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baal met een touw naar het midden onder de ‘schoorsteen’ getrokken. Het gevolg is een snelle ontbranding van de hele stapel tot groot genoegen van de
toeschouwers die snel achteruit
stapten vanwege de hitte. Binnen
een uur was van de grote stapel
nog maar een klein bultje over.
Tijdens de brand was er in het
begin veel rook en de nodige
vonken wat in de richting van de
Zeeweg trok. Volgens de brandweer kon dit verder geen kwaad.
(foto: Ko van Leeuwen)

IJmuidenaar (20)
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Beverwijk - Bij een ongeval
op de A22 in Beverwijk is vorige week woensdag rond
14.15 uur een 20-jarige man
uit IJmuiden ernstig gewond
geraakt. Hij overleed later in
het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
Het ongeluk gebeurde ter hoogte
van de splitsing met de A9. Een
personenauto met twee inzittenden raakte van de weg en sloeg
over de kop waarna het voertuig tegen een boom tot stilstand
kwam. De passagier raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de 20-jarige IJmuidenaar woensdagavond
laat aan zijn verwondingen overleden. De bestuurder ligt ter observatie in het ziekenhuis.
De politie heeft de auto in be-
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Sinds de gemeente Velsen weer
met de centrale verbranding is

begonnen, hanteren de medewerkers van het wijkteam een eigen methode. Vroeger werd de
stapel aan de buitenzijde aangestoken en duurde het lang voordat de kern werd bereikt. Tegenwoordig bouwt het wijkteam met
pallets twee kruislingse gangen met in het midden een soort
schoorsteen.
Na een gedegen inspectie van
de gangen door de plaatselijke jeugd werd een baal hooi aan
de buitenzijde van de stapel in
brand gestoken. Hierna werd de

✁

IJmuiden - De kerstboomverbranding aan de Heerenduinweg in IJmuiden was vorige week woensdagavond een
groot succes. Het metershoge
vuur trok veel bekijks. Door
de harde wind was in omliggende straten sprake van beperkte overlast. ook in Santpoort-Noord werd een stapel
van honderden kerstbomen in
brand gestoken.
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slag genomen en een (sporen)
onderzoek ingesteld om de precieze toedracht van het ongeval
te kunnen vaststellen. In verband

met het ongeval zijn de A9 en de
A22 in zuidelijke richting enige tijd afgesloten geweest. (foto: Michel van Bergen)

Kijk in de bijlage van deze week of op www.lijfengezondheid.nl
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Tension release exercises
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Regio - Tension Releasing Exercises (TRE) is effectief in het oplossen van stress en onverwerkte
emoties die zijn ontstaan door ervaringen in ons leven. Het lichaam
kiest er bij stressvolle gebeurtenis
automatisch voor om zich te beschermen door je in een staat van
alertheid te brengen (fight/flight)
of zichzelf samen te trekken (freeze). Om deze spanning los te laten, hoort het lichaam te trillen of
schudden. Waarom trillen we dan
maar zo weinig, ondanks dat dit
een natuurlijk herstelmechanis-

me van ons lichaam is? In het dierenrijk zie je dat dieren deze spanning los laten door shaken/trillen.
Mensen hebben deze automatische reactie van het lichaam ook:
‘Ik stond te trillen op mijn benen.’
,,Helaas zien wij dit trillen vaak als
een teken van maatschappelijke
zwakte en onderdrukken dit. We
laten spanning niet los en bouwen
chronische spierspanning op en
blokkeren daarmee ons natuurlijke herstelmechanisme.”
TRE, een methode van David Berceli, leert je oefeningen waardoor
je lichaam het natuurlijke herstelmechanisme weer gaat gebruiken om iets letterlijk uit te shaken, zodat we herstellen van deze symptomen van spanning in
het lichaam. Dit kun je vervolgens zelf thuis blijven toepassen.
Je kunt meedoen met een introductieworkshop of een individuele sessie aanvragen en vervolgens deelnemen aan de wekelijkse groepslessen. Wil je ervaren of
TRE iets voor jou kan betekenen
kijk op www.tre-haarlem.nl of bel
06-17407274.

Klussenier Ronald van Drunen

Vertrouwd verbouwen
Velserbroek - ‘Vertrouwd verbouwen’, dat is volgens Ronald de
reden dat zijn klusbedrijf na acht
jaar nog steeds succesvol is. Ronald is als Klussenier allround en
heeft naam en faam gemaakt in
Velserbroek en omgeving.
Ronald: ,,Ik heb een goede klantenkring opgebouwd waarvan de
meeste mensen mij nog regelmatig bellen voor advies, kleinere klussen en natuurlijk voor de
grotere verbouwingen. Betrouwbaarheid speelt hierbij een grote
rol. Voor mij is het nakomen van
afspraken vanzelfsprekend maar
volgens mijn klanten is het vinden van een betrouwbare vakman
best lastig.
Ik heb het geluk gehad dat ik mezelf bij mijn vorige werkgevers
breed kon ontwikkelen. Mijn specialiteiten zijn onder andere grotere opdrachten, renovatie of plaatsing van een nieuwe badkamer
of keuken, de verbouwing van de
zolder en allerlei soorten installatiewerk. Grotere opdrachten vind
ik leuk omdat het veelomvattend
is en altijd maatwerk. Nog mooier
vind ik het als de klant iets wil wat

bouwtechnisch onmogelijk lijkt. Ik
ga dan graag op zoek naar andere
mogelijkheden die niet onderdoen
voor de wensen van de klant. Het
meedenken en ervoor zorgen dat
het eindresultaat volledig voldoet
aan de wensen van de klant en
daarnaast kwalitatief hoogstaand
is, maken mijn werk gewoon geweldig leuk.’’
Ronald is één van de ruim 180
vakmensen die hun klusbedrijf
hebben opgezet met ondersteuning van de franchiseorganisatie De Klussenier. Deze organisatie heeft als slogan ‘Vertrouwd
verbouwen’, wat aangeeft dat een
opdracht bij deze professionals in
goede handen is en de werkzaamheden worden uitgevoerd met volledige garantie.
Ronald: ,,Neem gerust contact op,
ik kom graag langs om uw situatie te bekijken. Net als mijn collega-Klusseniers geef ik vooraf een vrijblijvende offerte, reken
ik geen voorrijkosten en klanten
ontvangen 12 maanden garantie.’’
Bel voor een afspraak of meer informatie: 06-10607215 of e-mail
naar: r.vandrunen@klussenier.nl.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.
Afgelopen week vond op het
Schapenlandje, het veld tussen zwembad de Heerenduinen
en boerderij Slingerduin aan
de Heerenduinweg in IJmuiden, een van de twee traditionele kerstboomverbrandingen
in Velsen plaats.
Al direct na de kerst beginnen
de eerste afgedankte en kalende kerstbomen rond de vuilcontainers en in de straten op
te duiken. Vooral na de jaarwisseling wordt het druk met bomen en naalden in de straten.
Voor kinderen is het een lucratieve bezigheid om kerstbomen
te verzamelen – al helemaal als
ze de tuin van pa en ma tijdelijk mogen volstouwen met bomen – om ze voorafgaande aan
de verbranding af te leveren bij
een van de inzamelpunten voor
50 cent per boom.

Op de dag van de verbranding
begint ’s morgens de opbouw
van de brandstapel. Met houten pallets worden twee kruisende gangen gebouwd met op
de kruising een heuse schoorsteen.
Dit gangenstelsel wordt gebruikt om de stapel van binnenuit te kunnen ontsteken en
het vuur te voeden met lucht.
De schoorsteen zorgt er voor
dat er voldoende trek is om het
vuur snel te doen oplaaien. Dan
volgt het stapelen van de bomen. Vrachtwagens met bomen
rijden af en aan en kinderen
brengen ook zelf bomen naar
de stapel. De foto toont de stapel bij het laatste daglicht. Na
een dag bouwen wordt om half
zeven onder het toeziend oog
van vele IJmuidenaren de stapel met honderden bomen ontstoken, van buitenaf met fakkels en van binnenuit door een
brandende met brandgel geïmpregneerde strobaal naar het
midden van de stapel te trekken.
Binnen enkele tellen volgen de
eerste oh’s en begint het genieten van de warmte.

www.lijfengezondheid.nl
Verdriet toelaten
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Witte Theater is weer open

De kracht van
Fit & Slank

‘Opname’ van Werkteater

IJmuiden - Het Witte Theater is
weer open. De gehele maand januari staat in het teken van de
heropening van dit bijzondere
theater. Tijdens de openingsweken zijn alle activiteiten toegankelijk voor de kennismakingsprijs van 2,50 euro per persoon.
Zo ook voor de voorstelling ‘Opname’, een stuk in de traditie van
het Werkteater: intens, menselijk en daardoor zeer herkenbaar.
De regie en doktersrol is handen
van Maarten Wansink, die vroeger zelf speelde bij het Werkteater. Schaamte, uitzinnige vreugde, wanhoop, doodsangst, woede en liefde wisselen elkaar in
razendsnel tempo af. Verbijsterd,
ontroerd en geschokt verliet het
publiek in de jaren ‘70 de voorstellingen van het nieuwe to-

neelgezelschap Het Werkteater.
Hoe was het mogelijk dat toneelspel opeens zo emotioneerde.
Ook de film Opname (1979, Erik
van Zuylen; Marja Kok) sloeg in
als een bom en begon een zegetocht langs bioscopen en filmfestivals en werd bekroond met
meer dan 12 internationale prijzen. Nu, meer dan 30 jaar later, is
Opname nog uiterst actueel. De
film wordt nog steeds gebruikt
in de opleiding tot verpleegkundige. Opname zegt veel over de
wijze waarop mensen verstrikt
raken in de wereld van ziekte en
gezondheidszorg.
Twee terminale patiënten, gevangen in naïviteit en angst, delen een ziekenhuiskamer. Opname is een kroniek van vriendschap, ontstaan op het randje van de dood. Ze troosten, lachen, dromen en vechten voor
hun waardigheid. Een bijzondere voorstelling op een evenzo bijzondere locatie!
Spel: Marcel Oosterwijk, Maarten Wansink, Liesbeth Veltman, Anna Crott, Janna Handgraaf, Thomas Terstal en Monique Schulpzand
Opname speelt op dinsdag 20,
woensdag 21, donderdag 22,
woensdag 28 en donderdag 29
januari steeds om 20.30 uur, in
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 in IJmuiden. Reserveren:
www.wittetheater.nl.

25ste editie Rabobank
Stratenteams voetbal
Velserbroek - Vrijdag 16 januari start om 18.00 uur de 25ste
editie van Zaalvoetbal voor Stratenteams Velserbroek. Een uniek
evenement in de regio dat ieder
jaar weer bewijst dat de Velserbroekse saamhorigheid in januari hoogtij viert.
De geruchten gonzen door de
wijk dat Peter en Rob er na deze
editie mee gaan stoppen. Maar
de organisatie meldt dat dit momenteel zeker niet aan de orde
is! Als je ziet hoe graag de straten meedoen en hoe goed bezocht het gehele toernooi, inclusief de feestavond is, dan is
er weinig reden om te twijfelen
of het toernooi bestaansrecht
heeft!
Zaterdag 17 januari wordt er gevoetbald van 12.00 tot 23.00 uur.
Volgende week zaterdag 24 ja-

nuari is de finaledag. Het RTL
Artiestenteam is dan weer van
de partij en zal een wedstrijd
voetballen tegen negen geselecteerde Velserbroekse deelnemers.
Patrick van Keulen van de gelijknamige herenmodezaak op de
Lange Nieuwstraat ondersteunt
het toernooi ook door de organisatoren op de finaledag in een
trendy tenue te kleden.
Dansschool Michelle zal op de
finaledag twee dansen ten uitvoering brengen. En er is ook
een spectaculaire trampolineact gepland. Vanaf 21.30 uur zal
DJ Mitch de feestavond starten,
gevolgd door de band Full Count.
Op de website is te zien hoe laat
elke straat speelt. Zie www.stratenteams.nl of Facebook: Stichting Stratenteams Velserbroek.

