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Dagen zonder gas
Velsen-Noord - Honderden 
huishoudens in Velsen-Noord 
hebben dagen zonder gas ge-
zeten. Een overzicht.

Donderdag 15 januari
Rond 10.00 uur wordt bij graaf-
werkzaamheden een waterlei-
ding doorboord (foto boven). 
Uren later blijkt dat ook de gas-
leiding eronder is geraakt. De 
leiding loopt over een lengte van 
zes kilometer vol met water en 
zand. Rond 15.00 uur gaat het 
calamiteitenplan in werking om-
dat zo’n 1.150 huishoudens in 20 
straten geen gas meer hebben. 
Vanwege de kou is een door-
tastende aanpak van de hulp-
diensten, de gemeente en net-
beheerder Liander noodzake-
lijk. Aan het einde van de mid-
dag worden de eerste noodka-
chels uitgedeeld bij het tijdelij-
ke informatiepunt op het Stra-
tingplantsoen. Hulpbehoevende 
bewoners krijgen voorrang. Als 
er tussen de 400 en 500 kachels 
zijn uitgedeeld, valt in delen van 
Velsen-Noord de stroom uit. Er 
wordt gestopt met het uitdelen 
van noodkachels en de gemeen-
te roept bewoners op terughou-
dend te zijn met het gebruik van 
‘stroomvreters’. Per huishouden 
mag slechts één elektrische ka-
chel worden aangezet. Liander 
zet ploegen van 75 monteurs in 
om de gasleiding schoon te ma-
ken. Op tal van plaatsen wordt 
de straat opengebroken.

Vrijdag 16 januari
De gemeente laat weten dat het 
nog dagen kan duren voordat de 
gastoevoer bij alle huishoudens 
is hersteld. Het is een zeer tijd-
rovende klus. De monteurs moe-
ten van deur tot deur om de lei-
dingen en gasinstallaties te con-
troleren. Maar eerst moet ieder-

een de gaskraan dichtdraaien. 
Dat levert problemen op omdat 
niet alle bewoners thuis zijn of 
zijn vertrokken zonder een brief-
je achter te laten. Waterleiding-
bedrijf PWN en het Rode Kruis 
delen dekens uit. Opwarmen 
kan in de DekaMarkt en wijk-
centrum de Mel/Watervliet, waar 
gratis koffi e, soep en chocolade-
melk wordt uitgedeeld. Onder-
tussen geven de inwoners van 
Velsen-Noord massaal gehoor 
aan de oproep van burgemees-
ter Franc Weerwind om elkaar 
te helpen. Met de sociale cohe-
sie in de wijk zit het wel goed, zo 
blijkt. Op de website van Liander 
staat dat getroffen huishoudens 
automatisch een vergoeding van 
120 euro per dag ontvangen.

Zaterdag 17 januari
De gemeente geeft Liander toe-
stemming om ‘s nachts door te 
gaan met het schoonmaken van 
de hoofdgasleiding. Het harde 
werken heeft effect, want zater-
dag kan in 60 huishoudens de 
centrale verwarming weer aan. 
Het gaat voornamelijk om wo-
ningen in de Geelvinckstraat. 
Ook basissschool De Triangel is 
weer aangesloten op het gasnet. 
De politie gaat een handvol wo-
ningen en bedrijven binnen om 
de gaskraan dicht te draaien. 
Om dit mogelijk te maken kon-
digt burgemeester Weerwind 
een noodverordening af. Lian-
der was hier al meerdere keren 
aan de deur geweest, maar trof 
steeds niemand aan.

Zondag 18 januari
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen zijn bij 
toerbeurt in Velsen-Noord aan-
wezig om zich op de hoogte te 
stellen van de situatie en om be-
woners een hart onder de riem 

te steken. Ook raadsleden ne-
men een kijkje in de getroffen 
wijk. De inwoners stellen de be-
trokkenheid van het gemeen-
tebestuur zeer op prijs. Ook de 
monteurs van Liander kunnen 
rekenen op veel waardering. Ze 
krijgen spontaan soep aange-
boden. Zondagavond zijn 247 
huishoudens weer aangesloten 
op het gasnet. Op dat moment 
is circa 2,5 kilometer gasleiding 
schoongemaakt.

Maandag 19 januari
Het herstel van de hoofdgas-
leiding verloopt voorspoedig. 
Maandagavond hebben 618 wo-
ningen weer gas en is circa 5 ki-
lometer leiding schoongemaakt. 
De monteurs werken tot 23.00 
uur door. In Velsen gaan stem-
men op om de netwerkbeheer-
der als dank te nomineren voor 
de Warme Douche van het tv-
programma Radar.

Dinsdag 20 januari
Telstar draagt een steentje bij 
door de bewoners van Velsen-
Noord uit te nodigen voor de 
wedstrijd tegen De Graafschap. 
De getroffen huishoudens krij-
gen een fl yer waarmee zij zater-
dag de businessclub in kunnen. 
Ondertussen tonen bewoners 
hun dankbaarheid door span-
doeken en posters op te han-
gen met de tekst ‘Duim omhoog, 
vooral voor de mannen die in de 
kou voor ons staan te werken.’

Woensdag 21 januari
De hoofdgasleiding is schoon en 
900 huishoudens hebben weer 
gas. Liander verwacht dat bij het 
verschijnen van deze krant de 
problemen in alle 1.150 huishou-
dens zijn opgelost. (foto’s: Mi-
chiel Deiman en Ko van Leeu-
wen)

Brand in fl atgebouw
IJmuiden - Dinsdagnacht 
is brand uitgebroken in een 
fl at aan het Sam Vlessing-
hof. Het vuur was rond 01.15 
uur ontstaan in een papier-
container in de berging. 
De brand was snel geblust, 
maar de rook veroorzaakte 
veel overlast.

Omdat aanvankelijk werd ge-
dacht aan een ontruiming het 
van 6 etages hoge fl atgebouw 
heeft de brandweer opge-
schaald naar grote brand. Hier-
door kwamen veel extra man-
schappen ter plaatse van de 
brandweerposten IJmuiden en 
Haarlem. Uiteindelijk bleek ont-
ruiming niet nodig. 

