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Zwemmer Ron Blok
40 jaar lid van WVIJ
IJmuiden - Ron Blok is ge-
huldigd als 40-jarig lid van 
zwemvereniging Watervrien-
den IJmuiden. In aanwe-
zigheid van een groot aan-
tal Watervrienden, waar-
onder enkelen uit de be-
ginjaren van de vereniging, 
sprak WVIJ-voorzitter Ge-
rard Brussaard de jubilaris 
toe. Daarbij passeerden na-
tuurlijk veel anekdotes uit 40 
jaar lidmaatschap de revue. 
Ron is niet zomaar een lid. 
Hij is al jaren actief als vrij-
williger. Zo was hij tot 2012 
voorzitter van de vereniging 
en was daarmee het gezicht 
van WVIJ. Verder is hij vrij-
wel wekelijks in het zwem-
bad te vinden als trainer van 
de jongste wedstrijdzwem-
mers en van de trimzwem-
mers. 
De laatste tijd is Ron zelf ook 
weer actiever gaan zwem-
men en met resultaat: tij-
dens de Internationale Mas-
terwedstrijden in Almere op 
10 januari heeft hij zijn tij-
den op de 100 en 200 meter 
vrije slag verbeterd, waar-
bij de 200 m tijd zelfs goed 
was voor een nieuw Mas-

terbondsrecord. Behalve de 
bloemen en een theaterbon 
van de vereniging, ontving 
Ron uit handen van NCS lid 
van verdienste Netty Struijs, 
een speldje en certificaat om 
te vieren dat hij 40 jaar lid is 
van een NCS zwemvereni-
ging. 
De NCS is de overkoepelen-
de bond waar WVIJ bij aan-
gesloten is.

Driehuis - veel buurtbe-
woners en belangstellen-
den zijn maandagavond 
afgekomen op de inloop-
avond in het voormali-
ge missiehuis, waar dit 
voorjaar zo’n tachtig sta-
tushouders moeten wor-
den gehuisvest. Dit zijn 
mensen die de asielpro-
cedure hebben doorlo-
pen en waarvan de uit-
komst is dat zij in Neder-
land mogen blijven. De 
meesten van hen komen 
uit Syrië.

Ab Kraaijeveld, woordvoer-
der van de omwonenden, be-
nadrukte dat men zeker niet 
negatief staat tegenover de 
komst van deze statushou-
ders. ,,Wel hopen we dat de 
gemeente druk zal uitoefenen 
op het COA om vooral ook 
gezinnen met kinderen in het 
missiehuis onder te brengen. 
Maar ook aan andere zaken 
zal aandacht moeten worden 
besteed zoals adequate huis-
vesting, een veilige groepssa-
menstelling, permanente on-
dersteuning en toezicht van 

een huismeester en profes-
sionele hulpverleners en vol-
doende voorzieningen voor 
een zinvolle dagbesteding.’’
Volgens wethouder Arjen 
Verkaik zullen de eerste be-
woners rond 1 april al hun in-
trek in het Missiehuis kunnen 
nemen. Tegen die tijd is de 
spoedprocedure voor het wij-
zigen van het bestemmings-
plan afgerond en zullen ook 
de aanpassingswerkzaamhe-
den in het gebouw groten-
deels gereed zijn. (foto: Joop 
Waijenberg)

Drukke inloopavond

Beginnend bestuurder 
met engeltje op schouder

IJmuiden - Een beginnend 
bestuurder heeft maandag-
avond heel veel geluk ge-
had bij een ongeluk op de 
Noordersluisweg.

De jongeman verloor door nog 
onbekende oorzaak de macht 
over het stuur. Op de brug bij 
de Staalhaven klapte hij tegen 
de railing. Vervolgens is hij 
met de wagen op z’n kant een 
stuk doorgeschoven en weer 
overeind gekomen aan de an-
dere kant van de weg.
Na controle door ambulance-
personeel bleek hij geen letsel 
te hebben. Hierop is hij door 
de politie meegenomen naar 
het bureau voor een alcohol-
controle. 
Zijn auto is total loss en weg-

gehaald door een bergingbe-
drijf. De route over de sluizen 
is ongeveer een uur gestremd 
geweest. 
De jongeman heeft wel een 
engeltje op zijn schouder ge-

had doordat de railing van de 
brug extra sterk is uitgevoerd. 
Anders was hij er mogelijk 
doorheen gereden en meters 
lager in het water beland. (fo-
to: Ko van Leeuwen)

AlbAtros bAnden
IJmuIden

www.albatrosbanden.nl

sneeuw!
Wij hebben de 

juiste band voor u

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

27 JANUARI
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

Informatieavond
voor ouders

van leerlingen uit 
groep 8 

donderdag 
28 januari 2016 

aanvang 19.30 uur

ichthuslyceum.nl
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Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
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Rabobank IJmond 
organiseert Startersarena

IJmond - Op dinsdag 9 fe-
bruari organiseert Rabobank 
IJmond een informatieve bij-
eenkomst voor oriënterende 
en startende ondernemers. 
Naast medewerkers van de 
bank zijn er diverse experts 
aanwezig, zoals een accoun-
tant, notaris, reclamebureau 
en trainingsbureau. De Star-
tersarena vindt plaats in het 
advieskantoor aan de Graaf 
Janstraat in Beverwijk.
De eerste Startersarena in 
november 2015 bleek een 
schot in de roos. ,,Hier kon ik 
de dialoog aangaan, vragen 
stellen en werd ik aan het 
denken gezet’’, aldus een van 
de aanwezige ondernemers. 
,,De opzet is prima en wat 
mij betreft mag dit zeker een 
vervolg krijgen.’’ Een ande-
re starter vond het echt een 
aanrader. ,,Ik heb een adre-
naline-injectie gekregen om 
te ondernemen.’’
Bezoekers van de Star-
tersarena komen meer te 
weten over het opstellen van 
een ondernemersplan, het 
opbouwen van een netwerk, 
verschillende rechtsvormen, 
bedrijfsrisico’s en andere za-
ken waar een startende on-
dernemer tegenaan kan lo-
pen. De experts van de bank 
geven tips en trucs, vertellen 
uit eigen ervaring en doen 
hun best zoveel mogelijk vra-

gen te beantwoorden. Daar-
naast is er gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen 
met mede-starters.
De Startersarena begint om 
17.00 uur. Na het welkomst-
woord door Ron Eman, direc-
teur Bedrijven, gaat het pro-
gramma van start. Aan de 
hand van stellingen wordt 
discussie gevoerd. In de pau-
ze wordt een dinerbuffet ge-
serveerd en na afloop vindt 
er een netwerkborrel plaats. 
De bijeenkomst eindigt om-
streeks 21.30 uur.
Bent u startende ondernemer 
en wilt u meer weten over de 
Startersarena? Bel dan (023) 
51 33 600 of mail naar be-
drijven.ijmond@rabobank.nl. 
Aanmelden kan via www.ra-
bobank.nl/ijmond.

Inspraak missiehuis
Driehuis - Er is een wijziging 
van het bestemmingsplan 
nodig voordat statushouders 
kunnen worden gehuisvest 
in het voormalige missiehuis. 
Nu heeft het missiehuis nog 
een maatschappelijke be-
stemming, dat moet (tijdelijk) 
de bestemming ‘wonen’ wor-
den. Betrokkenen mogen de 
plannen inkijken en geduren-
de totaal acht weken hun me-
ning geven over de bestem-
mingsplanwijziging. Dat kan 

in het stadhuis. De besluiten 
over dit bestemmingsplan zijn 
een verantwoordelijkheid van 
het college van burgemees-
ter en wethouders en niet van 
de raad. Het missiehuis moet 
onderdak gaan bieden aan 
80 statushouders, vluchtelin-
gen met een verblijfsvergun-
ningen, zowel alleenstaan-
den als gezinnen. Deze wor-
den hier opgevangen tot zij in 
Velsen of elders woonruimte 
krijgen.

Nieuwe bewoners
Plein 1945 nummer 10
IJmuiden - Stichting Welzijn 
Velsen, Socius en Vluchte-
lingenwerk gaan samen een 
deel van hun diensten aan-
bieden vanaf Plein 1945 num-
mer 10. Momenteel wordt het 
pand verbouwd om plaats te 
maken voor de drie organisa-
ties. Om huur- en beheers-
kosten van het pand onder-

ling goed te kunnen regelen 
is een nieuwe stichting in het 
leven geroepen: Stichting Be-
heer Plein 1945-10. Het pand 
wordt gehuurd van de Win-
kelstichting. Omdat alle drie 
organisaties subsidie ontvan-
gen van de gemeente Velsen 
hebben zij formeel toestem-
ming gevraagd, en gekregen.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In 
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook 
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom kan de Velsertunnel niet 
buis voor buis gerenoveerd?

Tijdens de renovatie in 2016 is de Velsertunnel negen 
maanden helemaal dicht. Kan dat niet anders, is de vraag 
die Rijkswaterstaat met regelmaat te horen krijgt. Bijvoor-
beeld eerst de ene verkeersbuis renoveren, dan de andere. 
Dan kan het verkeer in elk geval blijven rijden.

Dat Rijkswaterstaat kiest voor een zogeheten vierkant-
sluiting, heeft alles te maken met hoe de Velsertunnel is 
gebouwd: twee tunnelbuizen met daartussenin een mid-
denstuk waar zowel de vluchtroutes lopen als de bekabe-
ling voor de ruim vijftig installaties in de tunnel. In totaal 
gaat het om honderden kilometers kabels. De installaties, 
die van levensbelang zijn voor de veiligheid in de hele tun-
nel, zijn aangesloten op al die kabels en werken als één 
systeem dat beide tunnelbuizen bedient. 

Veiligheid eerst
Deze verknooptheid zorgt ervoor dat het riskant is om aan 
een tunnelinstallatie te werken terwijl er nog verkeer door 
de andere buis rijdt. Je wilt natuurlijk niet hebben dat werk-
zaamheden in de ene tunnelbuis ervoor zorgen dat de ver-
lichting in de andere uitvalt. Dat risico wil Rijkswaterstaat 
absoluut niet lopen.

Een ander voorbeeld van zo’n gedeeld veiligheidssysteem 
zijn de vluchtwegen. Omdat beide tunnelbuizen één ge-
zamenlijke vluchtroute hebben, is het aanpassen van de 
vluchtweg in slechts één buis niet mogelijk. Bij een incident 
in de vrije tunnelbuis zouden mensen zich dan een weg 
moeten banen door een vluchtroute in aanbouw. Vandaar 
dat het werk in beide buizen tegelijk moet gebeuren. 

Eerder open
Deze aanpak heeft ook z’n voordelen: door in beide buizen 
aan de slag te gaan, kan de aannemer zijn werk zo efficiënt 
mogelijk indelen. Het werk verloopt veel sneller dan bij een 
aanpak buis voor buis. De tunnel kan eerder weer open.
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Santpoort-Noord - Elke 
woensdagmiddag wordt ge-
zellig aan klaverjassen ge-
daan bij Klaverjasclub De Hof-
geest. Dat gebeurt in de kan-
tine van Tuinvereniging De 
Hofgeest aan het Spekken-
wegje in Santpoort-Noord, 
tussen 13.30 en 16.30 uur. Zo-
wel mannen als vrouwen, be-
ginnende als ervaren klaver-
jassers zijn welkom. Voor al-
le middagen geldt: gezellig-
heid troef. Er is een voorjaars- 
en een najaarscompetitie met 
leuke prijzen.  Voor meer in-
formatie kan men bellen met 
Jan Reus, via 023-5387476.

Klaverjassen 
De Hofgeest

IJmuiden - De bingo en lo-
terij in speeltuin De Veili-
ge Haven is zaterdag 23 ja-
nuari, aanvang 20.00 uur. De 
zaal gaat open om 19.30 uur. 
Er zijn weer leuke prijzen te 
winnen. Woont u in IJmuiden 
en heeft u geen vervoer dan 
kunt u contact opnemen, dan 
wordt u opgehaald en na af-
loop weer thuis gebracht. Bel 
hiervoor met 06-28900999 of 
0255-518077. De opbrengst 
van deze avond wordt be-
steed aan leuke speeltoestel-
len voor de jeugdige bezoe-
kers van De Veilige Haven. 
Een goede reden dus voor 
een heel gezellige avond.