DCIJ-nieuws

Regio - Iedereen kan afvallen met
Fit & Slank, een methode die mensen bewust maakt van hun eetpatroon en leefstijl. Je leert het juiste
gedrag aan om gewicht te verliezen én op gewicht te blijven! Alies
Prudhomme en Monique Peijnenburg zijn gewichtsconsulenten en
starten met de groepscursus ‘Fit
& Slank in 8 weken’ op vrijdagochtend 16 januari in het wijkgebouw Hof van Eden in HaarlemNoord. Persoonlijke begeleiding
is mogelijk op ieder gewenst moment in Haarlem en Heemstede.
Alies en Monique maken gebruik
van de Fit & Slank methode, mede bekend van het tv-programma
‘Help, ons kind is te dik’ en ‘Operatie NL Fit’.

Alies: ,,Een verandering in gedrag
is alleen mogelijk wanneer je verkeerde eetpatronen en gewoontes
doorbreekt. Cursisten ontwikkelen een gezond eetpatroon waarbij zij zelf keuzes maken en leren
eigen verantwoordelijkheid te nemen. Geen weekmenu’s, geen dieet, maar terug naar de basis met
gewoon gezond eten.”

Damclub verspeelt
kampioenskansen

BC IJmond 4 kampioen
IJmuiden - Het vierde team van
BC IJmond is één wedstrijd voor
het einde van het seizoen al kampioen. Na vijf grote overwinningen
volgde een gelijkspel en vlak voor
kerst nog een onverwachte nederlaag bij Almere. Op dinsdag 6 januari werd thuis met ruime cijfers
gewonnen van De Kwakel (7-1),
waardoor ze niet meer ingehaald
kunnen worden door de concurrentie.
Het team, bestaande uit: Mark Nobels, Suzan Heilig, Angelique Heinemeijer en Carlo Huhl, speelde
dit seizoen zonder oude rot Henny
Böhm, die heeft besloten om zijn
racket aan de ‘competitiewilgen’ te

hangen na jarenlang actief wedstrijden te hebben gespeeld. Zijn
ervaring en fantastische persoonlijkheid werden zeker gemist dit
seizoen en hij wordt dan ook bedankt voor de vele fijne jaren.
De goede resultaten van team
4 waren mede te danken aan de
sterke invalbeurten van Lisanne Boos. Zij is gaande het seizoen door haar invalbeurten een
vaste waarde van het team geworden. Volgend seizoen gaat BC
IJmond 4 uitkomen in de 3e klasse, maar eerst gaan ze in februari
nog deelnemen aan de regiokampioenschappen in Almere. Zie ook
www.bc-ijmond.nl.

IJmuiden - Met de wedstrijden tegen de topclubs ‘Samen Sterk’ en het Amsterdamse VAD nog op het programma
had het eerste tiental van Damclub IJmuiden het kampioenschap in de eerste klasse van
de nationale competitie nog in
eigen hand. De wedstrijd tegen
het laag geklasseerde ‘Zaanstreek’ moest nog wel even gewonnen worden.
Was het een off-day of pure onderschatting? Het treffen toonde een collectief falend DCIJ.
Cees Pippel (de dammer met
de hoogste rating) liep al snel in
een niet al te moeilijke combinatie die hem op verlies kwam
te staan. Stella van Buuren en
Conall Sleutel voldeden aan
de verwachtingen en speelden
keurig remise. Feroz Amirkhan
overspeelde zijn opponent en
bracht daarmee de stand weer
in evenwicht. Donkere wolaken
pakten zich voor het team samen toen achtereenvolgens
Cees van der Vlis (tegen de

voormalige DCIJ-er Ruud Holkamp) en Willem Winter gevoelige nederlagen moesten incasseren. Jesse Bos en Martin van
Dijk bleken niet bij machte de
nederlaag af te wenden en remiseerden. De dames in het
Zaanse tiental, Vitalia Doumesh
en Barbara Graas gaven Harrie van der Vossen en Stijn Tuijtel geen schijn van kans om de
stand gelijk te trekken.
,,Het zal niet meevallen het tiental voor de laatste wedstrijden
op te peppen”, aldus tientalleider Winter.
Minder moeite om zijn ploeg
tot het uiterste te motiveren is
de leider van het tweede tiental Klaas de Krijger. Tegen het
combinatieteam van ‘Zaanstreek/Purmerend’ werd zeer
verdienstelijk gelijk gespeeld.
Koos de Vries, Klaas de Krijger en Bram van Bakel verloren,
maar daar stonden overwinningen van vader en zoon Doornbosch en Jacqeline Schouten
tegenover.

Monique: ,,Wij veranderen je leefstijl met een gezonde en eenvoudige methode: ‘de regel van 3’ en
‘de 7 afspraken’. Makkelijk toepasbaar en zonder honger gevoel.”
,,Het is fantastisch om te zien hoe
mensen elke week meer vertrouwen in zichzelf krijgen en leren te
genieten van gezond eten”, aldus
Alies en Monique.
Fit & Slank wordt (deels) vergoed
door vele zorgverzekeraars. Dus
twijfel niet en begin! Voor nadere informatie voor Haarlem en omstreken kun je Alies bereiken via
www.gewichtscoachalies.nl, 0630140763 en voor Heemstede en
omstreken kun je Monique bereiken via www.vitaaljetijd.nl, 0617009302.
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Bedevaart naar Lourdes
vanuit Haarlem

Regio - Wilt U in 2015 ook naar
Lourdes? De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert, in samenwerking met
Stichting Organisatie Limburgse
Bedevaarten, een bus- treinreis
naar Lourdes.
U krijgt de persoonlijke aandacht
en verzorging die een Lourdesreis met de Lourdesgroep zo
bijzonder maakt. Met geestelijke en medische begeleiding
op maat voor gezonde en zieke
mensen. Voor jong en oud.
De busreis is van 1 tot en met
9 juni. Vertrek vanuit Haarlem.
De reis wordt verzorgd door een
reisleidster en twee medewerkers van de Lourdesgroep. Er
gaat ook een pastoraal medewerker mee. Onderweg worden

mooie plaatsen bezocht.
De treinreis vindt plaats van 31
augustus tot en met 7 september. De trein vertrekt uit Maastricht.
Vanuit Haarlem gaat u met een
touringcar naar het station in
Maastricht. De pelgrims die met
het vliegtuig gaan kunnen in
Lourdes in hetzelfde hotel logeren als de bus- en treinreizigers.
Het vliegtuig vertrekt vanaf vliegveld Eindhoven.
Met de trein kunnen ook mensen mee die hulp nodig hebben bij het dragen van de koffers
en eventueel een rolstoel nodig
hebben in Lourdes.
Er gaan 3 zorg-(verpleegsters)
mee met de treinreis.
Mensen die véél zorg nodig hebben kunnen verzorgd worden
in het accueil (verzorgingshuis)
door Nederlandse vrijwilligers.
Er is ook een informatiebijeenkomst met een film en powerpoint-presentatie op zondag 18
januari in de Kerkzaal van de Parochie Joannes de Doper, Amsterdamstraat 59 in Haarlem om
14.00 uur.
Vraag een brochure aan op telefoonnummer 013-5216701, 0642347729, 075-6177605 of 0235246978. Zie ook www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl.

Aikido in regio
Kennemerland

Regio - Iedere maandag-,
woensdag- en donderdagavond
wordt door jong en oud enthousiast getraind bij Aikido Kennemerland in Heemskerk en Velserbroek. De lessen worden verzorgd door Hans Boersma, 3e
dan Aikido.
Boersma over Aikido: ,,Aikido is
een Japanse vechtsport waarbij
je de kracht van de tegenstander
gebruikt. Bij Aikido hebben we
een open houding en proberen
we een mogelijk conflict altijd te
vermijden. Indien een aanval onvermijdbaar is proberen we de
niet agressieve ‘mindset’ vast
te houden om de tegenstander
te overmeesteren met een worp
en/of klem. ‘Ai’ in het woord Aikido is Japans voor harmonie en
dit staat centraal in iedere les.

Door de harmonieuze basis van
Aikido kent Aikido geen competitie-element. Op deze manier
kan iedereen op zijn eigen niveau aan een les deelnemen, zowel mannen als vrouwen. Bij Aikido ben je naast lekker aan het
trainen ook veel mentaal bezig,
wat een extra dimensie geeft aan
de training.’’
Er bestaat altijd de mogelijkheid
tot een gratis proefles of deelname aan een introductiecursus.
Een introductiecursus is vrijblijvend en kost 30,- euro. Na de introductiecursus is er uiteraard de
mogelijkheid lid te worden van
Aikido Kennemerland. Zie www.
aikidokennemerland.nl of neem
contact op met Hans Boersma
(e-mail info@aikidokennemerland.nl/telefoon 06 57558361).

Sociale
wijkteams

Feest bij verloskundigenpraktijk Haarlem-Noord
Regio - De verloskundigenpraktijk Haarlem-Noord aan het Tesselschadeplein 8 in Haarlem viert
feest. Na een uitgebreide verbouwing is het tijd om de deuren
feestelijk te openen. Zaterdag 17
januari is er dan ook de mogelijkheid om tussen 13.30 en 16.00
uur de praktijk te bezoeken. Voor
de kinderen zijn er leuke activiteiten en voor de volwassenen
is er de mogelijkheid met eigen
ogen de praktijk eens van binnen te bekijken.
Het vaste team van de verloskundigenpraktijk
HaarlemNoord bestaat uit: Dieuwke Ottens en Marjon Koster. Zij worden bijgestaan door assistente
Debhora Stoel en vaste verloskundige Mirjam Liebregts, die
hen ondersteunt tijdens bijscholing of vakantie.
De praktijk biedt verloskundige zorg en aanvullende diensten
aan vrouwen en hun partner in
Haarlem en omstreken. Tevens
houden zij spreekuur in het CJG
Bloemendaal. Uitgangspunt in
de zorgverlening zijn de steeds
centraal staande kernwaarden:
betrokkenheid, enthousiasme,
daadkracht en innovatie. Deze
betrokkenheid uit zich in het feit
dat er gezien de kleinschaligheid voldoende tijd en ruimte is
de zorg af te stemmen op de individuele wensen van de zwangeren en hun partner. Tevens is

het mogelijk om meerdere keren met de diverse verloskundigen af te spreken gedurende de
zwangerschap en is het streven
dat iedere net bevallen vrouw alle drie de verloskundigen na de
bevalling in het kraambed zal
zien. Met enthousiasme zetten
zij zich in voor de zorg binnen de
praktijk en bezitten beide verloskundigen specialistische vaardigheden.
Marjon is echoscopiste en versiekundige. Dieuwke verzorgt
kinderwensconsulten, voorlichtingsavonden over pijnstilling tijdens de bevalling en is bijna afgestudeerd als consulent seksuele gezondheid. Daadkracht
uit zich in de zorg naar cliënten die zij terugzien in de waardering van gemiddeld 9,2 voor
de geleverde zorg. Hier worden
zaken als professionaliteit en
kleinschaligheid van de praktijk
meerdere keren genoemd. Innovatief kan de praktijk zeker genoemd worden dit uit zich in
deelname aan projecten binnen
de regio en landelijk op het gebied van de verloskunde, maar
ook het steeds aanpassen en
vernieuwen van de zorg.
Daarnaast is Verloskundigenpraktijk Haarlem-Noord als eerste praktijk binnen de regio
KNOV-geaccrediteerd. Zie ook
www.verloskundigenpraktijkhaarlem-noord.nl.