Een tiental bewoners was op 
vrijwillige basis naar buiten 
gegaan. Wel moest de brand-
weer ingrijpen bij een 102-ja-
rige bewoonster. Deze dame 
woont direct boven de bering 
en had de balkondeur open ge-
daan om te kijken wat er aan de 
hand was. Als gevolg daarvan 
stond er rook in haar woning. 
Twee brandweerlieden hebben 
de dame via de gang naar een 
ambulance gebracht. Later is 
ze opgevangen in het naastge-
legen zorgcentrum Breezicht.
De brandweer is enige tijd be-
zig geweest om de rook uit het 
gebouw te verdrijven. Hiervoor 
werd een deur geforceerd. (fo-
to: Ko van Leeuwen)

Zaterdag a.s.
16.30 uur
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Net als veel IJmuidenaren we-
ten de meeuwen ook wel hoe 
en waar ze aan vers zeebanket 
kunnen komen. Dat bleek af-
gelopen week maar weer eens 
toen duizenden meeuwen in 
grote groepen op het strand en 
dan vooral rond en bij de vloed-
lijn bivakkeerden. Normaliter le-
ven de meeuwen deze tijd van 
het jaar een beetje verspreid 
over het strand, langs het ka-
naal, op het forteiland, in het 
havengebied en langs de ka-
des, en soms al een beetje in 
de woonwijken. Na elk van de 
vele stormen van de afgelopen 
tijd toont het strand hele vel-
den “scheermesjes” en biedt 
de vloedlijn regelmatig gro-
te hoeveelheden krabbetjes en 
schelpen met vaak bijbehoren-

de inhoud. Je zou er bijna visi-
oenen van versgemaakte pael-
la bij krijgen, ware het niet dat 
de garnalen ontbreken…   Voor 
de meeuwen vormt een vloed-
lijn een ware verzameling laag-
hangende (zee)vruchten, waar 
ze graag in grote getale op af-
komen. De foto toont een groep 
net vanaf de vloedlijn opgeste-
gen meeuwen in de laatste stra-
len van de ondergaande zon.
Naast schelpen waren er afge-
lopen week ook massaal aan-
gespoelde zeesterren te vin-
den op het strand. Leuk om te 
zien voor ons, maar een beetje 
wrang voor de zeesterren zelf. 
De zeesterren leven op de bo-
dem van de Noordzee. Door de 
stormen van de afgelopen peri-
ode zijn ze naar het strand ge-
spoeld, waar ze als het water 
weer zakt blijven liggen en ster-
ven. 
Meeuwen lijken de stekelhuidi-
ge zeesterren eerst links te la-
ten liggen, maar als de nood of 
trek groot genoeg wordt, is een 
iets minder vers zeesterretje 
toch niet te versmaden!

Excelleren op het 
Ichthus Lyceum

Driehuis - Op het Ichthus Lyce-
um bestaat de mogelijkheid voor 
slimme leerlingen om extra uit te 
blinken. Goede leerlingen wor-
den daarom geselecteerd voor 
het zogenaamde excellentie 
programma. Leerlingen die dat 
willen kunnen kiezen voor meer 
uitdaging in onderwerpen die ze 
zelf erg interessant vinden. 
In de bovenbouw van het vwo 
volgen slimme leerlingen nu al 
lessen op de universiteit. Het 
Leiden Advanced Pre-univer-
sity Programm for Topstudents 
(LAPPTOP) is een voorbeeld van 
zo’n programma waar leerlingen 

onderzoek doen en colleges vol-
gen. Soms volgen ze op inter-
net een cursus van topprofes-
soren. Het bijzondere is dat de-
ze leerlingen dit niet bovenop 
de normale lessen doen, maar 
dit in plaats van de gewone les-
sen mogen doen. Zo zijn er een 
aantal leerlingen die de aanslui-
tingsmodule rechtsgeleerdheid 
voor de Universiteit van Leiden 
volgen. 
Een andere groep leerlingen is 
zich aan het verdiepen in cardi-
ologie en leren ECG’s (hartfilm-
pjes) interpreteren, zij verdiepen 
zich op celniveau in de oorzaken 
van hartfalen. Het is de bedoe-
ling dat deze leerlingen straks 
ook sneller hun examen kun-
nen halen of meer vakken kun-
nen volgen. 
Ook voor de brugklas start het 
Ichthus Lyceum binnenkort met 
het ontwikkelen van een apart 
programma voor slimme leerlin-
gen. Kortom, meer tijd en ruim-
te om nieuwsgierig en met ver-
wondering nog meer nieuwe 
dingen te kunnen ontdekken en 
leren.  
Wie meer wil weten over het ex-
cellentieprogramma op het Icht-
hus Lyceum is van harte welkom 
op de informatieavond of open 
dag. Zie ook www.ichthuslyce-
um.nl. (foto: Marielle Lageveen-
Coster, Heldere Blik )

Gemeenteraden 
bundelen krachten 

Regio - ChristenUnie en CDA 
fracties in Haarlem, Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest, 
Castricum, Heiloo en Alkmaar or-
ganiseren voor alle gemeentera-
den in de regio op 28 januari een 
informatiemarkt over de toekomst 
van de Kennemerlijn (Haarlem-
Uitgeest-Alkmaar). Aanleiding is 
de wijziging van de NS-dienst-
regeling die eind dit jaar ingaat 
waardoor er minder treinen op dit 
traject gaan rijden. 
De raadsleden willen tijdens de 
informatiemarkt alternatieven be-
spreken die het openbaar ver-
voer in de regio juist verbeteren. 
NS wordt uitgenodigd de plan-
nen toe te lichten en de provin-
cie wordt uitgedaagd haar aan-
deel te leveren om meer reizi-
gers te trekken door het verbe-
teren van bus- aansluitingen en 
door ruimtelijke ontwikkelingen 
rond stations.
ChristenUnie en CDA zien kan-

sen om de dienstregeling juist 
uit te breiden nu het aantal in-
woners in dit deel van de Rand-
stad groeit. De partijen wijzen 
er op dat het uitkleden van de 
spoordienstregeling op een heel 
slecht moment komt. De Velser-
tunnel gaat in 2016 in verband 
met groot onderhoud 9 maan-
den dicht. Voor de auto ligt er een 
uitgewerkt bereikbaarheidsplan, 
maar er is nog geen plan voor het 
openbaar vervoer. De NS zou met 
een aantrekkelijke dienstregeling 
en bijbehorende arrangementen 
reizigers de trein in kunnen lok-
ken. De nieuwe concessiehou-
der van het busvervoer wordt uit-
genodigd, want ook de bus kan 
hierin een belangrijke rol spelen.
De informatiemarkt is 28 janua-
ri ook toegankelijk voor publiek. 
Locatie: gemeentehuis Velsen, 
Dudokplein 1 in IJmuiden. Tijd: 
20.00 tot 22.00 uur. Zaal open 
vanaf 19.30 uur. 

