho-
ten’. De lezing wordt verzorgd 
door Lieuwe Zoodsma, directeur 
van het Noord-Hollands Archief 
in Haarlem. De gemeente Scho-
ten is in 1798 ontstaan uit zeven 

aan elkaar grenzende Heerlijkhe-
den. Omdat de gemeente Haar-
lem gebrek had aan woonwij-
ken werd Schoten geannexeerd 
en ging 1 mei 1927 op in Haar-
lem. De Stichting Historisch Scho-
ten houdt het erfgoed in Haar-
lem-Noord op het grondgebied 
van de voormalige gemeente 

Schoten in ere. Lieuwe Zoods-
ma schetst het dramatische ein-
de van een plattelands gemeente 
die de grote stad in zijn nek voelt 
hijgen. De lezing wordt gegeven 
in De Hofstede in Velserbroek om 
20.00 uur (zaal open 19.30 uur). 
Entree voor niet-HKV-leden is € 
2,50.

Nieuwe award in het leven geroepen
Matthijs Büchli  is de 
Sporticoon van Velsen

Velsen - Naast de nominaties 
voor Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent, Master en Ge-
handicapte Sporter is er dit jaar 
de award voor de Sporticoon. De-
ze prijs wordt uitgereikt aan een 
sporter of ploeg die driemaal de 
titel in een bepaalde categorie 
heeft gewonnen. De winnaar van 
deze award heeft een grote bij-
drage geleverd om zijn of haar 
sport te promoten en heeft daar-
mee Velsen als sportgemeente op 

de kaart gezet.
Ieder jaar wordt bekeken of een 
sporter of team voor deze bijzon-
dere prijs in aanmerking komt. 
De eerste Sporticoon van de ge-
meente Velsen is baanwielrenner 
Matthijs Büchli uit Santpoort. 
Meer info op de website www.
sportgalavelsen.nl. Op deze web-
site kunnen sporters tot 21 janua-
ri genomineerd worden voor ver-
schillende titels.0 (Archie�oto: Mi-
chel van Bergen)

Met twee orkesten
Nieuwjaarsconcert 
IJmuider Harmonie
Velsen - Op zondag 13 januari zal 
muziekvereniging IJmuider Har-
monie traditioneel het nieuwjaar 
inluiden. Dit maal met 2 geweldi-
ge orkesten. Seabreeze Bigband 
en het IJHmusementsorkest dat 
onder leiding staat van de nieu-
we dirigent Elivera van Sloten. 
Bigband-jazz van de bovenste 
plank, daar draait het om in het 
2e deel van het nieuwjaarscon-
cert bij de Seabreeze Big Band. 
Zeventien gedreven muzikanten, 
en een fantastische zangeres. Op-
tredens van de Seabreeze Big-
band zijn altijd energiek en ori-
gineel en maken ook dit nieuw-
jaarsconcert als afsluiting tot een 

geweldig muzikaal nieuwjaars 
feestje. De bigband staat onder 
leiding van niemand minder dan 
componist/arrangeur/dirigent 
Sebastian Ohm.
Wij heten u van harte welkom om 
deze twee prachtige onderdelen 
van de IJmuider harmonie te ko-
men bezoeken 13 januari. De zaal 
gáát open om 11.30 uur. Wees er 
snel bij, want vol is helaas ook vol. 
ook de vereniging heeft zich aan 
regels te houden. Aan het einde 
van dit concert zal buiten de deur 
een kleine collecte worden ge-
houden, om de kosten enigszins 
te kunnen opvangen voor de ver-
eniging. (foto: aangeleverd)

Nieuwjaarsreceptie 
Lokaal FNV IJmond
IJmuiden - Lokaal FNV IJmond 
organiseert een Nieuwjaar-bij-
eenkomst op woensdag 16 janu-
ari van 19.00 tot 21.00 uur in Za-
lencentrum Velserduin aan het 
Velserduinplein in IJmuiden. Het 
is dit jaar voor het eerst dat Lo-
kaal FNV IJmond in haar jonge be-
staan een nieuwjaarbijeenkomst 
organiseert. Als lokaal FNV-net-
werk van vakbondskaderleden 
uit de gefuseerde bonden maken 
zij zich sterk voor de belangenbe-
hartiging richting gemeenten en 
voor de verbinding van de strijd 
in de sectoren met die van en in 
de lokale gemeenschap. 
De Nieuwjaarbijeenkomst staat 

dit jaar in het teken van de strijd 
voor ‘een goed pensioen – een 
kwestie van fatsoen’. Roel Berg-
huis, FNV-vakbondsbestuur-
der, Sectorhoofd Vervoer en lid 
van het landelijke campagne-
team voor een goed pensioen, 
zal de aanwezigen bijpraten over 
de achtergronden van het klap-
pen van het pensioen akkoord 
en over inzet van de FNV en actie 
van de komende periode. Uiter-
aard is er ruime gelegenheid voor 
het stellen van vragen en om met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Zie ook: www.lokaalfnv.nl/
IJmond of www.facebook.com/
kaalfnvijmond/.
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Velsense Odd Fellows doneren aan 
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk

‘Alleen tevredenheid telt’
Kortingen van 10 tot 20 procent 
bij Foto Loek Anderson

Weer overheerlijke Skreifilet 
op het menu bij De Meerplaats

Velsen - Zaterdag werd tijdens de 
Nieuwjaarsviering van beide lo-
ges van de Velsense Odd Fellows 
in hun gebouw aan de Stations-
weg 95 in Velsen-Zuid, een sym-
bolische cheque van 4048 euro 
overhandigd door de heer Wan-
drick Koehorst (rechts op de fo-
to), voorzitter van de gezamen-
lijke commissie Maatschappelijk 
Activiteiten, aan twee afgevaar-
digden van de Speeltuin Zeewijk 
Natuurlijk in IJmuiden. In Zee-
wijk, is een gewone speeltuin 
omgebouwd naar een natuurlij-
ke speeltuin, met de naam ‘Speel-
tuin Zeewijk Natuurlijk’. Een na-
tuurlijke en meer in deze tijd pas-
sende speeltuin voor de vele kin-
deren uit de omgeving.

Opnieuw leverden de leden van 
beide Velsense loges (de Duin-
roos- en IJmondloge) een goed 
resultaat af door zich het afgelo-
pen jaar samen in te zetten voor 
het hierboven vermelde goede 
doel. 
Het bedrag werd door de leden 
van beide loges bijeengebracht 
door een drietal acties, waaronder 
de jaarlijkse brocante- en boeken-
markt en de jaarlijkse kerstbrode-
nactie. Tijdens deze laatste actie 
werden er boven verwachting in 

2018 ruim 1300 broden besteld of 
gekocht (in 2017:1078). Door een 
toeslag op de kerstbroden kwam 
er dus alleen al voor deze actie 
een �ink bedrag binnen.

De afgevaardigden van de Speel-
tuin Zeewijk deelden na ont-
vangst van de donatie mee dat 
zij niet alleen dankbaar, maar ook 
blij verrast waren met de hoogte 
van het bedrag. Zij deelden ook 
uitgebreid mee hoe de donatie 
besteed zou worden. De natuur-
speeltuin wordt namelijk nog ver-
der opgetuigd met nuttige speel-

tuigen en andere attributen, 
waarbij ook gedacht is aan kinde-
ren met een beperking. 

De leden van beide loges kunnen 
met voldoening terugkijken op 
deze succesvolle actie. De geest-
driftige commissie MA is alweer 
op zoek naar een goed doel voor 
het jaar 2019, waarvoor zij zich 
weer ten volle zal inzetten. 

Wie meer wil weten over de Vel-
sense Odd Fellows gaat naar: 
www.oddfellows-velsen.nl. (foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - Het begint echt een 
traditie te worden bij Visrestau-
rant De Meerplaats  in IJmuiden, 
overheerlijke Skrei�let op de me-
nukaart in januari. Skrei is een be-
naming voor kabeljauw, beter 
gezegd een Noorse kabeljauw. 
Het is een winterkabeljauw. De-
ze vis komt uit de Lofoten. Dit is 
een eilandengroep voor de kust 
van Noord-Noorwegen. De Lofo-
ten is een zeer voedselrijk gebied, 
met een kenmerkend hogere zee-
watertemperatuur dan elders. De 
Skrei voedt zich met garnalen, 
inktvis en makreel dat in over-

vloed aanwezig is in het zuivere 
water rondom de Lofoten.
Uiterlijk kan men weinig tot geen 
verschil zien tussen de Skrei en de 
‘gewone’ kabeljauw. Dat kan ook 
niet want het is deze zelfde vis-
soort. Om verwarring te voorko-
men wordt de skrei voorzien van 
een speciaal label dat op de kop 
of rug van de vis is bevestigd. De 
Noren exporteren het naar de be-
tere visspecialist. Skrei is slechts 
een korte periode verkrijgbaar. 
Deze vis is een super kabeljauw 
en smaakt geweldig. Kenmer-
kend is het visvlees van de Skrei, 

deze is spierwit van kleur en de �-
let is stevig te noemen. 

De hele maand januari kunt u ge-
nieten van deze heerlijke vis. Res-
taurant De Meerplaats heeft een 
special Skrei�let menu. Eerst een 
amuse met brood, dan gebakken 
skrei�let met hutspot en Zaan-
se mosterdsaus inclusief garnitu-
ren voor slechts € 0,75. Deze actie 
loopt tot en met 31 januari. Reser-
veren is gewenst. 
Visrestaurant De Meerplaats, 
Trawlerkade 80 in Ijmuiden, tel. 
0255 510806. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Foto Loek Ander-
son is al 12 jaar gespecialiseerd 
in het digitaliseren en omzetten 
van dierbare herinneringen. Men 
zet alles over op DVD, USB-stick 
of harde schijf. Door de merkba-
re mond-tot-mondreclame is de 
klantenkring explosief gegroeid. 
De opdrachten komen uit de he-
le regio, van Alkmaar tot Zwanen-
burg. Pro�teer nu van hun nieu-
we actie, korting van 10 tot 20 
procent op het scannen van dia’s, 

smal�lm en videotapes. Bij een 
grote opdracht voor het overzet-
ten van dia’s krijgt men zelfs twin-
tig procent korting. Aan elke op-
dracht besteden de medewerkers 
veel aandacht. 
Slechte lassen van �lms worden 
hersteld, videobanden gerei-
nigd en de kleuren verbeterd. Het 
zoekraken van dierbare beelden 
is uitgesloten. ‘Alleen tevreden-
heid telt’, is het motto.
Heeft u nog vragen over de prij-

zen of mogelijkheden, kom dan 
met uw materiaal naar de gezel-
lige winkel voor een vrijblijvende 
o�erte. 