Lezing ‘De kerk van
Santpoort lag in Schooten’
Santpoort-Zuid - Dinsdag 20
januari houdt Wim van Hooff de
lezing ‘De kerk van Santpoort
lag in Schoten’. In deze lezing zal
Wim van Hooff de streek tussen
Schoten (Haarlem-Noord) en
Jan Gijzen (Santpoort-Zuid) bespreken, in de periode van de late middeleeuwen tot en met de
20ste eeuw. In een gebied met
nu 18.000 inwoners, woonden
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in 1850 ruim 900 mensen. De in
1537 gegraven Jan Gijzen zandvaart vormde tot ver in de 20ste
eeuw een belangrijke ‘weg’. De
lezing duurt van 20.00 tot 22.00
uur, de entree bedraagt 6 euro.
Het adres is: Vereniging Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201, Santpoort-Zuid,
023-5383016, zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Velsen – Voor de invulling van
de sociale wijkteams gaat de gemeente Velsen samenwerken
met Zorgbalans, Sichting Welzijn
velsen, Socius en MEE NoordWest Holland. Er is een overeenkomst gesloten met deze partijen voor het jaar 2015. Deze samenwerking moet een integrale aanpak opleveren. Nieuwe
partijen kunnen tussentijds nog
toetreden. Het Sociaal wijkteam
werkt preventief, signaleert en
biedt kortdurende, lichte hulpverlening. Indien nodig wordt tijdig toegeleid naar passende individuele ondersteuning. Daarnaast legt het Sociaal wijkteam
verbindingen tussen signalerende professionals in de wijk.

Schrijfcafé
IJmuiden - Tijdens het eerste
schrijfcafé van dit jaar wordt
stil gestaan bij alles wat goed
is voor lichaam en geest en wat
ons gelukkig maakt. Iedere derde woensdag van de maand
kun je om 19.00 uur aanschuiven in de bibliotheek om samen met anderen te schrijven.
Het schrijfcafé is geen schrijfcursus, maar een schrijfactiviteit
waarbij in het bibliotheekcafé
wordt geschreven. Schrijfcoach
Martine Winkel geeft creatieve
schrijfopdrachten en zonder te
letten op spelling, grammatica
of zinsbouw vertrouw je daarna
de opkomende woorden en zinnen toe aan het papier. Schrijfervaring is niet nodig: een fijne pen en een mooi schrijfblok
wel. Datum: woensdag 21 januari van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: Bibliotheek Velsen/Leescafé
Dudok, IJmuiden. Doelgroep: iedereen die van schrijven houdt.
Kosten: 15 euro, bibliotheekleden betalen 12,50 euro. Dit is
inclusief koffie of thee. Opgeven: via info@taalwinkel.com of
06-57318983. Voor meer informatie en schrijfinspiratie: www.
taalwinkel.com.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Hammerstein eist passie en strijd
Velsen-Zuid - Telstar begint
vrijdag met een mooi affiche
aan de tweede seizoenshelft.
Het team van Michel Vonk
speelt om 20.00 uur thuis tegen Jong Ajax, dat wordt getraind door oud-international
Jaap Stam. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in Velsen
in een klinkende 3-1 overwinning voor de Witte Leeuwen.
Het incasseringsvermogen van
sponsors en supporters wordt
dit seizoen opnieuw op de proef
gesteld, want Telstar verloor de
laatste vijf competitiewedstrijden van 2014. De laatste overwinning dateert van 31 oktober,
toen MVV met 2-0 werd verslagen. Sindsdien bleef een goed
resultaat uit, met als dieptepunt
het 2-0 verlies in de nieuwjaarswedstrijd tegen de amateurs van
Koninklijke HFC. ,,Daar was ik
echt ziek van’’, zegt commercieel
directeur Steef Hammerstein. ,,Ik
ben de hele maandag van slag
geweest, want hoe leg je zoiets
uit aan je sponsors en supporters? Die verwachten dat spelers
er 100 procent voor gaan en met
modder aan hun broek van het
veld stappen. Dat is nu te weinig

het geval. De tijd is aangebroken
om wat minder lief voor elkaar te
zijn. Want dat lijkt er bij Telstar bij
te horen. Verloren? Nou ja, jammer dan. Hoe goed we het ook
doen met Telstar Thuis in de Wijk
of Telstar Horeca, we zijn in de
eerste plaats een voetbalbedrijf.
Dat is onze corebusiness. Bij Telstar moet het in eerste instantie
om voetbal draaien. Dan krijgt
de rest vanzelf aandacht. Als het
voetbal stopt, dan stopt al het
andere ook. Het is soms alsof
niet iedereen zich dat realiseert.’’
Het voetbal is geen ‘onderbreking van een gezellige avond’,
zoals algemeen directeur Pieter de Waard het een paar jaar
geleden gekscherend noemde.
,,Het kost ons nog steeds moeite om van dat beeld af te komen’’, aldus Hammerstein. ,,Natuurlijk is Telstar in veel opzichten een cultclub, maar we moeten wel serieus en geloofwaardig overkomen. De beleidsbepalers hebben daar een belangrijke rol in. We moeten ons dagelijks verplaatsen in het verwachtingspatroon van onze stakeholders die veel geld, tijd en hartstocht in deze club stoppen en er
daarmee voor zorgen dat hier
nog steeds betaald voetbal ge-

speeld kan worden.’’
Hammerstein hoopt oprecht dat
Telstar de harten van de sponsors
en supporters weer kan veroveren met gepassioneerd voetbal
waarbij de plaggen in het rond
vliegen. Tijdens het trainings-

kamp in Turkije, dat deels door
een sponsor en de spelersgroep
zelf werd gefinancierd, gloorde
hoop toen een zeer overtuigende oefenzege werd geboekt op
FC Volendam, de nummer 4 van
de Jupiler League. Telstar staat

op de 17e plaats, maar kan bij
winst op Jong Ajax (nummer 7)
mogelijk een sprongetje maken
op de ranglijst. ,,Het wordt vrijdag druk, dus daar kan het niet
aan liggen’’, aldus Hammerstein.
(foto: Pieter Hoogeveen)

DJ Miss Behave warmt publiek op

Telstar heeft uw steun
nodig tegen Jong Ajax
Velsen-Zuid - Zoals Steef
Hammerstein in bovenstaande artikel al aangaf is het
hoog tijd dat Telstar de weg
omhoog inzet!
In de eerste seizoenshelft heeft
Telstar meerdere malen kunnen steunen op een goed gevuld stadion. Met de eerste
wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar op de agenda roept
de clubleiding nogmaals op om
de Witte Leeuwen vrijdag a.s.
massaal te steunen tegen Jong
Ajax. Kaarten zijn de hele week
verkrijgbaar via het secretariaat
in het Telstar stadion en op de
avond van de wedstrijd bij de
kassa’s op het voorplein. Vanaf
19.15 uur zal DJ MissBehave op
het veld haar platen draaien en
zo voor een heerlijke voetbalsfeer zorgen. Telstar roept iedereen op om vroeg naar het stadion te komen om zodoende Telstar vanaf de warming up reeds
te steunen! Telstar en Jong Ajax
trappen vrijdag om 20.00 uur af.
Zie ook www.sctelstar.nl.

Voetbalruilbeurs in trek
Velsen-Zuid - Niet alleen voetbalplaatjes, -speldjes en vaantjes vonden een weg naar nieuwe eigenaars, zaterdag in het Tata Steel Stadion. Ook andere ver-

zamelobjecten waren te koop of
te ruil op de tweede Voetbalbeurs Kennemerland. Er waren
veel belangstellenden. (foto’s:
Heleen Vink)
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OV IJmond-voorzitter
positief over 2015

Al 30 jaar
specialistische
zorg voor het
kunstgebit
Velsen - De Tandprothetische
Praktijk van F.W. van der Linde
is al 30 jaar een vertrouwd adres
voor de drager van een kunstgebit. Van der Linde: ,,Sinds het
openen van mijn praktijk 30 jaar
geleden, hebben we duizenden
mensen van hun problemen met
hun kunstgebit af kunnen helpen. In de regio was grote behoefte aan een vakbekwame en
behulpzame kunstgebittenmaker. Na een lange periode van
vechten tegen de bestaande orde, is het beroep tandprotheticus,
sinds de jaren 90 van de vorige
eeuw wettelijk geregeld en heeft
zelfs titelbescherming gekregen. Dit alles geregeld in de wet
BIG (beroepen in de gezondsheidszorg), waarin bevoegdheid
en bekwaamheid wordt geregeld. De tandprotheticus wordt
door alle zorgverzekeraars gezien als een grote en goede aanwinst in de mondzorg. Daarom
wordt uw kunstgebit voor 75 procent vergoed vanuit uw basisverzekering. Door permanente scholing en een goede samenwerking
met diverse tandartsen en specialisten als de kaakchirurg en
implantoloog is het werkgebied
van de tandprotheticus steeds
meer uitgebreid. Eerst werd alleen de volledige gebitsprothesen aangemeten en vervaardigd,
tegenwoordig alle uitneembare
prothetische voorzieningen, zoals frame-prothesen en overkappingsprothesen op implantaten
het zogenaamde klikgebit. Sinds
korte tijd is er met verschillende
collegae uit de regio een weekendreparatieservice opgezet! Als
in het verleden uw kunstgebit onverhoopt in het weekend stuk
ging kon je lang niet altijd ergens terecht. Nu is er een weekendservicetelefoonnummer, 0617776777.’’ Het team van de Tandprothetische Praktijk geeft advies
en staat garant voor een goede
mondzorg voor de prothese-drager. Bel voor een vrijblijvende afspraak 0255-520035 in IJmuiden
of 023-5321972 in Haarlem.

Veel extra’s op Kia
Picanto bij Tinholt
Velserbroek - De laatste vuurpijl om het nieuwe jaar in te luiden is nog maar nauwelijks de
lucht ingeschoten of Kia-dealer Tinholt uit Velserbroek zorgt
opnieuw voor vuurwerk met de
presentatie van de Picanto Xtreme. Deze nieuwste uitvoering
van Kia’s populaire Picanto voert
de lijst van extra’s naar een extreem en ongekend hoog niveau.
De Picanto X-treme is gebaseerd
op de Picanto BusinessLine die
beschikt over een zeer complete
uitrusting met ondermeer handmatige airconditioning, een geintegreerde radio/CD-speler met
Bluetooth connectiviteit, elektrisch bedienbare ramen vóór
en achter, projectiekoplampen
met LED dagrijverlichting, LEDachterlichten, mistlampen, Auto Light Control, centrale portiervergrendeling, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, lederen stuurwiel met
stuurwielbediening en een lederen pookknop.
De uitrustingslijst van de Picanto
X-treme is nu nog completer uitgevoerd door de toevoeging van
een automatische airconditio-

ning (in plaats van handmatige
bediening), sportieve zwarte ‘InnoSkin’ bekleding en hoogglans
zwarte afwerking van stuurwiel
en dashboard inleg.
Aan de buitenkant is de X-treme herkenbaar aan de sportief
gestijlde voor- en achterbumper, sideskirts in carrosseriekleur, een dubbel uitlaatsierstuk,
14” lichtmetalen velgen en privacy glas. Kortom deze aanbieding
mag u gewoon niet missen.
De heer Remco de Hooge van
Kia-dealer Tinholt: ,,Voor de Kia
Picanto X-treme is ook een inruilbonus van kracht van 1.250
euro en komt de X-treme in aanmerking voor de 50/50 deal of
Private Lease promotie-acties.
Bovendien kunt u op een groot
aantal voorraad auto’s nog profiteren van de lagere prijzen van
2014. Wij leveren zowel de driedeurs als de vijfdeurs X-treme in
de kleuren Clear White, Signal
Red, Titanium en Midnight Black
uit voorraad. De Picanto X-treme
1.0 3-deurs kost 11.695 euro en
de Picanto X-treme 1.0 5-deurs
heeft een prijskaartje van 12.195
euro.’’ Zie ook www.tinholt.nl.