Hartenlustmavo viert 
100-jarig bestaan

Regio -  De Hartenlustmavo 
in Bloemendaal bestaat in het 
schooljaar 2014/2015 honderd 
jaar. Dit wordt gevierd met ver-
schillende activiteiten, waar-
in verleden, heden en toekomst 
centraal staan.  In april is er bij-
voorbeeld een feest voor leer-
lingen en medewerkers en een 
voorstelling in Caprera.
Natuurlijk is er ook een reünie 
voor oud-leerlingen en oud-me-
dewerkers. De Hartenlustmavo 
nodigt hen uit om zich snel aan te 
melden. Omdat de school op veel 
aanmeldingen rekent, zijn oud-

leerlingen die in, of na 2002 hun 
eindexamen (zouden) hebben 
gedaan op vrijdagavond 19 juni 
welkom. Oud-leerlingen die in, of 
vóór 2001 eindexamen (zouden) 
hebben gedaan worden op zater-
dagmiddag 20 juni verwacht. Ie-
dereen kan voor meer informatie 
en aanmelden terecht op de site 
www.hartenlustschool.nl/100jaar.
Daarnaast werkt de Hartenlust-
mavo druk aan een glossy met 
daarin interviews, leuke weetjes 
en andere items. Zo komt er van 
het jubileumjaar een mooi na-
slagwerk.
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Sanne Crapts aan de slag bij de Jutter/de Hofgeest

Nieuw advies- en verkooptalent

Velsen - Het team van de 
Jutter en de Hofgeest heeft 
versterking gekregen van 
Sanne Crapts. Zij vervangt 
Thérese Imming, die na tien 
jaar voor een nieuwe uitda-
ging heeft gekozen. Sanne 
is als media adviseur verant-
woordelijk voor de adverten-
tieverkoop van de Jutter en 
de Hofgeest.

,,Sanne kent veel ondernemers 
en dat is een groot voordeel’’, 
zegt chef redactie Friso Huizin-
ga. ,,Ze legt makkelijk contact 
en vindt het geweldig om zowel 
grote als kleine bedrijven bin-
nen te lopen om ze enthousiast 
te maken voor onze kranten. 
Haar sterke kant is het verbin-
den van bedrijven en organisa-
ties, waarbij onze krant als plat-

form kan dienen. Dat spreekt 
mij enorm aan. Haar aanpak 
past goed bij het karakter van 
de Jutter en de Hofgeest: laag-
drempelig, informeel en van ie-
dereen.’’
,,Maar belangrijker nog’’, zegt 
Sanne zelf, ,,is dat ik meedenk 
met de lokale ondernemers 
over het presenteren en posi-
tioneren van hun bedrijf. Met 
name voor beginnende onder-
nemers is dit een belangrij-
ke vorm van ondersteuning. Ik 
probeer ondernemers zo goed 
mogelijk te presenteren in onze 
kranten, websites, magazines 
en specials. Daarnaast maak ik 
actief deel uit van verschillende 
ondernemersnetwerken in de 
IJmond en werk ik als vrijwilli-
ger bij Buuf om startende on-
dernemers op weg te helpen.’’
Sanne Crapts heeft ruim-
schoots ervaring opgebouwd 
bij verschillende mediabedrij-
ven. Ze is tijdens kantooruren 
bereikbaar via 0255-533900, 
06-11388940 en verkoop@jut-
ter.nl.

Dit jaar weer PreSail IJmond
Drie dagen cultureel 
en nautisch feest
IJmuiden - Eens in de vijf jaar 
vormen de havens van IJmuiden 
het startpunt van SAIL Amster-
dam. De komst van de imposan-
te tall ships wordt op zaterdag 15, 
zondag 16 en dinsdag 18 augus-
tus gevierd met PreSail IJmond, 
een cultureel en nautisch evene-
ment waarbij het Havenfestival 
IJmuiden wordt gekoppeld aan 
PreSail. Het feest in IJmuiden sluit 
naadloos aan op de SAIL-In Pa-
rade op woensdag 19 augustus.
Tijdens PreSail IJmond ligt de Vis-
sershaven vol met een combina-
tie van klassieke schepen, waar-
onder de Clipper Stad Amster-
dam, de Morgenster en de Een-
dracht, en hypermoderne sche-
pen van de Koninklijke Marine 
en de Kustwacht. Bezoekers kun-
nen ook vaartochten maken met 
sleep-, tender en reddingboten. 
In de loop van het evenement ko-
men er steeds meer tall ships bij. 
Een deel van de tall ships ver-
trekt op zondag 16 augustus van-
uit Bremerhaven naar IJmuiden, 
dat geldt als aanloophaven van 
SAIL Amsterdam. Afhankelijk van 
de wind komen zij in de loop van 
dinsdag 18 augustus de pieren 
binnenvaren. De komst van het 
tall ship Kruzenstern is al beves-
tigd en dat geldt ook voor de bark 
Europa en de Gulden Leeuw.