Foto Loek Anderson is al 58 jaar 
gevestigd aan de Kennemer-
laan 85-87 in IJmuiden. Wie van 
ver komt kan even bellen voor 
een routebeschrijving naar 0255-
515962 of mailen naar fotoloek.
anderson2@outlook.com.
(foto’s: aangeleverd)

Veldhuis & Kemper nog één keer 
terug met de successhow
IJmuiden - Remco Veldhuis en Ri-
chard Kemper schuimden de af-
gelopen vijftien jaar de theaters 
af met acht voorstellingen. Toen 
vonden zij het tijd voor een ver-
frissende pauze. Na een dik jaar 
staken zij de koppen weer bij el-
kaar. Een nieuwe show lonk-
te. Onderwerpen genoeg, dach-
ten de beide heren,  want de 
wereld staat immers al geruime 
tijd in brand. Ondanks die we-
reld werd hun verrassende nieu-
we show ‘Geloof ons nou maar’ 
hun meest persoonlijke voorstel-
ling tot nu toe. En in de ogen van 

pers en publiek eigenlijk ook hun 
bés-te tot nu toe. Na een eerdere 

uitverkochte show in Velsen komt 
het duo Veldhuis & Kemper nog 
één keer terug naar de Velsense 
schouwburg. Voor iedereen die 
de show tot nu toe heeft gemist 
volgt de herkansing op vrijdag 18 
januari. 
Als wij de pers mogen geloven 
(het AD gaf de show zelfs vijf ster-
ren en noemde het “een van hun 
beste van de afgelopen vijftien 
jaar”) wacht de liefhebbers een 
confronterende, maar ook heel 
grappige en verrassend ontroe-
rende theateravond. (foto: Mart 
Boudestein)

BC Velsen Scholenbadmintontoernooi
Velsen - B.C. Velsen (Badminton-
club Velsen) houdt op zaterdag 
19 januari het eerste Scholenbad-
mintontoernooi in de gemeente 
Velsen. Op diverse scholen zijn al 
clinics gehouden om de kinderen 
kennis te laten maken met bad-
minton. Kinderen van de groe-
pen 6 tot en met 8 kunnen mee-
doen aan het toernooi. Interes-
se? Vraag het na bij de (gym)do-
cent. Zij kunnen de inschrijvin-
gen regelen. Er kan al vanaf 1 per-
soon worden ingeschreven en er 
worden alleen dubbelpartijen ge-
speeld. De inschrijftermijn loopt 
nog tot 12 januari. 
Het trainingsteam hoopt op vele 
inschrijvingen en een fantastisch 
sportieve dag. Marijne, Scott, 
Robert, Tessa, Claudia, Patrick, 
Sharon, Simon en Jessica wensen 
iedereen alvast een prachtig toer-
nooi. (foto: aangeleverd)

Nieuwjaarsreceptie Lokaal FNV IJmond
IJmuiden - Lokaal FNV IJmond 
organiseert een Nieuwjaar-bij-
eenkomst op woensdag 16 janu-
ari van 19.00 tot 21.00 uur in Za-
lencentrum Velserduin aan het 
Velserduinplein in IJmuiden. Het 
is dit jaar voor het eerst dat Lokaal 
FNV IJmond in haar jonge be-
staan een nieuwjaarbijeenkomst 
organiseert. Als lokaal FNV-net-
werk van vakbondskaderleden 
uit de gefuseerde bonden maken 

zij zich sterk voor de belangenbe-
hartiging richting gemeenten en 
voor de verbinding van de strijd 
in de sectoren met die van en in 
de lokale gemeenschap. 
De Nieuwjaarbijeenkomst staat 
dit jaar in het teken van de strijd 
voor ‘een goed pensioen – een 
kwestie van fatsoen’. Roel Berg-
huis, FNV-vakbondsbestuur-
der, Sectorhoofd Vervoer en lid 
van het landelijke campagne-

team voor een goed pensioen, 
zal de aanwezigen bijpraten over 
de achtergronden van het klap-
pen van het pensioen akkoord 
en over inzet van de FNV en actie 
van de komende periode. Uiter-
aard is er ruime gelegenheid voor 
het stellen van vragen en om met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Zie ook: www.lokaalfnv.nl/
IJmond of www.facebook.com/
kaalfnvijmond/.

DCIJ-nieuws:
Oudejaarstoernooi tot 
laatste ronde spannend
IJmuiden - Alweer voor de één-
endertigste keer hield Damclub 
IJmuiden (DCIJ) op 30 december 
het Oudejaars Sneldamtoernooi 
van IJmuiden. Tijdens dit toer-
nooi wordt op verschillende ni-
veaus gespeeld met een speel-
tempo van slechts drie minuten 
per partij plus twee seconden 
voor elke gespeelde zet. 

In de hoogste groep bleef het tot 
de laatste ronde spannend. Met 
nog een ronde te gaan waren er 
twee koplopers: vijfvoudig win-
naar Jean Marc Ndjofang uit Ka-
meroen en Bert Aalberts uit De-
demsvaart. Daarachter volgden 
titelverdediger Hein Meijer uit 
Amsterdam en de uit China over-

gevlogen oud-DCIJ-voorzitter Je-
roen Sterel. Uiteindelijk kwam 
Aalberts in de laatste ronde niet 
verder dan remise, terwijl Ndjo-
fang won. Ndjofang pakte daar-
mee op de valreep zijn zesde ti-
tel, gevolgd door Aalberts, Sterel, 
Meijer en DCIJ’er Kees Pippel.

Ook in de middelste groep wa-
ren de verschillen in de top klein. 
Erik Maijenburg uit Woerden 
maakte zijn favorietenrol waar 
en won de groep, gevolgd door 
Hans van Hal uit Apeldoorn, Wim 
Bor uit Huizen, Reinout Sloot uit 
Leeuwarden en Fred van Amers-
foort uit Beemte-Broekland. Bes-
te DCIJ’er in deze groep werd Jack 
van Buuren met een gedeeld ne-

gende plaats.
De onderste groep werd een 
prooi voor Jeroen Wit uit Delf-
gauw, die alleen van nummer vier 
Arnaud van der Graaf uit Purme-
rend verloor en de rest van zijn 
partijen won. Talent Jelle van der 
Eng uit Heerhugowaard werd 
knap tweede, gevolgd door oud-
DCIJ-lid Stella van Buuren, die  
ondanks haar afscheid van het 
dammen nog moeiteloos mee-
draaide. 

Nieuw was de jeugdgroep, waar-
in spelers uit IJmuiden en Haar-
lem het tegen elkaar opnamen. 
Haarlemmer Justin Koopman 
werd overtuigend eerste door 
al zijn partijen te winnen, maar 
daarachter volgden drie DCIJ’ers: 
Moritz Woestenburg, Martijn 
Schoenmaker en paspoortdam-
mer Storm van den Berg. Tot slot 
werd paspoortdammer Sem Mul-
ler gedeeld eerste in de B-�nale. 
Een mooie prestatie van de jeugd 
van DCIJ! (foto: aangeleverd)
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Nieuwe kans ferry IJmuiden-Amsterdam
Velsen - Er komt een proefvaart 
van een nieuwe, snelle ferryver-
binding tussen IJmuiden en Am-
sterdam. Dat maakte onderne-
mer Jim Iskes van het gelijknami-
ge IJmuidense sleepbedrijf zon-
dagavond via een video bekend 
tijdens het Nieuwjaarsgala van 
de ondernemersvereniging OV 
IJmond.
Zes jaar geleden maakte een Con-
nexxion een einde aan deze lijn-
dienst met een draagvleugel-
boot, omdat het niet langer ren-
dabel was.  Samen met Adriaan 

Jumelet van de IJmuidense Rond-
vaart Maatschappij wil Iskes laten 
zien dat zo’n lijndienst naar Am-
sterdam wel degelijk een goede 
kans van slagen heeft. Er komen 
in hun plannen dan wel tussen-
stops in Beverwijk en Zaandam.
Het tweetal mikt vooral op het 
vervoer van toeristen en dag-
jesmensen van en naar Amster-
dam. Zij willen daarvoor een mil-
levriendelijk schip inzetten. Vo-
rig jaar maakte voorzitter Ton van 
der Scheer van OV IJmond op het-
zelfde gala ook al melding van de 

plannen voor een nieuwe veer-
verbinding met Amsterdam. Die 
zou volgens hem met elektrische 
boten worden uitgevoerd.

In plaats van een traditione-
le nieuwjaarstoespraak, wer-
den zondagavond drie video’s 
met interviews met diverse on-
dernemers en bestuurders uit 
de IJmond vertoond. In een van 
die video’s kwam halverwege 
het plan van Iskes en Jumelet ter 
sprake. (Bron: RTV Seaport, foto: 
Ron Pichel)

Felicitaties voor 100-jarige
IJmuiden - Het was maandag-
middag een drukke bedoening 
in de huiskamer van mevrouw 
Broek-Spierenburg aan de Sam 
Vlessinghof in IJmuiden. Ter gele-
genheid van haar 100ste verjaar-
dag, op 3 januari, waren locobur-
gemeester Floor Bal en familiele-
den vandaag aanwezig om dit feit 
o�cieel te vieren.

Geboren in Oegstgeest op 3 ja-
nuari 1919, verhuisde mevrouw 
Spierenburg op 6-jarige leeftijd 

naar IJmuiden waar zij dus na-
genoeg haar hele leven heeft 
gewoond. Op deze hoge leef-
tijd is zij nog steeds redelijk ge-
zond, vertellen haar dochters As-
trid en Anita. ,,Wij wonen in de 
buurt en gaan elke ochtend om 
8 uur bij haar langs om haar op 
weg te helpen. Maar zij doet nog 
steeds haar eigen was en strijken 
doet ze ook. En een visje bakken 
gaat haar nog steeds goed af. Lo-
pen wordt wat moeilijker maar ze 
wil niet in een rolstoel. Dat is een 

ding voor ‘oude’ mensen, vindt ze. 
En tot haar negentigste heeft ze 
nog als vrijwilligster gewerkt bij 
Woonzorgcentrum Breezicht om 
daar te helpen’’, vertellen de bei-
de dochters.
Van de locoburgemeester kreeg 
mevrouw Spierenburg, namens 
de gemeente, een goed gevulde 
fruitmand, wat ze erg op prijs stel-
de. ,,Snoepen doe ik weinig, maar 
ik eet veel fruit dus ik ben hier 
heel blij mee’’, aldus de 100-jarige. 
(Joop Waijenberg)

The Busquitos en Schuberts 
Strijkkwintet in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Op vrijdag 11 janu-
ari om 20.00 uur maakt men in 
‘t Mosterdzaadje voor het eerst 
kennis met de wereldberoemde 
Busquitos. Van de ‘Roaring Twen-
ties’ tot gistermiddag. Hot Club, 
Jazz, Country, Pop, Klassiek, Rock 
& Roll, alles komt voorbij. Lied-
jes van Disney, Django Reinhardt, 
The Mills Brothers, Louis Prima, 
Sonny Rollins, en Irving Berlin en 
nog veel meer. Ook herkenbare 
tunes als die van Benny Hill, The 
Nanny kunnen zomaar de revue 
passeren. Zelf maken ze ook op 
eigen teksten muziek. Het zeer 
gevarieerde repertoire is in han-
den van Jelle Van Tongeren – vi-
ool, Thomas Streutgers – saxo-
foon, Michael Seraus – gitaar en 
Ronald de Jong – contrabas en 
zang.
De groep speelt wereldwijd op 
festivals, wonnen diverse prijzen 
en cd nummer 5 komt dit jaar uit. 
Hun aanstekelijke mix is werve-
lend en vrolijk. Muziek voor elke 
leeftijd! 