IJmuiden - Dinsdag 20 januari bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan de Lange
Nieuwstraat 469. De hele dag zal
deze specialist mensen met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de
werking van de Vibrionveer, een
nieuwe Zweedse uitvoering. Deze
vervangt de klassieke steunzool,
die vaak hard en statisch is. De Vibrionveer heeft een verende werking en activeert de spieren en de
bloedsomloop. Gebruikers lopen
elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit voorkomt vermoeidheid en pijnlijke voeten. Mensen met voetklachten en daaruit
voortvloeiende rugklachten zijn

enthousiast over de Vibrionveer.
De stand van de voet en de holling van de voet wordt verbeterd,
de gevoelige voorvoet wordt ondersteund en de voet kan weer
op natuurlijke wijze afrollen. De
pijn neemt af, spieren en banden
worden krachtiger en een goede
doorbloeding wordt bevorderd.
De Fusegold Vibrionveer heeft een
handzaam formaat en past in bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en ook
andere belangstellenden kunnen
zich laten informeren over deze
Zweedse uitvinding. Dit is geheel
gratis, wel graag van tevoren een
afspraak maken. Leemans is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0255-511117.
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Santpoort-Noord - De ontwikkelingen in de IJmond
brengen enorm veel kansen
met zich mee voor het bedrijfsleven. Dat zei OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer zaterdagavond tijdens het Nieuwjaarsgala op Landgoed Duin &
Kruidberg. ,,Het kan bijna niet
anders of de renovatie van de
Velsertunnel, de aanleg van de
nieuwe grote zeesluis, de investeringen bij Tata Steel en
de aanpassingen van de Averijhaven zullen bedrijven in de
IJmond werk opleveren, zeker
als zij samenwerken.”
De voorzitter van OV IJmond
riep zijn leden op vooral niet
bang te zijn voor de ongemakken die de realisatie van deze
grote projecten met zich meebrengen. ,,We moeten alert blijven, maar de druk die op de infrastructuur wordt gelegd is
van voorbijgaande aard. Uiteindelijk zullen we er voordeel van
hebben. Het is fijn dat we nauw
met RIjkswaterstaat kunnen
samenwerken om de praktische problemen rond de renovatie van de Velsertunnel aan
te pakken. Zo is er met nadrukkelijke input van de ondernemers een bereikbaarheidsplan
gemaakt. Volgens dit plan blijft
de maximale vertraging in de
spits beperkt tot tien minuten.”
Van der Scheer hoopt dat veel
bedrijven meewerken aan het
plan om in 2016, als de Velsertunnel negen maanden dicht
gaat, zoveel mogelijk mensen
aan het fietsen te krijgen.
De komst van het cluster
Maakindustrie binnen de Amsterdam Economic Board, een
krachtige lobbyclub met goede
contacten in Den Haag, noemde Van der Scheer ‘een hoogtepunt’ van het afgelopen jaar.
Deze ontwikkeling sluit goed
aan bij de gelijknamige cluster binnen de OV IJmond. Hij
noemde ook de stijging van het
marktaandeel van de Hollandse Visveiling in IJmuiden (naar
22,5 procent), de groei van de

offshore windactiviteiten en de
uitbreidingsplannen van Daalimpex (Kloosterboer) in Beverwijk. ,,Het wordt steeds drukker
in onze regio en dat is positief
nieuws”, aldus Van der Scheer.
Samenwerken en een goede afstemming zijn daarbij van
groot belang, aldus de voorzitter van OV IJmond. Als voorbeeld noemde hij de havens.
,,Wij zouden het logisch vinden
dat Zeehaven IJmuiden alle havenbekkens in de IJmond zou
beheren en exploiteren.”
Onder de 130 gasten van het
eerste Nieuwjaarsgala na de
fusie tussen HOV IJmond en
OHBU waren ook gedeputeerde Elisabeth Post van de Provincie Noord-Holland en burgemeester Franc Weerwind van
de gemeente Velsen. Laatstgenoemde legde in zijn toespraak
ook de focus op samenwerken.
Niet alleen tussen bedrijven,
maar ook tussen gemeenten.
De nieuwe politieke wind die
sinds de gemeenteraadsverkiezingen door de IJmond
waait, biedt in zijn ogen volop mogelijkheden om het onderzoek naar een verregaande
samenwerking tussen Velsen,
Beverwijk en Heemskerk nieuw
leven in te blazen.
Ondernemers zijn al jaren
voorstander van een fusie van
de IJmond-gemeenten. (foto:
Reinder Weidijk)

‘Contrasten’ op
Buitenplaats Beeckstijn
Velsen-Zuid - Vanaf donderdag 5 februari is de nieuwe tentoonstelling ‘Contrasten’ te zien
op Buitenplaats Beeckestijn.
Acht leden van Kunstkring Fiore
uit Bloemendaal hebben speciaal voor deze expositie ieder een
kunstenaar uitgenodigd waarvan
het werk een contrast vormt met
dat van henzelf.
Deze zestien kunstenaars stellen in paren hun werk tentoon in

de verschillende stijlkamers van
Beeckestijn. De historie van het
hoofdhuis vormt bovendien een
prachtig contrast met het moderne werk.
De openingstijden zijn: donderdag tot en met zondag van 11.00
uur tot 16.00 uur. De toegang
bedraagt 4 euro (kinderen tot
12 jaar gratis). Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl, telefoon
0255-522877.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Lustrum IJmondtrekkers

Bingo- en
loterijavond
IJmuiden - De bingo en loterij in
speeltuin De Veilige Haven is zaterdag 17 januari, aanvang 20.00
uur. Er zijn weer leuke prijzen te
winnen. Woont u in IJmuiden en
heeft u geen vervoer dan kunt u
contact opnemen. U wordt dan
opgehaald en na afloop weer
thuis gebracht. Bel hiervoor met
0255-527010 of 0255-518077. De
opbrengst is voor de speeltuin.

DKV Jeugdnieuws

Hofstede
biljarttoernooi
Velserbroek - Bij het biljarttoernooi van BC de Hofstede leiden In
poule A na twee wedstrijden Velserbroek en Hofstede A, elk met
164 punten. Derde staat het team
van de Dukdalf met 91 punten, gevolgd door het Terras met 74 punten; echter beide teams moeten
nog hun tweede wedstrijd spelen en hebben dus nog volop kansen op een goede klassering in de
poule. De uitslag van de zaterdagwedstrijd was Heerenduinen – Watertoren 81-81 en die op maandag:
Hofstede A – Velserbroek: 85-77.
In poule B werd slechts één wedstrijd gespeeld. Vanwege het onverwachts overlijden van een van
de spelers van IJmuiden werd het
Visserhuis bereid gevonden om
eenmalig IJmuiden te vervangen in
de partij tegen Hofstede B en voorwaar, ze deden het met een 86 – 86
gelijke stand meer dan verdienstelijk. Hierdoor staat de Watertoren
in de poule na twee wedstrijden
met 169 punten riant aan de leiding. Tweede staat Hofstede B met
161 punten. De teams van IJmuiden en Heerenduinen staan derde
(86) en vierde (81) maar moeten
hun tweede wedstrijd nog spelen.
Ook in deze poule zijn er voor alle teams dus nog volop kansen op
een goede klassering. Zaterdag 17
januari worden de volgende poulewedstrijden gespeeld. Gestart
wordt om 9.00 uur door Hofstede B
tegen de Heerenduinen. Om 13.00
uur is de beurt aan IJmuiden en de
Watertoren. Op Maandag 19 januari speelt Dukdalf tegen het Terras;
aanvang 9.00 uur. Op zaterdag 24
en maandag 26 januari worden de
laatste poulewedstrijden gespeeld.
Dan ook zal bekend worden welke ploegen zich voor de finaledag
op 31 januari plaatsen. Op al deze
dagen staat voor belangstellenden
de deur van Wijkcentrum de Hofstede open.

Velsen-Zuid - De korfballers F1
van DKV speelden zaterdag 10 januari tegen Haarlem F2. Een bekende, lastige tegenstander. DKV
verloor de wedstrijd met 2-7. Jurrien en Maud hebben gescoord.
De E1 is het nieuwe jaar meteen
goed begonnen. Met 0-3 achterstand leek het eerst op een verlies
uit te draaien. Maar de E1 speelde
een hele goede wedstrijd en wist
te winnen met 7-3!
De D1 begon goed aan de wedstrijd. De eerste aanval scoorde maar liefst 5 keer. De rest van
de wedstrijd verliep moeizaam. Er
werden weinig kansen gecrëeerd.
De D1 scoorde na rust nog een
keer. Rapid kwam nog terug tot
6-4, maar de winst was voor de
D1.
De C2 speelde tegen Celeritas.
Beide ploegen waren gelijkwaar-

dig aan elkaar. Helaas won Celeritas deze wedstrijd met 2-4. Doelpunten werden gemaakt door
Chenna en Rose-Anne.
DKV C1 speelde afgelopen zaterdag tegen het fysieke Rapid C1.
Door goed als collectief te verdedigen is deze wedstrijd met 8-2
gewonnen. Maaike de Graaf was
deze week zeer trefzeker. Loek
Martens speelde een verdienstelijke wedstrijd.
De B1 is 2015 ook goed begonnen. Ze wonnen met 9-7 van Aurora B2.
DKV heeft ook ruimte voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Dit
zijn de Kangoeroes. Zij klimmen,
klauteren, spelen met een bal en
met elkaar. Ga eens langs met uw
kind op zaterdagochtend in de
gymzaal van De Boekanier. Zie
ook; www.dkv-ijmuiden.nl.

TwirlTeamSoli op tv
Driehuis - De meiden van TwirlTeamSoli hebben op zondag
14 december hun medewerking verleend aan de opnames
voor een nieuwe televisieserie,
De Hollandse School. In dit programma gaan Peter Heerschop,
Viggo Waas en Raoul Heertje
een nieuwe voetbalclub oprichten.
De majorettes waren gevraagd
om te komen optreden tijdens
de feestelijke opening van de
club. Dit gebeurde in voetbalstadion Haarlem. De rijp lag nog op
het grasveld toen de meiden zich
daar om 9.15 uur presenteerden in hun jurkje met panty. Ondanks dat het zonnetje scheen,
was het echt behoorlijk koud.

Gelukkig werden ze goed verzorgd. Ze kregen tussen de opnames door een lekker dekentje
om zich heen en ze hadden ook
een heerlijk warme kleedkamer.
Dat werd allemaal goed verzorgd
door Mike Starink, u misschien
ook nog wel bekend?
TwirlTeamSoli is nu natuurlijk erg
benieuwd naar het eindresultaat,
maar kijkt in ieder geval met veel
plezier terug naar deze bijzondere gebeurtenis. Het gebeurt dan
ook niet elke dag, dat je met Peter Heerschop, Viggo Waas en
Raoul Heertje staat te kletsen.
Het programma De Hollandse
School met de majorettes wordt
op maandag 19 januari om 22.00
uur uitgezonden op RTL7.