Het Havenfestival IJmuiden vindt 
op zaterdag 15 en zondag 16 au-
gustus plaats als onderdeel van 
PreSail IJmond. De organisatie 
werkt hard aan de invulling van 
het nautische en culturele pro-
gramma. Veel vaste onderdelen 
zullen zeker terugkeren. Daarom 
wordt ook tijdens deze bijzonde-
re editie weer samengewerkt met 
Stichting Welzijn Velsen, Stads-
schouwburg Velsen, de Velser 
Gemeenschap en regionale kun-
stenaars. PreSail IJmond wordt 
op dinsdagavond 18 augustus af-
gesloten met spectaculaire (mu-
ziek)optredens en een grandioos 
vuurwerk.
Voor bedrijven en organisaties 
bestaat de mogelijkheid om tij-
dens PreSail IJmond arrange-
menten af te nemen. Gedurende 
het hele evenement kunnen vaar-
tochten op zee of het Noordzee-
kanaal worden geboekt. Er zijn 
ook volop mogelijkheden voor 
bijeenkomsten op de kade. Meer 
weten? Mail naar info@presailij-
mond.nl of bel 0251-213574.
De organisatie van PreSail 
IJmond is op zoek naar vrijwilli-
gers die in de aanloop en tijdens 
het evenement willen helpen. 
Aanmelden kan via info@presai-
lijmond.nl of 0251-213574. (foto: 
Ko van Leeuwen)

’Meer lachen is goed’
Velsen - ,,Door eenvoudig 
meer te lachen, word je intu-
itie meer intuïtiever, krijg je 
betere leerprestaties en word 
je creatiever. Echt waar! Ja, 
ja, dat zal wel, zul je wel den-
ken. Gelijk heb je, maar het 
blijkt echt waar te zijn.”

Volgens Laura Day, schrijfster 
van Practical Intuition, zijn we 
verleerd om te luisteren naar on-
ze intuïtie. ,,We hebben geleerd 
om naar onze logica te luisteren. 
Daar is niets mis mee, maar als 
we daarmee onze intuïtieve, eer-
ste gedachten wegstoppen gaat 
het mis.”
,,Als je lacht dan verhoog je je 
energieniveau, je bloed gaat 

sneller stromen, je neemt meer 
zuurstof op en je maakt endor-
fine aan. Je voelt je goed en als 
je je goed voelt dan ben je meer 
gevoelig voor de signalen uit je 
omgeving, zo simpel is het.”
,,Door te lachen gaan we ons 
veiliger en zekerder voelen. Dit 
maakt dat we ook meer geneigd 
zullen zijn om beter te luisteren 
naar onszelf, onze intuïtie. En 
wat blijkt, de logica sluit er dan 
ook bij aan. Intuïtie is voor de 
meeste mensen niet iets om da-
gelijks bij stil te staan, maar als 
je er even bij stilstaat, hoe is het 
dan met jouw intuïtie? Luister je 
er naar?” 
Lees verder op www.lijfenge-
zondheid.nl.

IJmuiden - Zondag 1 februari 
wordt in sporthal Zeewijk aan de 
Eenhoornstraat 2, hoek Plane-
tenweg, een grote rommelmarkt 
georganiseerd. Op de kramen 
vindt men onder andere boeken, 
lp’s, kleding enzovoort. De markt 
gehouden van 09.00 tot 15.00 
uur. De toegang bedraagt 2 eu-
ro per persoon. Er zijn nog enke-
le kramen vrij. Bel voor meer in-
formatie: telefoon 0255-513010. 

Rommelmarkt

IJmuiden - De politie kreeg af-
gelopen maandagavond een 
melding binnen van eens straat-
roof in een steeg achter de Py-
thagorasstraat. Hier bleek rond 
17.25 uur een IJmuidense te zijn 
beroofd van haar handtas. Een 
jongeman roofde de tas van de 
vrouw, waardoor de vrouw ten 
val kwam: zij liep lichte verwon-
dingen op. De jongeman ging er-
vandoor in onbekende richting. 
Van hem is het volgende signa-
lement bekend: 15 - 20 jaar, on-
geveer 1.75 m lang,  licht getin-
te huidskleur, donker haar, geen 
baard of snor, verzorgd uiterlijk, 
zag er normaal uit, geen boeven-
kop. De politie is na de melding 
op zoek gegaan naar de straat-
rover en hierbij werd eveneens 
gebruik gemaakt van een poli-
tiehond. Heeft u informatie? Bel 
dan met de politie in IJmuiden, 
telefoon 0900-8844. Liever ano-
niem? Belt dan met 0800-7000.

Getuigen 
straatroof 
gezocht

Villa Westend scoort 
met stamppotten
Velserbroek - Februari is 
stamppotmaand in Villa Wes-
tend. Iedere woensdag bereiden 
de koks de lekkerste boerenkool, 
hutspot en zuurkool. Oer-Hol-
lands en niet duur, want deelna-
me aan de stamppotavond kost 
slechts 4,50 euro per persoon!
De stamppotavonden zijn op 
woensdag 4, 11, 18 en 25 fe-
bruari. Reserveren kan via 023-
5381878. Wacht niet te lang, 
want het gaat hard met de aan-
meldingen. 
Op Valentijnsdag kunnen lief-
hebbers van romantisch dineren  
genieten van een speciaal menu 
van 30 euro.

Villa Westend bereidt zich voor 
op een druk jaar vol activitei-
ten. In mei slaat het Wijntheater 
haar tenten op aan de rand van 
de Westbroekplas, in juli keert 
2Generations Beach Edition te-
rug in Velserbroek, in november 
staat Villa Westend in het teken 
van Scandinavië en in december 
wordt er een grote kerstmarkt 
georganiseerd.
Villa Westend is een trendy hore-
calocatie aan de rand van Haar-
lem en Spaarnwoude. Het res-
taurant is dagelijks geopend van 
10.00 tot 23.00 uur. Zie ook www.
villawestend.nl of kijk op Face-
book.

www. .nl

www. .nl
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Mevrouw Webbe wint 
reischeque 2.500 euro
IJmuiden - ,,Ik kan het niet 
geloven’’, zei mevrouw Ani-
ta Webbe nadat ze dins-
dagochtend hoorde dat 
zij de hoofdprijs van Lo-
cal Shopping IJmuiden had 
gewonnen. 

Dinsdag werd bij Notaris-
huis IJmond het laatste lot ge-
trokken van de winactie Lo-
cal Shopping IJmuiden. Dat 
gebeurde onder toeziend oog 
van notaris Eric Ros en de 
voorzitter van LSIJ, Luuk Ris. 
Het lot werd getrokken uit alle 
in 2014 ingeleverde loten. Dus 
ook mensen die al eerder een 
prijs wonnen of een jaar gele-
den hun lot inleverden, maak-
ten kans op de fantastische 
hoofdprijs, een reischeque ter 
waarde van 2.500 euro plus 
500 euro zakgeld voor on-
derweg. ,,Ik win nooit iets, al-
leen een keer een kalkoen ge-
loof ik’’, aldus Webbe, die haar 
prijs dezelfde middag kwam 
ophalen bij juwelier Luuk Ris 
aan het Marktplein.

