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‘Deze regio mag niet stil blijven staan’

Tunnel weer open
Velsen - Een lichte bevalling. Zo typeerde minister
Melanie Schultz van Haegen de renovatie van de
Velsertunnel, die negen
maanden heeft geduurd.
De minister sprak afgelopen maandag tijdens een
feestelijke bijeenkomst in
het noordelijk dienstgebouw van de Velsertunnel.
Na het officiële gedeelte
reed ze mee met een stoet
oldtimers, die rond 11:30
uur door de tunnel reed.
Iedereen was maandag vol lof
over het omvangrijke renovatieproject, dat zeer geslaagd
mag worden genoemd. Grote problemen in het kader
van de bereikbaarheid hebben zich in de IJmond niet
voorgedaan. ,,Deze regio is
heel belangrijk voor ons land.
Die kan en mag niet stil blijven staan’’, aldus de minister,
toen ze sprak over de maatregelen die voorafgaand aan de
renovatie werden genomen
om de bereikbaarheid van de
IJmond te kunnen garanderen. Ton van der Scheer, voorzitter van ondernemersvereniging OV IJmond, deelt die
mening van harte en spoorde de aanwezige partijen aan
om elkaar ook in de toekomst
te blijven vinden in het stimuleren van bereikbaarheidsmaatregelen.
De Velsertunnel werd zestig
jaar geleden gebouwd. Destijds werd gesproken over
een ruime tunnel, men schatte in dat er 5.000 auto’s per
dag doorheen zouden rijden.
Inmiddels zijn dat er 65.000

en is de tunnel een belangrijk
onderdeel in de bereikbaarheid van de regio IJmond. De
minister kreeg maandag een
boek aangeboden, waarin
veel informatie over de renovatie van de 60-jarige tunnel
is te vinden. Na de overhandiging van het boek reden de
aanwezigen per touringcar
naar parkeerterrein Akermaat
in Heemskerk. Daar stonden
ongeveer zestig oldtimers gereed.

Schultz van Haegen zou het
startschot lossen, maar het
klappertjespistool bleek niet
te werken. ,,Knal’’, riep ze
daarom maar zelf, om vervolgens in te stappen als bijrijder in het voorste voertuig.
De groep klassieke auto’s
reed een rondje via Spaarndam. De minister zelf reed
slechts een korte ronde mee,
wegens verplichtingen elders.
(Bos Media Services, foto’s:
BMS en Rijkswaterstaat)
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Kampioenen aanmelden
Velsen - De organisatie van het Sportgala Velsen is op zoek naar kandidaten die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor de titel Sportman,
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter van het jaar
2016. Vrijdag 10 maart worden in het Thalia Theater in
IJmuiden de kampioenen
gehuldigd en worden meer-

dere sporters in het zonnetje gezet. De presentatie van het gala is in handen
van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Kandidaten worden aangemeld via de aanmeldknop op
www.sportgalavelsen.nl of
door een mail te sturen naar
sportgala@velsen.nl. Op de
website van het Sportgala
vindt u alle relevante informatie.
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Velsen - Het aantal hoogtemeldingen zal wellicht
afnemen, maar het verkeer
in de IJmond blijft ook in
de toekomst hinder ondervinden van te hoge vrachtwagens die stranden voor
de slagbomen van de Velsertunnel. Al een uur na de
heropening van de pas gerenoveerde tunnel was het
raak en ontstond er file.
De Velsertunnel is weliswaar twaalf centimeter hoger geworden, doordat de
rijbaan iets dieper is aangelegd, maar blijft daarmee nog
altijd de laagste tunnel in het
Nederlandse snelwegennet.
Veel automobilisten hoopten dat die twaalf centimeter
verschil net de doorslag zouden geven en de slagbomen

niet zo vaak meer naar beneden hoeven te gaan. Toch
bleek maandagochtend al
snel dat er nog steeds voertuigen richting de tunnelbuizen worden gestuurd die er
niet doorheen passen.
Ook tijdens de rit met een
groep oldtimers door de tunnel strandde een Italiaanse
vrachtwagen voor de westbuis van de Velsertunnel. Minister Schulz van Haegen,
op dat moment passagier
in één van de oldtimers, zag
hoe een weginspecteur van
Rijkswaterstaat de chauffeur
van het voertuig opving en
een hoogtemeting uitvoerde.
Vrachtwagens mogen in Nederland maximaal vier meter
hoog zijn, de Velsertunnel is
nu 4,29 meter.
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Overvaller snackbar
gepakt door omstanders
IJmuiden - Een 46-jarige
IJmuidenaar kon zaterdagavond maar kort genieten van
het geld dat hij had buitgemaakt bij een overval op een
snackbar aan de Kennemerlaan. Hij werd vrijwel direct
aangehouden door omstanders. Omstreeks 19.50 uur
kwam een man de snackbar
binnen. Hij droeg een bivakmuts en bedreigde het personeel met een mes. De dader ging er vandoor met het
geld uit de kassa.
Op zijn weg naar buiten kwamen juist twee mannen aanlopen die op weg waren naar
de snackbar. Toen een personeelslid naar hen riep dat
hij was overvallen, grepen de
mannen de verdachte, die
juist op dat moment op de
fiets probeerde om er van-

door te gaan.
De verdachte werd van zijn
fiets getrokken, naar de
grond gewerkt en in bedwang gehouden tot de politie ter plaatse was. Hij had
een plastic tas bij zich waarin
het geld en het mes zaten. De
man is in verzekering gesteld.
De politie is op zoek naar
getuigen. Het gaat daarbij
met name om klanten van
de snackbar die daar tussen
19.15 en 19.45 uur geweest
zijn en om een jongeman
die bij de aanhouding door
de omstanders is geweest
en mogelijk het mes van de
overvaller heeft aangeraakt.
Getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de
politie via 0900-8844. (foto:
Michel van Bergen)

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 te
bieden heeft of bijzondere
gebeurtenissen die plaatsvinden.
Regelmatig ben ik op de kop
van de haven te vinden voor
mooie plaatjes, een babbeltje of gewoon effe een frisse neus. Op een stormachtige novemberdag vorig jaar
tref ik op de kop het bijgaande tafereeltje aan. Het felgekleurde meubilair is nieuw
voor mij. Al snel ontdek ik
een cameraploeg bij een geparkeerde auto. De ontdekking is wederzijds en ik word
uitgenodigd voor een interview. Ik bevind me liever achter een (foto)camera, maar
de vriendelijke toon en vrolijke lach van presentatrice
Hella van der Wijst kan ik niet
weerstaan en even later zit ik
naast Hella op de bank vóór
de camera.
Het betreft opnamen voor het
EO-programma Geloof en
een Hoop Liefde (GHL). De
presentatoren duiken elke
week een week lang in een
samenleving ergens in Nederland en laten zien hoe gewone mensen leven, werken,
denken en bijzondere dingen
doen. Afgelopen november
heeft het team IJmuidenaren
en andere Velsenaren in hoeken en gaten opgezocht. Zo
is gesproken met Ron Bakker
op het Forteiland, boswachter Joop Doornbosch, de fa-

milie De Koning over zeehonden, Jan Zwanenburg over
IJmuiden en vele anderen.
Diverse gewone en daardoor
toch bijzondere inwoners zijn
voor de camera verschenen.
De resulterende vier afleveringen zijn komende week
maandag tot en met donderdag dagelijks vanaf 17.50 uur
op NPO2 te zien.
Onlangs nodigde ik Hella
uit voor een ‘tegeninterview’
voor Typisch IJmuiden. Hella heeft bijzondere herinneringen aan de kop: daar komen in de loop van een dag
velen om verschillende redenen naar het water kijken.
Dat levert natuurlijk veel gespreksstof op! Ook heeft Hella mooie herinneringen aan
de ontmoeting met Jan Zwanenburg. Jan heeft het team
rondgeleid bij de visveiling,
getrakteerd op zelfgebakken vis, verteld over het omgekeerd praten en meegenomen naar een verzorgingshuis. Het recht door zee zijn
en de mentaliteit van aanpakken, niet zeuren en werken voor je geld ziet Hella als
typisch IJmuidense eigenschappen. Waarom zou een
IJmuidenaar naar GHL kijken? GHL toont dingen die
de IJmuidenaar misschien
weet maar waarvan de IJmuidenaar zeker zal genieten.
Op de foto is de bank leeg
maar in het programma is
deze goed gevuld. Nieuwsgierig? Gewoon kijken! Of
mijn antwoorden op die winderige novemberdag de censuur hebben overleefd zal ik
volgende week donderdag
ervaren… Zie ook geloofeneenhoopliefde.eo.nl.
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‘Deel Connexxion-bussen
binnen drie jaar elektrisch’
Regio - Connexxion verzorgt tot 2027 het openbaar vervoer in de regio Haarlem-IJmond. De
provincie Noord-Holland
draagt hier jaarlijks 15
miljoen euro aan bij.
De nieuwe concessie levert
een forse kwaliteitsverbetering op. De CO2-uitstoot
wordt met 80 procent verminderd, het aanbod gemeten in dienstregelingsuren
wordt vergroot en het hoogwaardig openbaar vervoer
neemt toe door de realisatie
van een tweede R-netlijn tussen IJmuiden en Amsterdam.
Tot slot hebben de provincie
Noord-Holland en Connexxion afspraken gemaakt over
een kwalitatief betere dienstverlening, die moet leiden tot
een hogere klanttevredenheid.
,,Met deze concessie krijgt de
regio Haarlem-IJmond een
toekomstbestendig, betrouwbaar netwerk en een betere dienstverlening voor de
reiziger”, aldus gedeputeer-

Krachtpatser Mars aangekomen in Nederland
de Elisabeth Post van Mobiliteit. ,,Omdat een groot deel
van de bussen binnen drie
jaar wordt vervangen door
elektrische bussen, worden
er forse stappen gezet op het
gebied van duurzaamheid.
Daarmee wil de provincie
bereiken dat de doelstellingen van deze aanbesteding,
zijnde meer en meer tevreden reizigers en een uitvoering van de concessie die het
minst belastend voor milieu-

en leefomgeving, worden gerealiseerd.”
De concessie HaarlemIJmond gaat om het openbaar vervoer per bus in de
gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.
De concessie beslaat de periode september 2017 tot
september 2027. (foto: Provincie Noord-Holland)

IJmuiden - Na een reis van 10.000 nautische zeemijlen (ruim
18.300 kilometer) is de nieuwste sleepboot van Iskes Tugs
zondagochtend aangekomen in Nederland. De Mars is gebouwd op de scheepswerf van Damen in het Vietnamese
Haipong. Met een trekvermogen van 82 ton is het een echte krachtpatser. De sleepboot wordt op de Oranjewerf in Amsterdam gereed gemaakt voor inzet in het Noordzeekanaalgebied. (foto: Machiel Kraaij)