IJmuiden - Zaterdag 10 januari
heeft Scoutinggroep de IJmondtrekkers de aftrap gegeven voor
hun zestigjarig jubileum.
Tijdens diverse postenspellen
konden de kinderen puzzelstukjes verdienen. Zo moesten zij
met een bungee-run zo ver mogelijk zien te komen. Wie kon de
bal bereiken of misschien zelfs
nog verder? Ook werd er Reuze
Yenga gespeeld. De stapel met
grote blokken was erg hoog en
in opperste concentratie moesten de jeugdleden blokken uit
de toren trekken zonder dat deze omviel. Dat was niet het enige
grote spel. Wel eens mikado gedaan met palen van 2 à 3 meter?
In de kampvuurkuil mochten de
scouts (11-15 jaar) vuur maken
en hout hakken, waarbij de welpen (7-11 jaar) hielpen met het
opbouwen en aansteken van het
vuur. Nadat het brandde konden
ze smullen van een marshmallow
en worstjes aan een satéprikker.
Kortom, een leuke en afwisselende middag die afgesloten
werd met een bord overheerlijke boerenkool. Tijdens deze

maaltijd werden de scouts uitgedaagd om ter ere van het zestigjarig jubileum van de IJmondtrekkers zelf een mooie herinneringsbadge te ontwerpen.
Het winnende ontwerp van deze wedstrijd wordt dan ook echt
geproduceerd als insigne.
Na de traditionele boerenkoolmaaltijd hebben de jeugdleden
nog gezellig samen naar een film
gekeken waarna deze aftrap van
het nieuwe jaar een feit was! Zie
ook www.ijmondtrekkers.nl.

Stadspark omgetoverd
voor obstakelrun
IJmuiden - Vorige week woensdag hebben atleten van AV Suomi
het stadspark gebruikt voor hun
jaarlijkse Nieuwjaarstraining. De
atleten van de dinsdag- en donderdagavond werden door hun
trainers Ferdy Lankwaarden en
Bob Keuzekamp verrast met deze training.
Bij deze trainingsgroepen is het
al jaren een traditie om de eerste training van het jaar iets bijzonders te doen. Keuzekamp vertelt dat er al veel bijzondere trainingen plaats hebben gevonden.
Van een training met vuurkorven
op het strand tot een rondje om de
kerk op de Grote Markt in Haarlem. De locatie en de aard van de
training worden zo lang mogelijk
geheim gehouden.
De groep werd verdeeld in drietallen en door middel van een band
en een riem aan elkaar bevestigd.
Op deze wijze werden er diver-

se obstakels en oefeningen uitgevoerd. Er was een ronde van
twee kilometer uitgezet kriskras
door het park. De speeltoestellen
zijn die avond op een totaal andere wijze gebruikt. Heuvels en stukken mul zand werden in het donker bedwongen. Er moest ook gerend worden want het parcours
moest tweemaal afgelegd worden. Kracht, teambuilding en conditie waren de pijlers voor deze
training.
Lijkt het je leuk om ook eens te
ervaren hoe het bij de atletiekvereniging gaat? Voor zowel recreatieve lopers als wedstrijdlopers
zijn er trainingsmogelijkheden
om in groepsverband te trainen.
Zo start binnenkort een clinic als
voorbereiding op de marathon van
Rotterdam. U wordt dan in 12 weken klaargestoomd. Wilt u meer
informatie of een keer meetrainen
kijk dan op de site van AV Suomi.
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Donderdag

Zondag

Lezing over Velserbroek door
Wim Bosman over geschiedenis van Velserbroek bij Historische Kring Velsen. Aanvang
20.00 uur. In De Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 27 in Velserbroek.
Toegang voor leden gratis. Nietleden betalen 2,50 euro.
Stadsschouwburg
Velsen:
Jange cabarettalent en grote
namen in ‘Club Sandwich’. Aanvang 20.15 uur.

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Pieter Vermeulen Museum:
Doe- en ontdektentoonstelling
‘Bosranden’. Van 13.00 tot 17.00
uur.
Pianorecital én cd-presentatie Frederic Voorn ‘De Kunst
van de Nocturne’.’ ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

15 januari

Vrijdag
16 januari

Pieter Vermeulen Museum:
Doe- en ontdektentoonstelling
‘Bosranden’. Van 13.00 tot 17.00
uur.
Beeld maken ( gevorderden)
bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Van 13.00 tot ± 16.00 uur. Vanaf 14 jaar. Workshop gaat alleen
door bij 5 deelnemers. Tel. 0235202828
Start 25ste editie Rabobank
Stratenteams voetbal in Velserbroek. Aanvang 18.00 uur. Zie
ook www.stratenteams.nl.
Telstar-Jong Ajax. Aanvang
20.00 uur.
Piano en hobo in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Roman ‘Stoner’ op het toneel.
Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag
17 januari

Hofstede biljarttoernooi in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227
Velserbroek. De ochtendwedstrijden beginnen om 09.00 uur, ‘s
middags om 13.00 uur.
Rabobank
Stratenteams
voetbal in Velserbroek. Van
12.00 tot 23.00 uur. Zie ook
www.stratenteams.nl.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van amateurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Feestelijke opening bij Verlotkundigenpraktijk HaarlemNoord, Tesselschadeplein 8. Van
13.30 tot 16.00 uur is het mogelijk om de praktijk te bezoeken.
Bingo- en loterijavond in
speeltuin De Veilige Haven
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

18 januari

Maandag
19 januari

Internetbankieren met Rabobank in de Centrale Bibliotheek IJmuiden. Van 09.30 tot
11.30 uur.
Numismatische Kring Kennemerland houdt haar bijeenkomst in Het Terras in Santpoort-Noord. Vanaf circa 19.00
uur. Toegang gratis.
Postzegelvereniging IJmuiden houdt haar gezellige clubavond in één van de zalen van
de Adelbertuskerk, Sparrenstraat IJmuiden. Vanaf circa
19.45 uur is iedereen van harte
welkom.
Autismecafé in De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Van 20.00 tot 22.30 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur en van
22.00 tot 22.30 uur.

Dinsdag
20 januari

Voetspecialist bij Leemans
Schoenen aan de Lange Nieuwstraat 469 IJmuiden. Van te voren
een afspraak maken via 0255511117.
Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Lezing ‘Onze Bomen’ door Hans
Schut. Van 19.45 tot 22.00 uur.
Toegang 5 euro, incl. consumptie.

Woensdag
21 januari

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tentoonstelling ‘Nieuwe aanwinsten’, Vriend
& Vijand, de zee geeft, de zee
neemt’ en schilderijen van ama-

teurschildersvereniging Terpen
Tijn die 60 jaar bestaat.
Pieter Vermeulen Museum:
Doe- en ontdektentoonstelling
‘Bosranden’. Van 13.00 tot 17.00
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur winterknutselen. Kosten 1,50.
Voorleesfeest ‘Gewoon Gek’.
Maak een mooi dierenrijmboek.
Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 14.00 tot
15.15 uur. Deelname gratis. Vrijwillege bijdrage welkom. Vrije
inloop.
Schrijfcafé in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden. Van 19.00 tot 21.00
uur. Kosten leden 12,50 euro,
niet-leden 15,-. Inschrijven: info@taalwinkel.com. Thema: ‘Het
gelukkige lichaam’.

Donderdag
22 januari

Ontdek je bieb. Rondleiding
door Eveline. Zij vertelt uitgebreid over de collectie enz. Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 10.00 tot
11.00 uur. Deelname gratis. Inschrijven via de website bibliotheekvelsen.nl.

Renovatie
speelplekken
Velsen – Het Speelplan van
de gemeente Velsen is een investeringsplan voor speelplekken die in aanmerking komen
voor opheffing, vervanging of
herinrichting. Er wordt daarbij
gekeken naar de speelwaarde, de technische staat en de
veiligheid, maar ook naar het
aantal kinderen in een wijk.
Bij de aanleg of herinrichting
van grote speelplekken is altijd sprake van participatie en
inspraak van omwonenden via
een bijeenkomst. Bij kleinere speelplekken of ingrepen
worden omwonenden met een
brief op de hoogte gesteld van
de plannen.
In IJmuiden worden de volgende speelplekken gerenoveerd:
Verbrande Vlak, Langevlak,
Leeuweriklaan, Herenduinweg/
hoek Velserduinweg, Koningsplein, Venusstraat/Eenhoornstraat.
In Velserbroek staan de volgende speelpleinen op de lijst: Binnenweid/Krommeweid, Bagijnenkamp, Floraronde/Zwanebloembocht en Pijpbloem. Op
het Kampens Kampje staat een
speeltoestel op de lijst om te
worden vervangen. In VelsenNoord worden twee speelplekken, aan de Ladderbeekstraat
en de Zeeuwstraat gerenoveerd.
In Santpoort-Zuid wordt de
speelplek aan de Kluyskenslaan gerenoveerd. Per speelplek lopen de kosten voor de
renovatie tussen de 10.000 en
45.000 euro. De totale kosten
voor de plannen zijn 653.000
euro. De genoemde speelplekken worden nog in 2015 gerenoveerd.

Bekendste broodje
shoarma terug in IJmuiden
IJmuiden - Josry en Annelies zijn
terug in IJmuiden, de plaats waar
het 35 jaar geleden allemaal begon. Het bekende horecakoppel
opende in december hun tweede
zaak DingesExpress op het Moerbergplantsoen 1a.
DingesExpress is gespecialiseerd
in het afhalen en bezorgen van
broodjes en vleesgerechten, terwijl gasten in DingesPoort in Santpoort-Noord terecht kunnen voor
een uitgebreid diner. DingesExpress is dagelijks geopend van
12.00 tot 22.00 uur (maandag gesloten). Bestellen kan via 0255515704, www.dingesexpress.nl en
Thuisbezorgd. De bezorgers rijden vanaf 17.00 uur, maar bedrijven kunnen in overleg afspraken
maken over bezorgen tijdens de
lunch.
Op de afhaal- en bezorgkaart
staan diverse gerechten waar Josry en Annelies al jaren bekend
om staan, zoals een broodje ali
kip, shoarma speciaal en het party pakket. ,,Sommige mensen vragen of ze bij DingesExpress ook
de tournados Jos kunnen bestellen, maar daarvoor moeten ze toch

echt naar Dinges Poort komen’’,
lacht Josry. Hij is chef-kok van het
restaurant in de Hoofdstraat, terwijl Annelies in IJmuiden de boel
regelt. Om de opening van DingesExpress een extra feestelijk
tintje te geven, komen de bezorgkosten bij bestellingen na 20.00
uur te vervallen. Dit bespaart klanten 2 euro op hun bestelling.
Josry en Annelies openden 35 jaar
geleden de legendarische shoarmazaak Baba op Plein 1945. Dat
was voor veel IJmuidenaren hét
adres om na het stappen ‘een
broodje’ te eten. In 1989 werd Baba verkocht en Eetcafé Dinges geopend. Dit was ruim 15 jaar één
van de gezelligste eetcafés in
IJmuiden. In deze periode zette
Annelies ook Pizzaria Mona Lisa
op. In 2003 werd Dinges verkocht.
De volgende stap was de overname van Restaurant Amusant in
Santpoort-Noord, dat werd omgedoopt tot Restaurant DingesPoort.
In 2013 ging Dinges failliet, maar
met de komst van DingesExpress
is het bekendste broodje shoarma
terug van weggeweest in IJmuiden.