Een uniek concert is op zondag 13 
januari om 15.00 uur in ‘t Mosterd-
zaadje te beleven. Twee maanden 
voor zijn overlijden schreef Schu-
bert in 1828 het strijkkwintet in 
C-majeur. Een bijzondere bezet-
ting met twee cello’s. Het Walland 
kwintet gaat dit meesterwerk uit-
voeren. Deze muziek behoort 
tot de topwerken in het comple-

te kamermuziekrepertoire. Muzi-
kaal gezien leunt het werk op die-
pe emoties met momenten van 
transcendentale schoonheid. 
De leden van het  internationa-
le kwintet zijn Julia Pareja- eerste 
viool, Javier Calderari- tweede vi-
ool, Blanca Sanchez- altviool, No-

am Staal- eerste cello, Berta Gar-
cia- tweede cello

De musici spelen samen in het Li-
bero strijkorkest, een jeugdig or-
kest dat alle muziek uit het hoofd 
en zonder dirigent uitvoert. Aan-
leiding voor het uitvoeren van dit 
kwintet was de bouw van twee 
nieuwe cello’s. De naam van het 
kwintet ‘Walland”is de naam van 
de cellobouwer die de opdracht 
gaf. In dit concert wordt weer op 
eigen instrument gespeeld.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook: www.mosterdzaadje.
nl. (foto’s: aangeleverd)

Stormvogels werkt met leuke 
activiteiten aan binding en goede sfeer

Terwijl veel clubs worstelen met 
het vinden van voldoende vrij-
willigers, zetten bij Stormvogels 
steeds meer leden en ouders van 
jeugdleden zich in voor de ver-
eniging. Het enthousiasme van 
de twee activiteitencommissies 
draagt daar zeker aan bij. ,,De be-
reidheid om iets voor de club te 
doen is de afgelopen periode 
�ink toegenomen’’, aldus vrijwil-
ligster Sandra Sechi. ,,Veel hangt 
af van je de manier waarop je iets 
vraagt. Als je dat op een leuke 
manier doet en duidelijk uitlegt 
wat er wordt verwacht, dat zegt 
iemand sneller ja. Dat ook de spe-
lers van het eerste elftal regelma-
tig meehelpen, maakt het extra 
leuk. Zeker voor de kinderen.’’

Het aantal activiteiten voor de 
jeugd is in korte tijd gegroeid 
van vier naar tien. Het program-
ma start in de laatste weken van 
de zomervakantie met het Koert 
Heilig Toernooi (onderdeel van 
het Zilveren Trawler Toernooi) en 
de openingsdag (met medewer-
king van Soccer City). Daarna vol-
gen het Halloweenfeest, het pie-
tenfeest, de kerstdisco, het zaal-
voetbaltoernooi, de lichttraining, 

het paastoernooi en het afslui-
tende 4 tegen 4-toernooi. Nieuw 
is de clinic van FC Barcelona en de 
spelersescorte bij Telstar. Voor de 
oudste jeugdteams ligt een be-
drag klaar om zelf iets leuks te 
doen, zoals bowlen of paintbal-
len. ,,In het eerste seizoen lukte 
het meteen om alles te organise-
ren wat we op ons lijstje hadden 
staan’’, vult Andrea Koster aan. 
,,Met dank aan de vele vrijwilli-
gers die ons daarbij hebben ge-
holpen of in de tweede seizoens-
helft nog gaan helpen. Het is ook 
erg prettig dat het bestuur achter 
ons staat. Dat draagt bij aan ons 
enthousiasme om er iets moois 
van te maken.’’

Bij de senioren is Arie Strijland 
één van de drijvende krachten 
achter de activiteitencommissie 
van Stormvogels. Hij was 18 jaar 
toen hij lid werd, speelde dertien 
jaar in het eerste en maakt sinds 
zijn pensioen deel uit van de ac-
commodatieploeg, waardoor hij 
drie dagdelen per week aanwe-
zig is op Sportpark Zeewijk. ,,De 
activiteitencommissie is opge-
richt in 2010, twee jaar voor de 
vereniging 100 jaar bestond’’, ver-

telt Arie. ,,Tot die tijd deed het be-
stuur de seniorenactiviteiten er-
bij, maar dat was geen ideale situ-
atie omdat er al veel op hun bord-
je lag. Sinds 2013 zijn we vooral 
bezig om structuur aan te bren-
gen en dat lukt heel goed.’’ Op het 
jaarprogramma staan inmiddels 
zeven activiteiten voor senioren, 
waaronder het Zilveren Trawler 
Toernooi, de feestavond, de kerst-
bingo, de nieuwjaarswedstrij-
den en het Gerard van Es 7 tegen 
7-toernooi. De activiteitencom-
missie zorgt ervoor dat de op- en 
afbouw volgens plan verloopt en 
er voldoende vrijwilligers aanwe-
zig zijn. Elke activiteit wordt ge-
evalueerd en indien nodig wordt 
het draaiboek bijgewerkt.
Dat de junioren en senioren sinds 
dit seizoen allebei op zaterdag 
spelen, zorgt volgens Sandra Se-
chi voor meer binding en sfeer op 
de club. ‘Het begon met de vraag 
van de ene ouder aan de andere 
of ze ’s middags ook naar het eer-
ste gingen kijken. De groep die 
dat inderdaad deed werd steeds 
groter, waardoor het nu voor zo-
wel jong als oud een gezellige 
boel is op zaterdagmiddag.’’ 
In combinatie met het voetbal en 
de vele activiteiten kan zonder 
twijfel worden gesteld dat Storm-
vogels in alle fronten aan de weg 
timmert. Ook na 107 jaar zit de 
vereniging dus nog vol positieve 
energie! (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Bij IJVV Stormvogels kijken ze al jaren verder dan het 
voetbalveld. De club organiseert ieder seizoen tientallen activi-
teiten voor jong en oud. Niet alleen voor leden, maar ook voor 
mensen uit de omliggende wijken. ,,Onze club krijgt steeds meer 
een buurtfunctie.’’

Ruud Tierolf in ‘t zonnetje gezet: 
60 jaar actief voor het Rode Kruis
Velsen - Donderdag, tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van het 
Rode Kruis IJmond, werd Sant-
poorter Ruud Tierolf samen met 
zijn vrouw Rachel (eveneens ac-
tief voor het RK)  in het zonne-
tje gezet. Hij is maar liefst 60 jaar 
actief voor het Rode Kruis. In die 
60 jaren heeft hij heel wat mooie 
maar ook verdrietige gebeurte-
nissen meegemaakt. 
Mees Hartvelt, voorzitter van Ro-
de Kruis IJmond, gaf de jubilaris 
een speldje, oorkonde en mooi 
kunstwerk. De bloemen waren 
voor Rachel Tierolf, die evenals 
haar man, al jaren actief is voor 
het Rode Kruis. 
Op de website van het Rode 
Kruis IJmond staat een verhaal 
over de 60 jaren Rode Kruis van 
Ruud Tierolf.Zie www.rodekruis.
nl/ijmond/nieuwsbericht/60-jaar-

rode-kruis/. Op een boeiende wij-
ze vertelt Tierolf hierin over zijn 

belevenissen bij het Rode Kruis. 
(foto: aangeleverd)
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College bezoekt 
BRAK! Science Centre
Velsen - Vorige maand bezocht 
het college van burgemeester en 
wethouders het BRAK! Science 
Centre aan het Kennemermeer in 
IJmuiden. Vanuit dit Science Cen-
tre werken de gemeente Velsen, 
het Pieter Vermeulen Museum en 
Universiteit Leiden aan een pro-
gramma van burgerwetenschap 
over natuur & milieu, klimaatver-
andering en zeespiegelstijging.
 
In het voorjaar van 2018 tekende 
de gemeente Velsen een overeen-
komst met Universiteit Leiden. In 
de overeenkomst staan afspraken 
om BRAK! Science Centre te laten 
meedoen aan een internationaal 
netwerk van kleinschalige weten-
schapscentra (science hubs). Hier-
in werken Velsen, het Pieter Ver-
meulen Museum en Universiteit 
Leiden (UL) samen aan een pro-
gramma van burgerwetenschap 
over natuur en milieu, klimaatver-
andering en zeespiegelstijging.
In mei vond de o�  ciële opening 
plaats.
 
Programma UL
Tijdens het bezoek vertelde Pro-
fessor Pedro Russo van de univer-
siteit van Leiden over het belang 
van citizens science en de ambitie 
van UL om science hubs te ont-
wikkelen in Nederland. BRAK! is 
de tweede science hub in Neder-

land die samenwerkt met UL. Ook 
vertelde hij over het Europese 
onderzoeksprogramma Horizon 
2020, dat de belangrijkste maat-
schappelijke probleempunten wil 
aanpakken zoals klimaatverande-
ring met onderzoek en innovatie. 
Brak! kan hierin een interessante 
rol vervullen.
 
Eerste vraagstuk
Het eerste vraagstuk dat BRAK! 
Science Centre gaat onderzoe-
ken, is de impact van ‘vergroe-
ning’ van onze gebouwen en om-
geving, speci� ek schoolgebou-
wen.  Welke voordelen levert het 
‘vergroenen’ van een schoolge-
bouw en een schoolplein op? Ge-
dacht wordt een school in Vel-
sen deels te ‘vergroenen’. Denk 
aan een groen dak en een groen 
schoolplein. 

Leerlingen en docenten gaan me-
tingen doen naar bijvoorbeeld 
waterberging, biodiversiteit, 
luchtkwaliteit en de verzamelde 
data wordt samen met universi-
teit Leiden geanalyseerd.
 
Meer weten?
Wil je op de hoogte blijven van 
activiteiten van BRAK! Science 
Centre? Kijk dan op brak.ijmui-
den.nl en meld je aan voor de 
nieuwsbrief.