Postzegelavond

Extra praktijklokalen
bij Tender College
IJmuiden - Het Tender College aan de Eenhoornstraat
in IJmuiden beschikt sinds
het begin van dit schooljaar
over de voormalige basisschool naast het hoofdgebouw als beroepsgerichte
praktijklocatie. Door een architect werd een mooi plan
gemaakt om de wensen van
de docenten zoveel mogelijk
uit te laten komen. Het duurde daarna meer dan een jaar
voordat het eindelijk zover
was, maar nu heeft het Tender College de beschikking
gekregen over een lokaal
voor winkelpraktijk annex
webwinkel en een extra ruim
opgezet lokaal voor Zorg en
Welzijn, waardoor de leerlingen een unieke kans hebben
om zich voor te bereiden op
de arbeidsmart. Voor leerlingen van de afdeling Praktijkonderwijs is voor de af-

deling Groen een mooie kas
naast de tuinen gerealiseerd
en tussen de gebouwen is
plaats gemaakt voor een hal
met speciaal plein voor de
lessen in heftruckrijden.
Door het regelmatig stagelopen bij de bedrijven in de
IJmond en door een jarenlange intensieve samenwerking is een prima verbinding
ontstaan met het bedrijfsleven, waardoor de school
goed kan inspelen op de arbeidsmarkt.
Het Tender College, voor vmbo-lwoo en Praktijkonderwijs, biedt leerlingen die dat
nodig hebben extra aandacht
doordat de klassen klein zijn
en er een speciaal zorgteam aan de school verbonden
is. Voor meer informatie zijn
belangstellenden van harte
welkom op zaterdag 4 februari van 10.00 tot 12.00 uur.

Santpoort-Noord - Op
maandag 23 januari houdt
de Postzegel Vereniging
Santpoort een gezellige bijeenkomst in het Terras. Op
deze avond natuurlijk ook
een leuke veiling, er is voldoende gelegenheid om
de kavels te bekijken. De
zaal is open vanaf 19.00
uur. Meer weten? Bel 0235382274 (na 18.00 uur).

Oorzaak stank
IJmond - De stankoverlast
in onze regio is ontstaan
doordat diverse rookgasen ontgeuringsinstallaties
van grote bedrijven in het
Westelijk Havengebied onvoldoende functioneerden
als gevolg van een grote
stroomstoring.
De Veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat metingen geen te hoge concentraties gevaarlijke stoffen hebben opgeleverd. De
brandweer blijft de situatie
in de gaten houden. Milieuklachten kunnen worden
ingediend bij Omgevingsdienst Noordzaakanaalgebied (ODNZKG).

Charme van Velsen
op nationale televisie

Velsen - Van maandag 23
tot en met donderdag 26 januari brengt het televisieprogramma Geloof en een Hoop
Liefde inspirerende verhalen over mensen in Velsen en
met name in IJmuiden, om
17.50 uur op NPO 2.
In Geloof en een Hoop Liefde staat het geloof van de
gewone Nederlander centraal. In het dagelijkse EOprogramma gaan de presentatoren op pad met bekende
en onbekende dorpsbewoners die hen wegwijs maken
in de lokale dorpsgewoonten
en -gebruiken. De persoonlijke ontmoetingen leveren
innemende, inspirerende en
ontroerende verhalen op.
Alles komt samen in Velsen.
De natuur en brede stranden, de robuuste havens
met zijn vissersboten, jachten en zeeschepen maar ook
het stadsgevoel. In deze gemeente gaat Hella met Jan
Zwanenburg mee. Jan is visser in hart en nieren en leert

Hella de oude visserstaal.
Mirjam heeft een mooie ontmoeting met Brenda Mandjes. Haar droom om voor de
klas te staan heeft ze door
haar ziekte moeten opgeven,
maar ze geeft wel presentaties op scholen over de hulp
die ze krijgt van haar hond.
En we zien hoe Sidney, Marjoke en Poolse Piet hun dagen vullen. De Geloof en een
Hoop Liefde-bank gaat over
het water naar het Forteiland.
Henk deelt Geloof en een
Hoop Liefde uit aan bijzondere bewoners van Velsen.
Ook in het dagelijkse radioprogramma Thuis op 5
staat Velsen die week centraal. Presentatoren Yvonne
Sprunken en Petra de Joode
gaan op zoek naar smakelijke geschiedenisverhalen,
stadse zaken, slimme luisteraars en brengen natuurlijk hoopvolle muziek. Iedere
werkdag van 22.00 tot 00.00
uur op NPO Radio 5. Zie ook
www.eo.nl/ghl.
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en Velsen-Zuid in Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
The Carpenters Tribute. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Finalisten Cameretten. Aanvang 20.30 uur.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Arcadië Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Jeans met nieuwe show ‘Magic’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘De Zevende Hemel’. Aanvang 20.30 uur.

Han Marie Stiekema. Aanvang 10.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen
één dag yogaschool van de
IJmond. Aanvang 11.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘100 jaar
gebouw De Visserijschool.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
Geopend vanaf 13.00.
Klavierschippers in Buurtcentrum de Dwarsligger,
Zondagmiddagpodium aanvang 14.00 uur. Entree 4 euro.
Stadsschouwburg Velsen:
Theatercollege over Dieren in
het Rijksmuseum. Aanvang
14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Kunstencentrum nieuwjaarsconcert. Aanvang 15.00 uur.
Hoogtepunten uit de mooiste opera’s in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.

21 JANUARI

23 JANUARI

19 JANUARI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Poppenhuis voor volwassenen. Geopend donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Aanvang 20.30 uur.

20 JANUARI

Informatiebijeenkomst
over Lourdesreizen van
Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam. In zaal De
Vleugel, bij de Pastoor van
Arskerk aan Beatrixplein 6 in
Haarlem. Aanvang 10.30 uur.
Hofstede biljarttoernooi in
wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Aanvang 13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘100 jaar
gebouw De Visserijschool.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
Geopend vanaf 13.00 uur.
Oud-Katholieke kerk open
van 14.00 tot 17.00 uur, Koningin Wilhelminakade 119,
IJmuiden. Elke zaterdag.
Boerderij Zorgvrij vrijwilligers kennismaking. Aanmelden verplicht, ook informatie
via zorgvrij@spaarnwoude.nl.

Hofstede biljarttoernooi in
wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Aanvang 09.00 uur.
Tv-programma Geloof en
een Hoop Liefde op NPO2
om 17.50 uur over IJmuiden.
Tot en met donderdag.
Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg houdt een informatieavond over digitale erfenis in flexvergaderruimte
van Kopie-Druk SAntpoort,
Hoofdstraat 189B SantpoortNoord. Van 19.00 tot 21.00
uur. Toegang gratis.
Postzegelvereniging Santpoort bijeenkomst in Het Terras, vanaf 19.00 uur.
RTV Seaport radioprogramma Spiritualiteit over
astronaut Edgar Mitchell.
Vanaf 21.00 uur ook op www.
rtvseaport.nl.

24 JANUARI

Kledingbeurs Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in VelLezing De Kosmische serbroek. Elke dinsdag.
Mens in De Kapel, Potgie- Inloopspreekuur
Sociaal
terweg 4, Bloemendaal. VAn Wijkteam Santpoort, Driehuis

22 JANUARI

25 JANUARI

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Gratis proeftraining Wandel Bootcamp bij atletiekvereniging Suomi in SantpoortNoord. Start om 9.00 uur. Voor
mannen en vrouwen tussen
35 en 55 jaar. Zie ook www.
avsuomi.nl.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Met
workshop knutselen, voor
1,50 euro extra.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘100 jaar
gebouw De Visserijschool.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
Geopend vanaf 13.00.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Waterboys’. Aanvang 20.30 uur.

26 JANUARI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Poppenhuis voor volwassenen. Geopend donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Ichthus Lyceum ouderavond, voor ouders van kinderen groep 8. Vanaf 19.30
uur. Wolff en Dekenlaan,
Driehuis.
IJmuiden wat vertel je me
nou in buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. Entree 3 euro.
Stadsschouwburg Velsen:
Freek de Jonge met ‘De Stemming 5’. Aanvang 20.15 uur.

Het nieuws
kwam uit de
tunnel
rtvseaport.nl/agenda

Afscheid van Albert
en Thea van Setten

IJmuiden - ,,We gaan niet
met stille trom, daarvoor was
het te leuk,’’ zegt Albert van
Setten. ,,We hebben hier 18
prachtige jaren gehad.’’ Het
echtpaar Van Setten heeft
per 30 januari hun slijterij
Gall & Gall aan Plein 1945
overgedaan aan een collega
uit Amsterdam. Op vrijdagavond 27 januari is er officieel gelegenheid om afscheid
van ze te nemen en kennis
te maken met de nieuwe ondernemer. Vanaf 19.00 uur
zijn belangstellenden welkom voor een lekker glaasje en een hapje.
Albert van Setten had al jaren ervaring als kruidenier
en slijter. In 1998 kreeg hij
de kans als franchiser verder te gaan bij Van Gall &
Gall. Santpoortse Thea kende IJmuiden goed en samen zagen zij wel toekomst
in Gall & Gall aan Plein 1945.
,,Er is hier enorm veel ruimte’’, aldus Albert. ,,We hebben een paar keer verbouwd
om de ruimte te optimaliseren. Daarnaast hebben wij er

hard aan gewerkt om onze
klanten een goede service
te verlenen. We hebben een
nog steeds groeiende klantenkring, maar desondanks
wordt het voor ons tijd om te
stoppen, gezien onze leeftijd.’’ Thea werkte vanaf het
begin mee in de winkel: ,,We
hebben altijd heel goed contact gehad met de klanten,
dat gaan we zeker missen.’’
De slijterij wordt per 30 januari overgenomen door
Jean Paul Hamel die al twee
Gall & Gall winkels heeft in
Amsterdam. De naam wordt
dan Gall & Gall IJmuiden.
Medewerkers Jeannette en
Robert blijven gewoon in de
zaak, dus men hoeft niet alle vertrouwde gezichten te
missen.
,,En het is ook fijn dat onze
zoon Richard met zijn Gall
& Gall van Setten in Santpoort-Noord toch een beetje onze naam voortzet’’, zegt
Albert.
In verband met de overname is de winkel op zondag
30 januari gesloten.