Nog meer feest in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Stadsschouwburg Velsen luidt 2015 knallend in! Nog
steeds viert de Grande Dame aan
de Groeneweg dat zij maar liefst
75 jaar lang al vertier biedt aan
heel Velsen en daarbuiten. Het
jubileum wordt nog op een aantal momenten groots gevierd.
Bijvoorbeeld op vrijdag 6 februari als cabaretiers Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten
een unieke jubileumshow vol cabaretvrienden speciaal voor Velsen spelen.
Meesterpianist Jeroen van Veen
laat op zondag 15 maart ’s middags sportievelingen spinnen op
klassieke muziek. Daarna laat
Van Veen de mooiste filmmuziek uit zijn vleugel klinken. De
bijzondere samenwerking tussen diva Liesbeth List en Brelvertolker Filip Jordens weerklinkt
op woensdag 18 maart. In het

weekend van 28 en 29 maart is
de schouwburg voor heel even
weer het filmpaleis Rex als er een
nostalgische filmavond is te zien
op zaterdag, vol Polygoonbeelden en variété. Op zondagmiddag herleeft Marlene Dietrich.
Hollywood ligt voor even aan het
Noordzeekanaal. Vanaf vrijdag 17
april staat Stadsschouwburg Velsen helemaal in het teken van
Orkater. De theatermakers van
het gezelschap woonden vroeger met hun gezin – vader Peter
van Warmerdam werd in 1966 toneelmeester – boven de schouwburg en kennen het gebouw nog
op hun duimpje.
Kaarten voor de genoemde voorstellingen (alleen Erik & Diederik
is uitverkocht, maar de wachtlijst
is open) zijn online te bestellen
via www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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Open repetitie
Voices

Velsen-Zuid - Zaterdag 24 januari viert sportvereniging Full
Speed haar 60-jarig jubileum in
Clubhuis de Voltreffer in VelsenZuid.
De receptie is van 15.30 tot 17.30
uur. Gratis parkeren kunt u bij
het pompstation aan de Minister van Houtenlaan bij Tata Steel
Stadion. In het verleden (sinds
1955) van Full Speed staat ver-

meld damesvoetbal, handbal en
streethocky. Tegenwoordig is er
darten, klootschieten en klaverjassen. Deze sporten zijn gezond
(financieel en lichamelijk) en gezelligheid en veiligheid staan
voorop. Full Speed is een veelzijdige vereniging met een clubblad, Break Out. Nieuwe leden
zijn altijd welkom. Meer weten?
Bel 0255-518648.

Familiemusical ‘Kikker
is jarig’ in Schouwburg

IJmuiden - Vrijdag 23 januari houdt Zanggroep Voices een
open repetitie voor iedereen die
zin heeft om ook lekker te gaan
zingen. Ga sfeer proeven, kijk hoe
een repetitie eraan toe gaat of doe
meteen gezellig mee. Misschien
ben je wel zó enthousiast dat je lid
wilt worden. Dat kan. Zowel bij de
dames als bij de heren zijn enkele plaatsen beschikbaar. Het adres
van de repetitieruimte is Fidelishof
30 in IJmuiden. De repetitie begint
om 20.15 uur. Om 21.15 uur wordt
koffie of thee gedronken en daarna gaan ze nog een uurtje door.
Meer weten of aanmelden? Bel
023-5490660. Zie ook www.zanggroepvoices.nl.

Felisenum
schaaktoernooi
Velsen-Zuid - Gymnasium Felisenum houdt op donderdag 29
januari van 13.30 tot 16.15 uur het
Felisenum Interscholair Schaaktoernooi. Dit toernooi is bedoeld
voor basisschoolleerlingen van
groep 5 tot en met 8. De leerlingen spelen onder het genot van
een hapje en een drankje schaak
tegen elkaar. Het belooft een gezellige middag te worden. Iedere
deelnemer speelt evenveel partijen en voor iedere deelnemer is na
afloop een prijs beschikbaar.

Munten

Velsen - Theater Terra maakte
al eerder van de bekende boekjes van Max Velthuijs heerlijke
en hartveroverende familiemusicals. Omdat het dit jaar precies 25 jaar geleden is dat het
eerste Kikker-boek verscheen,
is het tijd voor een nieuwe musical: ‘Kikker is jarig’, voor kinderen vanaf 4 jaar.
Op woensdag 28 januari (15.00
uur) komen Kikker en zijn
vriendjes naar de Stadsschouwburg Velsen om Kikkers verjaardag te vieren. Maar de vrolijke
jarige Kikker wordt steeds minder vrolijk. Hij denkt namelijk dat
zijn vrienden Haas, Eend, Rat
en Varkentje zijn verjaardag zijn
vergeten. Terwijl zijn vrienden

een verrassingsfeest voorbereiden, sjokt de jarige job de wijde wereld in op zoek naar nieuwe vrienden die geen verjaardag vergeten. Natuurlijk komt
alles goed en mogen de kinderen meehelpen met de verrassing voor Kikker.
De familiemusicals van Theater
Terra met metershoge poppen
zijn kwalitatief van hoog niveau
en al ruim tien jaar produceert
het gezelschap succesvol én internationaal Kikkervoorstellingen. Ook de pers is lovend over
‘Kikker is jarig’ en deelde ruim
sterren uit. Prijs: 15 euro. Kaarten
zijn online te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. (foto:
Joey Buddenberg)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Santpoort-Noord - Maandag 19
januari houdt de Numismatische
Kring Kennemerland haar maandelijkse bijeenkomst in Het Terras. Op deze avond een veiling
met vele interessante kavels, die
men voorafgaande aan de veiling
kan bekijken. Ook zal Raymond
van Oosterhout uit Papendrecht
een lezing houden over de munten van de kruisvaarders. Vanaf
circa 19.00 uur is de zaal open,
toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom. Meer weten?
Bel 023-5383754 of 06-26404240.

Beeckestijn
Cross
Velsen-Zuid - Atletiekvereniging Suomi houdt zondag 25 januari de Runnersworld Beeckestijn Cross. Dit is de vijfde cross
in het Runnersworld Cross Circuit. Over een prachtig parcours
kun je de afstanden 6,3 of 9,3 kilometer lopen. Ook kunnen de
pupillen en junioren meedoen
met de loop over respectievelijk
1,6 of 3,3 kilometer. Tot en met
22 januari kunnen hardlopers
zich voorinschrijven op www.inschrijven.nl. Na-inschrijving kan
tot een kwartier voor aanvang
van de wedstrijd bij Voetbalvereniging IJmuiden, Tolsduinerlaan
8, Velsen-Zuid. Zie ook www.
avsuomi.nl.

Opzwepende klankenspel met Flairck in Velsen
Velsen - Flairck heeft vanaf
de jaren ’80 al veel succes met
hun akoestische muziektheater
en reist tot op de dag van vandaag de hele wereld over. Hun
originele, instrumentale muziek,
waarin een klassiek-romantische
inslag wordt gecombineerd met
invloeden uit de Keltische muziekcultuur, is op vrijdag 30 januari (20.15 uur) te zien en horen
in de Stadsschouwburg Velsen.
Flairck is terug in oerbezetting,
het muzikale hart van de groep
wordt weer gevormd door de
muzikanten van het eerste uur:
oprichter Erik Visser en medeoprichter Peter Weekers. Aangevuld met violiste Sylvia Houtzager – ook al lang van de partij –
en de Mexicaanse bassist Pablo
Ortiz. De haren zijn misschien
wat grijzer, maar de vingers gaan
nog steeds vliegensvlug over de

instrumenten. Flairck heeft geen
groots of uitbundig decor nodig,
de muziek staat centraal. Daarvoor nemen de musici een onbekend maar groot aantal gitaren,
dwarsfluiten en panfluiten mee,
aangevuld met een viool en een
harp, een blokfluit en een doedelzak.
De show is getiteld ‘The Lady’s
back!’, zowel een verwijzing naar
Houtzager als naar een van de
eerste succesnummers van de
groep: ‘Variaties op een dame’
uit 1978. Met het verstrijken van
de tijd is de muziek van Flairck
tijdloos gebleken. Ze laten een
selectie uit het enorme oeuvre
horen van het gezelschap, maar
liefst 250 tracks op 23 cd’s.
Prijs: vanaf 26,50 euro. Kaarten
voor Flairck zijn online te bestellen via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Stadsschouwburg Velsen

‘Blauwdruk voor een
nog beter leven’
Velsen - Een van de beste toneelgezelschappen van ons land,
het Nationale Toneel, strijkt op
dinsdag 27 januari (20.15 uur)
neer in de Stadsschouwburg Velsen voor een avond intens toptoneel met ‘Blauwdruk voor een
nog beter leven’. In de hoofdrollen
steracteur Jeroen Spitzenberger
(bekend van de tv-serie ‘Divorce’
en voor het laatst te bewonderen
bij dit gezelschap), Anniek Pheifer (onder andere ‘De Prooi’ en
‘Penoza’) en Matteo van der Grijn
(‘Soldaat van Oranje’).
‘Blauwdruk voor een nog beter leven’ gaat over drie jonge kunstenaars, Hilde, Otto en Leo, met torenhoge standaarden voor zichzelf, de kunst en de liefde. Kunnen ze deze autonomie vasthouden of wint het stiekeme verlangen naar stabiliteit en commercieel succes?
Een nieuw en verontrustend
grappig stuk van de hand van
dichter en romanschrijver Ilja Leonard Pfeijffer, die afgelopen mei
de Libris Literatuurprijs won voor

zijn boek ‘La superba’. Voor het
toneelstuk liet Pfeiffer zich inspireren door ‘Design for Living’
van Noel Coward uit 1932. Hij gebruikte de thematiek voor een
modern, grappig en gelaagd drama over keuzes waarvoor wij ons
dagelijks gesteld zien.
Toegang vanaf 26,50 euro. Kaarten zijn online te bestellen via
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
(foto: Kurt Van der Elst)
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Autismecafé

Wethouder geeft
aftrap voor Vissenloop
IJmuiden - Vorige week woensdag vond bij de KNRM in IJmuiden de officiële aftrap plaats
voor het regionale wandelevenement ‘Vissenloop’ dat op zondag 31 mei zal plaatsvinden. Dit
wandelevenement heeft als doel
veel geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding.
Voorzitter van KWF-Velsen, Fred
van Dam, benadrukte in zijn
openingswoord nogmaals het
belang van voldoende geld voor
kankeronderzoek. ,,Mede dankzij voortdurend onderzoek genezen gelukkig steeds meer mensen die aan deze ziekte lijden en
om deze onderzoeken verder te
kunnen financieren gaan wij dit
wandelevenement organiseren’’,
aldus Van Dam. ,,Onze dank gaat
in dit kader onder meer uit naar
de KNRM die, als sponsor, hun
hoofdkantoor in IJmuiden belangeloos openstelt voor zowel start
als finish van dit evenement.’’
Aansluitend stak een trotse wethouder, Annette Baerveldt, haar

waardering voor de organisatoren en de vrijwilligers van dit
wandelevenement niet onder
stoelen of banken. ,,Jullie zijn
echte kanjers om een dergelijk
groot evenement te organiseren.
Ik vind het heel knap wat er in
zo’n korte tijd al tot stand is gekomen. En voor wandelend Nederland is het een mooie gelegenheid om nu eens nader kennis te maken met mooi IJmuiden,
zijn havens en zijn bedrijvigheid. Dit goede doel past eveneens prima in het streven van de
gemeente om het toerisme naar
onze IJmondregio te bevorderen.
Ik hoop, maar ben er eigenlijk
van overtuigd, dat dit wandelevenement een geweldig succes
gaat worden, dat ook de komende jaren een vervolg zal krijgen.’’
Deelnemers kunnen kiezen uit
5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer
waarbij de 5 kilometer (Guppenloop) bedoeld is voor jongeren,
verenigingen en scholen. Zie ook
www.vissenloopijmuiden.nl.