(Huis)dier van de week
IJmuiden - Donna (links) is een 
volwassen gesteriliseerde poes 
en Yentle (rechts)nis een poes 
van 14 jaar. Ze zijn hier gebracht 
omdat hun baasje naar een ver-
zorgingstehuis moest. Men zoe-
ken voor hen samen een nieuw 
thuis want Donna en Yentle zijn 
erg gek op elkaar. Ze zijn niet ge-
schikt voor een gezin met kinde-
ren, dat vinden ze wat eng. Zowel 
Donna als Yentle moet even wen-
nen maar zijn heel erg lief. Ze zijn 
niet gewend aan andere dieren 
buiten elkaar. Ze zijn gewend om 

binnen te blijven.
Voor meer informatie over Donna 
en Yentl en alle andere dieren die 
een nieuw baasje zoeken, bel met 
het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 
0255-515744. Het asiel is open 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en13.00 uur en tus-
sen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming 
en Facebook.com/dedierenbe-
scherming. (foto: aangeleverd)

Expositie van cursisten 
Afke Spaargaren 
IJmuiden -  De cursisten van do-
cente van KunstForm Afke Spaar-
garen exposeren in de maand 
januari in de Bibliotheek van 
IJmuiden. De werken zijn de he-
le maand januari te bewonderen 
maar 15 januari om 11.00 uur is 
er de o�  ciële opening met bibli-
otheek-directeur Tjeerd de Kort.
De cursisten van ‘tekenen en 
schilderen’ van de dinsdagmid-

dag en de ‘portret/vrij schilderen’ 
cursisten van de vrijdagochtend 
laten hun eigen paradepaardjes 
zien.
Uiteenlopende onderwerpen 
als landschap, bloemen, zwem-
bad, kweeperen, bekende per-
sonen en stillevens komen aan 
bod. Toekomstige cursisten zijn 
van harte welkom. Informatie: 06-
22491525. (foto: aangeleverd)

Geslaagde nieuwjaarsactie 
D66Velsen in de wijken
Velsen - Zaterdag zijn leden 
van de D66Velsen fractie en be-
stuur de straat op gegaan in de 
verschillende Velsense wijken 
voor de jaarlijkse nieuwjaarsac-
tie. Niet alleen om iedereen een 
goed nieuwjaar te wensen, maar 
ook om van de inwoners te horen 
wat er leeft, wat er goed gaat in 
de wijk, of waar juist zorgen over 
zijn.
Daarbij deelden ze een vrolij-
ke en duurzame groet uit. Leu-
ke nieuwjaarskaarten van mak-
kelijk afbreekbaar papier waar-
in bloemzaadjes zitten verwerkt. 
Deze kunnen met kaart en al wor-
den geplant en zijn daardoor 

niet alleen duurzaam, maar le-
veren van de lente ook nog eens 
een heel vrolijk plaatje op. Heeft 
u zaterdag een kaart gekregen 
en deze geplant? Dan ontvangt 
D66Velsen natuurlijk graag van 
u een vrolijke foto van het eind-
resultaat!
De actie werd zeer gewaardeerd, 
maar D66Velsen heeft ook een 
aantal zorgen te horen gekregen. 
Bijvoorbeeld over woningbouw. 
Niet alleen als het gaat over het 
tekort, maar vooral ook zorgen 
over wáár er gebouwd wordt. De 
fractie van D66Velsen gaatmet 
die zorgen aan de slag! (foto: aan-
geleverd)

In Stadsschouwburg Velsen
Duoprogramma Lonneke Dort 
en Maarten van den Berg
IJmuiden - Cabaretière Lonne-
ke Dort (volledige naam Dort-
mundt) werd geboren in Vel-
sen en stond als jong meisje al in 
haar geboorteplaats op het gro-
te schouwburgpodium. Daar be-
gon haar droom om er ooit als 
gearriveerde theatermaker terug 
te keren. En die droom komt de-
ze maand uit. Op dinsdag 15 ja-
nuari a.s. staat de inmiddels van-
af verschillende kanten bewie-
rookte cabaretière in haar ‘eigen’ 
schouwburg met haar solo ‘Want 
laten wij wel wezen’. De solo van 
Lonneke is onderdeel van de ca-
baretdubbel waarin ook de op-
vallende Maarten van den Berg 
optreedt. 

Lonneke Dort brak door naar het 
grote cabaretpubliek toen zij in 
2017 de Sonneveldprijs won op 
het Amsterdams Kleinkunst Festi-
val. Het bij de prijs horende jury-
rapport jubelde. Er was een nieu-
we originele cabaretdiva gebo-
ren die op heel droogkomische 
wijze haar publiek haar zwartgal-
lige wereld in kon trekken. Om ze 
daar te verrassen met ijzerster-

ke en heel verrassende liedjes. 
Ogenschijnlijk onverstoorbaar 
blaast Lonneke vanachter haar 
gitaar spitsvondige liedjes de zaal 
in. Liedjes die tot denken aanzet-
ten maar ook veel humor bevat-
ten. 
Vanaf de festivalwinst toerde 
Lonneke Dort (inmiddels ook 
deelnemer aan ‘De Slimste Mens’) 
vooral eerst nog langs de klei-
nere theaterzalen. In Velsen be-
treedt de cabaretière dus het gro-
te schouwburgpodium. Voor de 
gelegenheid met collega Maar-
ten van den Berg, die zich als be-
vlogen en intelligente denker o.a. 
in de schijnwerpers speelde op 
het Leids Cabaret Festival. Daar-
naast was hij ook tekstschrijver 
voor o.a. Jan Jaap van der Wal en 
Arjen Lubach. Maarten speelt in 
Velsen (voorafgaand aan Lonne-
ke Dort) zijn solo ‘Alleen pingu-
ins zijn zwart wit’, waarin hij gros-
siert in slimme, scherpe en harde 
grappen. 

Dinsdag 15 januari, 20.15 uur. 
Kaarten: 17,50 euro. (foto’s: aan-
geleverd)

Bijbelstudie-avond 
Baptistengemeente
IJmuiden - Woensdagavond 16 
januari organiseert de Baptisten-
gemeente een speciale avond 
met gastspreker Jacques Brunt 
die zal spreken over: ‘Tevreden-
heid in het licht van de eindtijd’.
Het is een actueel interessant on-
derwerp. Ook is er muzikale me-

dewerking van een jongeren-
band. Inloop vanaf 19.30 uur, 
aanvang avond: 20.00 uur. Na af-
loop is er gelegenheid om na te 
praten. 

Men vindt de Baptistengemeente 
op de Eemstraat 28 in  IJmuiden.

Nieuwe expositie 
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid -  - Tot 1 febru-
ari zijn er bij de Vereniging Sant-
poorts Belang kleurrijke schil-
derijen en collages te bezichti-
gen van Hetty Huneker. Zij werkt 
met verschillende materialen zo-
als acrylverf en karton. Een van 
haar inspiratiebronnen is India, 
een land dat ze vaak samen met 
haar man heeft bezocht. De kleu-
ren, geuren en prachtige tempels 
zie je terug in een deel van haar 
schilderijen. Tot ergernis van haar 
man raapte ze daar ‘rommel’ op 
van de grond waarvan ze, een-

maal weer thuis, kleine objecten 
maakt. Ook deze zijn op de ten-
toonstelling te zien. Bij de Vrije 
Academie in Overveen heeft Hu-
neker schildercursussen gevolgd. 
Nu schildert ze samen met een 
vriendin in haar atelier.

De veelzijdige expositie in ’t Bre-
derode Huys is iedere dinsdag 
van 13.30 tot 16.00 uur te be-
zichtigen. Adres: Bloemendaalse-
straatweg 201 in Santpoort-Zuid 
of op afspraak, tel. 023-5381999. 
(foto: aangeleverd)

Ik lees in alle kranten over wijk aan zee, dan vraag ik me af wat 
er naar beneden komt in ijmuiden. Net deze foto van ons pas 
geschilderde kozijn gemaakt na een regenbuitje.
Als iemand het weet maak dit verhaal dan af.

Coos Ernens
(Reactie graag naar redactie@jutter.nl)

LEZERSPOST

Zwarte regen

Erik van Muiswinkel 
brengt De Oplossing
IJmuiden - Erik van Muiswinkel 
bewees met zijn vorige solo’s het 
publiek in te kunnen palmen met 
een sterke mix van scherpe grap-
pen en onweerstaanbare imita-
ties. Zijn ijzersterke, geëngageer-
de cabaret leverde hem ook nog 
eens in 2014 de cabaretprijs Poe-
li� nario op. In ‘De Oplossing’, za-
terdag 12 januari te zien in Stads-
schouwburg Velsen, gaat hij te-
rug naar de basis, opnieuw na-
denken, huiswerk maken, alle ra-
men en deuren van zijn leven 
open gooien. Met een stroom van 
enerverende en hilarische verha-
len als resultaat. Reprise, maar 
nieuw in Velsen. Aanvang 20.15 
uur, kaarten kosten 24 euro. (fo-
to: Govert de Roos & Gijs Kuijper)
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Jubilerend Van Dik Hout hoofdact 
Bevrijdingspop 2019

Regio - 25 jaar geleden trad de 
band voor het eerst op in de 
Haarlemmerhout. Dit jaar is Van 
Dik Hout terug als hoofdact van 
Bevrijdingspop 2019. Zowel op 4 
mei (Herdenkingsconcert) als 5 
mei (Bevrijdingspop) laat de ne-
derpop-legende zien waarom zij 
al een kwart eeuw immens po-
pulair is.
 
Herdenkingsconcert 4 mei
Het Bevrijdingspop Herdenkings-
concert op 4 mei is inmiddels een 
vaste waarde in aanloop naar Be-
vrijdingspop. Op de avond voor 5 
mei, kort na de 2 minuten stilte, 
wordt op het hoofdpodium van 
Bevrijdingspop een klassiek con-
cert gegeven door het Kenne-
mer Jeugd Orkest o.l.v. Matthijs 
Broers. Van Dik Hout verzorgt dit 
jaar een gastoptreden tijdens dit 
concert.
 
Al 25 jaar ‘Stil in mij’
Inmiddels is het traditie dat de 
hoofdact van het Herdenkings-

concert een dag later ook op-
treedt op het Houtpodium van 
Bevrijdingspop. 
Voor 5 mei 2019 is Van Dik Hout 
dan ook de eerste grote naam 
die de organisatie bekendmaakt. 