,,De actie Local Shopping 
IJmuiden was een doorslaand 
succes’’, aldus Ris. ,,We heb-
ben met elkaar bewezen dat 
‘local shoppen’ loont en voor-
al erg leuk is. Wij hebben heel 
positieve reacties gekregen 
op de actie. Local Shopping 
IJmuiden, voorheen winke-
liersvereniging Stadscentrum 
IJmuiden, beraadt zich nu op 
nieuwe acties om het winke-
lend publiek te verrassen.’’
Tijdens de winactie konden 
klanten van winkels in het 
centrum van IJmuiden iede-
re maand tientallen prachtige 
prijzen winnen. En niet alleen 
IJmuidenaren genoten van 
hun mooie prijzen. Winnaars 
kwamen uit alle hoeken van 
de gemeente Velsen.
Shoppen in IJmuiden is zo gek 
nog niet, staat er op de mooie 
website  www.localshopping-
ijmuiden.nl. En zo is het maar 
net!

Gymnasium Felisenum, 
vriendelijk en veelzijdig  
Velsen-Zuid - Wie rondwandelt 
in Gymnasium Felisenum ervaart 
het meteen: de sfeer is er vrien-
delijk. 
Inge Rodenburg, conrector en 
docente klassieke talen, zegt 
daarover: ,,We hebben laatst ge-
constateerd dat de leerlingen 
niet alleen vriendelijk maar ook 
heel tolerant zijn ten opzichte 
van elkaar. Je kunt hier jezelf zijn 
en de sfeer is bijzonder goed.’’
Gymnasium Felisenum is een 
zeer veelzijdige school. Naast al-
le klassieke talen wordt vanaf de 
eerste klas al techniekles gege-
ven. Ook zijn er vanaf de eerste 
klas vakken als drama, tekenen 
en muziek. Dit jaar bestaat de 
mogelijkheid in te schrijven voor 
een blazersklas. Leerlingen le-
ren hier dankzij sponsoring een 
blaasinstrument te bespelen. In 
de loop van twee jaar wil men 
met deze leerlingen een koper-
blazersorkest samenstellen.
De veelzijdigheid van Gymna-
sium Felisenum bewijst zich 
ook door de diversiteit binnen 
het onderwijs. Hoewel klassie-
ke scholing met directe kennis-
overdracht de basis vormt, is er 
ook ruimte voor nieuwe lesme-
thoden. Binnen een jaar Frans 
spreken is het resultaat van een 
nieuwe methode met geïnte-
greerde gebaren. Maar ook is er 
een projectweek.
Net als elke school kent Gym-

nasium Felisenum hoogvliegers 
en laagvliegers onder haar leer-
lingen. Voor de hoogvliegers is 
er verdieping tijdens de regu-
liere lessen in de vorm van ei-
gen projecten. Wie meer moeite 
heeft kan worden gesteund door 
loodsleerlingen, bijles van tuto-
ren, de huiswerkklas of hulp van 
het gespecialiseerde zorgteam. 
De loodsleerlingen uit de vijfde 
klas begeleiden eersteklassers, 
laten hen kennis maken met 
school en helpen met kleine vra-
gen. ,,Op die manier vormen de 
loodsleerlingen een tussenstap 
tussen de leerling en de mentor,’’ 
aldus Eric Thoolen, wiskundele-

raar en coördinator van klassen 
1 en 2. ,,Ook daardoor voelen de 
jongste leerlingen zich snel thuis 
op deze school.’’
De open dag is op zaterdag 31 
januari van 9.30 tot 13.00 uur. 
Er is die dag veel te beleven op 
Gymnasium Felisenum: miniles-
jes in alle vakken, meedoen met 
muziek of toneel, de kart van de 
Techno Challenge bewonderen 
en je inschrijven voor de ken-
nismakingslessen op 17 of 19 
februari. Voor ouders is er op 
woensdagavond 28 januari een 
voorlichtingsavond die start om 
20.00 uur. 
Zie ook www.felisenum.nl. 

Nieuw: Auto-Jan, 
de man die alles kan

IJmuiden - Occasions, top auto-
service, APK klaar terwijl u wacht, 
bandenservice, nieuwe accu’s of 
remmen en lasherstelwerk aan 
de auto. Werkelijk alles is moge-
lijk bij Auto-Jan. Zeker voor men-
sen met een klein budget, want 
Jan Groot probeert de prijzen zo 
voordelig mogelijk te houden.
Jan Groot is geen onbekende in 
IJmuiden. Sinds 1996 is hij zelf-
standig ondernemer in de auto-
branche. Samen met een com-
pagnon had hij een eigen auto-
bedrijf aan de James Wattstraat.  
Maar zoals dat vaker gaat liep de 
samenwerking stuk op ideeën 
over de bedrijfsvoering. Als har-
de werker startte Jan direct zijn 
eigen bedrijf Auto-Jan.nl, om de 
hoek, aan Kaplanstraat 2b. Maar 
geteisterd door ziekte en noodlot 
moest Jan zijn bedrijfsactiviteiten 
echter staken. Wel had hij tijd om 

zijn nieuwe bedrijf met spiksplin-
ternieuwe apparatuur in te rich-
ten. Het noodlot sloeg opnieuw 
toe in december, door een over-
slaande brand vanaf een cam-
per aan de overzijde, die deuren 
en ramen van zijn bedrijf bescha-
digde.
Desondanks is Auto-Jan nu hele-
maal klaar voor een nieuwe start. 
Hij verwelkomt handel en par-
ticulieren in zijn pand aan Kap-
lanstraat 2b in IJmuiden. Wie op 
zoek is naar een mooie occasion 
of een betrouwbaar allround ga-
ragebedrijf dat alles kan is wel-
kom bij Auto-Jan. Jan maakt 
graag een offerte voor u. 
De openingstijden zijn van maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30 
tot 17.30 uur en op zaterdag van  
10.00 tot 12.00 uur. Bel voor een 
afspraak of informatie 0255-
578684 of 06-50955807.
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Excursie in oude 
duinen van Santpoort