Theaterlessen voor
kinderen van Juf Janna
Santpoort-Noord - In februari start basisschoolleerkracht Janna Handgraaf met
speciale theaterlessen voor
kinderen in de recreatieruimte van de Velserhooftflat in Santpoort-Noord. Per
1 februari starten de lessen
van ‘Wat een drama’. Iedere
woensdagmiddag krijgen de
kinderen een uur theaterles
en na tien lessen volgt een
presentatie/open les.
‘Juf Janna’ is bekend van
school en de voorstelling van
OTK (de Onderwijzers Toneelvereniging Kennemerland). Zij is naast leerkracht,
vakspecialist drama, zij stu-

deerde aan de Toneelacademie van Maastricht en rondde de opleiding Poppen- en
Objecttheater in Den Haag af.
Daarnaast is zij master SEN
(gedragsspecialist).
Janna: ,,Op veel basisscholen is voor dramalessen vaak
maar zeer beperkte tijd, terwijl veel kinderen die lessen
juist zo ontzettend leuk vinden.”
Ben je tussen de 7 en 13
jaar oud? Schrijf je dan in
via www.facebook.com/wat1drama. Ook kinderen die op
dit moment geen tijd hebben,
kunnen zich opgeven. Zij komen dan op de mailinglijst.
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DCIJ 1 bijna veilig
IJmuiden - Een week na de
dag van de eerste ijzel ontving Damclub IJmuiden
(DCIJ) wederom in winterse
omstandigheden Dammend
Tilburg 2. DCIJ wist van tevoren dat het met een overwinning op de Tilburgers definitief afstand zou nemen van
de degradatiezone. De Tilburgers stonden slechts één
punt onder DCIJ, dus mocht
er niet verloren worden.
Omdat Maurice Koopmanschap een toelatingstest
moest doen voor de nationale juniorentraining, viel good
old Cees van Duijvenbode in.
Nadat hij al een combinatie
met schijfwinst had gemist,
wist hij zijn tegenstander Dielen positioneel te overklassen. In een hopeloze positie
was Dielens tijd op. Daarmee
bracht hij DCIJ op een 6-0
voorsprong, aangezien Kees
Pippel en Stijn Tuytel al eerder met kleine combinaties
wonnen. Met name de overwinning van Pippel op de Tilburgse kopman gaf de IJmuidenaren het gevoel dat alles
goed zou komen.
Captain Wim Winter nam vervolgens geen risico en deelde de punten met zijn tegenstandster. Jesse Bos had het
geluk dat zijn opponent een
‘Afrikaanse’ dam nam, waar
hij al snel spijt van kreeg.

Toen Bos de dam afnam,
stond hij een schijf voor. Cees
van der Vlis pakte het tiende
punt. Tegenstander De Hoon
liet de partij vakkundig doodbloeden door alle schijven
van het bord te hakken.
Jacqueline Schouten bezorgde DCIJ het winnende punt.
Tilburger Van Bakel nam veel
risico in de opening en moest
dat met schijfverlies bekopen.
Schouten moest nog wel een
vijandelijke dam toestaan,
maar speelde daarna naar
een overmachtseindspel toe.
Martin van Dijk kwam daarna
met de schrik vrij. In de opening leek hij groot voordeel
op te bouwen, maar na wat
onnauwkeurigheden moest
hij vol in de verdediging. Met
een verrassende manoeuvre
pakte hij nog een punt. Ook
Harry van der Vossen speelde
remise, nadat hij in een klassieke stand een schot voor
open doel miste. Tot slot wist
Van den Braak de Tilburgse
eer te redden door in een lastig eindspel Conall Sleutel te
vloeren. Hiermee kwam een
14-6 eindstand op het bord,
waardoor DCIJ veilig lijkt te
zijn. Het gat met de nacompetitiestreep is namelijk 4
punten met nog 3 wedstrijden te gaan, waarbij DCIJ ook
nog een veel beter doelsaldo
dan de concurrentie heeft.

Oud-katholieke kerk
voortaan zaterdag open
IJmuiden - De oud-katholieke H. Engelmunduskerk is sinds deze
maand ook iedere zaterdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur geopend. Iedereen is van harte welkom
om te komen bidden, een
kaars te branden, de kerk
te bezichtigen of even stil
te zijn. Er zullen vrijwilligers in de kerk aanwezig
zijn.
Wie op vakantie een kerk
tegenkomt, zal meestal de
deur geopend vinden. Veel
mensen vinden het fijn om
dan even binnen te lopen
om rond te lopen, even te
zitten en stil te zijn, te bidden of een kaars te kunnen
branden voor een familielid of vriend. In Nederland
zijn kerken doordeweeks
meestal op slot en alleen
voor de zondagse vieringen
geopend. De oud-katholieke parochie in de IJmond
vindt dit jammer en hoopt
met de kerkopenstelling op
zaterdagmiddag te voorzien

in een behoefte ook buiten
de kerkdiensten een kerk te
kunnen bezoeken.
U vindt de oud-katholieke
H. Engelmunduskerk aan de
Koningin Wilhelminakade
119 in IJmuiden. Meer informatie over de oud-katholieke parochie van de HH.
Adelbertus en Engelmundus vindt u op ijmuiden.okkn.nl.

Klavierschippers
in Dwarsligger

Shanty’s in Thalia Theater
IJmuiden - Dat het zingen
van shanty’s nog steeds leeft
in de regio en daarbuiten
was afgelopen zondag goed
te merken. In een uitverkocht
Thalia Theater in Oud-IJmuiden gaven de shantykoren
Nortada en Grace Darling
een spetterend nieuwjaarsconcert. Het publiek heeft tot
en met het laatste lied ge-

noten. Het ‘Volkslied IJmuiden’ van Brigitte Kaandorp
werd uit volle borst meegezongen. Onder het genot van
een drankje werd er daarna
nog lang nagepraat over het
concert. Het was een geweldige middag waar zowel het
publiek als de leden en muzikanten van beide koren
zichtbaar genoten hebben!

IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium brengt u a.s. zondag 22 januari weer een optreden van De Klavierschippers in Buurtcentrum De
Dwarsligger,
Planetenweg
338, IJmuiden. Gegarandeerd
een gezellige middag met
veel herkenbare muziek. Dat
wordt genieten dus! De voorstelling begint om 14.00 uur
en vanaf 13.30 uur is de zaal
open. Kaarten à 4,00 euro zijn
verkrijgbaar aan de zaal.

IJmuiden wat
vertel je me nou
IJmuiden - Ook in 2017 gaat
Buurthuis De Brulboei natuurlijk door met de gezelligste filmavonden van IJmuiden. Op donderdag 26 januari ziet u in de film, het werk
van het machtige snijkop
baggerschip IBN BATTUTA.
Na de pauze een film over de
berging van de coaster UNO.
Al met al dus een avond om
niet te missen! De eerste film
begint om 20.00 uur en kaarten à 3,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Buurthuis
De Brulboei in Kanaalstraat
166, IJmuiden.

Ode aan
Edgar Mitchell

De Zevende Hemel
in het Witte Theater

IJmuiden - Op vrijdag 20
januari draait het Witte Theater De Zevende Hemel. Deze film met een goedgevulde sterrencast werd binnen
2,5 week al door 100.000
bezoekers bekeken. O.a.
Huub Stapel, Henriëtte Tol,
Tjitske Reidinga en Thomas
Acda spelen en zingen de
sterren van de hemel in deze familiefilm met een lach
en een traan.
In De Zevende Hemel ontmoeten we Maria Rossi, die
samen met haar man Max
het prachtige Italiaanse
restaurant De Zevende Hemel runt. Wanneer het leven
een onverwachte wending
neemt, besluit ze de familie, haar kinderen met partners, weer eens samen te
brengen. Echter staan oude ruzies, relatieproblemen
en het jubileum van het fa-

milierestaurant haar wens
in de weg. De Zevende Hemel is een hartverwarmende, muzikale film en is een
ode aan liefde en familie
van topregisseur Job Gosschalk met liedjes van o.a.
Nick & Simon, Boudewijn
de Groot en Doe Maar. In
De Zevende Hemel schittert een fenomenale Nederlandse sterrencast bestaande uit onder meer Jan
Kooijman, Noortje Herlaar,
Halina Reijn, Ruben van der
Meer, Thomas Acda, Tjitske
Reidinga, Henriëtte Tol en
Huub Stapel.
De Zevende Hemel is op
vrijdag 20 januari om 20:30
uur te zien in het Witte Theater. Kaartjes kosten 10 euro en zijn inclusief een pauzedrankje. Kaarten zijn te
bestellen via de website
www.wittetheater.nl.

Velsen - Maandagavond 23
januari is er weer een bijzondere uitzending van ‘SpiritualiTijd’ op RTV Seaport. De
Amerikaanse Apollo 14 astronaut Edgar D. Mitchell
werd in 1971 zesde man op
de maan. In 1973 richtte hij
het Institute of Noetic Sciences op, waardoor hij naast
astronaut ook een vooraanstaand
onderzoeker/spreker werd op het gebied van
bewustzijn. Mark Metselaar
ontmoette hem in 2001 tijdens een conferentie in Den
Haag en had daarna regelmatig contact over allerlei
onderwerpen rondom wetenschap en spiritualiteit.
Een interview met hem, voor
radioprogramma SpiritualiTijd, lag in de planning. Edgar Mitchell overleed echter
vorig jaar, op 85 jarige leeftijd. Mark: ,,Het interview is er
dus niet van gekomen, maar
ik heb nog wel veel erg interessant en uniek materiaal
van hem, dat zeer de moeite waard is. Zo sprak Edgar
Mitchell met name de laatste
jaren van zijn leven veel over
het bestaan van buitenaards
leven.’’
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Canon van
Velsen in
de klas

Nieuwjaarsreceptie
D66Velsen op straat
Velsen - Op zaterdag 7 januari hield D66Velsen haar
nieuwjaarsreceptie op straat
in de verschillende dorpskernen van Velsen. Zowel raadsleden, steunfractie, wethouder Baerveldt als een aantal bestuursleden hebben de
Lange Nieuwstraat, Zeewijkpassage en Velserbroek bezocht.
Door de weersomstandigheden was het niet druk
op straat. Toch hebben de
D66’ers veel Velsenaren de
beste wensen voor 2017 kunnen meegeven en zijn zij
in gesprek gegaan met inwoners. Het deed de frac-

tie goed om terug te horen
dat mensen heel blij zijn dat
eindelijk de ‘gaten’ in Velsen worden bebouwd, maar
ook de metamorfose van de
Lange Nieuwstraat werd genoemd als positieve ontwikkeling.
Ook de aanstaande Tweede Kamerverkiezing was een
gespreksonderwerp. Juist nu,
is het nodig om met elkaar in
gesprek te blijven, samen te
werken aan een rechtvaardige samenleving met kansen
voor iedereen. Met die gedachte werkt D66Velsen aan
een optimistisch Velsen, samen sterker!