Bingo in De 
Veilige Haven

Velsen-Noord - Al jaren 
komt een oudere dame haar 
lottoformulier inleveren bij 
Tabak Gemak Rozing in Vel-
sen-Noord. Afgelopen de-
cember, midden in de druk-
ke tijd, kwam ze met haar 
dochter met een hele sta-
pel formulieren van maan-
den in de winkel om ze te la-
ten controleren. Bij een for-
mulier uit juli 2015 gaf de 
computer aan dat deze prijs 
niet uitbetaald kan worden 
in de winkel en dat mevrouw 
contact op moet nemen met 
Rijswijk, waar het hoofdkan-
toor van Lotto is gevestigd. 
De reis blijkt niet voor niets 
te zijn geweest. Haar schoon-
zoon meldde afgelopen week 
dat er op het betreffende lot 
een prijs van 11.000 euro was 
gevallen. Een mooi begin van 
het nieuwe jaar dus voor een 
klant die het zeer gegund is.

Geluk bij 
Tabak Gemak 

Rozing

Huiselĳ k begeleid wonen 
bĳ  Onder de Panne

Velserbroek - Gezinshuis 
Onder de Panne is een klein-
schalige woonvorm in Velser-
broek voor mensen met een 
beperking. Een gezinshuis 
staat voor wonen en leven 
met elkaar als een groot gezin 
waarbij huiselijkheid en een 
warme sfeer voorop staan.
Een vast echtpaar verzorgt de 
begeleiding, waarbij zij on-
dersteund worden door enke-
le vaste begeleiders. In dit ge-
zinshuis wonen sinds een jaar 
jong volwassenen met een 
beperking. De bewoners heb-
ben hun eigen slaapkamer en 
leven verder in de gezamen-
lijke ruimten van het huis, net 
als een ander gezin. Er wor-
den dan ook vaak gezamen-
lijke activiteiten gedaan, zo-
als sporten en andere activi-
teiten zowel binnen- als bui-
tenshuis.
Natuurlijk is er ook voor elke 
bewoner de nodige eigen tijd, 
maar uitgangspunt is wel om 
zo veel mogelijk met elkaar te 
leven en een fi jne groepsband 
op te bouwen. Stichting ’Ook 
Voor Jou’ wonen is de klein-
schalige zorginstelling waar 
het gezinshuis onder valt. 

Er wonen maximaal zes bewo-
ners in het gezinshuis en mo-
menteel is er nog plek. Daar-
naast is de stichting nog op 
zoek naar enthousiaste vrij-
willigers en een huishoude-
lijk medewerker. Als u na het 
lezen geïnteresseerd bent ge-
worden in het gezinshuis dan 
kunt u voor meer informa-
tie een kijkje nemen op www.
ookvoorjou.com of bellen 
naar het gezinshuis op 023-
5490842. E-mailen kan ook: 
wonen@ookvoorjou.com. 

Geluksweken op 
Jan Campertschool

Driehuis - De Gelukswe-
ken zijn aangebroken op de 
Jan Campertschool. Leer-
lingen denken na en pra-
ten in de klas over wanneer 
je erg blij en gelukkig bent. 
Er wordt gewerkt aan een ei-
gen Geluksdoos. Deze zijn af-
gelopen vrijdag getoond aan 
de ouders. Geluksdozen vol 
met versierde dennenappels, 
een gelukssteen, foto’s, en 
gedichten over huisdieren. 
Maar ook een tekening met 
het vredesteken, als reactie 
op de aanslagen in Parijs. Een 
kaartje met de tekst: ‘Dat ik in 
Nederland mag wonen’. 
Kinderen van groep 7 ver-
kochten een eigen Geluks-
krant met artikeltjes en puz-
zels gemaakt door de kinde-
ren. De opbrengsten zijn voor 
het goede doel, Make a Wish. 
Deze organisatie vervult de 
liefste wens van kinderen 
met een levensbedreigende 
ziekte. Petra van Drieberge, 

schoolleider van de Jan Cam-
pertschool: ,,In navolging van 
een antipest dag, zijn we dit 
jaar te gestarten  met Geluks-
weken. Vanuit de gedachte 
‘Wat je aandacht geeft groeit’ 
wordt geen aandacht besteed 
aan pesten, maar juist aan de 
preventie en het realiseren 
van een veilig leer- en leef-
klimaat. De school werkt van-
uit Positive Behavior Support 
(PBS) en is dit schooljaar ge-
start met het geven van Rots 
en Waterlessen in de boven-
bouw. Het inzetten van een 
stukje Positieve psycholo-
gie in de eerste twee weken 
van het nieuwe jaar sluit hier 
goed bij aan.
“Geluk is een van de onder-
werpen om met kinderen te 
praten over hun eigen leven 
en hoe zij daar zelf vorm aan 
kunnen geven in de les van 
humanistisch vormingson-
derwijs”, vertelt Gea van der 
Veen.

Inloophuis organiseert 
beweegactiviteiten
Santpoort-Noord - Het is 
bekend dat je tijdens che-
mokuren of de periode na 
de behandeling erg moe kan 
zijn en dat je conditie achter-
uit gaat. De meeste mensen 
bewegen minder en nemen 
veel rust.
Toch is wetenschappelijk be-
wezen dat bewegen de licha-
melijke reactie op de chemo-
therapie positief kan beïn-
vloeden. Het is aan te raden 
de Nederlandse norm ge-
zond bewegen aan te hou-
den. Dit is 30 minuten per 
dag matig intensief bewegen.
Vanaf 20 januari verzorgt Iris 
Krijgsman in het Inloophuis 
Kennemerland een weke-
lijkse wandeling en een we-

kelijkse les waarin aandacht 
wordt besteed aan de condi-
tie afgewisseld met kracht- 
en balansoefeningen. Het is 
geschikt voor mensen tijdens 
hun behandeling, maar het 
kan ook als opstap gezien 
worden als je weer wilt gaan 
sporten net na de behande-
lingen. Er wordt rekening ge-
houden met ieders mogelijk-
heden en grenzen. 
Het wandelen start om 09.30 
uur, het bewegen op muziek 
om 11.30 uur. 
Aanmelden kan via 023-
8885367 of info@inloophuis-
kennemerland.nl. De kos-
ten bedragen 5 euro per keer 
(rittenkaart te koop in het In-
loophuis).

Driehuis - Vrijdag 22 en don-
derdag 23 januari is het weer 
tijd voor het Ket Festival. Dit is 
een eenakterfestival waarbij je 
op een avond diverse korte to-
neelstukken kunt zien, uitge-
voerd door verschillende to-
neelgroepen. Wat het zo bijzon-
der maakt, is de diversiteit aan 
stukken en spelers. Er is voor ie-
der wat wils.
Wat kun je verwachten? Een 
avond leuke, mooie, serieu-
ze, humoristische, hilarische 
en ontroerende voorstellingen 
van ongeveer een half uur. Bei-
de avonden hebben een andere 
invulling en worden afgesloten 
met een optreden. Vrijdag komt 
the Voice van Kennemerland, 
Marcel Selier, het publiek toe-
zingen met nummers van onder 

andere Frank Sinatra.  Zaterdag 
treedt de band ZÄNPH op met 
hun Nederlandstalige popmu-
ziek met inspirerende teksten!
Beide avonden beginnen om 
19.30 uur. De zaal gaat open 
om 19.00 uur. Op beide avon-
den worden vier eenakters   ge-
speeld. Na afl oop van de voor-
stelling is er een muziek-optre-
den. 
Het Kraaktheater is te vinden in 
het oude zorgcentrum Velser-
duin aan de Wolff en Dekenlaan 
in Driehuis. Reserveren kan via 
kraaktheater@gmail.com. Kaar-
ten kosten 10 euro per avond. 
Wie beide avonden wil bezoe-
ken betaalt vooraf 15 euro. 
Drankjes kosten tussen 1 en 2 
euro. Er is hier geen mogelijk-
heid om te pinnen.  
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Onderscheiding voor 
vrijwilligers Rode Kruis

Velsen - Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van het Rode 
Kruis Velsen zijn vier jubi-
larissen in het zonnetje ge-
zet voor hun jarenlange in-
zet.

Afra Bol-Verdonk is vanaf 15 
november 1995 als vrijwil-
ligster aan de afdeling Vel-
sen verbonden en heeft ge-
durende twintig jaar verschil-
lende (bestuur)functies be-
kleedt. Op 25 april 2014 werd 
mevrouw Bol Koninklijk on-
derscheiden en benoemd 
tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau voor haar vele be-
langeloze werk voor het Rode 
Kruis. Uit handen van voorzit-
ter Mees Hartvelt ontving zij 
een oorkonde en een gesp 
voor 20 jaar trouwe dienst bij 
het Nederlandse Rode Kruis.
Maya Venekamp begon haar 
vrijwilligersloopbaan op 9 
april 2001 als eerstehulpver-
leenster bij de afdeling Scha-
gen. Ook was zij actief als 
vrijwilligster bijzondere va-
kanties en heeft zij meege-
werkt in Rode Kruis hotel De 
Valkenberg in het Gelder-
se Rheden. Op 1 september 
2006 gaat Maya aan de slag 
als eerstehulpverleenster bij 
de afdeling Zaanstreek-Wa-
terland. Bij dezelfde afdeling 
is mevrouw Venekamp actief 
bij Opvang en verzorging en 
vanaf 1 januari 2014 bij be-
volkingszorg. Op 1 juli 2015 
maakt ze, hoewel ze woon-
achtig is in Oostzaan, toch de 
overstap naar de afdeling Vel-
sen als vrijwilligster EHBO en 
tevens bij het district Kenne-
merland bij bevolkingszorg. 

Ook mevrouw Venekamp ont-
ving voor haar 20 jaar trouwe 
dienst aan het Rode Kruis de 
oorkonde en gesp.
Danielle Bakker begon op 15 
december 2004 als vrijwillig-
ster als eerstehulpverleenster 
bij de afdeling Brummen. Te-
vens is ze daar als vrijwillig-
ster bij de Verwanteninfor-
matie en Opvang en verzor-
ging actief geweest. Als eer-
stehulpverleenster heeft zij 
o.a. dienst gedaan bij de aan-
slag op Koninginnedag 2009 
in Apeldoorn. Op 1 augus-
tus 2009 kwam Danielle bij 
de afdeling Velsen als eer-
stehulpverleenster en bij de 
opvang en verzorging. Sinds 
mei 2014 maakt zij deel uit 
van het Noodhulpteam en is 
zij hoofd van de sectie Bevol-
kingszorg district Kennemer-
land. Voor haar vrijwilligers-
werk bij het Rode Kruis spel-
de voorzitter Mees Hartvelt 
haar de medaille voor 10 jaar 
trouwe dienst op.
Ciska Sieraad kwam op 1 
oktober 1995 als algemeen 
vrijwilligster bij de Socia-
le hulp van de afdeling Vel-
sen op uitnodiging van Afra 
Bol, die dit werk coördineer-
de. Ciska is een vrijwilligster 
die niet graag op de voor-
grond treed maar op de ach-
tergrond haar vrijwilligers-
werk met volle liefde overga-
ve doet. Toch werkt ook Cis-
ka al 10 jaar lang elke woens-
dagmiddag in Huis ter Hagen, 
en doet zij ook mee aan het 
verkopen van de handwer-
ken. Ook zij ontving de oor-
konde en versierselen die ho-
ren bij het 10-jarig jubileum. 