Santpoort-Zuid - De regio 
Zuid-Kennemeland is bekend 
om haar vele buitenplaatsen die 
vanaf de 16e eeuw in opdracht 
van kooplieden uit Haarlem en 
Amsterdam werden aangelegd. 
Ze werden meestal gebruikt 
als zomerverblijf om de hitte en 
stank van de stad te ontvluchten. 
In Spaarnberg bevond zich in het 
begin van 19e eeuw nog een lin-
nenblekerij. Deze werd gekocht 
door Adriaan van der Hoop uit 
Amsterdam die er zijn buiten-
plaats van liet maken. 
Op zondag 25 januari organi-
seert IVN Zuid-Kennemerland 
een excursie rond Boschbeek/
Spaarnberg in de oude duinen 
van Santpoort-Zuid. Deelnemers 
wandelen circa twee uur door 

een karakteristiek oud duinland-
schap. Bijzonder in dit gebied is 
de overgang van strandwal naar 
de voormalige strandvlakte. Het 
contrast tussen hoog en laag, 
maar ook tussen natte- en doge 
duinen is opvallend. 
Hierdoor ontstaat er een gro-
te variatie en rijkdom van de na-
tuur. Er is aandacht voor de cul-
tuurhistorie van dit gebied zo-
als de overblijfselen van de lin-
nenblekerijen die zich hier van-
af de 16e eeuw hebben geves-
tigd en het voormalige Landgoed 
Spaarnberg.
De excursie start om 13.00 
uur bij Restaurant Boschbeek, 
Wüstelaan 73-75. Deelname is 
gratis. Zie ook www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.

Richard Plug nieuwe 
hoofdtrainer Odin‘59

Regio - Richard Plug is vol-
gend jaar de nieuwe hoofdtrai-
ner van Odin’59. Momenteel is 
hij hoofdtrainer bij zondag eer-
steklasser De Kennemers in Be-
verwijk.
Na de beslissing van Odin’59 
om het contract met huidig 
hoofdtrainer Mark Evers niet te 
verlengen, werd een commis-
sie benoemd. Deze commis-
sie heeft met een groot aantal 
kandidaten contact gehad en 
uiteindelijk heeft dit er toe ge-
leid dat zij zijn uitgekomen bij 
Richard Plug. De commissie is 
aangevuld met een afvaardi-
ging van de huidige selectie om 
op deze wijze een zo groot mo-
gelijk draagvlak te creëren dat 
uiteindelijk moet leiden tot een 
constructieve en sportieve sa-
menwerking. Het bestuur is zeer 
tevreden met de wijze waarop 
de commissie is omgegaan met 
de invulling van de vacature. Ri-
chard Plug heeft een uitsteken-

de staat van dienst als voorma-
lig profvoetballer en enkele sei-
zoenen als trainer. Plug volgt 
Mark Evers op, die na dit sei-
zoen trainer bij de Amsterdamse 
eersteklasser Swift zal worden.

Pétanque 
Union IJmond 
bestaat 25 jaar
IJmuiden – Pétanque is één van 
de vele vormen van Jeu de Bou-
les. ‘Spel van de ballen’ is de let-
terlijke vertaling. Het wordt ge-
speeld bij Pétanque Union 
IJmond (PUIJ), die haar speel-
terrein heeft aan de Heerenduin-
weg (tegenover het zwembad). 
Er is ook een eigen clubgebouw: 
dat bevindt zich iets verderop, 
naast het dierenasiel.
De kleine gezellige vereniging is 
op 2 februari 1990 opgericht en 
bestaat dit jaar dus precies 25 
jaar. Zij vieren dat precies twee 
maanden en twee dagen later, 
dus op zaterdag 4 april met een 
receptie voor alle leden, oud-le-
den, genodigden en belangstel-
lenden. Wilt u als belangstellen-
de ook dit jubileum meevieren, 
ga dan eens langs tijdens een 
van de speeldagen.
Pétanque is geen moeilijke sport; 
geschikt voor iedereen en voor 
alle leeftijden. Lekker buiten be-
wegen in een prima sfeer. Bij 
PUIJ wordt elke dinsdag, don-
derdag en zaterdag vanaf 13.15 
uur gespeeld, het hele jaar door. 
Tijdens de zomertijd, van april tot 
en met oktober, wordt er ook op 
de maandagavond gespeeld en 
dan vanaf 19.00 uur.
Pétanque Union IJmond bevindt 
zich aan Heerenduinweg 8B. 
Zie ook www.puij.nl of bel 023-
5393818 (Bert Buitenhuis).

  

Donderdag 
22 januari

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

Vrijdag 
23 januari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Doe- en ontdekten-
toonstelling ‘Bosranden’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Franse Chansons in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:  
Plien en Bianca met ‘Gaat het 
nog door?’. Aanvang 20.15 
uur.
Open repetitie bij Zang-
groep Voices in de repetitie-
ruimte, Fidelishof 30 IJmui-
den. Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag 
24 januari

Pieter Heerma (oud-judo-
ka en Tweede Kamerlid naar 
huiskamergesprek CDA in 
De Jansheeren, Maltezerpe-
lin 1 Heemskerk. Van 10.30 
tot 12.00 uur.
Finaledag Rabobank Stra-
tenteams Velserbroek. Zie 
ook www.stratenteams.nl.
Hofstede biljarttoernooi in 
De Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 Velserbroek. De 
ochtendwedstrijden begin-
nen om 09.00 uur, ‘s middags 
om 13.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Telstar-De Graafschap. 
Aanvang 16.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:  
Plien en Bianca met ‘Gaat het 
nog door?’. Aanvang 20.15 
uur.

Zondag
25 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 

Pieter Vermeulen Muse-
um: Doe- en ontdekten-
toonstelling ‘Bosranden’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 
IVN-Zuid-Kennemerland 
organiseert een excursie 
rond Boschbeek/Spaarnber 
in de oude duinen van Sant-
poort-Zuid. Vertrek 13.00 uur 
bij Restaurant Boschbeek, 
Wüstelaan 73-75. Deelname 
is gratis.
Zondagmiddagdrive bij 
Bridgeclub De Jump in het 
Jan Ligthartgebouw, Ekster-
laan 8 IJmuiden. Aanvang 
13.30 uur, zaal open 13.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Krasse Knarren Revue’. Aan-
vang 14.30 uur.
Pianorecital met Aaron Wa-
jnberg in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Live muziek met Peter Tros 
in Café ‘t Kottertje, Logger-
straat IJmuiden Aanvang 
16.00 uur.
Vespers in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Aanvang 
19.15 uur.