Velsen - De Historische Kring
Velsen heeft basisscholen geattendeerd op de digitale versie van de Historische Canon
van Velsen. Deze in 2009 verschenen geschiedenis van
Velsen in 25 verhalen is te vinden op regiocanons.nl en historischekringvelsen.nl.
De
leerkrachten van de groep 7
en 8 krijgen hiermee informatie over de lokale geschiedenis van de eigen leefomgeving
van de leerlingen. Zonder veel
reistijd kunnen zij hierdoor
de plaats van geschiedkundige feiten zelf bezoeken en
hier met bijvoorbeeld familieleden, die de plaatsen kennen
of zich feiten kunnen herinneren, over praten. Via boerderijen en landhuizen tot Romeinen, Brederode en het Zeeweg
Ziekenhuis kan hierdoor meer
belangstelling voor en kennis over het Velsens Historisch
Erfgoed ontstaan. Iets dat de
leden van de Historische Kring
Velsen na aan het hart ligt.
Een van de oorspronkelijke samenstellers, zelf afkomstig uit
het onderwijs, is begonnen
met het meer geschikt maken
van de teksten voor de leerlingen van het basisonderwijs.

Valentijnsfilm ‘All roads
lead to Rome’ in Thalia
IJmuiden - Op dinsdag 14 februari zal Thalia Theater in het
teken staan van Valentijnsdag.
Op deze speciale dag kun je je
geliefde uitnodigen voor een
Valentijnsdiner waarbij tussen de gangen door de heerlijke, romantische, film ‘All roads
lead to Rome’ wordt vertoond
vol passie, hartstocht en humor!
Maggie is een gespannen, alleenstaande moeder die college geeft in New York. In een
poging de banden aan te halen met haar onrustige tienerdochter Summer, besluit ze te
beginnen aan een reis naar
een Toscaans dorpje waar ze
vroeger vaak kwam. Bij aan-

Wandelevenement op 21 mei

Baerveldt verricht
aftrap van Vissenloop
Geen grote misstanden
bij controle havengebied
Velsen - Tijdens een integrale controle in het havengebied van IJmuiden zijn alleen kleine overtredingen
geconstateerd. De politie,
Koninklijke Marechaussee,
belastingdienst en douane
controleerden op donderdag
5 januari ongeveer honderd
voertuigen.
Burgemeester Dales is blij
met het initiatief van het
zogenoemde
Haventeam.
,,Eerder werden er drie jaar
lang controles verricht met
als doel de haven veilig en
schoon te maken en nu blijkt
dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. We blijven als gemeente alert en de samenwerking tussen overheidspartners en ondernemers

gaat onverminderd door. Integrale controles en duidelijk zichtbare aanwezigheid
van alle instanties zijn daar
onderdeel van.”
De havens van de gemeente Velsen vormen een dynamisch gebied, gelegen aan
de monding van het Noordzeekanaal. Het havengebied
is veruit het belangrijkste
centrum van economische
activiteit binnen de gemeente Velsen en verdient het dan
ook om als zodanig te worden gekoesterd. Situaties
die strijdig zijn met bestaande wet- en regelgeving worden door het gezamenlijk
optreden van de ketenpartners actief bestreden. (foto:
Gemeente Velsen)

IJmuiden - Vorige week
vond in het hoofdkantoor van
de KNRM de officiële aftrap
plaats voor het wandelevenement Vissenloop. Die werd
verricht door wethouder Annette Baerveldt.
KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen organiseert
dit jaar voor de derde keer
een bijzondere wandeltocht
waarvan de gehele opbrengst
ten goede komt aan het KWF.
Na afloop van de beide voorgaande wandeltochten kon
het afdelingsbestuur zowel

in 2015 als in 2016 een bedrag van ruim 30.000 euro
aan KWF Kankerbestrijding
overmaken.
Fred van Dam, voorzitter van
KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen, refereerde hier in
zijn openingswoord natuurlijk
aan: ,,Zowel de eerste als de
tweede Vissenloop zijn, mede
gezien het aantal deelnemers
en de opbrengst uit inschrijfgelden en sponsoring, een
groot succes gebleken. En
voor deze derde Vissenloop
hopen we vanzelfsprekend

komst loopt ze Luca tegen het
lijf, een knappe ex-geliefde die
nog steeds vrijgezel is en bij
zijn 80-jarige moeder inwoont.
Wanneer Summer en Carmen
de auto van Luca stelen en
naar Rome rijden, zetten Maggie en Luca de achtervolging
in. Onderweg leren de twee
koppels elkaar beter kennen.
Genieten dus met het uit liefde bereide drie gangendiner
en de film waar de romantiek
vanaf spat samen met je eigen
Valentijn in het Thalia Theater.
Toegang: 42,50 euro (sprankelend aperitief, film, driegangen Valentijnsdiner en koffie).
Aperitief: 18.30 uur. Aanvang
filmdiner: 19.00 uur. Reserveren via www.thaliaatheater.nl.

op nog meer deelnemers
waardoor we een nog hogere opbrengst voor dit bijzonder belangrijke doel kunnen
realiseren.’’ Ook sprak hij zijn
dank uit aan de vele vrijwilligers en sponsoren, waaronder de KNRM die ook dit jaar
hun terrein voor dit wandelevenement beschikbaar stelt.
Als officiële openingshandeling ontving wethouder Annette Baerveldt een vergrote
uitvoering van het eerste lot
(met nummer 2017) van de
loterij die ook dit jaar weer
in combinatie met de Vissenloop wordt georganiseerd.
,,Dit speciale lot krijgt een
plaats in mijn kantoor zodat
iedereen die bij mij op bezoek komt op dit geweldige
evenement en op deze loterij wordt geattendeerd.’’
Ook dit jaar kunnen wandelliefhebbers op zondag 21 mei
weer kiezen uit diverse afstanden: 5 km (Guppenloop),
10, 15, 20, 25, 30 en 40 km.
De Guppenloop is speciaal
bedoeld voor jongeren, maar
natuurlijk mag iedereen zich
voor deze afstand inschrijven. Bovendien is deze korte afstand ook geschikt voor
gebruikers van hulpmiddelen.
Zie
ook
www.vissenloopijmuiden.nl.

16 19 januari 2017

Bedevaartreis Lourdes

Net als thuis
Mensen zeggen me vaak
dat ze zo’n bewondering
hebben voor de vrijwilligers van het Hospice. Daar
ben ik het natuurlijk roerend mee eens, maar als ik
dan door vraag blijkt een
belangrijk punt voor hun
bewondering het feit dat
ze moeten werken in zo’n
droevige omgeving. Hoe
vreemd het misschien moge klinken; over het algemeen is de stemming in
het hospice licht en luchtig.
Onlangs ben ik zelf geconfronteerd met een sterfgeval in mijn familie en wat
mij wederom opviel is dat
we, ondanks het verdriet
dat we hadden, toch ook
gelachen hebben, maar dat
de sfeer in het huis van de
overledene toch respectvol bleef.
Misschien is dit wel de manier waarop wij mensen
met het verlies van geliefden om moeten gaan om
er niet door overmand te
worden.
In het hospice is het niet
anders dan in de thuissituatie, we zijn tenslotte niet
voor niets een ‘bijna thuis
huis’ en zoals dat bij u thuis
zou zijn, zijn ook onze vrijwilligers erg betrokken bij
het wel en wee van de gasten en weten zij vaak juist
in die laatste fase van het
leven wat levensvreugde te
geven. Daarnaast zijn onze
vrijwilligers goed getrainde professionals, die weten
wat de mogelijke emotionele valkuilen zijn. Al met
al dus meer dan genoeg
redenen om bewondering
voor ze te hebben.
Indien u nieuwsgierig bent
naar het hospice, of gerichte vragen heeft over
wat Hospice De Heideberg
voor u of één van uw naasten zou kunnen betekenen,
wordt er op donderdagochtend 9 februari van 10.00
tot 11.00 uur een inloop
spreekuur gehouden in de
Bibliotheek van Velsen.
Robert van Westerhoven,
voorzitter Hospice De Heideberg

Regio - Lourdesgroep Bisdom
Haarlem-Amsterdam
begeleidt al jaren bedevaartreizen naar Lourdes, aangeboden worden door het ‘Huis
voor de Pelgrim’. Op zaterdag
21 januari is er een informatiebijeenkomst. Die vindt om
10.30 uur plaats in Haarlem,
in de zaal ‘De Vleugel’ bij de
Pastoor van Arskerk aan het
Beatrixplein 6.
Via een presentatie krijgen
bezoekers een goed beeld
van de Lourdesreizen. Natuurlijk kan men hier ook terecht voor alle vragen. Lourdesgroep Bisdom HaarlemAmsterdam bestaat uit vrijwilligers.
De reis is voor jong en oud,
ziek en gezond en een comwij maken meer dan ooit zelf binatie van ouder met zoon
muziek. Hierdoor kunnen wij of dochter kan heel bijzonder
nog beter op het publiek in- zijn. Bij iedere reis zijn Nederspelen.” De Rooij: ,,Wij willen
ons publiek een geweldige
theateravond bezorgen. Dat
blijft onze belangrijkste drijfveer: heeft de zaal het naar
z’n zin, hebben wij het naar
ons zin. Het is geweldig om
na afloop te merken dat je IJmuiden - Vrijdag 26 janudrie generaties trekt. Vaders ari en maandag 30 januaen moeders die destijds voor ri van 15.00 – 17.00 uur biedt
het eerst met hun ouders Tao Dao Acupuntcuur weer
naar Mini & Maxi gingen. En de mogelijkheid voor een
die nu zelf hún kinderen een gratis intake.
kaartje cadeau geven.”
Acupunctuur wordt veelal
Op de vraag of dit echt de al- geassocieerd met stoppen
lerlaatste Mini & Maxi in Vel- met roken en afvallen. Acusen is, antwoordt Peter de punctuur kan bij veel meer
Jong lachend met een we- ziekten of aandoeningen
dervraag: ,,Wanneer het ech- toegepast worden, denkt u
te stoppen komt? Bij mijn bijvoorbeeld aan menstrulaatste adem!” De Rooij: ,,Als atieklachten, hoofdpijn, dewij doorgaan zijn wij ergens pressiviteit, burn out, slapebegin 2017 het eerste duo loosheid en hooikoorts.
ter wereld dat vijftig jaar be- Soms zijn er klachten aanstaat”. De Jong: ,,Zelfs Laurel wezig waar de specialist en/
& Hardy hebben dat niet ge- of huisarts geen verklaring
haald!” (foto: Leo van Velzen) voor kan vinden en blijft u
zitten met klachten en onge* Korting geldt niet voor reeds makken.
gekochte kaarten en niet in Acupunctuurbehandelingen
combinatie met andere acties. vallen niet onder het verplicht eigen risico en wor-