Vellesan in finale kunst- 
en techniekwedstrijd
IJmuiden - Het Vellesan Col-
lege heeft samen met elf an-
dere scholen de finale bereikt 
van Artcadia, een landelijke 
techniek- en kunstwedstrijd. 
Dat deden zij met het project 
‘Luchtbad’. 
Het is de derde keer dat 
het Vellesan College mee-
doet met de finale. In de fic-
tieve toekomststad Artca-
dia doen zich vraagstukken 
voor op het gebied van mo-
biliteit, water, milieu, ruimte 
en gebouwen. De wedstrijd 
is georganiseerd door ont-
werp- en consultancyorgani-
satie Arcadis en de ideële or-
ganisatie Koninklijke Neder-
landsche Heidemaatschappij 
in samenwerking met en le-
verancier van digitale print-
systemen Canon Nederland 
om jongeren van middelbare 
scholen te laten zien en er-
varen hoe boeiend de wereld 
van techniek is.
Artcadia wordt voor de acht-
ste keer gehouden. Het is 
een landelijk techniek- en 
kunstproject voor leerlingen 
van havo/vwo 2. De leerlin-

gen bedenken samen cre-
atieve oplossingen voor de-
ze fictieve toekomststad. Dit 
jaar doet een recordaantal 
van 110 scholen mee. Art-
cadia slecht voor het eerst 
landsgrenzen en daarom 
doen er naast Nederlandse 
ook Belgische scholen mee. 
De winnende school bezoekt 
met tien leerlingen en twee 
docenten bijzondere loca-
ties en mooie, technisch in-
teressante projecten in Ber-
lijn, Duitsland. Daar nemen 
we ook een kijkje ‘achter de 
schermen’. De tweede prijs is 
een Ultimaker 3D printer. 
Er kwamen ongeveer 270 
projecten binnen, schilde-
rijen, multimedia en andere 
creatieve uitingen. Die werk-
stukken zijn door een des-
kundige jury beoordeeld en 
daaruit zijn de finalisten ge-
selecteerd. Deze groepen 
werken hun projecten vervol-
gens verder uit en geven tij-
dens de feestelijke finale een 
presentatie. Dat gebeurt op 
woensdag 13 april in het Evo-
luon in Eindhoven.

Velsen - Gemeenteraads-
lid Mireille Koedijker heeft 
het college vragen ge-
steld over de mogelijkheid 
om bedrijven die het moei-
lijk hebben te steunen. Het 
college heeft geantwoord 
heel tevreden te zijn met 
het project 155-red-een-
bedrijf en ziet geen aanlei-
ding voor de inzet van extra 
instrumenten. Maandelijks 
kloppen vier à vijf bedrij-
ven aan bij het IMK (Insti-
tuut voor Midden en Klein-
bedrijf) in verband met fi-
nanciële nood, vaak bedrij-
ven uit de detailhandel of de 
bouw. Het is echter nog te 
vroeg om over de werkelij-
ke effecten van het project 
uitspraken te doen. Daar-
om vraagt Koedijker om tus-
sentijdse rapportage over 
de actuele stand van zaken 
in de detailhandel en bouw. 
Het college geeft aan dat 
op de website faillissement-
dossier.nl de faillissemen-
ten worden geregistreerd 
en dat de Kamer van Koop-
handel rapporteert over be-
drijfsdynamiek. Het college 
heeft elk kwartaal overleg 
met OV IJmond over econo-
mische ontwikkelingen en 
bedrijfsopgaven. Er zijn zor-
gen over de ontwikkelingen 
in de detailhandel, daarom 
wordt hiervoor nieuw regi-
onaal beleid opgesteld. De 
bouw is in Velsen een re-
latief kleine sector die valt 
onder ontwikkeling havens 
en industrie. Het nieuwe in-
koopbeleid van de gemeen-
te Velsen betrekt ook lokale 
en regionale leveranciers bij 
de aanbestedingen.

Vragen over 
faillissementen

IJmuiden - Het duurt nog 
even tot zeker is dat de 
plannen voor de kustvi-
sie doorgaan, met name 
voor het informatiecentrum 
Brak. De gemeente Velsen 
is nog op zoek naar spon-
soring voor het kunstinfor-
matiecentrum waaraan ook 
het Pieter Vermeulen Mu-
seum wil deelnemen. Pro-
jectontwikkelaar Kondor 
Wessels Vastgoed vindt het 
ook allemaal lang duren 
en heeft de gemeente ge-
vraagd of er al vaart in zit 
en of de plannen wel door-
gaan. Het college heeft aan 
de ontwikkelaar laten we-
ten dat Velsen zich inspant 
om de samenwerkings-
overeenkomst voort te zet-
ten. Zij verwachten in 2016 
een besluit te nemen over 
de komst van Brak.

Plan Kustvisie

Toezichthouder 
explosieven bij zeesluis
IJmuiden - Momenteel 
wordt onderzoek gedaan 
naar niet gesprongen explo-
sieven rondom de nieuw te 
bouwen zeesluis. Dit onder-
zoek vindt zowel plaats op de 

waterbodem als op de land-
bodem. Voor deze specialis-
tische werkzaamheden is tot 
en met mei 2016 een externe 
deskundige ingehuurd door 
de gemeente Velsen.

Tentoonstelling Fiore op 
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Van 24 janu-
ari tot en met 6 maart is de 
tentoonstelling ‘Een Bloem 
Lezing’ te zien op Buiten-
plaats Beeckestijn. Deze 
tentoonstelling wordt geor-
ganiseerd in het kader van 
het 12,5-jarig bestaan van 
Fiore Kunst Kring Bloemen-
daal en is een combinatie 
van beeldende kunst en po-
ezie. Fiore is een bloeien-
de kunstenaarsvereniging 
met uiteenlopende disci-
plines, zoals schilderkunst, 
beeldhouwkunst, fotogra-
fie, theater en sieraden. Fi-
ore is het Italiaanse woord 
voor bloem en verwijst naar 
Bloemendaal. Het thema 
voor de tentoonstelling is 
bloem in de ruimste zin van 
het woord, waarbij twintig 
leden van Fiore hun werk 
exposeren. 
Bij elk werk is door een be-
kende dichter uit Kenne-
merland een gedicht ge-
schreven dat op de ten-
toonstelling wordt gepre-
senteerd. Deze gedichten 
zijn gebundeld in het jubile-
umboekje dat bij deze ten-
toonstelling wordt uitgege-
ven. Een veelkleurige ver-
zameling van gedichten 
van schrijvers uit Kenne-

merland, waaronder Bou-
dewijn de Groot, Sylvia Hu-
bers, Kester Freriks, Lucas 
Hirsch, Ellen Heijmerickx 
Joke Linders, Nuel Gieles, 
Jim van der Eng en vele an-
deren. Tijdens een speciale 
poëzie middag op 21 febru-
ari worden deze gedichten 
van 15.00 tot 17.00 uur ten 
gehore gebracht.
De tentoonstelling is ge-
opend op donderdag tot 
en met zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. De entree be-
draagt 4 euro (voor volwas-
senen).
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.
 
Dat IJmuiden en omgeving fo-
togeniek zijn behoeft hier nau-
welijks betoog. Denk maar 
aan het strand, havens, pie-
ren, sluizen, hoogovens, fort-
eiland, vissersschepen, cruise-
schepen, duinen met hooglan-
ders, pony’s en herten, bos-
sen met paddenstoelen, par-
ken met vroege narcissen, de 
typisch IJmuider gebouwen en 
straatbeelden, de IJmuidena-
ren, noem maar op. Voeg daar-
bij de talrijke culturele en spor-
tieve activiteiten en evenemen-
ten. En dan hebben we het niet 
alleen over Sail, maar ook over 

regelmatig terugkerende festi-
viteiten, zoals het Havenfesti-
val, de Sinterklaasintocht, het 
Zomerfestival en het Straat-
voetbaltoernooi, en over spon-
tane evenementen zoals dijk-
je-glijden. Eigenlijk te veel om 
hier op te noemen.
In de kranten zien we de topjes 
van de ijsbergen. Maar al die 
activiteiten en bezienswaardig-
heden trekken naast profs ook 
veel amateurfotografen, die 
zelf liever achter dan voor de 
camera staan. Hun foto’s zijn 
te vinden op een van de vele 
facebookpagina’s, zodat ande-
ren er van kunnen genieten.
Vooral de facebookpagina ‘Je 
bent IJmuidenaar als…’, met 
meer dan 15.000 leden, trekt 
veel fotomakers en fotogenie-
ters. In januari 2014 kwamen 
negen fotografen, die regelma-
tig hun plaatjes op deze pagina 
plaatsten, op het idee om zich-
zelf op de gevoelige chip vast 

te leggen. Het resultaat was 
een groepsfoto, gemaakt op de 
kop van de haven, waarop de 
fotografen nu ’s ieder met twee 
ogen en een opgestoken face-
bookduim te zien zijn.
Twee jaar later kreeg Wil 
Hoogeland het idee om deze 
‘fotografen fl ashmob’ te her-
halen op dezelfde plek. Het is 
een mooie gelegenheid om el-
kaar als fotografen in levende 
lijve te ontmoeten en als groep 
te laten kieken. Na een op-
roep op facebook kwamen af-
gelopen zondagmorgen , ter-
wijl de rest van Nederland zich 
vergaapte aan de vers geval-
len sneeuw, 24 fotografen bij 
elkaar op de kop. Het leverde 
de bijgaande foto op. Aan het 
aantal fotografen te zien hoe-
ven we voorlopig niet bang te 
zijn dat er ook maar een stuk-
je IJmuiden of IJmuider activi-
teit niet wordt vastgelegd voor 
het nageslacht!

Subway-formule
slaat aan in IJmuiden

IJmuiden - Ondernemer Re-
né Hoogenboom was eigen-
lijk op zoek naar een Sub-
way-locatie in Amsterdam, 
maar belandde, dankzij een 
gouden tip, in IJmuiden. En 
niet alleen Hoogenboom, 
maar ook de vele klanten zijn 
dolblij met die beslissing. Op 
9 december 2015 gingen de 
deuren van Subway IJmuiden 
open aan Plein 1945 num-
mer 54, in het oude pand van 
Videoland. Heel wat Velsena-
ren hebben sinds die tijd al 
genoten van wat Subway zo-
al te bieden heeft.
De formule van Subway is 
een broodje dat je zelf sa-
menstelt, waarbij je een keu-
ze hebt uit tientallen soor-
ten vis, vlees, vegetarisch en 
groenten. Het versgebakken 
broodje wordt voor je belegd 
waar je bij staat. Dat teza-
men met een goede kwaliteit 
koffi e (van Douwe Egberts), 
thee, frisdranken en sapjes 
vormen deze het smakelij-
ke aanbod. Subway richt zich 
niet alleen op de jongere gar-
de, die het handig vinden dat 
zij hun mobiel of tablet hier 
kunnen opladen en gebruik 
kunnen maken van wifi , maar 
ook op kinderen door middel 
van een kidspack of gezinnen 
met speciale gezinsdeals.
,,In de grotere steden heb 
je meer een meeneemcul-
tuur bij Subway’’, vertelt Re-

né Hoogenboom. ,,Soms zijn 
er maar enkele zitplaatsen. 
Maar omdat wij hier zoveel 
meer ruimte in de zaak heb-
ben, konden wij fi jne zitjes 
maken, waar mensen rustig 
de tijd kunnen nemen voor 
hun koffi e met versgebakken 
koekje of een Sub naar keu-
ze. Ondertussen zie je van-
af Plein 1945 de hele wereld 
aan je voorbijtrekken. Ik vind 
het een toplocatie. Het grap-
pige is ook dat mensen van 
alle leeftijden hier binnen-
stappen, van scholieren tot 
ondernemers. We kunnen 
wel stellen dat Subway bij-
zonder aanslaat in IJmuiden.’’
Subway IJmuiden heeft een 
team van 14 Velsense werk-
nemers en gaat in de nabije 
toekomst ook bezorgen. Ca-
tering is nu al mogelijk.
Subway werkt wereldwijd 
aan gezondere voeding en 
heeft contracten gesloten 
met leveranciers zoals Uni-
lever die zich willen inspan-
nen voor producten met min-
der vet en suiker. Streven van 
Subway is om in 2016 12 mil-
joen klontjes suiker minder te 
verkopen. Maar bij Subway is 
alles mogelijk, zoals ze zelf 
zeggen, dus kies eens voor 
een classic Sub of een mage-
re variant, zoals de Chicken 
Teriyaki. In de advertentie el-
ders in deze krant vindt u de 
aanbiedingen.

Kan ik zelf een 
uitvaartbegeleider zoeken?