Maandag
26 januari

Hofstede biljarttoernooi in 
De Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227 Velserbroek. De 
ochtendwedstrijden begin-
nen om 09.00 uur, ‘s middags 
om 13.00 uur.
Postzegelavond bij Postze-
gelvereniging Santpoort. In 
Het Terras aan de Santpoort-
se Dreef. Vanaf circa 19.00 
uur is de zaal open.

Dinsdag
27 januari

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 
10.00 tot 12.00 uur.
Informatieavond isolatie en 
zonnepanelenactie in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 in Sant-
poort-Zuid. Aanvang 20.00 
uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Blauwdruk voor een nog be-
ter leven’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
28 januari

Zee- en Havenmuseum is 

geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: Doe- en ontdekten-
toonstelling ‘Bosranden’. Van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Voorleesfeest ‘Tim op de te-
gels’. En maak je eigen te-
gel. Bibliotheek Velserbroek, 
Maanbastion. Van 14.00 tot 
15.15 uur.
Nationale Voorleesdagen 
in de Centrale Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. 
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Familiemusical ‘Kikker is ja-
rig’. Aanvang 15.00 uur.
Lezing: ‘Vergroot je persoon-
lijke effectiviteit!’ in de Cen-
trale Bibliotheek Velsen, Du-
dokplein IJmuiden. Van 19.30 
tot 21.30 uur. Leden 7,50 eu-
ro, niet-leden 10,-. Inschrijven 
via de website.
Jonge Stem zoekt talen-
ten voor ‘The Wiz’. Zij houden 
open huis in De Abeel van 
19.30 tot 21.30 uur.

Donderdag 
29 januari

Senioren koffie-ochtend 
in Bibliotheek Velserbroek, 
Maanbastion. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Eervolle tweede plaats
Velsen-Zuid - Het is Tel-
star niet gelukt om de meest 
maatschappelijke club van 
Nederland te worden. ,,Het 
ging bij de jury tussen jul-
lie en Excelsior”, gaf direc-
teur Edu Jansing van Meer 
dan Voetbal desgevraagd toe. 
,,Telstar is een zeer goede 
tweede geworden.”

De jury was onder de indruk 
van wat de club en de stichting 
Telstar Thuis in de Wijk in kor-
te tijd en met weinig middelen 
en menskracht hebben gereali-
seerd. Jansing: ,,Daarbij verdient 

de aansluiting die jullie zoeken 
met regionale thema’s, zoals met 
name de promotie van het tech-
niekonderwijs, veel lof.”
SBV Excelsior is echter net even 
verder, weet Edu. ,,De projecten 
bestaan daar al langer. De Kra-
lingers vormen net als de Wit-
te Leeuwen een kleine club met 
een grote dadendrang. Excelsi-
or zet zich dagelijks in voor ver-
schillende doelgroepen in de ei-
gen wijk. Iedereen bij de Rotter-
damse club, van koffiejuffrouw 
tot de aanvoerder van het eerste 
elftal, is betrokken bij de maat-
schappelijke initiatieven.’’

Hoewel teleurgesteld, is Telstar 
niet echt aangeslagen. ,,We feli-
citeren Excelsior van harte. Ge-
lukkig kunnen we goed tegen 
ons verlies, dat hebben we wel 
geleerd. We zitten niet bij de 
pakken neer en gaan gestaag 
verder. Zo hebben we alweer 
subsidies binnengesleept voor 
Playing for Success en School’s 
Cool. Zowel de gemeente Velsen 
als Kinderpostzegels Nederland 
en op landelijk niveau de Rabo-
bank Foundation willen in de-
ze waardevolle educatieve pro-
gramma’s investeren.” (foto: Ron 
Pichel)

Cruz Vicente naar huis
Velsen-Zuid - Alair Cruz Vicen-
te is vorige week plotseling ver-
trokken bij Telstar. De verdedi-
ger, die op 16-jarige leeftijd van-
uit Brazilië naar AZ Alkmaar 
kwam, keert terug naar zijn va-
derland. Het zijn omstandighe-
den van persoonlijke aard die 
hem tot dit besluit brachten. Tel-
star ziet met Cruz Vicente een 
goede linksback, een strijder en 
een voorbeeldig teamspeler ver-
trekken. Alle Witte Leeuwen en 
Leeuwinnen wensen hem héél 
véél succes met zijn terugkeer 
en wensen hem en zijn familie 
geluk en gezondheid toe.

Strijdbaar Telstar pakt punt tegen Ajax
Velsen-Zuid - Telstar heeft 
in de eerste wedstrijd na de 
winterstop een punt over-
gehouden aan het duel met 
Jong Ajax. De thuisclub 
kreeg de beste kansen, maar 
bleef steken op een gelijk-
spel: 1-1.

Trainer/coach Michel Vonk 
moest het nog altijd doen zon-
der Anthony Correia en Wouter 
de Vogel. Terwijl de rentree van 
Anthony Correia nog op zich 
laat wachten is de terugkeer in 
de groep van Wouter de Vogel 
aanstaande. Er was nog meer 
verheugend nieuws uit de zie-
kenboeg. Tim Keurntjes speel-
de op 22 november 2013 zijn 
laatste minuten voor Telstar. Na 
bijna veertien maanden maak-
te hij tegen de Amsterdammers 
zijn rentree. Daarentegen was 
Tarik Tissoudali ziek en keerde 
Alair Cruz Vicente terug naar 
zijn geboorteland Brazilië. 
Bij Jong Ajax is het elke wed-
strijd maar weer de vraag wel-

ke spelers het trainersduo An-
dries Ulderink en Jaap Stam tot 
hun beschikking hebben. Deze 
avond speelde het eerste van 
de Amsterdammers in de Arena 
tegen FC Groningen. Rieched-
ly Bazoer en Kenny Tete waren 
vanuit Jong Ajax naar de eer-
ste selectie doorgeschoven. De 
meest bekende namen in Vel-
sen-Zuid waren die van Ruben 
Ligeon, Lerin Duarte en Richai-
ro Zivkovic.
De eerste mogelijkheid om de 
score te openen was voor Ziv-
kovic. In de eerste minuut kop-
te hij de bal uit een voorzet van 
Django Warmerdam voorlangs 
het Velsense doel. Drie minu-
ten later was Ralf Seuntjens 
namens de withemden dicht 
bij een treffer maar hij mik-
te te hoog. Gek genoeg moest 
het gevaar van de Amsterdam-
mers komen van Ruben Lige-
on. De aanvallend ingestel-
de verdediger probeerde met 
twee afstandsschoten het doel 
te vinden. De eerste poging 