Lezersactie de Jutter/ de Hofgeest

Met korting naar
allerlaatste Mini & Maxi
Velsen - Karel de Rooij en
Peter de Jong maakten vorig seizoen als Mini & Maxi
hun glorieuze comeback in
de Nederlandse theaters.
De grootmeesters van het
muzikale variété komen op
woensdag 1 februari (20.15
uur) nog één keer terug naar
de Stadsschouwburg Velsen.
Het is de allerlaatste kans
om te genieten van hilarische Mini & Maxi-sketches,
vernuftige capriolen, grappige muziekstukken en spitsvondige dialogen. Lezers van
de Jutter/Hofgeest kunnen
met 5 euro korting deze afscheidsvoorstelling bijwonen:
reserveer o.v.v. promotiecode
Jutter via www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255 –
515789.*
Karel de Rooij over de afscheidstournee Mini & Maxi,
Nu!: ,,Wij brengen onze succesnummers, maar dan geslepen, aangescherpt en opgepoetst. Niet puur spelen
op routine. Voor ‘Nu!’ zijn wij
op zoek gegaan naar nieuwe
spanningen.” Peter de Jong
vult aan: “Zo spelen wij voor
het eerst zonder orkest. Maar

Gratis intake bij
Tao Dao Acupunctuur

Poppenhuisexpositie
voor volwassenen
Velsen-Zuid - Het poppenhuis in het hoofdhuis
van Buitenplaats Beeckestijn is volwassen geworden.
De poppen hebben menselijke trekjes gekregen en het
speelgoed is buiten proporties gegroeid. De pop kan
de gevoelens van een mens
verwezenlijken, ze gaan een
symbiose aan tijdens de kinderjaren, het speelgoed helpt
de fantasiewereld op gang te
brengen en zo de echte wereld te leren verkennen.
Beeckestijn zelf als poppenhuis, de stijlkamers vormen

landse artsen en verpleegkundigen aanwezig en bijna
alle voorkomende zorg kan
worden verleend. Wie bij CZ
verzekerd is en een medische
achtergrond heeft, kan vragen naar de hoge korting op
de reis die dan mogelijk is.
De reizen die door Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam in 2017 worden ondersteund zijn de busreis van
17 t/m 25 mei, de vliegreis van
19 t/m 24 mei en de vliegreis
van 2 t/m 7 september. De
bus- en de vliegpelgrims logeren in hetzelfde hotel.
Bel voor meer informatie en
het aanvragen van een uitgebreide brochure naar Diaken
Philip Weijers, 06-53887641
of Joke Hoekman, 0135216701/06-42347729. Kijk
ook op: www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl.

de speelkamers. Zo ontstaat
een poppenhuis met andere
invalshoeken dan een traditioneel poppenhuis, maar met
dezelfde gebeurtenissen en
een scherper randje! Dit poppenhuis, met werk van Corinne Bonsma, Mitsy Groenendijk, Andrew March, Gerard
Pohuis en Eric van Straaten,
is voor volwassenen en oudere kinderen.
De tentoonstelling is tot en
met 2 april te zien in het
hoofdhuis van buitenplaats
Beeckestijn. Samenstelling
en productie: Bianca Vooges

den gewoon vergoed door
uw aanvullende verzekering.
Tao Dao Acupunctuur, Wulverderlaan 65A in Santpoort-Noord, telefoon 0642851717 of mail taodao@
hotmail.com.
Zie ook www.acupunctuurannemarie.nl.

Auto-inbrekers gepakt
IJmuiden - Op zondagmorgen hield de politie twee jongens aan wegens vermoedelijke inbraak in een auto. Het gaat om een 18-jarige jongen uit IJmuiden en
een 16-jarige jongen uit Velsen-Zuid.
Omstreeks 00.30 uur kreeg
de politie melding van een
getuige die had gezien dat
twee jongens aan de portieren van auto’s voelden en
probeerden in te breken in
een bestelauto op de Blauwe Zeedistel in IJmuiden. Ter
plaatse bleek dat de getuige
had gezien dat een van de
jongens in de auto zat en de

auto doorzocht. Korte tijd later meldde de eigenaar van
de bestelauto zich. Hij vertelde dat de auto niet op slot
had gezeten. Dit had hij gedaan om eventuele braakschade bij een inbraak te
voorkomen.
De politie stelde een onderzoek in de omgeving. Hierbij
werden de verdachten aangetroffen. Zij werden aangehouden en voor verhoor
overgebracht naar het politiebureau. Zij hadden wat
spulletjes bij zich, die mogelijk van diefstal afkomstig
zijn. De politie stelt een nader onderzoek in.
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DKV B1 wint
van Badhoevedorp
Velsen-Zuid - De B1 moest
afgelopen weekend het verlies van vorige week goedmaken. Dit moest gebeuren
in de uitwedstrijd tegen directe concurrent Badhoevedorp/MIK B1. De wedstrijd
begon met een doelpunt van
Badhoevedorp, maar vlak
daarna wist DKV ook te scoren en zo was de stand weer
gelijk. Zo verliep eigenlijk de
hele wedstrijd; de twee teams
liepen gelijk op. Tot aan het
eind bleef de wedstrijd spannend: met nog twee minuten
op de klok was de stand 6-6.
Geluk wist Joep in de laatste minuut nog te scoren met
een mooie doorloopbal en
maakte op deze manier de
eindstad 6-7 voor DKV.
DKV B2 speelde in Zaandam tegen ZKC. DKV kwam
al snel een punt achter en de
tegenstander trok deze voorsprong door. De teams gingen de pauze in met 6-2. Na

wat wijzigingen in beide helften en een groot beroep op
het
uithoudingsvermogen
kwam DKV langzaam terug.
Maar helaas eindigde de
wedstrijd toch met een achterstand van 8-7. Doelpunten
werden gemaakt door Tamara, Rianne, Michelle, Kim en
Roos. DKV D1 had een vrije
dag.
DKV1 kon het helaas niet
waarmaken tegen Pallas
in Leeuwarden. Veel ballen
draaiden op en uit de korf
en de ballen bij Pallas vielen
wel. Toch bleef DKV doorzetten en maakte nog een aantal goals door mooie aanvallen. De eindstand was 27-12.
Aanstaande zaterdag komt
Joure op bezoek in sporthal Zeewijk. Daar moeten
punten gepakt worden door
DKV. De wedstrijd begint om
16 uur. DKV B2 en DKV D1
spelen daarvoor hun wedstrijden.

Juf Pita neemt afscheid
van de Toermalijn
Driehuis - Precies 15 jaar
heeft Pita Heeremans parttime op basisschool de Toermalijn in Driehuis gewerkt.
Maar per 1 januari 2017 werkt
ze full-time op haar oude stage-school in Haarlem. ,,Het is
een prachtig aanbod en een
mooie uitdaging, maar ik zal
de collega’s, kinderen en ouders van de Toermalijn wel
missen,” aldus Pita.
Met groep 5 is ze in december
als afscheid naar het Huis van
Hilde in Castricum geweest.
,,In groep 5 gaan de eerste ge-

schiedenislessen over de periode van de boeren en de jagers. Het Huis van Hilde is geweldig voor kinderen vanaf die
groep. Het is zo leerzaam om
via een speurtocht startend bij
de boeren en jagers van alles
te weten te komen over onder
meer Velsen, de heer Willem
van Brederode, de jongen Aak
en het meisje Hilde. De kinderen, ouders en ik hebben genoten van deze ochtend in dit
archeologische museum.”
Op de Toermalijn heeft Pita met oud-collega Ria Ande-

la als cultuur-coördinator jarenlang vele activiteiten, zoals
kunstprojecten, dans- en muziekvoorstellingen, georganiseerd.
Ook hebben Pita en Ria samen
met een paar andere cultuurcoördinatoren onder leiding
van Eugenie Smit de Leerlijn
Erfgoed Velsen ontwikkeld.
Alle basisscholen van Velsen
kunnen jaarlijks een Velsense erfgoedinstelling bezoeken
en de kinderen kunnen leren
van de aangeboden lessen uit
de bijbehorende leskisten. Pita en Ria hebben dat met het
Pieter Vermeulen Museum en
de Archeologische Werkgroep
Velsen gedaan voor de groepen 4.
Heel fijn vond Pita dat ze met
de Identiteits Commissie onder andere de kerstvieringen
in de Engelmunduskerk, het
bezoeken van een protestantse kerk, moskee en synagoge,
het geloofsproject in groep 8
en het sponsoren en corresponderen met een weesmeisje uit Oeganda organiseerde.
Pita wil als cultuur-coördinator het belang benadrukken
van cultuur, kunst, geschiedenis en erfgoed in het onderwijs van het jonge kind. In
januari heeft er een gezellige afscheidsborrel met collega’s en oud-collega’s plaatsgevonden.

‘Op de uitkijk’

Aftrap Heraklesweek
Velsen-Zuid - Op vrijdag 13
januari vond de aftrap plaats
van een bijzondere onderwijsweek op het Gymnasium Felisenum: de Heraklesweek. Een week lang zijn alle lessen bij elk vak geïnspireerd op de avonturen van
deze grote held uit de Griekse Oudheid.
Zo worden er tijdens de Nederlandse les passages uit
Louis Couperus’ Herakles
gelezen en zal bij Frans worden stilgestaan bij de overeenkomst tussen de Twaalf
Werken van Asterix en die
van Herakles. Bij filosofie
gaan de leerlingen het hebben over wat een held nu eigenlijk is. Wat maakt iemand
tot een held? En bij natuurkunde gaan de leerlingen
ontdekken aan welke natuurkundige voorwaarden
een boog moet voldoen om
het meest effectief te zijn en
dit vervolgens zelf uittesten
in de praktijk. Kortom, elk
vak, van aardrijkskunde tot
lichamelijke opvoeding en
van tekenen tot scheikunde,

heeft deze week een aantal
leuke thematische lessen.
Het doel van deze week is
niet alleen om de leerlingen
een aantal leuke lessen aan
te bieden die ze anders niet
zouden hebben gehad, maar
vooral ook om hen als gymnasiast te laten ervaren en
realiseren hoe groot de impact van de klassieke Oudheid is geweest op alle periodes die volgden. Zelfs tot
op de dag van vandaag: alle moderne wetenschappen en kunsten staan op
de schouders van een reus
uit de Oudheid: geen J.K.
Rowling zonder Homeros,
geen Game of Thrones zonder Sophokles, geen Jefferson Memorial in Washington
zonder een Pantheon in Rome en ga zo maar door.
De school hoopt dat deze
eerste Heraklesweek zo’n
succes wordt dat deze thematische en vakoverstijgende week een mooie jaarlijks
terugkerende traditie gaat
worden op het Gymnasium
Felisenum.