Heemstede - U heeft al een 
uitvaartverzekering, maar u of 
uw nabestaande kiest graag 
zelf een uitvaartbegeleider om 
de uitvaart en de periode daar-
om heen te begeleiden op de 
manier zoals u dat wilt. Met 
diegene waar u een goed ge-
voel bij heeft en met wie een 
klik is. Hoe mooi zou het zijn als 
u uw laatste wensen kunt be-
spreken met die uitvaartbege-
leider die oog heeft voor detail 
en open staat voor al uw vra-
gen. Een uitvaartbegeleider die 
adviseert bij het maken van de 
juiste keuzes. Die samen met u 
naar mogelijkheden zoekt aan 
de hand van uw verhalen en le-
venswijze. Dat kan zeker! Bij-
voorbeeld Loft Uitvaartbegelei-

ding in Heemstede.
Het is wel goed om te weten 
wat er mogelijk is binnen de 
door u afgesloten verzekering 
en wat de voorwaarden zijn. 
U bent echter vrij in de keu-
ze voor een uitvaartbegelei-
der, ongeacht waar u een uit-
vaartverzekering heeft afge-
sloten. Een kapitaalverzeke-
ring of deposito kan eenvou-
dig gebruikt worden voor de 
betaling van de uitvaartfactuur. 
Bij een naturaverzekering be-
hoort dit ook tot de mogelijkhe-
den, maar kan het voorkomen 
dat de verzekeraar slechts een 
deel van het verzekerde bedrag 
uitkeert. Soms is het zinvol om 
de verzekeringsmaatschappij 
wel de uitvaart uit te laten voe-

ren. Toch komt het regelmatig 
voor dat de keuze voor een on-
afhankelijk uitvaartbegeleider 
alsnog beter uitvalt. Het is ze-
ker raadzaam om dit uit te (la-
ten) zoeken en, geheel vrijblij-
vend, te bespreken. 
Bij Loft kunt u een eerlijk en 
transparant advies verwach-
ten. U kunt hen te allen tijde in-
schakelen voor het begeleiden 
van een uitvaart.
Oude polissen, waarvan de 
oorspronkelijke verzekeraar 
niet meer bestaat en zijn over-
genomen, kunnen nog geld 
waard zijn. Loft kan dat voor 
u uitzoeken en bij overlijden 
de polissen voor u bij de juis-
te verzekeraar indienen. Meer 
weten? Bel 06-20380224.

Meer evenementen
in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Het aantal 
evenementen in Spaarnwou-
de zal vanaf 2017 beperkt 
worden uitgebreid. Tegelij-
kertijd wordt het aantal da-
gen dat er feest is in het re-
creatiegebied minder wor-
den. Daardoor moet over-
last voor bewoners en recre-
anten beperkt blijven. Nieuw 
is dat er een pilot komt voor 
twee evenementen in de Zui-
derscheg in Velsen-Zuid, de 
driehoek tussen de snelwe-

gen A9 en N208, ten zuiden 
van het Noordzeekanaal. Bij 
Buitenhuizen komt geen eve-
nemententerrein. Dat maakte 
het college van Velsen dins-
dag bekend. Het evenemen-
tenbeleid is onderdeel van 
het nieuwe bestemmings-
plan. Voorafgaand is uitge-
breid gesproken met partijen 
en bewoners. De gemeente-
raad wordt door het college 
gevraagd in te stemmen met 
de plannen. 

















PRAKTIJKONDERWIJS EN LWOO SPECIAAL
+ Ontdekkend en werkend leren  +  Werken met portfolio’s  + Maatwerk  + Breed zorgaanbod  + Goed burgerschap

Het praktijkonderwijs en lwoo-speciaal aan de Jan van Kuikweg 12 in Heemskerk heeft geen open huis, maar organiseert meeloopochtenden
voor ouders op de woensdagochtenden. Voor een afspraak kunt u bellen: 0251 22 66 01 of kijk op www.kennemercollege.nl

dinsdag 26 januari 2016 - aanvang 19.30 uur

BEROEPSGERICHT
Van Riemsdijklaan 103 - Heemskerk - Tel. 24 19 44

dinsdag 26 januari 2016 - aanvang 19.30 uur

HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM
Büllerlaan 2 - Beverwijk - Tel. 23 41 50

HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM:
VRIJDAG 29 JANUARI 2016 VAN 17.30 TOT 21.00 UUR

BEROEPSGERICHT EN MAVO:
ZATERDAG 30 JANUARI 2016 VAN 9.30 TOT 13.00 UUR

KENNEMERCOLLEGE

woensdag 27 januari 2016 - aanvang 19.30 uur

MAVO
Plesmanweg 450 - Heemskerk - Tel. 24 99 44

I N F O R M A T I E A V O N D E N  V O O R  O U D E R S :

+ Talentontwikkeling + De leerling centraal + Zorg voor leerlingen + Uitdagend onderwijs op maat + Goede doorstroom- en schakelmogelijkheden

BEROEPSGERICHT
+ Afwisselende lessen theorie/praktijk
+ Maar liefst 7 profi elen in vernieuwd vmbo
+ Basis – kader – kader/mavo - gemengd
+ Begeleiding op maat en kleine klassen
+  Vakcolleges Techniek en

Mens & Dienstverlenen

MAVO
+ Op weg naar gepersonaliseerd leren
+  Begeleiding op maat met wekelijkse

coaching
+ Talentstromen 
+ Mavo-havo brugklassen
+ Theorie en praktijk mavo+

HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM
+ Goede examenresultaten
+ Fijne sfeer en goede veiligheid
+ Aanbod voor de betere leerling
+ Aantrekkelijke reizen, sporttoernooien en theater
+ Debat, internationalisering, muziek als examenvak
+ Huiswerkklas en tutorlessen

OPEN DAGEN   SCHOLEN IN DE REGIO    OPEN DAGEN
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Velserbroek - Het Hofste-
de Biljarttoernooi is inmiddels 
drie weken aan de gang en in 
beide poules blijft het onver-
minderd spannend. In poule 
A maakt IJmuiden een goede 
kans om als eerste te eindigen. 
Na een fl itsende start werd dit 
weekend met 90-75 gewonnen 
van de Dukdalf. Hierdoor staat 
IJmuiden met 174 punten aan 
de leiding. Ook de Watertoren 
maakt met 171 punten nog een 
goede kans. Derde staat Hof-
stede A met 166 en vierde de 
Dukdalf met 153 punten. Ko-
mend weekend moeten alle 
vier de teams hun derde wed-
strijd spelen en wordt het uit-
eindelijke pouleresultaat be-
kend. Het blijft dus nog onge-
meend spannend .
In poule B was het zaterdag 
echt bijltjesdag. Zowel Hof-
stede B als het Terras werden 
vakkundig door hun tegen-
standers afgedroogd. Hofstede 
B verloor van de Heerenduinen 
met 94-68 en het Terras moest 
met 65-89  haar meerdere er-
kennen in het Visserhuis.
Eerste in de poule staat nu 

het Visserhuis met 252 pun-
ten op ruime afstand gevolgd 
door Hofstede B met 236 pun-
ten. Beide teams zijn in de 
poule uitgespeeld. Heerendui-
nen (172 punten) en het Terras 
(151 punten) spelen a.s. maan-
dag hun laatste wedstrijd. Ook 
hier kan de Heerenduinen met 
één goede wedstrijd nog hoog 
eindigen in de poule. Alles is 
ook hier dus nog mogelijk.
Komend weekend worden de 
slotpartijen in beide poules ge-
speeld. Op zaterdag 23 janua-
ri begint ’s ochtends Hofstede 
A tegen IJmuiden. ‘s Middags 
Dukdalf tegen de Watertoren. 
Vervolgens wordt op maan-
dag 25 januari de laatste pou-
lewedstrijd tussen het Terras 
en de Heerenduinen gespeeld. 
Al met al beloven het weer 
spannende partijen te worden 
waarbij nog best wat verras-
singen mogelijk zijn.
Alle ochtendwedstrijden be-
ginnen om 9.00 uur en ’s mid-
dags wordt er om 13.00 uur 
gestart en worden gespeeld 
in wijkcentrum De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227.

Bewoners Boerlagehuis terug
Feestelijke opening 
na fi kse verbouwing

IJmuiden - Afgelopen twee 
jaar heeft de verbouwing van 
het Boerlagehuis in IJmuiden 
plaatsgevonden. De loca-
tie van stichting de Waerden 
gaat nu door onder de naam 
Burgermeester Rambonnet-
laan en is vrijdag feestelijk 
geopend. De Waerden is een 
professionele dienstverle-
nende organisatie voor men-
sen met een beperking in 
Noord-Holland en zij zorgen 
ervoor dat mensen met een 
beperking kunnen wonen en 
werken op een manier die bij 
hen past.
Cliënten zijn tijdens de ver-
bouwing verhuisd naar de lo-
catie aan de Wijk aan Zeeër-
weg, de plaats van het voor-
malige Motorhuis.
Nu weer terug in het nieu-
we gebouw waren de bewo-
ners uitbundig blij en voel-
den zij zich vanaf dag één 
helemaal thuis. Het gebouw 
is een stuk groter dan voor-
heen en beschikt over 18 
studio’s. De gemeenschap-
pelijke ruimtes zijn groot en 
licht. Er is goed rekening ge-
houden met de oudere cliën-

ten: door kleurgebruik, con-
trasten en fi guren is het heel 
duidelijk op welke verdieping 
cliënten zich bevinden. Er zijn 
twee mooie terrassen aan-
gelegd die in de zomer zul-
len veranderen in een gezel-
lige tuin.
Zowel de bewoners als de 
verwanten zijn erg enthou-
siast over het nieuwe ge-
bouw. Bewoners vinden het 
allemaal erg mooi en heb-
ben veel mee mogen beslis-
sen. Zo hebben zij hun ei-
gen kamer mogen uitzoeken 
en zijn hier dan ook erg te-
vreden over. Zo slaapt de ene 
bewoner liever op de eer-
ste verdieping zonder over-
last, terwijl de ander hartstik-
ke tevreden is op de begane 
grond met uitzicht op de tuin.
Op vrijdag 15 januari was de 
offi ciële opening, gevolgd 
door een feest dat door veel 
genodigden werd bezocht.
Cliënt Monique en bestuur-
der Hetty knipten samen het 
openingslint door (zie foto), 
gevolgd door toespraken van 
cliënt Wim, teamleider Frits 
en bestuurder Hetty.

Regio - Het college van Vel-
sen heeft MEE Noordwest 
Holland toestemming gege-
ven voor de voorgenomen fu-
sie met stichting De Wering. 
MEE ontvangt subsidie voor 
cliëntondersteuning voor 
mensen met een beperking 
en vanwege die relatie die-
nen zij toestemming te vra-
gen voor de fusie. Stichting 
de Wering, onder andere ge-
vestigd in Noord-Kennemer-
land, biedt op breder maat-
schappelijk terrein onder-
steuning aan cliënten. De fu-
sie staat op de agenda voor 
januari 2017.

MEE fuseert 
met De Wering

Velsen - Raadslid Robert 
van Koten van de Socialisti-
sche Partij Velsen heeft vra-
gen gesteld over de gevol-
gen van het dreigend faillis-
sement van TSN Thuiszorg. 
Hij vraagt onder meer of de 
gemeente wel kan garande-
ren dat cliënten huishoude-
lijke hulp blijven krijgen bij 
een faillissement. Het colle-
ge heeft eerder al laten we-
ten dat er afspraken zijn ge-
maakt met alle gecontrac-
teerde aanbieders van huis-
houdelijke zorg dat taken 
bij een eventueel faillisse-
ment kunnen worden over-
gedragen zonder dat Euro-
pese aanbesteding nodig 
is. Vereniging Nederland-
se Gemeenten (VNG) is mo-
menteel bovendien in over-
leg met TSN en Buurtzorg 
om extra diensten op huis-
houdelijk gebied te bieden. 
Buurtzorg is een landelijk 
werkende organisatie, die 
ook in Velsen actief is. Wet-
houder Te Beest zal namens 
Velsen bij deze besprekin-
gen aanwezig zijn. In Velsen 
ontvangen circa 300 cliën-
ten huishoudelijke hulp van 
TSN. In totaal krijgen in Vel-
sen 1374 cliënten huishou-
delijke hulp via Wmo. De 
gemeente Velsen zal TSN 
erop wijzen dat zij alles in 
het werk moeten stellen om 
personeel onder te brengen 
bij andere zorgaanbieders.  
TSN biedt in Velsen ook in-
dividuele begeleiding aan 
volwassenen, maar voor de-
ze tak van zorg is door TSN 
geen faillissement aange-
vraagd. Bewoners van Vel-
sen die vragen hebben over 
over deze zaken kunnen te-
recht bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente 
Velsen.