Met hits als ‘Stil in mij’ en ‘Alles of 
niets´ laat zij zien 25 jaar na dato 
nog steeds tot de top van de Ne-
derlandse popmuziek te beho-
ren. Een echte publiekslieveling! 
(foto: aangeleverd)

Klassieker Op Hoop van 
Zegen in Kennemer Theater
Beverwijk - In het Kennemer 
Theater in Beverwijk zijn in het 
weekeinde van 12 en 13 januari 
twee try-outs te zien van de musi-
cal Op Hoop van Zegen. Een oer-
Hollandse musical gebaseerd op 
het onverwoestbare toneelstuk 
van Herman Heijermans. 
Sinds de première in 1900 is de-
ze klassieker het meest gespeel-
de Nederlandse toneelstuk ter 
wereld en staat de toneelversie 
met regelmaat op het repertoi-
re van de Nederlandse repertoi-
regezelschappen en werd diverse 
malen ver�lmd. De musical-ver-
sie laat zien dat het vissersdrama 
ook nu nog niets aan zeggings-
kracht heeft verloren. In een zorg-
vuldige bewerking met prachtige 
muziek en aangrijpende spel-scè-
nes zal de musical Op Hoop van 
Zegen velen wederom ontroeren.
Het wel en wee van de visserswe-

duwe Kniertje (Mariska van Kolck) 
en de andere vrouwen, die hun 
geliefden aan de zee verloren, 
laat niemand onberoerd. Zeker 
wanneer Kniertje voor het gruwe-
lijke dilemma komt te staan of ze 
haar jongste zoon Barendje ook 
naar zee zal sturen. Het gevecht 
om te overleven, gebukt onder 
het harteloze beleid van teder 
Bos (Bill van Dijk) en andere socia-
le misststanden, leidt tot één con-
clusie: de vis wordt duur betaald.
Indrukwekkend, aangrijpend en 
eerlijk: theater van nu zoals Her-
man Heijermans het ooit heeft 
bedoeld!
Kaarten voor de try-out op zater-
dag 12 januari om 20.15 uur en 
zondag 13 januari om 14.30 uur 
zijn te reserveren via www.ken-
nemertheater.nl of via de thea-
terkassa (0251) 221453. (foto: Roy 
Beusker)

Lezing in 
De Kapel
Bloemendaal - Op zondag 13 ja-
nuari geeft Lieke Smits een le-
zing in De Kapel, met als thema: 
Bruidsmystiek en beeldcultuur in 
de middeleeuwse Lage Landen.
Vanaf de 12de eeuw ontwikkelde 
zich in de christelijke spiritualiteit 
een traditie van bruidsmystiek. 
Geïnspireerd op het oudtesta-
mentische Hooglied werd de re-
latie tussen de menselijke ziel en 
God voorgesteld als een liefdes-
relatie. Mystici cultiveerden hun 
verlangen naar de hemelse brui-
degom in een streven naar mys-
tieke eenwording. In deze lezing 
staat de rol van de bruidsmys-
tiek in de persoonlijke geloofsbe-
leving en in de omgang met de-
votionele beelden centraal, met 
een nadruk op de Lage Landen. 
We zullen zien hoe de mystieke 
interpretatie van het Hooglied, 
ontwikkeld in theologische com-
mentaren, zich verspreidde via 
spirituele literatuur in de volks-
taal. Ook beïnvloedde het verlan-
gen naar God de blik op het beeld 
van de lijdende Christus.
De lezing begint om 10.30 uur.

De Notenkraker: een magische 
theaterbelevenis voor de hele familie
Regio - Wie kan tijdens de win-
terperiode beter zorgen voor een 
traditionele uitvoering van ‘De 
Notenkraker’ dan het Ballet van 
de Staatsopera van Tatarstan? 
Het gezelschap brengt dinsdag 
22 januari in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk zijn beste dansers 
mee om de choreogra�e van Peti-
pa en Ivanov recht te doen. Op de 
prachtige muziek van Tsjaikovski 
creëert dit duo spectaculaire pas 
de deux, een vervaarlijke strijd-
dans, een exotische Spaanse dans 
en natuurlijk de ‘Bloemenwals’. 
In deze balletklassieker ontvangt 
het meisje Clara op kerstavond 
een notenkrakerspop, die in haar 
droom verandert in een prins. 
Clara en de prins raken al snel 
verliefd en zijn gelukkig, maar de 
prins heeft een grote vijand, de 

Muizenkoning. De Muizenkoning 
en zijn muizen veranderen de 
prins in een levende Notenkraker.
In het gevecht met de muizen, 
beleven Clara en De Notenkra-
ker allerlei avonturen. Uiteindelijk 
is het de broer van Clara, die de 
Muizenkoning verslaat en er voor 
zorgt dat de Notenkraker weer 
in een prins verandert. Als Cla-
ra wakker wordt, blijkt alles een 
droom te zijn geweest...

Een magische theaterbelevenis 
voor de hele familie!

Kaarten vanaf € 30,00 voor dins-
dag 22 januari om 20.15 uur zijn 
te reserveren via www.kenne-
mertheater.nl of via de theater-
kassa (0251) 221453. (foto: aan-
geleverd)

Familiemusical Kruistocht in 
Spijkerbroek opnieuw in het theater
Regio - Het tijdloze avontuur van 
Kruistocht in Spijkerbroek komt 
weer als familiemusical in het the-
ater en is zondagmiddag 21 janu-
ari te zien in het Kennemer heater 
in Beverwijk. 
Naar het beroemde boek van 
Thea Beckman, voor iedereen 
vanaf 7 jaar. De musical wordt ge-
speeld door het Nationaal Jeugd 
Musical Theater, bekend van Oor-
logswinter en Peter Pan. Met een 
nieuwe generatie jonge talenten 

op het podium is een compleet 
nieuwe versie van de musical ge-
maakt.

De vijftienjarige Dolf stapt als 
proefpersoon in een tijdmachine 
en belandt in de Middeleeuwen. 
Daar komt hij middenin een kin-
derkruistocht: achtduizend kin-
deren te voet op weg naar Jeru-
zalem. De reis is lang, zwaar en 
gevaarlijk, maar Dolf gebruikt zijn 
moderne kennis om de kinderen 

te helpen over hoge bergen, bij 
ziektes en wanneer rovende rid-
ders aanvallen. Dan ontdekt Dolf 
dat het echte gevaar niet wacht 
achter de volgende bergtop, 
maar zich in de kruistocht zelf be-
vindt…
 
Kaarten à € 20,00 voor zondag 20 
januari om 14.00 uur zijn te reser-
veren via www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa (0251) 
221453. (foto: Boy Hazes)

Telstar en Ryan 
Seager uit 
elkaar
Velsen - Maandag hebben Tel-
star, Southampton en Ryan Sea-
ger besloten de samenwerking 
niet voort te zetten. De aanval-
ler werd vanaf de zomer gehuurd 
van de Engelse Premier League 
club. Ryan Seager zal per direct 
terugkeren naar Southampton.
Technisch directeur Piet Buter: 
,,Wij hebben goed kunnen sa-
menwerken met Ryan, maar he-
laas bracht de samenwerking ons 
niet waar wij wel op hadden ge-
rekend. Dan is het goed om eer-
lijk tegen elkaar te zijn en de we-
gen te laten scheiden. Onze dank 
gaat ook uit naar Southampton 
met wie wij tot een mooie rege-
ling zijn gekomen en het een en 
ander netjes hebben kunnen af-
wikkelen.” 
Hij vervolgt: “De afgelopen we-
ken hebben wij afscheid geno-
men van meerdere spelers. Wat 
ons betreft houdt het nu op. Wij 
gaan ons focussen op een aan-
tal versterkingen die ons moeten 
helpen de weg omhoog te vin-
den.” (Bron: www.sctelstar.nl)

Ruim 500 atleten aan de start van de 
3e AVC Strand- en Duinloop
Regio - Zondagochtend was het 
gezellig druk bij Atletiekvereni-
ging Castricum. De derde editie 
van de maandelijkse Strand- en 
Duinlopen stond op het punt te 
beginnen. 
Er waren meer deelnemers dan 
bij de twee voorgaande Strand- 
en Duinlopen van dit wintersei-
zoen, omdat veel lopers het nieu-
we jaar gezond wilden beginnen 
en nog even een test wilden doen 
voordat ze volgende week de 
Kwart of Halve marathon in Eg-
mond gaan lopen. 

Om 10.15 uur klonk het startschot 
voor de korte afstanden, de 2,3 en 
de 4,1 kilometer.

De langere afstanden gingen van 
start om 10.45 uur. De omstan-
digheden voor snelle tijden wa-
ren gunstig, er stond weinig wind, 
het was eb en het strand was pri-
ma te belopen. 

De 10,1 kilometer was tevens de 
wedstrijdafstand, de eerste drie 
atleten per categorie wonnen 
een geldprijs. Met ruime voor-
sprong won Vincent Hazeleger in 
een tijd van 34.46. Tweede werd 
Hasan Tavukcu in 37.17 en der-
de Jeroen Akerboom 40.11. Bij 
de mannen van 40 jaar en ou-
der won Marcel Termes in 40.01 
en bij de 50-plussres Rachid Mo-
hammadi werd eerste in een zeer 

scherpe tijd van 36.30.
Vrouwen, senioren: Marieke Gim-
bel won deze afstand in een tijd 
van 47.17. Inge Felter-de Jong 
van AV Castricum liep bij de vrou-
wen 35+ een snelle tijd van 39.44, 
hiermee was zij tevens overall de 
snelste dame. T

Joost Zaunbrecher won de 15 ki-
lometer in een tijd van 56.50. Bij 
de vrouwen kwam Petra van Lig-
ten kwam als eerste over de �-
nish, in een tijd van 1.04.44. T

De vierde en laatste Strand- en 
Duinloop van deze winter wordt 
gehouden op zondag 3 februari. 
(Foto: Bert Oudendijk)





Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

VACATURE TOP 5 JANUARI
Tuinmedewerkers voor de Regenboogtuin in Haarlem 
   vac.nr: 1728
De Regenboogtuin is een Stiltetuin, een tuin waar rust en stilte is. 
Ook is er een kruidentuin die onderhoud nodig heeft. 

Chau�eur OIG/IHD    vac.nr: 1811
OIG/IHD vervoert personen naar div. locaties. Ook mensen in een rol-
stoel kunnen door OIG/IHD worden vervoerd. 

Penningmeester/bestuurslid Zeekadetkorps IJmond      vac.nr 1810
Wij zoeken een bestuurslid/ penningmeester die het bestuur kan 
versterken. Velen werkzaam in de nautische sector. 

Muziek maken – sporten bij de Waerden   vac.nr: 1786
Hou jij ook van muziek, ik ook. Ik zou graag met iemand muziek ma-
ken. Man van 54 en hou van allerlei soorten muziek. 

Vrijwilliger voor Het Praathuis in Velsen Noord   vac.nr: 1770
Op donderdag tussen 10.00-12.00 uur leidt u samen met een nadere 
vrijwilliger Het Praathuis in Velsen Noord. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden. Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Gezondheidsbeurs Velsen
Komt u ook naar de Gezondheids-
beurs?  U vindt er inspiratie voor 
al uw goede voornemens voor 
dit jaar! De beurs vindt plaats op  
zondag 27 januari in het Rabo-
bank IJmond (Telstar) Stadion. 

Op het programma staat:
10.00 - 14.00 uur een breed aan-
bod op gebied van gezondheid 
en bewegen;
14.00 - 14.30 uur een sportcafé 
met forumdiscussie over sport en 
gezondheid;
14.30 - 16.15 uur voetbalwedstrijd 
Feyenoord-Ajax op groot scherm.

De gratis toegankelijke beurs is 
speciaal voor 40+ers. Er zijn onder 
andere workshops op het gebied 

van yoga, salsa, tai chi, linedan-
ce en rolstoeldans. Shantykoor 
Grace Darling komt zingen, er zijn 
stoelmassages, u kunt koersbal/
jeu des boules proberen, u kunt 
gezonde producten proeven en 
informatie vinden over beweeg-
mogelijkheden . Voor een gratis 
gezondheidscheck door een  car-
dioloog, dermatoloog, psycho-
loog, orthopedisch chirurg, fysio-
therapeut of voor een gehoor-
test dient u zich aan te melden via 
www.hoegezondbenik.nu  
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Ad Otten of 
Nicole Sheridan, tel: 06-11883720 
of 0255-510186 (de Spil) of mai-
len naar buurtsport@welzijnvel-
sen.nl.