Oud-industriepredikant
geeft nieuw boek uit
Santpoort-Noord - Wat is
geloven? Dat kun je het beste laten zien door levensverhalen te vertellen. Roel Pomp
doet dat in dit boek door verhalen te vertellen over mensen van vroeger. Hij noemt ze
‘de ouden’, geen bejaarden,
maar, ‘mensen die ons voorgingen, een lange rij vrouwen en mannen uit de Bijbel.
Ze leefden in geloof, niet religieus, niet diepzinnig, maar
eenvoudig, zonder omhaal
en gedoe. Het waren grimmige tijden.’
De schrijver vertelt deze verhalen als spiegelverhalen van
ons eigen leven. Hij doet dat
ter nagedachtenis aan Kleijs Kroon, de Amsterdamse dominee die aan mensen
werkzaam bij Hoogovens en
vervreemd van kerk en geloof, veertig jaar geleden toen
Pomp daar industriepredikant
was, hun de Bijbel teruggaf
als bron van geloven nu.
De verslagen die Roel Pomp
van deze bijeenkomsten
maakte en die hij onlangs
bij een verhuizing terugvond,

brachten hem op het idee
ze tot uitgangspunt van een
boek te maken. Hij schrijft:
‘Ook wij leven in een grimmige tijd. De wereld lijkt te gaan
kantelen. Het menselijk met
elkaar omgaan staat onder
druk. Zal er uit alle verwarring nog wel iets goeds tevoorschijn komen? Ligt er wel
een belofte in verscholen?’
Door de Bijbel onder het stof
van een streng en op het hiernamaals gericht geloof vandaan te halen, ontdekte Pomp
bij Hoogovens dat ‘de ouden’
over wie hij in zijn boek vertelt,
laten zien dat geloven gericht
is op het hier en nu. ‘Dat het
een mens op de been houdt.
Dat een vastgelopen situatie open gebroken kan worden. Dat je er niet religieus
voor hoeft te zijn, al kan het
je wel inspiratie geven, maar
dat het aankomt op geraakt
willen worden door de ander
die naast je is, een mens als jij,
een zwoeger aan de lopende
band bij Hoogovens of waar
ook, val elkaar niet af.’
‘Je kunt niet de hele we-

reld redden,’ zegt de schrijver, ‘maar die ene naast jou
wel, jij hem of haar en hij of
zij jou, en zo maar door, een
brede beweging van mensen
die menselijk met elkaar omgaan. Kijk er naar uit en doe
eraan mee. Zo vind je God op
je weg.’
Uitgeverij Narratio te Gorinchem, 140 blz. 15 euro of roelpomp@zonnet.nl.
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2Generations maakt
programmering bekend
Regio - Zaterdag 18 maart
vindt 2Generations opnieuw
plaats in het Patronaat in
Haarlem waarbij alle zalen
worden gebruikt. Hoofdact
is 2Brothers on the 4th Floor.
Zaterdag 1 juli zal de Beach
Edition wederom worden georganiseerd bij Villa Westend. De grootste act is de
Edwin Evers Band, aangevuld
met de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival: O’G3NE. Tickets met
vroegboekkorting voor beide
evenementen zijn te koop via

de website van 2Generations.
Vorig jaar was de poptempel voor het eerst het decor
van 2Generations. Op drie
verschillende podia vinden
de optredens plaats. Het publiek, vaak al vele jaren vaste gast, zijn zeer enthousiast.
Reden voor de organisatie
om opnieuw het zalencomplex te boeken. Op het grote
podium zal de legendarische
Nederlandse dansact 2 Brothers on the 4th Floor de bezoekers aan het dansen krijgen. De groep had geduren-

Romantische muziek en
hoogtepunten uit opera
Santpoort-Noord - Op vrijdag 20 januari om 20.00
uur speelt het Arcadië Trio
een romantisch concert in ‘t
Mosterdzaadje te Santpoort.
Dit zeer professionele trio
bestaat uit klarinettist Steven Geraads, pianiste Henriette Wirth en cellist Timothée
Busch. Op het programma
staan trio’s van Glinka, Rota
en Brahms.
De musici studeerden samen

aan het Utrechts Conservatorium, waar zij zich specialiseerden in het romantische
repertoire. Hun debuut was
in Vredenburg waarna vele
podia in Nederland volgden.
Echte Russische Romantiek is verklankt door Glinka.
Midden twintig was hij toen
hij zijn Trio Pathétique componeerde. In de partituur
krabbelde hij: ,,Ik ken de liefde slechts door de pijn die

de de negentiger jaren een
groot aantal hits. Verder zijn
er optredens van DJ Marcello vs Robertodavinci, Barry
Brand, 2Generations Showband en diverse DJ’s. Tickets
kosten 20 euro. Snelle beslissers kunnen online met korting boeken.
De Beach Edition kent absolute topacts: O’G3NE en de
Edwin Evers Band. O’G3NE,
bestaande uit drie zussen,
heeft de harten van veel Nederlanders veroverd. Zo ook
de keuzeheren van de Nederlandse inzending van het
Eurovisie Songfestival. Op
1 juli weten wij dan ook op
welke plaats de meiden zijn
geëindigd.
De Edwin Evers Band is te
gast geweest op de 2015 editie van 2Generations bij Villa
Westend. Bezoekers hebben
de uitdrukkelijke wens uitgesproken om hen te laten terugkeren dat ze wederom zijn
vastgelegd. Eerdere edities
waren volledig uitverkocht
en de verwachting is dat het
evenement wederom voortijdig alle kaarten kwijt zal zijn.
Tickets kosten voor de snelle beslissers 23 euro per stuk
en zijn te verkrijgen via de
website en Facebookpagina
van 2Generations.
het veroorzaakt.” Geen wonder dat elke noot doordrenkt
lijkt van intens liefdesverdriet. En dan Brahms. Zijn
melancholische
Klarinettrio op.114 zit boordevol pure poëzie en levenswijsheid.
Muziek als uit een vervlogen
Arcadië. Minstens zo enerverend is het trio van de Italiaanse componist Nino Rota.
Hoogtepunten uit Mozart’s
Die Zauberflöte gevolgd door
een opera gala met muziek
van Handel, Haydn, Verdi en
Puccini worden op zondag
22 januari om 15.00 uur voor
het voetlicht gebracht door
een internationaal operacollectief van jonge professionele operazangers, B.O.O.M.!
genaamd. Zij brengen kortere versies van populaire
opera’s in kleinere formatie
waardoor de voorstellingen
ook buiten de concertzaal
en theater opgevoerd kunnen worden. Doel is om de
opera dichterbij het publiek
te brengen. Interessant voor
zowel de operaliefhebber, als
voor hen die nog onbekend
zijn met het genre. Onder regie van Frank Groothof wordt
momenteel gewerkt aan een
familievoorstelling van De
Toverfluit.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Stratentoernooi Velserbroek:

Braak Velsen is erbij!

Velserbroek - Dit weekend
gaat in het Polderhuis de 27e
editie van het stratentoernooi van start, een zaalvoetbaltoernooi voor inwoners
van Velserbroek die samen
met bewoners uit hun eigen straat een team vormen.
Leuk detail: Aannemersbedrijf Braak Velsen is – net als
het stratentoernooi - al 27
jaar een begrip in de IJmond
en al jaren als sponsor aan
dit evenement verbonden.
Op vrijdag 20 en zaterdag 21
januari zijn de voorrondes, op
zaterdag 28 januari wordt de
finale gespeeld Na afloop is
er natuurlijk de spetterende feestavond, maar pas nadat de bijzondere wedstrijd
tegen het RTL7 Sterrenteam
is gespeeld. Nieuw dit jaar is
dat naast de bekende stratenteams, ook de sponsoren
zijn uitgenodigd om met een
eigen team de (voetbal)strijd
aan te gaan. ,,Erg leuk!’’ reageert Leon Braak van Braak
Velsen. Hij vervolgt: ,,Op de-

ze manier ben je als sponsor
nog meer betrokken bij het
evenement. Bovendien leer je
zo ook de andere sponsoren
op een andere manier kennen.’’ Het aannemersbedrijf
heeft al jaren veel klanten in
Velserbroek en voelt zich dus
erg verbonden met dit evenement. Leon Braak: ,,We hebben in Velserbroek veel woningen voorzien van nieuwe
kozijnen of een aanbouw of
serre gerealiseerd. En er is
nog veel werk te doen. Samen maken we Velserbroek
steeds mooier!’’ Een deel van
de opbrengst van het stratentoernooi wordt gedoneerd
ten behoeve van de organisatie van een paardrijdkamp
voor gehandicapte kinderen.
Een mooi doel waar Braak
Velsen zich graag voor inzet!
Publiek is tijdens de wedstrijden natuurlijk welkom.
Op 21 januari wordt vanaf
18.00 uur gespeeld, op 21 januari vanaf 12.00 uur en op
28 januari vanaf 15.30 uur.

Vrijwilligers gezocht
Velsen - Voor de diverse activiteiten op de boerderij is
het recreatieschap Spaarnwoude op zoek naar vrijwilligers. Zonder deze enthousiaste mensen kunnen veel activiteiten op de boerderij niet
meer plaatsvinden.
‘Een spin in het web’. Dat is
de naam van de groep die
zich bezig houdt met alle
activiteiten achter de informatiebalie. Je bent hét aanspreekpunt van de boerderij
en het recreatiegebied. Het
publiek komt met uiteenlopende vragen over van alles bij je langs. Je verkoopt
spullen uit de winkel, boekt
workshops en partijtjes en je
houdt een oogje in het zeil.
De tuinwerkgroep bestaat uit
een aantal vaste vrijwilligers
die iedere week een aantal
uren komen helpen. Vooral in de zomermaanden (mei
tot en met september) kunnen ze wel een handje extra

gebruiken. Vind jij het heerlijk om buiten te zijn? Houd je
van tuinieren en zelfstandig
werken? Misschien is dit dan
wel iets voor jou. We zijn op
zoek naar mensen die graag
komen helpen met schoffelen en wieden in de geurtuin.
Voor de educatiegroep zoeken we enthousiaste begeleiders voor het begeleiden van
schoolklassen bij speurtochten. Je ontvangt de groep,
legt uit en helpt daarna de
groepjes op weg. Vervolgens loop je rond om te kijken waar extra begeleiding
nodig is.
Spreekt één van deze vrijwilligersactiviteiten je aan kom
dan kennismaken met de andere vrijwilligers op de winterborrel op zaterdag 21 januari 2017. Meld je hiervoor
aan op zorgvrij@spaarnwoude.nl. Hiervoor kun je ook terecht voor meer informatie
over de klussen.
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Geen netnummer nodig om
gemeentehuis
te bellen
Voor alle duidelijkheid wijzen
wij u erop, dat het algemeen telefoonnummer van het gemeentehuis 140255 is. U hoeft dus
geen netnummer te draaien!