Lezing bomen in PVM
Driehuis - Altijd al alles willen
weten over bomen? Op dinsdag
20 januari om 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur (met pauze) vindt
er een interessante lezing plaats
in het Pieter Vermeulen Museum aan Driehuizerkerkweg 34d in
Driehuis.
Hans Schut, van huis uit historisch
geograaf, docent aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie en ecologie vertelt met behulp van beeld
en geluid over de cultuurhistorische aspecten van bomen. De Keltische boomkalender, het boomalfabet van de druïden, bomen in de
Bijbel en in de mythologie komen
voorbij. Ook is er aandacht voor
zijn boek ‘Onze Bomen’, dat hij in
de lezing als kapstok gebruikt. In
de pauze en na afloop is het mogelijk om het boek voor 19,95 euro
aan te schaffen. De door het museum ontwikkelde bomenroute,
een GPS-tocht met leuke wetenswaardigheden langs de 21 bomen
van de Keltische Bomenhoroscoop, ligt ter inzage en kan na afloop geboekt worden.
De kerstboom is uit de meeste
huizen net verdwenen, maar Hans
tuigt hem hier symbolisch weer op.

Kortom er wordt geboomd over
‘onze bomen’ ver weg en dichtbij.
De kosten voor de lezing, inclusief entree en consumptie bedragen 5 euro. Vrijwilligers en Vrienden van het museum mogen gratis
naar binnen. Aanmelden is wenselijk en kan tot en met 20 januari
12.00 uur op info@pieter-vermeulen-museum.nl. Zie ook www.pieter-verrmeulen-museum.nl.

Velserbroek - Autismecafé Velsen gaat op 19 januari in op het
thema: Autisme en vriendschappen en relaties. Het aangaan en
onderhouden van vriendschappen en relaties is voor zowel volwassenen als kinderen met autisme ‘topsport’. Het niet uitgenodigd
worden voor verjaardagsfeestjes en buitengesloten worden op
school of werk kunnen een gevoel
van eenzaamheid en ‘anders zijn’
geven. Wat heb je nodig om een
vriendschap te sluiten? In hoeverre kun je hiervoor ‘trucjes’ leren? Wat kunnen ouders doen om
vriendschappen te ondersteunen?
Hoe gaat het met verliefdheid op
iemand met of zonder autisme?
Gespreksleidster Mariska Krab
gaat deze avond met Jellienke
Winters (ervaringsdeskundige) en
Adriaan Kievit (kinder- en jeugd
neuropsycholoog van Lorentzhuis
in Haarlem) in gesprek over onder
andere deze vragen rond het genoemde thema. Er is ruime gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen aan de gasten en
om persoonlijke ervaringen te delen. Voor wie: ouders, familieleden en andere belangstellenden.
Datum: maandag 19 januari, van
20.00 tot 22.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur en van 22.00-22.30
informeel samenzijn. Plaats: De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227
te Velserbroek. De toegang is gratis. Meer wetenm? Mail naar velsen@autismecafe.nl.

Bas Wit geslaagd voor
zwarte band jiu-jitsu
IJmuiden - Voor het eerst sinds
15 jaar is er weer eens een lid
van ABC Kops IJmuiden geslaagd voor de eerste dan zwarte band jiu-jitsu. In die tijd ging
het hele examensysteem op de
schop en dat vergde zeer veel
aanpassingen.
Bas Wit, 26 jaar, slaagde na een
intensieve zoektocht en hulplijnen voor zijn zwarte band. Samen met trainer Jos Kops werden de 12 thema’s steeds duidelijker en was het resultaat ruim
voldoende om te slagen voor de
Danexamen Commissie Jiu-Jitsu van de Judo Bond NoordHolland. Samen met zijn partner

Sander Koman, die er een jaar of
tien tussenuit was geweest, wist
Bas een goede vorm te vinden
waarmee hij slaagde.
Een tweede partner, Alex Zijlstra, waarmee Bas al jaren traint,
kwam ook voor het laatste thema in actie. Dit is een opdracht
waarbij je je dient te kunnen verdedigen tegen twee aanvallers,
waarbij ook stok en mes ingezet werden.
Nu Bas geslaagd is, staan er
nog ongeveer tien jiu-jitsu bruine banders van ABC Kops op de
nominatie om op te gaan voor
hun zwarte band. En als er eenschaap over de dam is....

Ulehake
sponsort EHBZ Nieuwe cd Frederic Voorn
IJmuiden - Bouwbedrijf Ulehake, Ampèrestraat 1h in IJmuiden heeft een fantastische bedrag gedoneerd aan het EHBZ
team in Velsen, namelijk een bedrag van 472,30 euro. Dit bedrag
is bereikt door sponsoring van 1
euro per verkochte kerstboom en
geld dat door bezoekers en klanten bij het bouwbedrijf werd gedoneerd in een spaarpot van het
EHBZ. EHBZ is Eerste Hulp bij
Zeehonden, de hulpdienst die 24
uur per dag standby staat voor
aangespoelde of zieke zeezoogdieren. Het sponsorbedrag vormt
een prachtige start voor EHBZ.
Bouwbedrijf Ulehake en alle gevers worden bedankt namens de
zeezoogdieren en het team.

Postzegels
IJmuiden - Maandag 19 januari is er weer een gezellige clubavond, georganiseerd door Postzegel Vereniging IJmuiden. Op
deze avond is er natuurlijk voldoende gelegenheid voor het
snuffelen in de 5-centsboeken
en voor alles wat met postzegels te maken heeft. Locatie is
één van de zalen van de Adelbertuskerk aan de Sparrenstraat,
IJmuiden. Vanaf circa 19.45 uur
is men van harte welkom. Meer
weten, bel 06-41804330, na
18.00 uur.

Concert hobo en piano
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrijdag
16 januari om 20.00 uur staat het
programma in ‘t Mosterdzaadje
in het teken van prachtige koorwerken bewerkt voor hobo en piano. De pianiste en dirigente Karen van Dellen vormt samen met
hoboïste Machteld van Duyn het
duo Senza Voce. Uitgevoerd worden een mis van Gyorgi Orban,
psalmen van Srul Irving Glick,
Hebreeuwse liefdesliederen van
Eric Whitacre en Winterliederen
van Tom Dicke. Machteld van
Duyn speelt in dit concert hobo,
hobo d’amore en althobo.
Zondag 18 januari om 15.00
uur presenteert pianist Frederic Voorn zijn spiksplinternieuwe cd met de titel ‘De kunst van
de Nocturne’ in ‘t Mosterdzaadje. Op het programma nocturnes
van Field, Chopin, Glinka, Balakirev, Arensky, Tchaikovsky, Scriabin, Alkan, Gutmann, Fauré en
Debussy.
Ook zijn eerder uitgebrachte cd’s
getuigen van een goede smaak
en bijzondere keuzes. Opmerkelijk van deze nieuwe cd is dat de
opnames zijn gemaakt in ‘t Mosterdzaadje. Na afloop is er gelegenheid tot het laten signeren

van de cd’s.
‘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 wenselijk. Zie www.mosterdzaadje.nl.
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Draag kandidaten voor!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen 2014?
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 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; de sporter
wordt dan individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens
team is, inclusief alle niet-Velsense leden.

De 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 Trainer /
Coach van het jaar 2014. De winnaars worden bekendgemaakt
op het Sportgala op vrijdag 10
april in het Thalia Theater.

Bent u of kent u iemand die - of een
team - aan onderstaande voorwaarden voldoet? Neem dan vóór 21 februari 2015 contact op met Simon
de Weers van afdeling Sportzaken
van de gemeente Velsen via 0628302505 of e-mail sweers@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen
haar sportkampioenen en worden
andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag
hem of haar of een heel team voordragen.
Er zijn zes categorieën: sportman,
sportvrouw, sportploeg, talent,
master en trainer / coach. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt
plaats op vrijdag 10 april a.s. in het
Thalia Theater in IJmuiden. De
presentatie van het Sportgala is in
handen van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Europees
kampioenschap.
c) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Wereldkampioenschap.
d)Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een wedstrijd
van vergelijkbaar niveau als de
punten onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h)Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Nominaties moeten vóór 21 februari 2015 worden doorgegeven aan
Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen, Postbus 465,
1970 AL in IJmuiden. Of via telefoonnummer 06-28302505 of email sweers@velsen.nl. Zie ook
www.sportgalavelsen.nl
Partners Sportgala Velsen: Rabobank, BBN Adviseurs, Nijha en Sika. (foto: Reinder Weidijk)

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!
Hebt u vragen over de veranderingen in de zorg? Wethouders Baerveldt, Verkaik en Te
Beest staan in januari 2015 op
de weekmarkten in SantpoortNoord en in IJmuiden. Bij hun
informatiekraam kunt u vragen stellen en informatie krijgen over de zorg-, werk- en inkomenstaken die de gemeente
overneemt van het Rijk.

Hulp en ondersteuning dichtbij
– dat wil de gemeente bereiken.
Dus ook wethouder Annette Baerveldt (Jeugdbeleid), Arjen Verkaik (Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid) en Robert te Beest
(Wet Maatschappelijke Dienstverlening). Zij gaan de straat op
om uw vragen te horen, te beantwoorden en met u in gesprek te
gaan. Er zijn ook medewerkers van
de gemeente en het Sociaal Wijkteam bij, die goed op de hoogte zijn
van de veranderingen.
Informatiekraam
Er is veel veranderd in de wetgeving, maar mensen die hulp nodig
hebben blijven dit krijgen. In 2015

gaat de gemeente vooral met mensen in gesprek. Heeft u vragen?
Kom naar de informatiekraam op:
• Vrijdag 16 januari van 09.00 tot
13.00 uur op de weekmarkt in
Santpoort-Noord.
• Donderdag 29 januari van 09.00
tot 13.00 uur op de weekmarkt in
IJmuiden.
Op vrijdag 9 januari waren wethouder Baerveldt en Te Beest al in
Velsen-Noord om met bewoners te
praten.
Zorgloket
Heeft u vragen maar kunt u niet
naar de weekmarkt? Kom dan
langs op het speciale zorgloket in
het gemeentehuis. Dat is tot 15 januari open van maandag tot en
met donderdag tussen 10 en 12
uur, en tussen 2 en 4 uur. Ook op
alle andere openingstijden van het
gemeentehuis kunt u met uw vragen terecht. Of u belt 140255 (zonder netnummer!) of kijkt op www.
velsen.nl onder het kopje ‘Hoe verandert mijn zorg’. (foto: Reinder
Weidijk)
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Werkzaamheden
aan Schipbroekerbeek
Op zaterdag 24 januari is een
deel van de Santpoortse Dreef
afgesloten door werkzaamheden aan de Schipbroekerbeek.
Het gaat om het stuk tussen de
rotonde Hagelingerweg en de
op- en afrit van de N208 richting Santpoort-Noord. Er komen borden voor de omleidingsroute.

Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 januari 2015 wordt er
gewerkt aan de Schipbroekerbeek op het gedeelte tussen de rotonde Hagelingerweg en de open afrit van de N208. Dit is de watergang die hier langs de Santpoortse Dreef ligt.
Het werk wordt op 22 en 23 januari voorbereid. Op zaterdag 24 januari wordt een deel van de beschoeiing weggehaald en wordt
een ‘natuurlijk’ grondtalud aangelegd. Ook worden er op drie

plekken keien in de beek gelegd.
Deze ingreep moet de natuurwaarde van de beek verbeteren. Waardevolle bloemen, planten en dieren hebben meer kans
van overleven op natuurlijke oevers. De keien in de beek zorgen
voor variatie in de beekloop en
de doorstroming; ook dit vergroot
de natuurwaarde. De werkzaamheden komen voort uit het Landschapsbeleidsplan Velsen.
Voor de werkzaamheden op 24
januari moet de gemeente het gedeelte van de Santpoortse Dreef
afsluiten: het stuk tussen de rotonde Hagelingerweg en de open afrit van de N208 in de richting naar Santpoort-Noord. De
wegomleiding wordt aangegeven
met borden.

155-Red-een-bedrijf

Hulp aan ondernemers
Hoe komen we tijdig in gesprek
met ondernemers die in zwaar
financieel weer zitten, of daarin dreigen terecht te komen? Op
dat punt gaan de gemeente Velsen en het IMK samenwerken, zodat ze het plaatselijke middenen kleinbedrijf kunnen ondersteunen.