Vragen over 
failliet TSN

Regio - De Omgevingsraad 
Schiphol richt zich in de nieu-
we bestuurlijke agenda voor-
al op punten die niet in het 
Aldersakkoord staan. In de 
Omgevingsraad Schiphol is 
ook de gemeente Alkmaar lid 
geworden en heeft het zich 
aangesloten bij de IJmond-
gemeenten. Twee belang-
rijke punten op de bestuur-
lijke agenda zijn het verwij-
zen van ‘niet main-port ge-
bonden vliegverkeer’ naar 
vliegveld Lelystad en hoe 
om te gaan met hinderbe-
perking voor Schiphol. Am-
bities en actiepunten van de 
IJmondregio zijn: minder hin-
der, meer veiligheid en een 
schonere lucht. Dat denken 

zij te bereiken door in te zet-
ten op het verder terugbren-
gen van nachtvluchten en het 
zoveel mogelijk kanaliseren 
van de aanvliegroutes. Daar-
onder valt het zoveel mogelijk 
aanvliegen boven zee of dun-
bevolkt gebied in plaats van 
over het duingebied en be-
woond gebied. Ook dringt de 
raad aan op het zo snel mo-
gelijk verder terugbrengen 
en uitbannen van lawaaii-
ge vliegtuigen en de ontwik-
keling in de richting van stil-
lere en schonere luchtvaart. 
Ook wil de raad meer duide-
lijkheid over de gezondheids-
effecten van de luchtvaart in 
de hele regio IJmond en Alk-
maar.

Plan voor minder 
hinder door Schiphol

Schrijversavond met 
Thomas Rosenboom
Velsen-Zuid - Nu al voor de 
zeventiende achtereenvol-
gende keer organiseert de 
sectie Nederlands van het 
Gymnasium Felisenum een 
schrijversavond voor leerlin-
gen, hun ouders/verzorgers 
en overige belangstellenden. 
Een schrijver treedt voor het 
voetlicht, leest uit eigen werk 
en wordt ingeleid en aan de 
tand gevoeld door zesdeklas-
sers. 
Van Kader Abdolah tot Ilja Le-
onard Pfeijffer, van Erik Vla-
minck tot Rosita Steenbeek, 

van Tim Krabbé tot Mens-
je van Keulen – bekende na-
men, schrijvers met grote 
kwaliteiten zorgden steeds 
voor een boeiende avond. 
Op 4 februari 2016 is Thomas 
Rosenboom te gast in de au-
la van de school. Bekend van 
Gewassen vlees, De nieuwe 
man, Zoete mond, De rode 
loper en het onlangs verfi lm-
de Publieke Werken. Vooral 
over deze boeken zal hij on-
dervraagd worden.
De avond begint om 20.00 
uur en is gratis toegankelijk.



Snel afvallen. Is dat gezond of ongezond?

MEDISCH | ZORG Mark Miedema
Cure4Life Haarlem

En wat voor invloed hee	  dat op het jojo-e� ect?

Cure4Life Haarlem, Wilhelminastraat 9, 
tel.: 023 20 27 003, www.cure4life-haarlem.nl

Velen onder ons zijn van mening dat snel afvallen 
niet gezond is voor het lichaam. Ook denkt men 
vaak dat snel afvallen gepaard gaat met daarna 
weer snel aankomen. 

Toch is dit geheel a  ankelijk van de wijze waar-
op men afvalt. Gezond verstand vertelt ons dat 
snel afvallen met behulp van afslankpillen niet 
gezond kan zijn. Afvallen met eiwitshakes en 
maaltijdvervangers kan e� ectief zijn, maar het 
lichaam herkent deze middelen niet als natuur-
lijke voeding. Daarbij wordt het voedingspatroon 
slechts tijdelijk aangepast en wordt de oorzaak 
van overgewicht niet aangepakt. De persoon zelf 
hee�  niets geleerd en komt dus na de afslank-
poging dikwijls weer snel aan. 

Willen we dus op een verantwoorde wijze afval-
len, dan moeten we dat doen met gezonde 
voeding. Omdat ieder mens uniek is, vereist dit 
wel een persoonlijke benadering. Het voedings-
programma van Cure4Life wordt samengesteld 
door een medisch team op basis van bloed- en 
urineonderzoek en een uitgebreide medische 
vragenlijst. De kracht zit in de voorgeschreven 
hoeveelheden en combinaties. Wie het program-
ma correct volgt kan rekenen op een gewichts-
verlies van 5 tot 8 kilo per maand. 

“Dit maandelijkse gewichtsverlies is zeker nodig
om goed gemotiveerd te blijven. Immers, 1 a 2 
kilo per maand, dat duurt voor iemand die 30 of 

40 kilo af moet vallen gewoon veel te lang”, 
aldus Mark Miedema, gewichtsconsulent en 
ervaringsdeskundige bij Cure4Life. 

Omdat alle voedingsgroepen vertegenwoordigd 
zijn tijdens het programma komt het lichaam 
niks te kort. De benodigde dagelijkse energie 
wordt aangevuld door de vetreserves. Hiervoor 
moet de vetverbranding wel goed op gang 
komen en dat doet Cure4Life door het in balans 
brengen van de hormoonhuishouding. 

De oorzaak van overgewicht is namelijk bijna 
altijd een hormonale disbalans. Vaak is dit het 
gevolg van ongezonde voedingsgewoonten, 
stress, de pil, zwangerschap, menopauze of 
bepaalde medicijnen. Er zijn veel hormonen die 
een rol spelen bij overgewicht, maar met name 
het groeihormoon, insuline en serotonine. 

Wanneer deze drie hormonen uit balans zijn, dan 
ontstaat er een stofwisselingsprobleem. Hierdoor 
wordt voedsel niet omgezet in energie, maar in 
lichaamsvet. Daarbij wordt het verlangen naar 
ongezond voedsel juist groter en kan men in een 
negatieve spiraal belanden.

Doordat Cure4Life de nadruk legt op de oorzaak 
van overgewicht is het mogelijk om na het pro-
gramma op gewicht te blijven. Na een stabilisa-
tiefase wordt u geleerd hoe u de hormoonhuis-
houding in balans kunt houden. Mark Miedema: 
“Uiteraard vereist dit wel enige aanpassing van 
levensstijl, maar dit is voor ieder die slank en 
gezond wil blijven prima haalbaar. Voor sommige 
“moderne” voedingsmiddelen zal men altijd 
gevoelig blijven, maar u kunt gewoon blijven 
genieten van lekker eten”. 

Het Cure4Life programma begint met een vrij-
blijvend en gratis intakegesprek. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de kliniek in Haarlem.

bibliotheekvelsen.nl 

Zaterdag 30 januari
Prentenboekenpret!
Bibliotheek Velsen viert De Nationale Voorleesdagen met een 
ochtend vol Prentenboekenpret voor kinderen van 2 t/m 6 jaar! 
Samen lezen we het prentenboek van 2016. Daarna duiken we 
in de wereld van prentenboeken en gaan we knutselen, taartjes 
versieren, racen en kleuren. Kortom, één groot feest! Kom jij ook?  

Word tijdens de Nationale Voorleesdagen samen met je kind lid 
van de bieb en ontvang een van de boeken uit de Prentenboek 
top 10 cadeau! Meer weten? Ga naar bibliotheekvelsen.nl. 

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 10:00-12:00 uur | deelname gratis | vrije inloop 

Vacature
Vrijwillige toezichthouders gezocht
Wij zoeken vrijwillige toezichthouders in de Centrale Bibliotheek.
Je ondersteunt het personeel bij het omgaan met bezoekers op 
een actieve en publieksvriendelijke wijze. 

Je helpt onder andere bij het naar buiten begeleiden van 
bezoekers bij het sluiten van de bibliotheek en bij ongewenst 
gedrag. De nadruk ligt hierbij op de leeftijdscategorie van 8 tot 18 
jaar. Belangstelling? Kijk op onze website voor meer info!

Vrijdag 29 jan | 12, 26 feb
Voorleesfeest bij het Terras
Ook bij servicepunt het Terras in Santpoort Noord kun je luisteren 
naar verhalen uit prachtige boeken! Kruip lekker op een zitzak 
en laat je meevoeren in de wondere wereld van een boek. Na het 
voorlezen doen we een leuke activiteit in het thema van het boek, 
zoals het verhaal naspelen, liedjes zingen of een kleine 
knutselopdracht.

Servicepunt het Terras (Santpoort Noord) | 13:00-14:00 uur | kinderen 4 t/m 6 jaar | 
deelname gratis | vrije inloop

Bibliotheek Velsen
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Nieuw meidenteam
Velsen-Zuid - Het meidenvoetbal van VV IJmuiden zit in de lift. Na de winterstop heeft de 
club weer een nieuw meidenteam samengesteld. Woensdagavond 13 januari organiseerde 
V.V. IJmuiden een minitoernooi waarin de meiden van de F5M, ME1 en de nieuwe ME2 het 
tegen elkaar opnamen. De ME2 gaf meteen haar visitekaartje af en trok de winst op overtui-
gende wijze naar zich toe. Dat gezelligheid en sportiviteit uitstekend samengaan bewijst VV 
IJmuiden keer op keer!

IJmuiden - De Hervormde 
Gemeente IJmuiden-West en 
de Oud-Katholieke Parochie 
van de HH Engelmudus en 
Adelbertus organiseren op 
27 januari en 3 februari weer 
Bolderavonden. Tijdens deze 
bijeenkomsten in De Bolder 
wordt de Geloofsbelijdenis in 
de praktijk van vandaag be-
handeld en besproken. Ge-
sprekleiders zijn pastor H. 
Münch en ds. C. Haasnoot. 
De avonden beginnen om 
19.00 uur met een eenvoudi-
ge maaltijd waarna men om 
20.00 uur begint met het ge-
sprek. De zaal gaat om 18.30 
uur open.

Bolderavonden

Dressuurproeven bij 
Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Na alle mooie 
evenementen tijdens de feest-
dagen zijn bij Hippisch Cen-
trum Velsen de competitie-
wedstrijden weer van start ge-
gaan. Om beginnende ruiters 
in de gelegenheid te stellen 
aan dressuurwedstrijden deel 
te nemen, werden afgelopen 
zondag A(angepaste) dres-
suurproeven voor de jongste 
ruiters georganiseerd. Deze 
proeven zijn onderverdeeld in 
A1, A2 en A3 proeven.
Een groot aantal leerlingen 
had zich ingeschreven voor 
deze dressuurwedstrijd.
Voor een aantal leerlingen 
was het hun eerste dressuur-
proef en de spanning was dan 
ook van de gezichten af te le-
zen. In de A3 proef werd Jin-
the Ferket met de pony Penot-
ti knap eerste met 225 punten. 
Sterre Dijksma met de pony 
Dazer mocht de tweede prijs 
mee naar huis nemen met 
224 punten en Kaylee van Erp 
met Panthera werd fraai derde 

met 215 punten. Daarna volg-
de de A2 proef. De eerste prijs 
en het oranje rozet ging naar 
Anneroos de Regt met UK. Zij 
behaalde 168 punten. Fee Jo-
Ann de Veer en Dazer werden 
fraai tweede met 167 punten 
en de derde prijs ging uitein-
delijk naar Karolijne Lang-
broek met de leuke pony Red 
Rabbit met 166 punten.
Tot slot de A1 proef. Chel-
sey Buis met Dazer behaalde 
de eerste prijs met 182 pun-
ten. Een tweede prijs ging 
naar Shirley Schippers met 
176 punten en Yara Lena Her-
wegh en de pony Flo werden 
derde met 166 punten. Uit-
eindelijk mocht Mara Kruisel-
brink en Penotti de vierde prijs 
in ontvangst nemen met 167,5 
punten. 
Zondag 24 januari gaat de 
springcompetitie weer van 
start. Deze wedstrijd is ook 
opengesteld voor ruiters van 
buitenaf. Zie ook www.hip-
pischcentrumvelsen.nl.

IJmuiden - Iedere woens-
dag van 14.00 tot 18.00 uur 
wordt in Smash! Café een 
seniorenmiddag gehouden. 
Iedereen kan binnenlopen 
voor een praatje, kopje kof-
fie, een punt verse appel-
taart, een biljartje, een pot-
je darts of een ander spelle-
tje. De toegang is gratis en 
iedereen is van harte wel-
kom. Smash! Café bevindt 
zich in Sporthal Zeewijk, Pla-
netenweg 301. Zie ook www.
smashcafe.nl.