Het gemeentehuis is geopend van:
maandag tot en met vrijdag van
08:00 tot 17:00 uur. Op donderdag:
van 8:00 tot 20:00 uur.
Afspraak voor bezoek
De afdeling Burgerzaken werkt
uitsluitend op afspraak. Via www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken om uw paspoort
aan te vragen, rijbewijs te verlengen etc. Uiteraard kunt u ook bellen voor een afspraak.
Bellen voor informatie
Kunt u iets niet vinden of heeft u
een vraag? U kunt elke werkdag
van 08.30 uur tot 17.00 uur bellen
met het Klant Contact Centrum.
Tel:140255 ( let op: geen netnummer )

Digitaal loket
even uit de
lucht
Aanstaande vrijdag 20 januari a.s. zal er tussen 16 en 18 uur
een update worden uitgevoerd
door de leverancier van het digitaal loket.

Dat houdt in dat uw virtuele balie
voor alle vragen over producten en
diensten van de gemeente Velsen
tijdelijk niet beschikbaar is. Normaal gesproken kunt u hier 24 uur
per dag terecht om bijvoorbeeld
uw verhuizing doorgeven of een
uittreksel BRP (BasisRegistratie
voor Persoonsgegevens) - voorheen GBA - aanvragen.

gemeentevelsen |

gemvelsen

Velsertunnel weer open!
Na negen maanden afsluiting is de
Velsertunnel vanaf maandag weer
open. De renovatie van de 60-jarige snelwegtunnel is geheel volgens
planning verlopen. Zowel binnen de
tijd als binnen het budget. Minister
Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu toonde zich bij de
openingsceremonie bijzonder verheugd over dit megaproject van 110
miljoen euro.

Ook de gemeente Velsen neemt haar
petje af voor Rijkswaterstaat en alle partijen die hiermee bezig zijn geweest. Aanneemcombinatie Hyacint
blijft nog zeven jaar verantwoordelijk
voor het onderhoud van de tunnel. Om
de spits niet in de weg te zitten openden de slagbomen om 5.00 uur, waardoor het verkeer vrij baan kreeg. Later
die ochtend gaf de minister officieel
het startschot en reed een bonte stoet
van meer dan zestig oldtimers door de
tunnel om de heropening te vieren.
Regio bleef bereikbaar
De regio bleef ondanks de afsluiting
goed bereikbaar. Minister Schultz van
Haegen van Infrastructuur en Milieu
daarover: “Negen maanden lang heeft
het verkeer over tijdelijke routes gereden. Veel weggebruikers hebben het
roer omgegooid en meden de spits.
De regio bleef daardoor bereikbaar en
daar kunnen we met zijn allen trots op
zijn. De Velsertunnel is stipt volgens
planning helemaal gemoderniseerd en
kan nu weer jaren mee.”
14 duizend ton asfalt
In negen maanden tijd is de Velsertunnel van binnen compleet gemoderniseerd. Daarvoor waren onder
meer 420 kilometer nieuwe kabel, 14

duizend ton asfalt en 22 duizend liter verf nodig. Bijna alle tunnelinstallaties, zoals de ventilatie en het camerasysteem zijn gemoderniseerd of
compleet vervangen. Tussen de twee
tunnelbuizen zijn vijf nieuwe veilige
ruimtes gebouwd en de doorrijhoogte van de Velsertunnel is met 12 centimeter vergroot. Met het vergroten van
de doorrijhoogte is de verwachting dat

het aantal stremmingen door te hoge
vrachtwagens daalt.
Werk aan de weg
Speciaal voor de renovatie had Rijkswaterstaat in de IJmond in totaal 12
kilometer aan tijdelijke wegen aangelegd. Tot en met het voorjaar is Rijkswaterstaat met tussenpozen bezig om
het oorspronkelijke wegennet te herstellen. Zo zijn er komende weken verschillende nachtelijke afsluitingen op
de A22.
Op de foto hierboven (Voog Beeld en
Tekst) v.l.n.r. Jan Hendrik Dronkers,
directeur-generaal Rijkswaterstaat,
Ton van der Scheer, voorzitter van de
Haven- en Ondernemersvereniging
IJmond en Ronald Vennik, wethouder ruimtelijke ordening en verkeer
Velsen en Nancy Scheyven, directeur
netwerkmanagement van Rijkswaterstaat West Nederland-Noord in een
vraaggesprek. Op de foto links: burgemeester Frank Dales in gesprek met de
heer Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat.
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Kom… in beweging!

Gezondheidsbeurs voor 40+
Gezond en fit ouder worden? Bent
u op zoek naar leuke beweegactiviteiten, die goed bij u passen?
Wilt u weten hoe fit u bent? Voor
alle 40+ers uit de gemeente Velsen organiseert Stichting Welzijn
Velsen met partners de Gezondheidsbeurs Velsen. Deze wordt
gehouden in Sporthal Zeewijk op
zondag 29 januari van 9.30 uur
tot 13.30 uur.

Dertig deelnemende organisaties
zullen aanwezig zijn om u gratis te

voorzien van onderzoek, advies, informatie en/ of korting op het gebied
van medisch en zorg, sport en fitness, beauty en verzorging, eten en
drinken.
Niemand minder dan Olga Commandeur van het tv programma ‘Nederland in beweging’ zal een sportieve workshop verzorgen. Ook dragen
een aantal sportverenigingen uit de
gemeente Velsen een sportieve activiteit bij, dus trek comfortabele kleding aan en kom langs!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2016?

Voorkom inbraken!
Op donderdag 26 januari 2017
a.s. houdt het wijkteam Zee- en
Duinwijk in IJmuiden een zogeheten voetstappenactie. Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om samen met de politie, medewerkers van Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen,
gemeente Velsen, Stichting Welzijn en het Wijkplatform Zee- en
Duinwijk op zoek te gaan naar inbraakgevoelige woningen.

Een inbraak of een insluiping is zo
gebeurd. Een openstaand raampje,
een slecht sluitende achterdeur of
verouderd hang- en sluitwerk zijn
geen probleem voor een dief. En
eenmaal binnen gaat hij razendsnel
te werk. Een tas, laptop, autosleutels en bijbehorende auto, sieraden
of camera zijn zo verdwenen.
De wijkagenten Jerry Ramdayal en
Mark van Eijk laten in woningen
waarvan bijvoorbeeld een raam of
deur openstaat, een papieren wit-

te voet achter met de tekst: ‘Deze
schoenafdruk had van een insluiper
kunnen zijn’.
Het wijkteam wil met deze actie de
bewoners bewust maken van de insluipmogelijkheden van de woningen en/of berging. Extra beveiliging
zal het aantal inbraken nog verder
terugdringen. Het is belangrijk dat
buurtbewoners beseffen, dat zij zelf
woninginbraken kunnen voorkomen door hun woning goed te beveiligen. Tips vindt u op internet op
bijvoorbeeld www.politiekeurmerk.
nl
Aanmelden
De inspectie begint om donderdag 26 januari a.s. om 18.45 uur bij
Wijkcentrum Zeewijk, Zeewijkplein 260 te IJmuiden en duurt
tot ca. 21.30 uur. Geïnteresseerden
kunnen zich opgeven bij wijkagent
Jerry Ramdayal (email: jerry.ramdayal@kennemerland.politie.nl).
(foto: gemeente Velsen)

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 Gehandicapte Sporter van
het jaar 2016. De winnaars worden
bekendgemaakt op het Sportgala op vrijdag 10 maart 2017 in het
Thalia Theater. Bent u en kent u iemand die - of een team - aan onderstaande voorwaarden voldoet?
Geef deze sporter(s) dan vóór 25
januari 2017 op via de aanmeldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieën:
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg,
Talent, Master en Gehandicapte
Sporter. Een deskundige jury bepaalt
wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 10 maart
2017 in het Thalia Theater in IJmuiden. De presentatie van het Sportgala is in handen van Frank Snoeks,
sportverslaggever bij Studio Sport.
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.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden
bij een Nederlands kampioenschap
van een toernooi of wedstrijdenreeks.
b)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europees kampioenschap.
c)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldkampioenschap.
d)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldbekerwedstrijd.
e)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europacupwedstrijd.
f )Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en
met e).
g)Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h)Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Nominaties moeten vóór 25 januari 2017 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u
de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u ook
bellen met Simon de Weers van de
afdeling Sportzaken: 06-28302505.
Op de foto: sportwethouder Annette Baerveldt met de kampioenen van
2015.
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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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 7
januari 2017 tot en met 13 januari 2017 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
Bloemstraat ong., plaatsen ketenpark (9/01/2017) 649-2017;
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 3
woningen (9/01/2017) 690-2017;
Kievitlaan 10, kappen 2 bomen
(10/01/2017) 891-2017;
Zwaanstraat 10, plaatsen erker

(10/01/2017) 1250-2017.
Velsen-Noord
Kraandrijverstraat 43, oprichten inrichting (10/01/2017) 858-2017.
Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 17,
plaatsen een erker (9/01/2017) 6992017;
Paramaribostraat 72, kappen boom
(10/01/2017) 863-2017.
Santpoort-Zuid
Rijksweg 96, kappen 6 bomen
(10/01/2017) 824-2017;
Charlotte de Bourbonlaan 20, plaatsen dakkapel (12/01/2017) 10582017;

Middenduinerweg 80, plaatsen loods
voor agrarisch gebruik (12/01/2017)
1061-2017.
Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten
hotel /restaurant /casino/parkeerterrein/ waterpartij (12/01/2017)
1062-2017.
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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Trawlerkade 98-100, niet-havengebonden
bedrijfsactiviteiten
(16/01/2017)21462-2016
Cruiseboulevard 10, wijzigen gebruik Felison terminal (16/01/2017)
6837-2016.

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 spoedeisen-

de 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 omgevingsvergunning verleend voor:

IJmuiden
Willebrordstraat 13, oprichten
schuur (11/01/2017) 21731-2016.
Velsen-Noord
Grote- Hout of Koningsweg 126,
schilderen buitenhoutwerk, renoveren dakbedekking/goten/gevels
(11/01/2017)
20586-2016.
Santpoort-Zuid
Middendorpstraat 1, veranderen
buitenschilderwerk (13/01/2017)
22980-2016.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen erker (13/01/2017) 24569-2016;
Frans Netscherlaan 12, aanbrengen camouflageplaten (13/01/2017)
24320-2016;
Dinkgrevelaan 19, plaatsen dakkapel, vergroten raamopeningen voorgevel (13/01/2017) 24575-2016;
Dinkgrevelaan 21, plaatsen dakkapel, raamkozijnen (13/01/2017)
24572-2016.
Velserbroek
Meubelmakerstraat 9a, plaatsen
tussenvloer (13/01/2017) 244322016
.
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Besluiten (vervolg)
Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 7, kappen boom
(13/01/2017) 25695-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Canopusplein, wo t/m za, 20 m2,
bloemen en planten (11/01/2017)
26194-2016.
APV artikel 2:12 Filmen

IJmuiden
Opname tv serie Van God Los
Zuidelijke
Havendam/Zuidpier te IJmuiden 14-02-2017 (uitwijk
19-02-2017)
07.00-19.00
uur(10/01/2017)26205-2016.