Veel ondernemers in nood zoeken te
laat (financiële) hulp bij de gemeente – uit schaamte of onwetendheid.
Voor hen is er nu een website en een
telefoonnummer, waar ze gemakkelijk om hulp kunnen vragen. Een adviseur van het IMK gaat direct samen met hen aan de slag om naar
oplossingen te zoeken. Immers, als
een ondernemer (te) laat aanklopt,
kan dit leiden tot een faillissement

of schuldsanering. Wethouder Arjen Verkaik: “Ondernemers kunnen
het financieel zwaar hebben; ook die
willen we ondersteunen waar we
dat kunnen.”
Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf ) begeleidt ondernemers van start tot bedrijfsbeeindiging – in goede en in slechte
tijden. Het IMK werkt intensief samen met gemeentelijke organisaties
en financiële instellingen.
Ondernemers uit Velsen die vrezen
voor de continuïteit van hun onderneming kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 0 155, of 24 uur per dag
via internet: www.155.nl (foto: IMK)

Grof huishoudelijk afval
Aftrap voor Vissenloop
Op 7 januari kreeg wethouder Annette Baerveldt de eerste vlag met
het Vissenloop-logo overhandigd
van voorzitter Fred van Dam. Dit
was de aftrap voor het wandelevenement ‘Vissenloop’ dat op 31 mei
in IJmuiden wordt gehouden.

De Vissenloop wil mensen kennis laten maken met het veelzijdige en
wonderbaarlijke havengebied van
IJmuiden én geld inzamelen voor de
Kankerbestrijding als onderdeel van
de actie ‘Sta op tegen kanker’. De wandelaars zullen veel mooie en karakteristieke plekken tegenkomen tijdens
dit evenement op zondag 31 mei 2015.
Deelnemers kunnen kiezen uit zes af-

standen: 5, 10, 15, 20, 25 en 40 km. De
5 km (Guppenloop) is speciaal voor
jongeren, verenigingen en scholen,
maar is natuurlijk ook toegankelijk
voor anderen. Start en finish van elke
afstand is het terrein van de KNRM.
De organisatoren – KWF Kankerbestrijding Velsen – zouden graag willen dat de Vissenloop IJmuiden uitgroeit tot een jaarlijks groot wandelevenement en dat het een vaste plek
krijgt tussen alle andere grotere wandeltochten die jaarlijks worden georganiseerd. Meer informatie op www.
vissenloopijmuiden.nl. De inschrijving begint donderdag 15 januari. (foto: Reinder Weidijk)

In Beverwijk is een afvalbrengstation gekomen. Inwoners van
Beverwijk, Heemskerk en Velsen kunnen hun grof huishoudelijk afval daar gratis inleveren. Er
is geen limiet meer van 500 kilo;
ook niet meer bij het afvalbrengstation in Velsen-Zuid.

ABS Beverwijk ligt aan de Binnenduinrandweg op het BUKO bedrijventerrein in Beverwijk. ABS Velsen ligt aan de Amsterdamseweg 10
in Velsen-Zuid. De openingstijden
van beide locaties zijn maandag t/m
vrijdag van 09:00 uur - 17:00 uur en
zaterdag van 09:00 uur - 15:00 uur.
Inwoners van Velsen kunnen er terecht met maar liefst achttien verschillende soorten afval: van metaal,
hout, afgedankte huisraad en tuin-

meubelen tot snoeiafval en kapotte elektrische apparaten. Daarnaast
wordt in Beverwijk gebouwd aan
een speciale ruimte voor de kringloopwinkel. Inwoners kunnen daar
naar verwachting in maart terecht
met spullen die hergebruikt kunnen
worden. De gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Velsen en HVC vinden
het belangrijk afval goed te scheiden. Door uw afval goed te scheiden,
draagt u bij aan het behouden van
(soms) schaarse grondstoffen.
Bedrijven kunnen alleen nog op
ABS Velsen-Zuid terecht met grof
bedrijfsafval en bouw- en sloopafval.
Voor vragen kijk op www.hvcgroep.
nl of bel 0800-0700 (klantenservice).

Infopagina
15 januari 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Hoogheemraadschap en gemeente werken aan water
Het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Velsen willen het onderhoud aan sloten en
watergangen efficiënter uitvoeren en de samenwerking verstevigen. Hoogheemraad van Rijnland Hans Pluckel en wethouder
Openbare Werken van de gemeente Velsen Floor Bal legden
dat op 7 januari 2015 vast in een
overeenkomst.

Het onderhoud komt nu voor een
belangrijk deel bij Rijnland te liggen. Rijnland en Velsen zorgen zo
voor een heldere verdeling van onderhoudstaken, die nu nog versnipperd en niet eenduidig zijn geregeld. Het gaat dan om het jaarlijks
schoonmaken van de sloten en het
periodiek baggeren van de watergangen. Het onderhoud van beschoeiingen en de oevers langs de
sloten blijft bij de eigenaar van de
aanliggende grond. Vaak is dat de

gemeente, maar als het achtertuinen zijn die aan water grenzen,
kunnen dat ook huiseigenaren zijn.
De sloten en beken die worden
overgedragen zijn de Schipbroekerbeek en de sloten in Velserbroek. Ook het inlaatgemaal Lange Sloot aan de Grote Buitendijk
wordt vernieuwd. Door herstel van
het gemaal zal de waterkwaliteit,
die nu al erg goed is, verder verbeteren. De gemeente gaat het onderhoud uitvoeren van de Bosch Beek
die door het Burgemeester Rijkenspark stroomt. Deze beek heeft een
recreatieve functie die beter past
bij de taken van de gemeente.
Hoogheemraad Hans Pluckel –
rechts op de foto – is blij met deze overeenkomst: “Doordat wij
nu een groter werkpakket op de
markt kunnen zetten zullen de kosten voor de burger omlaag gaan’’.

Ook wethouder Floor Bal is tevreden: “Wij werken al langer goed samen met het hoogheemraadschap
en zijn blij dat deze samenwerking

nu zijn vruchten afwerpt”. (foto: gemeente Velsen)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 3
januari 2014 tot en met 9 januari 2015 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Ahornstraat 17, vergroten woonhuis
(08/01/2015) 295-2015;
Trawlerkade 66, bouwen bedrijfsruimte (05/01/2015) 154-2015.

Driehuis
Waterloolaan 24, kappen boom
(05/01/2015) 160-2015.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 38 t/m 60 en Hageveldlaan 1 t/m 23, vervangen balkonhekken (07/01/2015) 242-2015.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 15, kappen 4 bomen
(08/01/2015) 291-2015;
De Savornin Lohmanlaan 18, vergroten woning met uitbouw en kelder (08/01/2015) 311-2015.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17, kappen 8 bomen
(9/01/2015) 362-2015;
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen
boom (07/01/2015) 233-2015.
Velserbroek
Kleermakerstraat 50, kappen 2 bomen (08/01/2015) 304-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders 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 voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 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 tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Breelstraat 5, oprichten opslaghal
(07/01/2015) w14.000470.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Wüstelaan 83, vervangen wiekenkruis (molen de Zandhaas)
(12/01/2015) w14.000599.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen
boom(08/01/2015) w14.000604
Velsen-Zuid
Velserdijk 16, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(13/01/2015)
w14.000576.
Velsen-Noord
Olieweg ong., oprichten 2 bedrijfshallen (08/01/2015) w14.000452;
Parlevinkerstraat
41,
plaatsen
handelsreclame
(12/01/2015)

w14.000589.
Velserbroek
Vromaadweg 55, maken sparing in
verdiepingsvloer t.b.v. plaatsen lift
(13/01/2015) w14.000592;
De Kamp 37, plaatsen dakkapel (voorgevel)(12/01/2015) w14.000574.
Verleende omgevingsvergunning
– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 16 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien op www.
velsen.nl via het menu: direct naar/
meer nieuws/ besluiten en vergunningen. Belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend tegen
de ontwerp omgevingsvergunning
en belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de
dag na die waarop dit besluit ter in-

zage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Haarlem verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld. Het betreft:
IJmuiden
Kennemerboulevard ong. (steiger B
en C), plaatsen 4 shortstay boten (tijdelijk)(07/01/2015) w14.000172.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
artikel 5:17 APV
Standplaats van 12 januari 2015 tot
en met 12 maart 2015, kipproducten,
Canopusplein ,dinsdag en donderdag
(12/01/2015) u15.000234;
Standplaats van 12 januari 2015 tot
en met 12 maart 2015, kipproducten,
Kennemerplein zondag (12/01/2015)
u15.00233.

Raadsplein 22 januari 2015
Op donderdag 22 januari 2015 vergadert de gemeenteraad Velsen in
de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30
uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
1: Raadzaal
19.30-21.00

Stand van zaken drie decentralisaties

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00
Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015- 2018
Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide agendapunt kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk woensdag 21 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden
doorgestuurd.
Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl. Op raad.velsen.nl vindt u na de Carrousel een audioverslag van
de afzonderlijke sessies.
Na een korte pauze start om 21.15 de raadsvergadering.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 december 2014
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Afleggen eed / belofte steunfractieleden
7 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2014
8 Voorstel tot uitvoering en suppletie aanvraag ten behoeve van explosieven
opsporing
9 Verklaring van geen bedenkingen voor het project Zeewijkplein te IJmuiden
10 Benoeming lid Rekenkamercommissie
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl
De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
21.15 –21.30 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om
in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
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Raadsplein 22 januari 2015 (vervolg)
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad
over gaat of die relevant zijn voor de raad.
Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffie@velsen.nl) tot
uiterlijk woensdag 21 januari tot 16.00 uur.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 11 december 2014 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•

Grote Buitendijk / Hofgeest
Verbinding A8-A9
Vaste vergoeding steunfractieleden
Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
Treasurystatuut gemeente Velsen 2014
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015
Overgang naar stichting Welstandszorg Noord-Holland en het benoemen
van de commissieleden

Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:

- het oprichten van 23 appartementen op het perceel Reptonstraat ong.
te Velserbroek (w12.000164)

De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
9 januari 2015 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.
nl via het menu direct naar/ meer

nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burge-

meester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

Ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude
De gemeente Velsen is van plan
een nieuw bestemmingsplan voor
het Recreatiegebied Spaarnwoude vast te stellen. Voor de gemeenteraad het bestemmingsplan vast stelt ontvangt zij graag
uw zienswijzen met betrekking tot
dit plan.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het Recreatiegebied Spaarnwoude voor zover
dit binnen de gemeente Velsen ligt.
Dit met uitzondering van de Zuider-

scheg en Fort Benoorden Spaarndam.
Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4,
artikel 3.12 van de Algemene wet
bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude (idn:
NL.IMRO.0453. BP1100SPAARNWOUDE-O001) van vrijdag 16 januari tot en met donderdag 26 februari 2015 ter inzage bij de receptie van
het stadhuis en de centrale biblio-

theek. Het digitale bestemmingsplan is ook te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. De openingstijden van het stadhuis zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur en
donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over
het bestemmingsplan kunt u bellen
of een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie onderstaande
gegevens).
Indienen van zienswijzen

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat de raad
in zijn vergadering van 11 december 2014 heeft besloten:

-het Treasurystatuut gemeente Velsen 2014 vast te stellen;

-het Treasurystatuut in werking te
laten treden op de 1 januari 2015.”

Tot en met donderdag 26 februari
2015 kunt u een zienswijze indienen
op het plan. Dit doet u door een brief
te richten aan gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden,
onder vermelding van “zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude” of via ro@velsen.nl, vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met
de behandelend ambtenaar dhr. Pijpers, telefoonnummer 0255-567200.