Senioren-
middag in 

Smash! Café

Leerlingen nemen duik 
in levensverhalen
IJmuiden - Vorige week 
donderdag werden de le-
vensverhaalboekjes van de 
leerlingen uit groep 5 van 
OBS De Vuurtoren West ge-
presenteerd. Het was de af-
ronding van het project Be-
Leef Oud-IJmuiden en Stich-
ting Welzijn Velsen.
In oktober startte het inter-
view- en schrijfproject met 
de kinderen onder leiding 
van Marlenne Schrijver (Be-
Leef Oud-IJmuiden) en leer-
kracht René Hof. Er zijn al ve-
le verhalen uit Oud-IJmuiden 
vastgelegd in het boek Be-
Leef Oud-IJmuiden, maar er 
zijn nog zoveel verhalen niet 
verteld en opgeschreven. Zo 
ontstond het idee om de kin-
deren in contact te brengen 
met het verleden van hun ei-
gen wijk door het interviewen 
van zes Oud-IJmuidenaren. 
Dat waren Betty Boon, Die-
ter van Laar, Dick Groen, Frits 
Kromhout van de Meer, Adri-
aan Jumelet en Henk Visser. 

De kinderen verzonnen in 
groepjes de vragen en leer-
den interviewen, doorvra-
gen en samenwerken. Van de 
tekst en foto’s werden blad-
zijden gemaakt en daarna 
mooi versierd tot een boekje.
Ook de invulling van de 
avond werd door de kinde-
ren zelf bedacht. Het pro-
gramma varieerde van bal-
letje hooghouden tot het uit-
delen van brood en koekjes 
met bedankbriefjes er in. De 
presentatie van de levens-
verhaalboekjes was heel ge-
slaagd. Samen met meester 
René op gitaar sloot  de klas 
de avond af met een IJmui-
dens lied. Door het  werk van 
de kinderen zijn de verha-
len uit Oud-IJmuiden over de 
paarden van Boon, het voet-
ballen in de vishal, de bakke-
rij in de Bloemstraat, de rond-
vaartboot, de oude en nieuwe 
Brulboei en Gregoriuskerk op 
een creatieve en manier be-
waard gebleven.

Cupcakes voor vogels
IJmuiden - Afgelopen week-
end was er weer de nationa-
le vogeltelling. Reden voor de 
kabouters van Scoutinggroep 
de IJmondtrekkers om op za-
terdag cupcakes voor de vo-
gels te maken. De kabou-
ters, meisjes van 7 tot 11 jaar, 
moesten daarvoor samen 
met de leiding vet smelten 
en hier vogelzaad doorheen 
mengen. Dat is nog best een 
beetje zwaar en beetje vies 
werkje. Toen alles gemengd 
was, werden de cupcakebak-
jes gevuld met het mengsel 
en werd er een touwtje inge-
hangen. Terwijl de cupcakes 
aan het stollen waren, wer-
den er ook pelpinda’s in ket-
tingen geregen. Aan het ein-

de van de opkomst kon elke 
kabouter verwennerijen voor 
de vogels meer naar huis ne-
men! Zie ook www.ijmond-
trekkers.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Evenement voor KWF Kankerbestrijding op zondag 22 mei

Vissenloop mikt op 2.500 deelnemers
IJmuiden - In het hoofd-
kantoor van KNRM werd 
vorige week woensdag de 
offi ciële aftrap gegeven 
van het wandelevenement 
Vissenloop, dat op zondag 
22 mei voor de tweede 
keer wordt georganiseerd 
door KWF Kankerbestrij-
ding Velsen.

Ondanks het feit dat de 
weergoden het evenement 
vorig jaar niet gunstig gezind 
waren, was het enthousias-
me van de ruim 1.300 deel-
nemers er zeker niet min-
der om. Mede dankzij de in-
schrijfgelden en sponsoring 
kon uiteindelijk een bedrag 
van ruim 30.000 euro aan 
KWF Kankerbestrijding wor-
den overgemaakt. Voorzitter 
van KWF Kankerbestrijding 

Velsen, Fred van Dam, voerde 
dit ook aan in zijn welkomst-
woord. ,,De eerste Vissenloop 
is een groot succes gebleken, 
mede gezien het bedrag dat 
we aan KWF Kankerbestrij-
ding hebben kunnen over-
maken. De lat voor de tweede 
Vissenloop ligt dan ook hoog, 
waarbij ons streefgetal voor 
2016 ligt op 2.500 deelne-
mers. Namens het organisa-
tiecomité bijzonder veel dank 
aan zowel deelnemers, spon-
sors, de vele vrijwilligers als 
zeker ook aan KNRM die ook 
dit jaar hun terrein voor dit 
wandelevenement beschik-
baar willen stellen.’’
De aansluitende reactie van 
wethouder Annette Baerveldt 
was niet minder enthousiast: 
,,Een prachtig evenement en 
tevens een visitekaartje voor 
onze gemeente. Maar nog 
belangrijker is het feit dat met 
de opbrengst van dit wandel-
evenement het belangrijke 
werk van KWF Kankerbestrij-
ding wordt gesteund. Wij zijn 
trots op jullie dat een derge-
lijk groot evenement in een 
paar maanden tijd kon wor-
den georganiseerd en ik ben 
ervan overtuigd dat ook deze 
tweede Vissenloop een groot 
succes wordt.’’
Een mooie start van deze af-

trap vormde, ter plekke, de 
mededeling van Peter van de 
Meerakker, algemeen direc-
teur van Zeehaven IJmuiden 
NV en tevens sponsor van 
het eerste uur. Ook voor de 
tweede Vissenloop legde hij 
zich vast voor een uitgebreid 
sponsorpakket.
Evenals vorig jaar voeren de 
wandelroutes allemaal door 
het indrukwekkende haven-
gebied van IJmuiden, maar 
de deelnemers aan de lange-
re afstanden volgen ook het 
nieuwe wandelpad langs het 
Noordzeekanaal. De langeaf-
standlopers komen uiteinde-
lijk terecht in recreatiegebied 
Spaarnwoude. In ieder geval 
voeren alle tochten langs ve-
le mooie en karakteristieke 
plekken in IJmuiden en om-
geving. Wandelaars kunnen 
dit jaar kiezen uit de Guppen-
loop (5 kilometer) en tochten 
over een afstand van 10, 15, 
20, 25, 30 en 40 kilometer. 
Op verzoek van diverse deel-
nemers is dit jaar de afstand 
van 30 kilometer toegevoegd. 
De Guppenloop is speciaal 
bedoeld voor jongeren (ver-
enigingen en scholen), maar 
natuurlijk mag iedereen zich 
voor deze afstand inschrij-
ven. Bovendien is deze kor-
te afstand geschikt voor rol-

stoelgebruikers.
Op de website www.vissen-
loopijmuiden.nl is alle infor-
matie te vinden over de rou-
tes, vertrektijden en inschrij-
ven. Tevens is hier informatie 
te vinden over de mogelijkhe-

den met betrekking tot spon-
soring. ,,Want ons uiteindelij-
ke doel is tenslotte om een zo 
hoog mogelijk bedrag bijeen 
te brengen ten behoeve van 
KWF Kankerbestrijding’’, al-
dus Fred van Dam.

Frank Gutteling zwaait af als voorzitter Oranjevereniging Driehuis

‘Kroning was onvoorstelbaar mooie dag’
Driehuis - Frank Gutteling 
heeft afscheid genomen als 
voorzitter van de Oranje-
vereniging Driehuis.

Frank woonde bijna een kwart 
eeuw in de Aagtenvonklaan, 
aan de rand van het veld 
waarop ieder jaar Konings-
dag wordt gevierd. ,,Het is ooit 
begonnen met de waterslang 
die van mijn huis naar de toi-
letten liep. Van het een kwam 
het ander, want in 2003 werd 
ik door Renée Wouwenaar en 
Christa van Dam gevraagd om 
mee te helpen met de kinder-
spelen. Dat heb ik een aan-
tal jaren met veel plezier ge-
daan. In 2008 moest ik Re-
née eenmalig vervangen als 
voorzitter. Dat vond ik zo leuk 
om te doen dat ik niet lang na 
hoefde te denken toen Renée 
vroeg of ik haar op wilde vol-
gen omdat zij naar Dordrecht 
verhuisde.’’ 
Onder leiding van de fysio-

therapeut werd het program-
maboekje getransformeerd 
tot een moderne Oranjeglos-
sy met veel kleurenfoto’s. ,,We 
hebben het iets meer van deze 
tijd gemaakt’’, zegt Frank met 
een glimlach. Ook de zicht-
baarheid van de bestuursle-
den werd verbeterd. ,,Ik vind 
het belangrijk dat iedereen 
weet welke vrijwilligers zich 
inzetten voor dit mooie feest.’’
Na de troonswisseling in 2013 
werd besloten om alle activi-
teiten te concentreren op het 
veld. De aubade bij de kerk 
en de gekostumeerde optocht 
door het dorp werden ver-
plaatst naar de Aagtenvon-
klaan. Daarnaast wordt het 
startschot van de bosloop te-
genwoordig ‘s ochtends in 
plaats van ‘s middags gelost.  
,,Veel deelnemers klaagden al 
langer over het tijdstip omdat 
ze ook een biertje wilden drin-
ken. Aan die wens hebben wij 
dus gehoor gegeven.’’ De laat-

ste jaren werden ook de rom-
melmarkt en het open podium 
voor Velsens muziektalent aan 
het programma toegevoegd.
Frank ziet de kroning van Wil-
lem-Alexander in 2013 als het 
hoogtepunt van zijn voorzitter-
schap. ,,Dat was zo’n onvoor-
stelbaar mooie dag. De tele-
visiebeelden uit Amsterdam 
waren op een groot scherm te 
zien en de sfeer was heel erg 
feestelijk. Zoiets maak je maar 
één keer mee.’’ Dieptepunten 
waren er ook, zoals de dode-
lijke aanslag in Apeldoorn in 
2009. ,,Aan het begin van de 
midddag moesten we belis-
sen of we het feest door lie-
ten gaan. We hebben toen een 
hele indrukwekkende minuut 
stilte gehouden en zijn een 
uur eerder gestopt.’’ Twee jaar 
geleden zorgden aanvullende 
vergunningeisen voor com-
motie. ,,Uiteindelijk bleek het 
verbreden van een gat in de 
heg voldoende te zijn, maar op 

dat moment hadden de me-
dia er al lucht van gekregen. 
Burgemeester Weerwind was 
daar niet zo blij mee, maar uit-
eindelijk is het allemaal weer 
goed gekomen tussen ons.’’
Frank heeft het stokje nu over-
gedragen aan Arjen Joustra. 
,,Er zit een bestuur waar je van 
op aankunt. Doordat er ook 

jongeren in zitten, weet ik ze-
ker dat er nieuwe inzichten 
gaan ontstaan. Driehuis mag 
de handen dichtknijpen met 
zulke toppers in het bestuur 
en de geweldige groep vaste 
vrijwilligers waar we ieder jaar 
op kunnen rekenen bij de op- 
en afbouw en achter de bar!’’ 
(Friso Huizinga)



Tijd voor het levenseinde
Geef de dood de tijd, 

geef het leven de ruimte

Santpoort-Noord - Op uit-
nodiging van Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding 
houdt Paul Loomans woens-
dagavond 27 januari de le-
zing ‘Tijd voor het levensein-
de’. Loomans spreekt in de-
ze interactieve lezing over 
de tijd nemen voor de da-
gen rondom het afscheid en 
de dood. 
Wat kan de dood ons leren 
over het leven? Het lijkt wel 
of de dood het leven in een 
andere context plaatst. Hoe 
nabijer u de dood ontmoet, 

hoe meer uw blik op het le-
ven verandert. Het is alsof u 
gaat begrijpen wat er echt toe 
doet: niet zozeer wát u heeft 
gedaan, maar hóe u het heeft 
gedaan. En hoeveel ruimte u 
kon geven, want hoe meer 
u het leven tegemoet treedt 
met open handen, hoe won-
derbaarlijker het blijkt te zijn. 
Paul Loomans is zenmonnik 
sinds 1984. 
Hij is oprichter en coach van 
de StressOntknoping, waar-
in zijn missie is om te laten 
zien hoe u kunt leven vanuit 
rust en zonder stress. Hij was 
eerder acteur en regisseur 
van mime en bewegings-
theater. Zijn boek ‘Ik heb de 
tijd, handleiding in tijdsur-
fen’ werd bekroond als bes-
te spirituele boek van het jaar 
2013. 
De lezing vindt plaats op 
woensdag 27 januari om 
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur). Locatie: ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan bij Brokking 
& Bokslag Uitvaartbegelei-
ding, telefoon 023-5310238 
of info@brokkingenbokslag.
nl.