Velsen-Noord
Opname Smeris; seizoen 3. Wijkerstraatweg 55, op 16 januari 2017 van 07.00 - 20.00 uur en
17 januari 2017 van 07.00 - 03.00
uur(13/01/2017)1022-2017.

Kennisgeving anterieure overeenkomsten

De locatie Hillegondswegje 14 te Velserbroek is kadastraal bekend onder
nummer: gemeente Velsen, sectie
E nummer 1464. De overeenkomst
heeft betrekking op de realisatie van
een (reguliere) woning.

Jan Visser en Jan Zomerdijk,
IJmuiden
Dienstweigeraars en familie
worden zwaar gestraft. Kinderen met mindere schoolresultaten worden soms direct
‘verbannen’ naar het leger.
Er zijn 350.000 mensen uit
Eritrea op de vlucht (cijfers
UNCHR), waarvan in de 1e 8
maanden van 2016 1.579 hier
asiel aan hebben gevraagd.
80 procent verblijft in de regio (onder andere Ethiopie
en Sudan), maar daar is men
niet welkom en is men slachtoffer van mishandeling, beroving en verkrachting. Ook vinden ontvoeringen plaats door
mensensmokkelaars. Voor velen rest niet anders via een
helse tocht een weg te vinden
naar Europa. Velen sterven.
Het argument statushouders
niet te huisvesten omdat er al
zo weinig Nederlands wordt
gesproken in de buurt is onzinnig. Wij ronden af met dat
wij begrip hebben voor de
onzekerheden, maar vinden
niet dat door oneigenlijke argumenten vluchtelingen huisvesting moet wordt ontzegt.

Velsen - Op woensdag 15
maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats
en mag Nederland weer naar
de stembus. Alle reden voor
de vijfde verkiezingsconference van Freek de Jonge. Op
donderdag 26 januari (20.15
uur) staat hij in de Stadsschouwburg Velsen met ‘De
Stemming 5’.
Na De Stemming 1 t/m 4 in
2002, 2006, 2010 en 2012 zal
Freek, gebruikmakend van
de in ons zo zwaarbevochten vrijheid van meningsuiting, wederom de aanloop
naar de verkiezingen aangrijpen om de staat van het
land te duiden en de stemseert? Hier voedt hij angstgevoelens die soms in de samenleving aanwezig zijn. Hij
stelt gezinnen te accepteren.
Voor hen speelt dan opvang
in de regio niet?

Dienstweigeraars en familie
worden zwaar gestraft. Kinderen met mindere schoolresultaten worden soms direct
‘verbannen’ naar het leger.
Er zijn 350.000 mensen uit
Eritrea op de vlucht (cijfers
Het klopt dat in Eritrea geen
UNCHR), waarvan in de 1e 8
oorlog woedt. Hij verdiept
maanden van 2016 1.579 hier
zich blijkbaar niet in de feiasiel aan hebben gevraagd.
telijke situatie en is het hem
80 procent verblijft in de reontgaan dat volgens de Negio (onder andere Ethiopie
derlandse Wet mensen asiel
en Sudan), maar daar is men
kunnen krijgen als na onderniet welkom en is men slachtzoek blijkt dat men bang kan offer van mishandeling, berozijn voor vervolging. Volgens
ving en verkrachting. Ook vinde VN is er in Eritrea sprake
den ontvoeringen plaats door
van misdaden tegen de men- mensensmokkelaars. Voor veselijkheid en heerst er een
len rest niet anders via een
helse dictatuur, zonder vrijhe- helse tocht een weg te vinden
den die in een beschaafd land naar Europa. Velen sterven.
bestaan. Kritiek wordt niet
Het argument statushouders
getolereerd. Critici lopen het
niet te huisvesten omdat er al
risico slachtoffer te worden
zo weinig Nederlands wordt
van marteling,verdwijning etc. gesproken in de buurt is onEr is geen persvrijheid en re- zinnig. Wij ronden af met dat
ligieuze minderheden worden wij begrip hebben voor de
vervolgd. Eritrea wordt het N onzekerheden, maar vinden
Korea van Afrika genoemd.
niet dat door oneigenlijke arVelen verlaten Eritrea megumenten vluchtelingen huisde op grond van de met har- vesting moet wordt ontzegt.
de hand gehandhaafde militaire dienstplicht die soms
Jan Visser en Jan Zomerdijk,
duurt tot de 50 jarige leeftijd. IJmuiden

‘De Stemming 5’
bijgeboekt in schouwburg

Velsen - Op woensdag 15
maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats
en mag Nederland weer naar
de stembus. Alle reden voor
de vijfde verkiezingsconference van Freek de Jonge. Op
donderdag 26 januari (20.15
uur) staat hij in de Stadsschouwburg Velsen met ‘De
Stemming 5’.
Na De Stemming 1 t/m 4 in
2002, 2006, 2010 en 2012 zal
Freek, gebruikmakend van
de in ons zo zwaarbevochten vrijheid van meningsuiting, wederom de aanloop
naar de verkiezingen aangrijpen om de staat van het
land te duiden en de stem-

ming te peilen. Vanaf november zal De Peiling de start zijn
van een reeks voorstellingen
welke, beïnvloed door de actualiteit, vanaf januari zullen
uitmonden in De Stemming
5. De statistieken tonen aan:
De peiling zorgt voor de juiste stemming bij de verkiezing
en de stemming bij de verkiezing voor de onjuiste peiling!
De laatste voorstellingen van
Freek de Jonge behoren tot
de beste die hij ooit maakte.
Prijs: 28,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255-515789.
(foto: ANP)

‘De Stemming 5’
bijgeboekt in schouwburg

Reactie op publicatie over komst Eritreers
poort-Zuid omvat de kadastrale percelen: gemeente Velsen, sectie F,

Met verbazing lazen wij de
publicatie ‘Omgeving Toricellistraat tegen komst Eritreeers’. Wij vinden dat de heer
Broek hier bezig is met het
aanpraten van angst.
Zijn stelling dat niet wordt geluisterd naar bewoners maakt
hij niet geheel duidelijk. Het
moet bekend zijn dat het nemen van besluiten is voorbehouden aan Burgemeester en
Wethouders. Men moet hierbij het algemene belang afwegen tegen andere belangen. Als dit onvoldoende gebeurt dan kan de burger dit
bij verkiezingen laten blijken.
Wellicht worden hier de begrippen luisteren en beslissen
door elkaar gehaald. Standpunten van andere politici
doen er niet toe.
Ook stelt hij dat jongeren
plaats moeten maken voor
Eritreeërs. Feit is dat de opheffing door het RIWB K/AM
van de locatie reeds in maart
2016 plaatsvond en niet tot
gevolg heeft gehad dat men
geen huisvesting meer had.
Ook geeft hij aan dat men
van alleenstaanden last zou
hebben. Waarop hij dit ba-

De
kadastrale percelen
19 januari 2017
10 navolgende
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Reactie op publicatie over komst Eritreers

Een zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomsten ligt
vanaf 23 januari 2017 tot en met
5 maart 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het gemeentehuis is geopend
van maandag tot en met vrijdag van
08.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of beroep tegen genoemde
overeenkomsten is niet mogelijk.

seert? Hier voedt hij angstgevoelens die soms in de samenleving aanwezig zijn. Hij
stelt gezinnen te accepteren.
Voor hen speelt dan opvang
in de regio niet?

De locatie Brederoodseweg te Santpoort-Zuid omvat de kadastrale percelen: gemeente Velsen, sectie F,

nummers 9201, 9204, 9205, 9203 en
9202. De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van drie vrijstaande woningen met bijbehorende
gezamenlijk toegangsweg en groen.

Het klopt dat in Eritrea geen
oorlog woedt. Hij verdiept
zich blijkbaar niet in de feitelijke situatie en is het hem
ontgaan dat volgens de Nederlandse Wet mensen asiel
kunnen krijgen als na onderzoek blijkt dat men bang kan
zijn voor vervolging. Volgens
de VN is er in Eritrea sprake
van misdaden tegen de menselijkheid en heerst er een
helse dictatuur, zonder vrijheden die in een beschaafd land
bestaan. Kritiek wordt niet
getolereerd. Critici lopen het
risico slachtoffer te worden
van marteling,verdwijning etc.
Er is geen persvrijheid en religieuze minderheden worden
vervolgd. Eritrea wordt het N
Korea van Afrika genoemd.
Velen verlaten Eritrea mede op grond van de met harde hand gehandhaafde militaire dienstplicht die soms
duurt tot de 50 jarige leeftijd.

De
kadastrale percelen
19 januari 2017
10 navolgende

maken deel uit van de locatie Motorhuis te Santpoort-Noord: gemeente Velsen, sectie F, nummers 9219,
8858, 8081 en 7355. De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van tien twee onder één kapwoningen, maar ook de aanpassing van
de openbare ruimte.

Met verbazing lazen wij de
publicatie ‘Omgeving Toricellistraat tegen komst Eritreeers’. Wij vinden dat de heer
Broek hier bezig is met het
aanpraten van angst.
Zijn stelling dat niet wordt geluisterd naar bewoners maakt
hij niet geheel duidelijk. Het
moet bekend zijn dat het nemen van besluiten is voorbehouden aan Burgemeester en
Wethouders. Men moet hierbij het algemene belang afwegen tegen andere belangen. Als dit onvoldoende gebeurt dan kan de burger dit
bij verkiezingen laten blijken.
Wellicht worden hier de begrippen luisteren en beslissen
door elkaar gehaald. Standpunten van andere politici
doen er niet toe.
Ook stelt hij dat jongeren
plaats moeten maken voor
Eritreeërs. Feit is dat de opheffing door het RIWB K/AM
van de locatie reeds in maart
2016 plaatsvond en niet tot
gevolg heeft gehad dat men
geen huisvesting meer had.
Ook geeft hij aan dat men
van alleenstaanden last zou
hebben. Waarop hij dit ba-

De gemeente heeft op 14 december 2016 en 21 december 2016 een
drietal anterieure overeenkomsten van grondexploitatie gesloten, zoals bedoeld in artikel 6.24
Wro. Het gaat om drie plangebieden, te weten: Motorhuis te Santpoort-Noord, Brederoodseweg te
Santpoort-Zuid en
Hillegondswegje 14 te Velserbroek.

heeft betrekking op de realisatie van
een (reguliere) woning.

overeenkomsten is niet mogelijk.