IJmuiden wat vertel je me nou
De Brulboei - Op donderdag 31 
januari presenteert Buurthuis de 
Brulboei weer een gezellige �lm-
avond met de �lm Louis S St Lau-
rent. Een Canadese ijsbreker, die 
de vaarroute bovenlangs in de 
zomer moet vrijhouden van ijs 
voor de vrachtvaart. Na de pauze 
ziet u Pasha Bulker. Een �lm over 

de berging van een bulkcarrier, 
gestrand bij Nooby’s Beach, Au-
stralië, door Svitzer Salvage. Op-
nieuw een avond die de  moeite 
waard is! De eerste �lm begint om 
20.00 uur en kaarten à 3,00 euro 
zijn vanaf 21 januari verkrijgbaar 
bij de balie van uw buurthuis. Zie 
ook www.welzijnvelsen.nl.

Duo Carmen in De Brulboei
De Brulboei - Het ZondagMid-
dagPodium in Velsen brengt u 
zondag 13 januari een prachti-
ge voorstelling van Duo Carmen 
in Buurthuis de Brulboei, Kanaal-
straat 166 in IJmuiden. U hoort 
bekende liedjes afgewisseld met 
zigeunermuziek. Caroline zingt, 

speelt viool en accordeon. Mau-
rits speelt gitaar en saxofoon. Het 
optreden begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar 
aan de zaal. Deze informatie vindt 
u ook op www.welzijnvelsen.nl. 
(foto: aangeleverd)

Aquarel en meer
De Brulboei - Op maandag-
avond 4 februari start een nieu-
we serie lessen ‘Aquarel en meer’ 
in Buurthuis de Brulboei. Docente 
Adrie Hoekstra begeleidt de cur-
sisten bij hun werk. Dat kan met 
de materialen die u zelf kiest en 
ook zelf meeneemt. Niets moet, 
alles mag. In een ontspannen 

sfeer leert u meer over dat wat u 
maakt. De serie bestaat uit tien 
wekelijkse lessen en kost 75 euro. 
De lessen zijn van 19.15 tot 21.30 
uur. Er zijn nog een paar plaatsen 
beschikbaar. 
Meer weten? Bel 0255 510652, 
Buurthuis de Brulboei, Kanaal-
straat 166, IJmuiden. 

Maaltijdsoep in de Stek
De Stek - Iedere donderdag om 
12.30 uur wordt een heerlijke ver-
se maaltijdsoep geserveerd in De 
Stek. Voor 2,50 euro kan worden 
meegegeten tot u vol zit! Naast 
de soep wordt altijd een brood-
je, toast of iets anders gegeten. 
De volgende soepen staan de 

komende maand op het menu: 
Kaassoep, paddenstoelensoep, 
romige wortelsoep en stevige 
goulashsoep. Gezellig mee-eten? 
Aanmelden vóór woensdag 12.00 
uur. Meer weten? Wijkcentrum de 
Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord, 
0251-226445. (foto: Pixabay)

Rust roest, blijf in beweging
Het Terras - Meer bewegen staat 
in de top tien van goede voorne-
mens voor 2019. Soms wil je wel 
maar hoe doe je dat? Als je niet 
meer zo lenig bent of snel, waar 
begin je dan? Zoals een wijze 
man ooit zei: “elke reis begint bij 
de eerste stap” daarom zijn we in 
Het Terras op maandag een wan-
delclub begonnen. Er wordt  een 
wandeling van ongeveer 45 mi-
nuten gemaakt in een rustig tem-
po. Met de  groep loopt altijd een 

begeleider  mee. Na de wande-
ling drinken we ko�e/thee met 
elkaar.  Beweging in combina-
tie met gezelligheid zorgt ervoor 
dat u zich even prettig onder de 
mensen voelt. Heeft u interesse 
als deelnemer zorg dan dat u op 
maandag om 10.00 uur aanwezig 
bent, we vertrekken op tijd. 

Meer weten? Bel:J anneke Cluist-
ra, 023-3031228. In Dorpshuis het 
Terras in Santpoort-Noord.

Spaanse les in Santpoort
Hat Terras - In Dorpshuis het Ter-
ras in Santpoort-Noord kunt u 
Spaans leren. Er zijn drie verschil-
lende cursussen: 
1. Cursus Spaans op reis voor be-
ginners:12 lessen. Kosten 89 euro 
inclusief materiaal, op maandag 
of dinsdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00. Start 4/5 februari. 
2. Vervolgcursus Spaans op reis: 

12 lessen. Kosten 89 euro. Op 
maandag avond van 20.10 tot 
21.10 uur. Start op 28 januari. 
3. Opfris cursus Spaans (t.t./ be-
gin verleden tijd): 12 lessen. Kos-
ten 89 euro. Op dinsdagavond 
van 20.10 tot 21.10 uur. Start 29 
januari. 
Wilt u meer weten mail dan naar: 
cursusmaria@gmail.com.

Goed voornemen: 
meer bewegen
De Dwarsligger - Vrouwen die 
willen weten of samen sporten 
iets voor hen is kunnen mee-
doen aan een gratis proe�es Fit-
ness bij Sandra in Buurtcen-
trum de Dwarsligger. De les is op 

maandag van 8.45 tot 9.30 uur en 
kost 1 euro per keer. De Dwarslig-
ger staat aan de Planetenweg in 
IJmuiden. 

Meer weten? Bel:0255-512725.

Dansen in Velsen-Noord
De Stek - Op zaterdag 12 januari 
organiseert Wijkcentrum de Stek 
weer een gezellige dansavond. Er 
wordt Ballroom, Latin en Line ge-
danst. Dit alles op een sterk ver-
beterde dansvloer. De zaal gaat 
om 19.30 uur open, het dansen 

begint om 20.00 uur. De entree 
bedraagt 3 euro per persoon. 

Wijkcentrum de Stek is geves-
tigd aan de Heirweg 2 in Velsen 
Noord, 
Meer weten? Bel: 0251-226445.

#YOUTHFIT
Buurtsport - 2019 is begonnen! 
Zou jij dit jaar wat �tter, gezonder 
en sterker willen worden maar 
mis je hiervoor de motivatie? 
Geef je dan snel op voor #YOUTH-
FIT.  #YOUTHFIT is een (sport)pro-
gramma met verschillende wor-
kouts & voedingslessen. De work-
outs zijn zowel binnen als buiten 
(afhankelijk van het weer). Eens in 
de maand wordt hierna nog een 
gezonde maaltijd gekookt en op-
gegeten. Op deze manier maak 
je kennis met gezonde voeding 

rondom sport. Het programma 
duurt 3 maanden.  

Elke week op vrijdagmiddag van-
af 15.30 tot 16.30 uur. Het pro-
gramma kost in totaal 30 euro. 
Minimale leeftijd 12+ (tot 23 jaar). 
Startdatum: 25 januari (locatie is 
voornamelijk omgeving Velser-
broek). #YOUTHFIT is onderdeel 
van Buurtsport Velsen. Voor meer 
info: 06-49486519 of mail: zijl-
mans@welzijnvelsen.nl. Geef je 
snel op! 

Puzzel- en spelletjes-
ruilbeurs in De Spil
De Spil - Ook in 2019 kunt u el-
ke maand uw puzzel of spel gra-
tis komen ruilen met andere lief-
hebbers in De Spil. Naast het rui-
len kunt u ook een kopje kof-
�e drinken en een babbeltje ma-
ken. Zien we u op woensdag 16 
januari? Tussen 10.30 en 11.30 
uur in ko�ekamer Het Volkshuys 
in buurtcentrum De Spil aan de 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 
Wij beschikken over een assorti-
ment puzzels waar u uit kunt kie-
zen, variabel van 99 tot 2000 stuk-

jes. Komt u een spel of puzzel rui-
len, dan bent u verplicht om een 
andere weer mee te nemen. We 
doen dit alles met een gesloten 
beurs. Op deze manier hebben 
meerdere mensen enorm plezier 
van één en dezelfde puzzel en dat 
is leuk meegenomen. 

Bent u niet in de gelegenheid om 
te komen, dan bent u van harte 
welkom op de volgende ruilbeurs 
op 20 februari. 
Voor vragen bel 0255-510186.
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10 JANUARI
Bijbels Themacafé. Informatie-
avond en opening in ontmoe-
tingsruimte van de Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Lezing: klimaatverandering in 
Noord-Kennemerland, van be-
dreigingen tot kansen door Jan 
Wijn om 20.00 uur in Huis van Hil-
de in Castricum. Inschrijven: 023-
5143247, huisvanhilde.nl of oe-
rij.eu. 

The Magic of Jeans in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur.

11 JANUARI
Praathuis in de bibliotheek in 
IJmuiden, 10.00-12.00 uur. Iede-
re week.

Tata Steel Chess Tournament tot 
en met 27 januari.

(foto: aangeleverd)
Tentoonstelling De Afval-expe-
rience voor iedereen vanaf 4 jaar  
in het Pieter Vermeulen Museum, 
13.00 tot 17.00 uur. 

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
The Busquitos in ‘t Mosterdzaad-
je in Santpoort-Noord, 20.00 uur. 

G-disco voor mensen met een 
beperking in Discovery, Dorps-
straat in Castricum (naast stati-
on), van 20.00 tot 22.00 uur. Ge-
draaid wordt door DJ Meytrem 
Ypsilon Evers en DJ Dylan Schip-
horst. Entree 4 euro inclusief 
twee consumptiemunten. (Foto: 
aangeleverd)

(foto: Raymond van Olphen) 
Guilty Pleasures - Powervrouwen 
nieuwe stijl in Stadsschouwburg 
Velsen, 20.15 uur.

(foto: Saskia Kerkho�)
Cabaret: Kirsten van Teijn in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.30 
uur.

Foto: So�e Jaspers)
Toneel: Gonzo met Abattoir Fer-
mé in Stadsschouwburg Haarlem, 
20.15 uur.

René Froger geeft concert in de 
Philharmonie in Haarlem, 20.15 
uur.

12 JANUARI
Mountainbikerace Egmond Pier 
Egmond. Start vanaf 11.00 uur. 
Meer informatie op www.agueg-
mondpieregmond.nl.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Repair Café in ’t Brederode Huys 
in Santpoort-Zuid van 13.30 tot 
16.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Gezellige nieuwjaarsparty met dj. 
Van 20.00 tot 01.00 uur in Zalen-
centrum Velserduin, Velserduin-
plein 3 IJmuiden. Toegang gratis.

Dansavond in De Stek in Velsen-
Noord, 20.00 uur.

(foto: Govert de Roos & Gijs Kuijper)
Erik van Muiswinkel met De Op-
lossing in Stadsschouwburg Vel-
sen, 20.15 uur.

▲

(foto: Roy Beusker)
Try-out musical Op Hoop van Ze-
gen in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. Ook zondag 14.30 
uur.

(foto: Sophia van den Hoek)
Pianiste Daria van den Bercken 
opent 2019 CruquiusConcerten 
om 20.15 uur in Cruquius Muse-
um. Info: www.cruquiusconcer-
ten.nl. 

Jazz Club Phil: pianist en compo-
nist Wolfert Brederode in de Phil-
harmonie in Haarlem, 21.00 uur.