  

Donderdag 
21 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
Slagerij van Kampen met 
blazers in ‘Beats ‘n brass’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Oost - west 
door Kat op ‘t Spek (toneel). 
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
22 januari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos, vanaf 3 jaar. 
Rabobank Stratenteams 
Toernooi in het Polderhuis 
in Velserbroek. Van 18.00 tot 
22.30 uur.
Open repetitie bij Zang-
groep Voices, Fidelishof 30 
IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
Hot club de Frank in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Haye van der Heyden & Erik 
Brey in hun nieuwste pro-
gramma ‘Blunders’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: fi lm ‘Youth’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
23 januari

Hofstede biljarttoernooi in 
De Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek. De 
ochtendwedstrijden beginnen 
om 09.00 uur, ‘s middags om 
13.00 uur.
Rabobank Stratenteams 
Toernooi in het Polderhuis 
in Velserbroek. Van 12.00 
tot 17.30 uur en van 17.30 tot 
23.00 uur. Zaterdagmiddag 
ook een Panna toernooi voor 
de jeugd.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’.
Repair Café in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 16.30 uur.
Politiek Café in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 

IJmuiden. Aanvang 15.00 
uur. Aansluitend van 16.30 
tot 18.00 uur Nieuwjaarsbor-
rel van SP Velsen.
Lezing over Peru in Biblio-
theek Velsen. Aanvang 15.00 
uur. Deelname gratis.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Unidos, pre-
view musical Aïda. Aanvang 
20.30 uur.

Zondag
24 januari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tover-
bos, vanaf 3 jaar. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’.
Beltiukova’s in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis.
Gezellige middag in Zalen-
centrum Velserduin, Velser-
duinplein 3 IJmuiden. Met 
Cock Zwanenburg en John-
ny B. Van 15.00 tot 19.00 uur. 
Toegang gratis.

Maandag
25 januari

Hofstede biljarttoernooi in 
De Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 in Velserbroek. De 
ochtendwedstrijden beginnen 
om 09.00 uur, ‘s middags om 
13.00 uur.
Bijeenkomst tegen het 
voorgenomen afschot van 
duizendenden damherten. 
Provinciehuis, Dreef Haar-
lem. Aanvang 13.00 uur.
Postzegelavond in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan Sant-
poort-Noord. 
Informatieavond voor ou-
ders op het Vellesan College. 
Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag
26 januari

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Lezing over waterkwaliteit 
door Ruud Steen, hoofd van 

afdeling Advies van Het Wa-
terlaboratorium bij De Ken-
nemer Sociëteit in Velsen-
Zuid. Aanvang 10.00 uur.
Informatieavond voor ou-
ders op het Vellesan College. 
Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Carolien Bor-
gers met ‘De andere ik’ (mu-
ziek). Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
27 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’.
Kindervertelmiddag op 
Beeckestijn: voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten 6 euro per 
kind. Opgave via carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252. Tot 
uiterlijk dinsdag ervoor tot 
18.00 uur.
Bolderavond in De Bolder. 
Tijdens deze avond wordt de 
Geloofsbelijdenis in de prak-
tijk van vandaag bespro-
ken. De avond begint om 
19.00 uur met een eenvoudi-
ge maaltijd waarna om 20.00 
uur het gesprek begint.
Stadsschouwburg Velsen: 
Samba Schutte in ‘Je Main-
tiendrai’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
28 januari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafi e en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Schaaktoernooi in de au-
la van het Gymnasium Feli-
senum, Van Hogendorplaan 
2, Velsen-Zuid. Van 13.30 
tot 16.15 uur. Het toernooi is 
toegankelijk voor publiek.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jon van Eerd in ‘Harrie Bab-
ba’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Arie Koomen 
in ‘Pompen’. Aanvang 20.30 
uur.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Bijeenkomst over herten
Haarlem – Maandag 25 ja-
nuari wordt om 13.00 uur 
in het Provinciehuis aan de 
Dreef in Haarlem een bij-
eenkomst georganiseerd te-
gen het voorgenomen af-
schot van duizenden dam-
herten in de Amsterdamse 
Waterleidingsduinen en Na-
tionaal Park Zuid Kennemer-

land (ingang Heerenduin-
weg). Men kan ook een brief 
mailen naar krijgsmane@
noord-holland.nl of per post 
naar Provincie Noord-Hol-
land t.a.v. Provinciale Staten, 
Postbus 3007, 2001 DA Haar-
lem waarin men aangeeft te-
gen dit plan te zijn en waar-
om hij/zij dat vindt.

Stichting Matthias 
zoekt collectanten

Velsen - Van 27 maart tot en 
met 2 april wordt de collec-
te voor de Stichting Matthi-
as gehouden in de gemeente 
Velsen. Hiervoor is Stichting 
Matthias op zoek naar col-
lectanten. Stichting Matthi-
as zet zich in voor Zelfstan-
dig Begeleid Wonen en het 
behoud daarvan, voor nor-
maal begaafde (jong) vol-
wassenen met een Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS). De 
stichting wordt niet gesubsi-
dieerd door de overheid en 
is geheel afhankelijk van do-
naties. Vele kosten komen in 

de loop van de jaren naar bo-
ven wegens aanpassingen 
en vernieuwing door slijtage 
in haar locatie Obsidiaan (af-
gelopen jaar 10 jaar bestaan 
daarvan), welke zij nergens 
kan declareren. Daarom is 
jouw hulp tijdens de collecte 
week hard nodig Je kunt zelf 
natuurlijk aangeven in welke 
straten, buurt je wilt collecte-
ren en hoeveel uur je daar-
in besteed. Een paar uur-
tjes collecteren is een kleine 
moeite met een groot effect.
Opgeven kan via info@stich-
ting-matthias.nl.
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Velsertunnel 15 april dicht
De Velsertunnel gaat vanaf vrij-
dagavond 15 april 2016 negen 
maanden dicht voor een groot-
scheepse renovatie. Om 21.00 uur 
die dag sluit Rijkswaterstaat de 
tunnel af. De maandagochtend 
daarop (18 april) is vóór het begin 
van de spits (05.00 uur) de ver-
keerssituatie een feit die tijdens 
de hele renovatie van kracht blijft.

Het eerste weekend van de tunnel-
sluiting (vrijdag 15 april 21.00 uur 
– maandag 18 april 05.00 uur) ge-
bruikt Rijkswaterstaat om iets ten 
zuiden van de Velsertunnel de twee 
laatste, tijdelijke verbindingswe-
gen aan te leggen. Het gaat om zoge-
heten keerlussen, die het mogelijk 
maken om vanaf de N208/IJmui-
den snel naar de Wijkertunnel te ko-
men en omgekeerd. Omdat hiervoor 
de bestaande rijbanen van de A22 en 
N208 nodig zijn, kan dit pas na tun-
nelsluiting gebeuren.

Velsertunnel regelmatig dicht
In de maanden voorafgaand aan de 
renovatie is de Velsertunnel door-
deweeks ’s nachts en in het week-

end herhaaldelijk dicht. Deze afslui-
tingen vinden plaats vanaf half ja-
nuari. Eén tunnelbuis blijft steeds 
open, zodat verkeer richting Bever-
wijk door de tunnel kan blijven rij-
den. Verkeer richting IJmuiden rijdt 
via de calamiteitenbogen en de Wij-
kertunnel.

Verkeershinder tot 15 april
Vanaf eind februari werkt Rijkswa-
terstaat verder aan de aanleg van de 
tijdelijke verbindingswegen (keer-
lussen). Dit gebeurt op de A22, N208 
en A9. Rijkswaterstaat legt dan on-
der meer twee tijdelijke verbin-
dingswegen aan op de knooppunten 
Velsen en Beverwijk. Als gevolg van 
de werkzaamheden is geregeld een 
rijstrook of vluchtstrook afgesloten 
en staan er afzettingen op de weg. 
Ook is eind maart de Wijkertunnel ’s 
avonds en ’s nachts afgesloten. In de 
tunnel richt Rijkswaterstaat dan tij-
delijke extra rijstroken in (de huidi-
ge vluchtstroken). (foto: Rijkswater-
staat)

Werk aan Velsertraverse
De werkzaamheden aan de Vel-
sertraverse (N197) van half janu-
ari zijn door het winterse weer 
doorgeschoven naar het week-
end van 23 en 24 januari. Het 
werk van 30 en 31 januari schuift 
door naar 6 en 7 februari. Ook 
aan de Velsertunnel wordt ge-
werkt en in de gemeente Bever-
wijk.

Velsertraverse 
De provincie werkt aan de Velser-
traverse. Er zijn twee weekendaf-
sluitingen: 23-24 januari en 6-7 fe-
bruari. Vanaf vrijdagavond 22 ja-
nuari (20:00 uur) tot en met maan-
dagochtend 25 januari (5:00 uur) 
is er verkeershinder bij de toe- en 
afritten Beverwijk. Komende van-
uit de richting Haarlem, is de afrit 
Meubelboulevard afgesloten. De 
afrit richting Beverwijk centrum 
is wel open. Meer informatie hier-
over, evenals de omleidingsroutes, 
staat op www.infoN197velsertra-
verse.nl. 

Avond- en nachtsluiting 
Velsertunnel 
Van maandag 18 januari tot en met 
donderdag 21 januari is de Vel-
sertunnel afgesloten voor verkeer 
richting IJmuiden/Haarlem tus-
sen 20.00 uur en 05.00 uur. Ver-
keer wordt omgeleid via de cala-
miteitenbogen en de Wijkertunnel. 
Eén tunnelbuis blijft open, zodat 
verkeer richting Beverwijk door 
de tunnel kan blijven rijden. Rijks-
waterstaat voert voorbereidende 
werkzaamheden uit voor de reno-
vatie van de Velsertunnel in 2016.
 
Werkzaamheden Beverwijk
De gemeente Beverwijk voert van-
af maandag 25 januari werkzaam-
heden uit aan de Parallelweg ter 
hoogte van de haven. Voor meer in-
formatie over deze werkzaamhe-
den kunt u terecht op www.bever-
wijk.nl.

Veel belangstelling voor 
inloopavond Missiehuis
Op maandag 18 januari werd in 
het Missiehuis in Driehuis een in-
formatieve inloopavond georga-
niseerd voor inwoners van Drie-
huis. Tussen 17.00 en 20.30 uur 
kwamen ongeveer 500 mensen 
naar dit gebouw waar vanaf april 
van dit jaar maximaal 80 status-
houders gehuisvest worden.

In een goede sfeer gaven de bezoe-
kers kritische reacties en stelden ze 
informatieve vragen over bijvoor-
beeld de groepssamenstelling, de 
manier van koken, dagbesteding, 
veiligheid en gezondheid. Veel men-
sen hebben zich aangemeld als vrij-
williger bij Vluchtelingenwerk en 
de Stichting Welzijn Velsen. Tot slot 

was er ook veel belangstelling voor 
het gebouw zelf. Ondanks het feit 
dat het pand al heel lang in Driehuis 
staat, kenden weinig mensen het van 
binnen. Voor hen een mooie gelegen-
heid om even een kijkje te nemen. 

Inloopavond bewoners Santpoort-
Zuid
De gemeente Bloemendaal heeft het 
plan om ca. 60 statushouders op te 
vangen op Landgoed Dennenheuvel 
dat grenst aan Santpoort-Zuid. Op 
maandag 25 januari organiseert de 
gemeente Bloemendaal voor inwo-
ners van Bloemendaal en Santpoort-
Zuid een informatieavond tussen 
19.00 en 21.00 in het gemeentehuis 
in Overveen. (foto: Reinder Weidijk)
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Vissenloop IJmuiden
Wandelen voor het goede doel: 
dat is de Vissenloop IJmuiden, 
die zondag 22 mei 2016 voor de 
tweede keer plaatsvindt. Wet-
houder Baerveldt opende de in-
schrijving op woensdag 13 janu-
ari jl. 

Het afdelingsbestuur KWF Kan-
kerbestrijding Velsen organiseert 
op zondag 22 mei 2016 voor twee-
de keer de Vissenloop IJmuiden.  
Naast de jaarlijkse collecte heeft het 
afdelingsbestuur van KWF Kan-

kerbestrijding Velsen zich tot doel 
gesteld meer geld bijeen te bren-
gen door dit wandelevenement in 
IJmuiden te organiseren. 

Wethouder sport Annette Baerveldt 
– midden op de foto – opende de in-
schrijving voor dit evenement op 
woensdag 13 januari jl., samen met 
KWF Velsen-voorzitter Fred van 
Dam, die rechts van haar staat. In-
formatie over afstanden, starttijden 
en meer op www.vissenloopijmui-
den.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Duurzame ideeën geprezen
Vraag inwoners van Velsen hoe 
je kunt besparen op energie en 
zuinig kunt omgaan met het mi-
lieu en ze komen met de bes-
te ideeën! Wethouder Floor Bal 
reikte er 13 januari jl. de prijzen 
voor uit.

Mevrouw Vermeulen had de eerste 
prijs; zij wil zwerfvuil rond scholen 
aanpakken en daar is HVC al bij in-

geschakeld. Linda Staas stelde voor 
om schuren in Velsen-Noord te 
voorzien van daktuinen. Verhuur-
der Vellesan bekijkt de mogelijkhe-
den. Het recyclingsproject van Juf 
Willemijn Morsch van de Pionier 
leverde haar een bak bloembollen 
voor de school op; die zijn inmid-
dels al geplant. De andere winnaars 
krijgen een warmtescan van hun 
woning. (foto: Reinder Weidijk)

Explosieven zoeken
op Sluiseiland
De voorbereidingen voor de 
aanleg van de nieuwe Zeesluis 
zijn in volle gang. Nu wordt eerst 
gekeken of er explosieven op de 
bodem van het kanaal liggen. 
Het opsporingsbedrijf KWS OCE 
is daar mee begonnen; het werk 
zal ongeveer vier maanden du-
ren.

Rijkswaterstaat is de opdrachtge-
ver voor de sluis die 70 meter breed 
wordt, 500 meter lang en 18 me-
ter diep. Het aannemersconsorti-
um OpenIJ gaat de sluis aanleggen, 
maar dat moet wel veilig kunnen 
gebeuren. Daarom heeft OpenIJ 
het explosieven opsporingsbedrijf 

KWS OCE ingeschakeld. Geen 
overbodige luxe, want uit onder-
zoek (en sommige herinneringen) 
is bekend dat het sluizencomplex 
en de omgeving daarvan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog regelmatig 
doelwit is geweest van bombarde-
menten. 

Als KWS OCE munitie aantreft, 
dan slaat zij deze tijdelijk op in een 
speciale container. Deze staat op 
het afgesloten werkterrein en is 
omsloten met hekken. Op gezette 
tijden leegt de Explosieve Oprui-
mingsdienst Defensie de contai-
ner.

Afval is een aparte zaak
“Hoe houdt u uw lege pakken, 
blikken en plastic apart?” Het 
HVC promotieteam vraagt dat 
deze week aan bezoekers van 
supermarkten in Velsen. Zater-
dag 23 januari staan ze bij Al-
bert Heijn aan het Dudokplein 
en de DekaMarkt aan het Zee-
wijkplein in IJmuiden.

Van lege pakken, blik en plastic 
kunnen weer nieuwe producten 
worden gemaakt. Goed scheiden 
is dus belangrijk. Daarom is het 
HVC-promotieteam zaterdag 23 

januari aanwezig bij Albert Heijn 
aan het Dudokplein en de Deka-
Markt aan het Zeewijkplein in 
IJmuiden. 

Wilt u weten hoe er van een leeg 
pak vla een pan kan worden ge-
maakt? Het HVC-promotieteam 
vertelt het u zaterdag 23 januari. 

Wilt u nu alvast meer informa-
tie over afval scheiden? Kijk dan 
op www.indegoeiebak.nl. Lees ook 
het andere artikel in deze Infopagi-
na over hergebruik (foto: HVC)
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Ichthus College
denkt mee over afval
Hoe kun je afval scheiden als je in 
de hoogbouw woont? Die vraag 
legden HVC en de gemeente Vel-
sen voor aan leerlingen van het 
Ichthus Lyceum in Driehuis. Er 
kwam een bruikbaar antwoord op!

Bij hoogbouwwoningen is het moei-
lijker om afval goed te scheiden, om-
dat de containers niet voor de deur 
kunnen staan. Toch is afvalscheiding 
de moeite waard; er zitten nog veel 
waardevolle materialen die geschikt 
zijn voor hergebruik of recycling. 

De gemeente Velsen en HVC hebben 
ruim 100 brugklasleerlingen van het 
Ichtus Lyceum in Driehuis gevraagd 
om hierover mee te denken. Voor 
hen was het een kennismaking met 

de Technasium doorstroomrich-
ting van het lyceum. De leerlingen 
hielden enquêtes bij diverse hoog-
bouw bewoners, brachten de proble-
men in kaart en bedachten, ontwier-
pen en presenteerden creatieve op-
lossingen. Die werden beoordeeld op 
bruikbaarheid, originaliteit en aan-
pak. 

Het winnende team van Thomas, 
Zeb en Eline ontwierp een trans-
portsysteem met buizen dat onderin 
de fl at het afval van bewoners keurig 
sorteert. Het was toepasbaar voor de 
huidige fl ats en voor de toekomst. Of 
deze ontwerpers in de dop hun idee 
in de toekomst zullen tegenkomen, 
zal de tijd uitwijzen. (foto: gemeen-
te Velsen)

HVC promotie voor hergebruik

Trommel van een fl acon
55 Plastic frisdrankfl esjes worden 
een nieuwe slaapzak. Lege fris-
drankblikjes zitten in nieuwe fi et-
sen en vliegtuigonderdelen. Vier 
schoonmaakfl acons worden een 
nieuwe broodtrommel. Uw afval 
van lege pakken, blik en plastic is 
de basis voor nieuwe grondstof-
fen. Houdt u het ook apart? HVC 
voert er campagne voor – ook in 
de gemeente Velsen.

Er gaat in Nederland veel afval om 
aan pakken, blikken en plastic. Het 
grootste percentage daarvan wordt 
hergebruikt voor nieuwe producten. 
Hieronder wat feiten over pakken, 
blik en plastic.
Pakken: Elk jaar gaat er in Nederland 
70 miljoen kilo aan pakken van bij-
voorbeeld zuivel, soep en water om. 
Een gemiddeld huishouden heeft elk 

jaar 300 pakken in huis. 85 Procent 
van een leeg pak wordt hergebruikt. 
Blik: Zo’n 800 verschillende produc-
ten zitten in blik, zoals soep, fris-
drank en mais. In Nederland wordt 
91% van de blikverpakkingen herge-
bruikt.  
Plastic: Een gemiddeld huishouden 
heeft wel een vuilniszak vol plastic 
verpakkingen per week. Een consu-
ment verbruikt per jaar gemiddeld 
300 plastic tasjes. 90% van het inge-
zamelde plastic wordt hergebruikt. 
Een plastic tas wordt gemiddeld 12 
tot 20 minuten gebruikt voordat hij 
wordt weggegooid.
Van 4 plastic schoonmaakfl acons 
kan een nieuwe broodtrommel wor-
den gemaakt en van 27 petfl essen 
van 1,5 liter kan na verwerking een 
fl eecetrui worden gemaakt. Meer in-
formatie op www.indegoeiebak.nl.

indegoeiebak.nl

Ons plastic heeft waarde.
Houdt u het ook apart?

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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

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 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

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 Discriminatiezaken 

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

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.

Bekendmakingen algemeen
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-

ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 89, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (15/01/2016) 815-
2016;
Bloemendaalsestraatweg 5B, plaat-
sen dakkapel (19/01/2016) 17470-
2015;
Corantijnstraat 6, plaatsen erker 
en maken constructieve doorbraak 
(19/01/2016) 18339-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Schulpweg 7, aanpassen 2e verdie-
ping (19/01/2016)  18661-2016.

Velserbroek

Alleta Jacobstraat 50, plaatsen 
terrasoverkapping (19/02/2016) 
17289-2015.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor het brandveilig 
gebruik op het perceel Burgemees-
ter Rambonnetlaan 2 te IJmuiden.
De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 22 januari 2016 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken, gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens 
is het besluit in te zien op www.vel-
sen.nl via het menu Actueel/inza-
ge (ontwerp)besluiten. Belangheb-
benden die een zienswijze hebben 
ingediend tegen de ontwerp-om-
gevingsvergunning en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daar redelijkerwijs niet toe in staat 
zijn geweest, kunnen tegen dit be-
sluit binnen een termijn van zes we-
ken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is ge-
legd 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 recht-
bank Noord-Holland verzoeken een 
voorlopige voorziening te tre� en 
indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is 
ingesteld.

IJmuiden
Burgemeester Rambonnetlaan 2, 
brandveilig gebruik (19/01/2016) 
16474-2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Velsen-Noord
Lijndenweg 30, wijzigen gebruik 
kantoor naar hotel (19/01/2016) 
18175-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Ko� erbakmarkten, Velserduinplein 
te IJmuiden op 20 maart, 17 april, 
29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 
25 september en 16 oktober 2016 
(18/01/2016) 19835-2015.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
januari 2015 tot en met 15 janu-
ari 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Platanenstraat 50, wijzigen ver-
leende vergunning w14.000633 
(11/01/2016) 643-2016;

Industriestraat 14d, split-
sen bedrijfspand tot twee units 
(12/01/2016) 683-2016;
Cederstraat 33, plaatsen dakopbouw 
(12/01/2016) 736-2016.
 
Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 89, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(13/01/2016) 815-
2016;
Santpoortse Dreef ong. HOV 
deelgebied 5+, plaatsen duiker 

(12/01/2016) 733-2016;
Kerkweg 143, plaatsen kap op garage 
(11/01/2016) 612-2016;
Dijkzichtlaan 1, kappen 3 bomen 
(11/01/2016) 648-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, plaatsen 4 vlaggen-
masten (14/01/2016) 885-2016.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 11, kappen 
boom (12/01/2016) 742-2016;
Vinkenbaan 25, kappen boom 
(12/01/2016) 677-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255
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Raadsvergadering 28 januari 2016
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda **
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Budget voor vervolgstappen IJmondsamenwerking
8           Sluiting.

** Vaststellen agenda
Op het moment van publicatie van deze advertentie is de raadsagenda nog 
niet zeker. Voor de actuele agenda verwijzen we u naar: raad.velsen.nl/Ver-
gaderingen/Raadsvergadering/2016/28-januari/19:30

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot  
woensdag 27 januari 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 12 januari 2016 be-
sloten om de naam Duinroospad 
vast te stellen voor de openbare 
ruimte type weg in IJmuiden, con-
form de bij het besluit behorende 
kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-

leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar 
zij in de Basis Registratie Perso-
nen (BRP) van de gemeente Vel-
sen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat 
zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zijn.

Het betreft de volgende personen:
Blok,R.W. geb.20-06-1967 
Monteiro,G. geb.18-03-1986
Cruden,R.M. geb.01-05-1988 
Nakamura,N. geb.11-09-1979
Fadel,R.  geb.05-08-1981 
Opiatowski,B.G. geb.09-10-1970
Farah Bashir Ali geb.01-06-1982 
Osłowski,W.J. geb.02-02-1964
Kamst,E. geb.01-06-1977 
Osman,H geb.12-12-1989
Keur,R.  geb.24-08-1966 
Otten,H.  geb.06-12-1955
Korver,C.R. geb.11-06-1979 

Pauwels,J.T. geb.06-08-1975
Kovář,M. geb.22-12-1991 
Sche¥ el,A geb.13-03-1963
Loo van,J.F. geb.17-04-1973 
Snel,F.  geb.29-02-1964
Matejko,S. geb.29-07-1983 
Witoszka,M.J. geb.16-10-1991
McDougall,C.J. geb.11-07-1979 
Yue,B.  geb.19-11-1987

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester 
en wethouders. Dit moet gebeuren 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD). 
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