13 JANUARI

(foto: aangeleverd)
NN Egmond Halve Marathon. 
Meer informatie op www.
nnegmondhalvemarathon.nl.

Lezing in De kapel in Bloemen-
daal, 10.30 uur. Thema: Bruids-
mystiek en beeldcultuur in de 
middeleeuwse Lage Landen. De 
lezing wordt gegeven door Lie-
ke Smits.

(foto: aangeleverd)
Nieuwjaarsconcert IJmuider 
Harmonie in het gemeentehuis 
van Velsen met de swingen-
de Seabreeze bigband en het 
IJHmusementsorkest. Toegang 
gratis. Aanvang 12.00 uur. 

Tentoonstelling De Afval-expe-
rience voor iedereen vanaf 4 jaar  
in het Pieter Vermeulen Museum, 
13.00 tot 17.00 uur. 

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Bumba - feestelijke show voor 
de allerkleinsten (1+) in Stads-
schouwburg Velsen, 13.30 en 
16.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Duo Carmen op ZondagMiddag-
Podium in De Brulboei, 14.00 uur. 

Telstar-Helmond Sport. Aanvang 
14.30 uur.

Cello Octet Amsterdam in Stads-
schouwburg Haarlem, 14.30 uur.

(foto: Helene Wiesenhaan, optre-
den The Dearly Beloved op Soul-
Food in december)
Tweede editie Soulfood in De 
Lichtfabriek in Haarlem, 15.00-
21.00 uur. ‘Feelgood’ zondag-na-
middag evenement.

foto: werk van Eveline Vos (aange-
leverd)
Opening expositie leden KZOD 
tijdens nieuwjaarsreceptie in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 
in Haarlem, 15.00 uur. Zie ook: 
www.kzod.nl.

(foto: aangeleverd)
Het Walland kwintet speelt het 
strijkkwartet in C-majeur in ‘t 
Mosterdzaadje in Santpoort-
Noord, 15.00 uur. 

Klassiek: Combattimento en 
Bram Kreeftmeijer met Tapascon-
cert Het andere Italië in de Phil-
harmonie in Haarlem, 15.00 uur.

14 JANUARI
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt ± 
45 minuten in een rustig tempo. 
Na de wandeling ko�e/thee en 
een geheugenspelletje. Voor in-
teresse als deelnemer of bege-
leider, Janneke Cluistra, telefoon 
023-3031228.

Inloopspreekuur digitale bibli-
otheek van 14.00 tot 15.00 uur 
in Bibliotheek IJmuiden. Heb je 
vragen over e-books lenen, de 
luisterbieb, de Wise-app of onli-
ne cursussen? Kom dan langs tij-
dens dit gratis inloopspreekuur.

Postzegelavond Postzegelver-
eniging Santpoort in Het Terras, 
Dinkgeverlaan 17, Santpoort-
Noord, vanaf 19.00 uur. Info: 023-
5382274.

‘De ondergang van Schoten’, le-
zing bij Historische Kring Velsen 
in De Hofstede in Velserbroek, 
20.00 uur.

Joris Luyendijk met Theatercol-
lege Het zijn net mensen - 2.0 in 
Stadsschouwburg Haarlem, 20.15 
uur.

15 JANUARI
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden per e-
mail: contact@gezondnatuur-
wandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Craft Café van 10.00 tot 12.00 uur 
in Bibliotheek IJmuiden. Weer ve-
le verschillende onderwerpen in 
het creatieve Craft Café, maar je 
kunt ook nog steeds terecht met 
je handwerk. Neem het liefst je ei-
gen spullen mee.

(foto: aangeleverd)
Opening expositie cursisten Afke 
Spaargaren in de bibliotheek in 
IJmuiden, 11.00 uur.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. 
Meer informatie: 0255-510652.

Taalspreekuur van 14.00 tot 16.00 
uur in Bibliotheek IJmuiden. Be-
doeld voor volwassenen die wil-
len weten waar ze Nederlands 
kunnen leren of waar ze hun ken-
nis van de taal kunnen verbete-
ren.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

(foto: aangeleverd)
Lonneke Dort en Maarten van 
den Berg in Stadsschouwburg 
Velsen, 20.15 uur. Duoprogram-
ma met de Velsense winnares van 
de Sonneveldprijs.

16 JANUARI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Puzzel- en spelletjesruilbeurs in 
buurthuis De Spil in IJmuiden, 
10.30-11.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Tentoonstelling De Afval-expe-
rience voor iedereen vanaf 4 jaar  
in het Pieter Vermeulen Museum, 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen 13.30-15.30 uur kosten 
€1,50 bovenop de entreeprijs.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Voorleesfeest van 14.30 tot 15.30 
uur in Bibliotheek IJmuiden. Voor 
4-6 jaar.

Nieuwjaarsreceptie Lokaal FNV 
IJmond van 19.00 tot 21.00 uur in 
Zalencentrum Velserduin aan het 
Velserduinplein in IJmuiden. Zie 
ook: www.lokaalfnv.nl/IJmond 
of www.facebook.com/kaalfnvij-
mond/.

Craft Café van 19.00 tot 21.00 uur 
in Bibliotheek IJmuiden. Weer ve-
le verschillende onderwerpen in 
het creatieve Craft Café, maar je 
kunt ook nog steeds terecht met 
je eigen brei- of haakwerk.

Bijbelstudie-avond Baptistenge-
meente IJmuiden (Eemstraat 28), 

thema: ‘Tevredenheid in het licht 
van de eindtijd’, 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Scapino Ballet Rotterdam in 
Stadsschouwburg Haarlem, 20.15 
uur.

17 JANUARI
Taalspreekuur van 10.00 tot 12.00 
uur in Bibliotheek IJmuiden. Be-
doeld voor volwassenen die wil-
len weten waar ze Nederlands 
kunnen leren of waar ze hun ken-
nis van de taal kunnen verbete-
ren.

Digitaal inloopspreekuur van 
10.00 tot 11.00 uur in Bibliotheek 
IJmuiden. Tijdens dit gratis in-
loopspreekuur krijg je antwoord 
op je vragen over tablets, smart-
phones en pc’s.

Ko�eochtend in Bibliotheek 
Velserbroek van 10.30 tot 12.00 
uur.

Het Nederlands Kamerorkest 
speelt Mozart en Rachmanino� 
in de Philharmonie in Haarlem, 
20.15 uur.

(foto: Ingrid Lezwijn)
Muziektheater: Ryan van den Ak-
ker in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. 

Repair Café in 
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Op 12 januari is 
er weer Repair Café in Santpoort-
Zuid. Van 13.30 tot 16.00 uur is ie-
dereen in ’t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201, van 
harte welkom, al was het alleen 
maar voor een drankje en de ge-
zelligheid. Natuurlijk kan men iets 
meenemen wat men graag gere-
pareerd ziet worden. Van compu-
ter- of smartphoneprobleem tot 
kapot meubeltje, of elektrisch ap-
paraat, �ets, horloge of klokje, al-
les is welkom. Ook met naai- of 
verstelwerk kan men helpen. Al-
les wat uit elkaar valt proberen ze 
weer een nieuw leven te geven!
Om de sfeer te proeven van het 
Repair Café is via onderstaande 
link een reportage (foto’s en �lm) 
van Seaport TV te bekijken. www.
rtvseaport.nl/2017/12/10/gezel-
ligheid-troef-in-repair-cafe/.

Gebarencafé
Velserbroek - Iedere laatste vrij-
dag van de maand van 19.00 uur 
tot 21.00 uur is er in Velserbroek 
een bijeenkomst voor mensen die 
doof, slechthorend of horend zijn 
en het leuk vinden om met ande-
re mensen in contact te komen 
tijdens het drinken van een kop-
je ko�e/thee of een glaasje fris/
sap. Ook worden er lekkere hap-
jes geserveerd. De eerste bijeen-
komst zal plaatsvinden op 25 ja-
nuari bij Stichting BuitenGewoon 
op de Galle Prommenade 70. Ge-
interesseerd? Of graag meer in-
formatie? Neem dan contact met 
BuitenGewoon op. Dit kan door 
een e-mail te sturen naar geba-
rencafe@st-bg.nl, WhatsApp naar 
06-37483121 of een bericht via 
facebook Messenger naar Stich-
ting BuitenGewoon.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Hofstede Biljarttoernooi
Velserbroek - Onder grote be-
langstelling is zaterdag voor de 
negentiende keer het biljarttoer-
nooi van BC Hofstede van start 
gegaan. Zaterdagmorgen speel-
den de teams van Hofstede A en 
Dukdalf tegen elkaar. Met ruim 
verschil wist Hofstede A de ze-
ge te pakken (84-71). ’s Middags 
bleef Hofstede B het Terras net 
aan de baas. Tot aan de laatste 
partij bleef het spannend getuige 
de uitslag: 77 – 74. 
Maandagmorgen speelden de 
teams van het Visserhuis en de 
Heerenduinen tegen elkaar. Hier 
bleken de Heerenduiners veel 
te sterk voor hun tegenstanders. 
Het Visserhuis verloor dik met 

maar liefst 93 tegen 66.

Komende zaterdag (12 januari) 
speelt ’s ochtends het team van 
het Terras tegen Velserbroek. In 
de middagpartij zal de strijd gaan 
tussen de Watertoren en Hofste-
de B. En op
maandagmorgen 14 januari ont-
moeten de teams van Hofstede B 
en Velserbroek elkaar.

De wedstrijden beginnen ’s och-
tends om 9.00 en ’s middags om 
13.00 uur.  Belangstellenden zijn 
van harte welkom in Wijkcentrum 
de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227 in Velserbroek. (Foto: aange-
leverd)

Lars Bottelier succesvol op 
Nederlands Kampioenschap
Velsen - Lars Bottelier heeft twee 
keer brons gewonnen op het 
Open Nederlands Kampioen-
schap korte baan in Tilburg eind 
december. Hij deed dat op de 
800 meter vrije slag en 1500 me-
ter vrije slag. Bij beide afstanden 
verbrak hij ruim zijn persoonlijk 
record.
Het toernooi begon voor Botte-
lier op vrijdagochtend met de 
200 meter vrije slag. Hier zwom 
hij naar een tijd van 1:54,50 en 
werd 27e. In de middag stond de 
rechtstreekse �nale van de 1500 
meter vrije slag op het program-
ma. Hij pakte hier het brons in 

15:25,14, een persoonlijk record 
van 10 seconden. 
Op zaterdag stond de recht-
streekse �nale van de 800 me-
ter vrije slag op het programma. 
Lars pakte hier ook brons in een 
tijd van 8:06,60, 7 seconden snel-
ler dan zijn oude toptijd.  
Op zondag stond de voorronde 
400 meter vrije slag op de agenda 
voor Lars. Hij plaatste zich ’s och-
tends voor de B-�nale die ’s mid-
dags gezwommen werd. Hier ver-
brak hij zijn persoonlijk record en 
zwom hij 3:56,91. Uiteindelijk was 
dit genoeg voor de 7e plaats in 
Nederland. 

HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte 
in Velsen, Beverwijk en Heemskerk
Castricum - Aardwarmte is een 
goed en betrouwbaar alternatief 
voor fossiel gas en kan een for-
se bijdrage leveren aan de loka-
le verduurzaming. Daarom gaat 
HVC de potentie voor aardwarm-
te in de IJmondgemeenten ge-
detailleerd in kaart brengen. On-
langs heeft het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
een opsporingsvergunning voor 
aardwarmte aan HVC toegekend. 
HVC gaat verkennen óf en onder 
welke voorwaarden de onder-
grond geschikt is voor de winning 
van aardwarmte.

Nederland aardgasvrij
De overheid heeft bepaald dat 
onze energievoorziening in 2050 
volledig aardgasvrij moet zijn. 
Dat is een enorme opgave waar-
bij alle Nederlandse gemeen-
ten een belangrijke rol gaan ver-
vullen. Ruim 7 miljoen huishou-
dens moeten in Nederland van 
het aardgas af omdat aardgas een 
fossiele brandstof is die verant-
woordelijk is voor de opwarming 
van de aarde. We moeten daarom 
over op een nieuwe manier van 
verwarmen, douchen en koken.

Warmtenet IJmond
De realisatie van een warmtenet 
IJmond is een grote wens van de 
regio. In de IJmondgemeenten 
(Beverwijk, Heemskerk en Velsen) 
wordt de haalbaarheid van een 
regionaal warmtenet al enige ja-
ren onderzocht. Dit warmtenet 
zou een schaalsprong betekenen 
voor de duurzame energievoor-
ziening van de IJmond en een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
de regionale klimaatdoelstellin-
gen. Naast een nieuw te ontwik-
kelen aardwarmtebron kan het 
warmtenet ook worden gevoed 
met aardwarmte van de bestaan-
de bron van Floricultura en rest-

warmte van Tata Steel. Ook wor-
den de mogelijkheden van Ther-
mische Energie uit Oppervlakte-
water (TEO), Thermische Energie 
uit Afvalwater (TEA) en riother-
mie onderzocht.

Onderzoek potentie aardwarmte
HVC gaat onderzoeken of er warm 
water in de grond zit en hoe we 
deze op veilige en verantwoorde 
wijze kunnen benutten voor het 
verwarmen van woningen, be-
drijven en kassen. Het onderzoek 
brengt in beeld hoeveel warm-
te er in potentie kan worden ge-
wonnen, met welke risico’s reke-
ning gehouden moet worden en 
of deze afdoende beheersbaar 
zijn. HVC heeft de vergunning in 
overleg met de IJmond gemeen-
ten aangevraagd. De opsporings-
vergunning van het ministerie 
van Economische Zaken en Kli-
maat is verkregen na advies van 

TNO, toezichthouder Staatstoe-
zicht op de Mijnen (SodM), colle-
ge van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland en 
de Mijnraad. 

Wat gaat er gebeuren?
In Nederland is al veel kennis 
over de (diepe) ondergrond be-
schikbaar doordat er in het ver-
leden al veel onderzoeken en bo-
ringen zijn gedaan naar de diepe 
ondergrond voor olie- en gaswin-
ning. Al deze informatie is online 
beschikbaar en gaat HVC gebrui-
ken. Marco van Soerland (mana-
ger warmte HVC): “Het ontvangen 
van de opsporingsvergunning is 
een mooie stap in dit proces. De 
IJmondgemeenten erkennen de 
duurzaamheidsopgave en zien 
het belang om geothermie op 
een veilige en maatschappelijk 
verantwoorde manier te winnen. 
Door samen een opsporingsver-

gunning aan te vragen, blijft de 
regie op de ondergrond door de 
gemeente zelf geborgd. Met deze 
vergunning heeft HVC het exclu-
sieve recht verkregen om binnen 
dit gebied de aanwezigheid en 
de haalbaarheid van aardwarmte 
te onderzoeken.”

Aardwarmte en HVC
Momenteel neemt HVC deel aan 
een aardwarmteproject voor tuin-
ders in de omgeving van Naald-
wijk in Zuid-Holland (Trias West-
land). Met de boring naar aard-
warmte is veel praktijkervaring 
opgedaan met mijnbouwkundi-
ge processen. 
HVC heeft inmiddels de nodige 
kennis in huis, denk daarbij aan 
geologen, operationele mede-
werkers, maar ook mensen met 
jarenlange ervaring met het ont-
werpen en het realiseren van put-
ten in geothermie-, olie- en gas-
sector. HVC gaat er vanuit dat de 
komende 5 jaar bij de aangeslo-
ten gemeenten een grote ver-
duurzamingslag gerealiseerd kan 
worden met de ontwikkeling van 
aardwarmte voor woningen en 
bedrijven. 
Al geruime tijd levert HVC warm-
te via warmtenetten in Alkmaar, 
Heerhugowaard, Langedijk, Dor-
drecht en Zaanstad aan dui-
zenden woningen en bedrijven 
(12.000 woningequivalenten). 
Duurzame bronnen zoals aard-
warmte en Thermische Energie 
uit Oppervlaktewater TEO) ge-
ven HVC de mogelijkheid om ook 
warmtenetten te ontwikkelen in 
andere gemeenten dan Alkmaar 
en Dordrecht. HVC heeft de af-
gelopen maanden meerdere op-
sporingsvergunningen voor aard-
warmte verkregen, namelijk in de 
regio Alkmaar, Den Helder, Lely-
stad en in Monster (Westland). 
(Ilustratie: aangeleverd) 

Powervrouwen in 
Stadsschouwburg Velsen
IJmuiden - De Powervrouwen 
horen zeker in het jubileumsei-
zoen van Stadsschouwburg Vel-
sen. Jarenlang waren zij goed 
voor theaterspektakels vol ra-
ke humor, verankerd in de typi-
sche vrouwenzaken. De koek leek 
even op. Maar na de laatste Po-
wervrouwen-oudestijl is de weer-
galoze opvolger precies op tijd. 
Nieuwe schrijvers (Roos Schlik-
ker en Erris van Ginkel) en nieuwe 
sprankelende actrices. Thema dit 
jaar: “kan niet bestáát niet”. Een 
gelukkige vrouw is een schaam-
teloze vrouw die staat voor wat 
zij wil. In een hilarische voorstel-

ling met sketches en liedjes gaan 
de Powervrouwen op zoek naar 
datgene waar zij zich het meest 
voor schamen, maar wat ze stie-
kem toch het lekkerst vinden. En 
dat wordt na a�oop gevierd met 
een heerlijk Fout Feest in de foy-
er! Met Kim Pieters, Peggy Vrijens, 
Ruben Anthony Heerenveen, Mi-
lena Haverkamp en opera zange-
res Aylin Sezer.

De Powervrouwen treden op op 
vrijdag 11 januari om 20.15 uur. 
Na a�oop ‘Fout’ vrouwenfeest 
in de foyer. (foto: Raymond van 
Olphen)

IJRB maakt 
balans op
Castricum - Het jaar 2018 is voor-
bij, dus voor de IJmuider red-
dings Brigade een mooie gele-
genheid om in haar nieuwsbrief 
terug te blikken op het afgelo-
pen jaar. Reddingspost de Waec-
ker is 116 keer, en daarmee in to-
taal 882,5 uur, open geweest voor 
(preventieve) bewakingen op en 
nabij het strand van IJmuiden. De 
leden hebben hierbij gezamen-
lijk 7562,5 uur gedraaid.
Er is in totaal 230 keer hulpver-
leend. Daarvan was het 13 keer 
uit levensbedreigende situaties. 
34 keer is er met de ambulance-
dienst samengewerkt, 15 keer 
met de politie, 13 keer met de 
KNRM, 5 keer met de Dierenam-
bulance en 5 keer met de brand-
weer. De meeste hulpverlenin-
gen zijn tijdens de aanwezigheid 
van de Lifeguards gedaan, maar 
daarnaast is de alarmploeg 43 
keer gealarmeerd voor hulpver-
leningen buiten openingsuren. 
Bovendien zijn er 182 opleidings-
momenten geweest, waar in to-
taal 2787 manuren in gestoken 
zijn.
De IJRB geeft aan trots te zijn op 
alle vrijwilligers en hen te bedan-
ken voor hun enorme inzet.

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 14 ja-
nuari is er weer een postzegel-
avond van de Postzegel Vereni-
ging Santpoort, met natuurlijk 
een veiling. De kavels worden 
op de avond ingeleverd en men 
heeft de tijd om deze te bekijken.
De avond zal worden gehouden 
in het Terras, Dinkgeverlaan 17, 
Santpoort-Noord en iedereen is 
van harte welkom. Om 19.00 uur 
is de zaal open en er is voldoende 
parkeergelegenheid.
Meer weten over de Postzegel 
Vereniging Santpoort, bel dan 
023-5382274 na 18.00 uur.

Reusachtig varken wil Haarlemmers laten 
nadenken over welzijn landbouwdieren
Regio - Dinsdag werd een enorm 
varken onthuld op het Houtplein 
in Haarlem. Het kunstwerk ‘Ode 
aan het Varken’ van Jantien Mook 
is een echte blikvanger en wil de 
inwoners van Haarlem met zijn 
komst laten stilstaan bij het wel-
zijn van landbouwdieren. De Par-
tij voor de Dieren heeft samen 
met dierenbeschermingsorgani-
saties de creatie van het kunst-
werk mogelijk gemaakt. 
 
Het kunstwerk vraagt op positie-
ve wijze aandacht voor het wel-
zijn van dieren die leven in de 
vee-industrie. Voor kiloknallers 
worden varkens, kippen, koei-
en, konijnen en geiten gefokt en 

opgehokt in megastallen onder 
ziekmakende omstandigheden. 
Ook steeds meer mensen wor-
den ziek door �jnstof, ammoniak 
en ziektekiemen in de lucht. Stal-
branden maken honderdduizen-
den slachto�ers per jaar. Het aan-
tal landbouwdieren dient dras-
tisch te worden ingeperkt omwil-
le van het milieu, de natuur, de 
volksgezondheid én het dieren-
welzijn. ‘De sprong’ die het varken 
maakt staat voor vrijheid, vreug-
de en leven; een beweging die 
kenmerkend is voor mens en dier 
die in vrijheid leven.
Lijsttrekker Fabian Zoon: ,,Het is 
geweldig dat het kunstwerk ‘Ode 
aan het Varken’ de komende we-

ken in Haarlem te zien is om aan-
dacht te vragen voor dieren-
welzijn. In Noord-Holland zitten 
1.515.807 dieren in krappe, don-
kere stallen. De Partij voor de Die-
ren wil naar een streekgebonden, 
plantaardige en biologische pro-
ductie van voedsel. Daar speelt 
het bestuur van de provincie een 
grote rol in. Zo beslist de provin-
cie over de bouw en uitbreiding 
van megastallen en kan de pro-
vincie een snelle omschakeling 
naar duurzame landbouw stimu-
leren”.
Het kunstwerk ‘Ode aan het Var-
ken’ is tot en met 28 januari te 
zien op het Houtplein in Haarlem. 
(foto: aangeleverd)