ging naast en zijn tweede schot 
werd door Cor Varkevisser ge-
pakt. Naarmate het eerste be-
drijf vorderde, nam Telstar het 
initiatief, kreeg kansen via Ralf 
Seuntjens, Jonathan Kinder-
mans, Toine van Huizen, Ke-
vin van Essen en Calvin Valies 
maar de rust werd met een bril-
stand gehaald.
Na de pauze had Telstar weer 
het beste van het spel maar 
het was Jong Ajax dat na een 
uur spelen geheel onverwacht 
en tegen de verhouding in op 
een 0-1 voorsprong kwam. El-
ton Acolatse passeerde twee 
withemden en haalde verwoes-
tend uit. Op zijn uithaal was Cor 
Varkevisser kansloos: 0-1. Twee 
minuten later had Jonathan 
Kindermans de gelijkmaker op 
zijn schoen. Via de vingertop-
pen van doelman Mous raak-
te hij de lat. Ook Ralf Seuntjens 
en Calvin Valies waren dicht bij 
de gelijkmaker maar zij hadden 
het geluk niet aan hun zijde. 
Anmar Al Mubaraki kwam het 

veld in en nog geen vijf minuten 
later schoot hij ietwat geluk-
kig de gelijkmaker achter Xa-
vier Mous: 1-1. Telstar ging nog 

op jacht naar de winnende tref-
fer, kreeg nog voldoende kan-
sen maar gescoord werd er niet 
meer. (foto: Pieter Hoogeveen)

Gratis kibbeling op
‘Dag van de visserij’
Velsen-Zuid - Zaterdag 24 ja-
nuari neemt Telstar het in eigen 
huis op tegen de Superboeren 
uit Doetinchem. Dit is door Tel-
star uitgeroepen tot Dag van 
de visserij. Rondom de wed-
strijd worden meerdere visse-
rijbedrijven in het zonnetje ge-
zet en prijkt het logo van IJmui-
den hart voor vis op het shirt. Er 
is gekozen voor een wedstrijd 
op de zaterdagmiddag omdat 
de werknemers van de visserij 
het vaak, door het harde wer-
ken, niet meer kunnen opbren-
gen om vrijdagavond ook nog 
de Witte Leeuwen te bezoeken.
Om het feest rond de visse-
rijen extra kracht bij te zetten 
stelt Telstar gratis kibbeling be-

schikbaar voor de bezoekers 
van Telstar-De Graafschap. Een 
ieder die donderdag of vrijdag 
ofwel een kaart koopt voor de 
wedstrijd of zijn of haar sei-
zoenkaart laat zien aan de ba-
lie van het Telstar stadion ont-
vangt een voucher waarmee op 
de dag van de wedstrijd een 
portie kibbeling afgehaald kan 
worden in het stadion. De kib-
beling is beschikbaar gesteld 
door Zeevisgroothandel N. Vis-
ser BV.
U kunt tussen 9.00 uur en 17.00 
uur uw kaart kopen of uw sei-
zoenkaart laten zien. Per per-
soon of kaart is één voucher 
beschikbaar. De voorraad is 
beperkt.
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LokaalAUTOSERVICE APK
Onderhoud 

Reparaties
u w  g a r a g e  d i c h t b i j

Vervangen:             

Motorolie + Oliefilter

Controleren o.a.:    

Bandenprofiel, Bandenspanning,

Koelvloeistof, Remolie, Ruitenwissers

Ruitensproeiervloeifstof, verlichting etc. 

  

BUDGET 1

€99,- voor overige budgettarieven en werkzaam-
heden zie onze website 

www.autoservicelokaal.nl

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 30 januari is het weer film-
middag bij de Vereniging Sant-
poorts Belang. Er wordt de-
ze middag de film ‘Blue Jasmi-
ne’ vertoond. Tragikomedie van 
Woody Allen met Cate Blanchett 
als een snobistische socialite die 
bij haar nuchtere zus intrekt, na-
dat ze alles is kwijtgeraakt. De 
New Yorkse socialite Jasmine 
krijgt van haar rijke echtgenoot 
Hal alles wat haar hartje begeert. 
Wanneer aan het licht komt dat 
Hal er diverse duistere zaken op 
nahoudt, ontstaat er een groot 
schandaal rondom het echtpaar 
en raken zij in één klap al hun 
luxe en aanzien kwijt. Jasmine 
wordt gedwongen in te trekken 
bij haar nuchtere, bescheiden 
zus Ginger in San Francisco. Zij 
tracht Jasmine’s verknipte zelf-
beeld wat bij te stellen door haar 
te stimuleren zelfstandig op zoek 
te gaan naar persoonlijk geluk en 
succes - een ambitieuze onder-
neming die het uiterste blijkt te 
vergen van beide zussen. Aan-
vang van de film is 14.00 uur en 
de toegang is gratis. ’t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201, tel. 023-5383016. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl. 

Filmmiddag 
bij Santpoorts 

Belang

Santpoort-Noord - Maan-
dag 26 januari wordt de club-
avond van de Postzegelvereni-
ging Santpoort met een veiling 
georganiseerd in Het Terras, Sta-
tionsgebouw Santpoort aan de 
Santpoortse Dreef. Voorafgaand 
aan de veiling kan men de kavels 
bekijken. Vanaf circa 19.00 uur 
is de zaal open. Er is voldoende 
parkeergelegenheid en de toe-
gang is gratis. Meer informatie: 
023-5382274 (na 18.00 uur). 

Postzegelavond

Santpoort-Noord - Zondag 8 
februari  verzorgt de coverband 
Leff  van 17.00 uur tot 20.30 uur 
een optreden in café Bartje. 
Leff is een zeskoppige cover-
band uit Velsen-Haarlem. De 
band wordt gevormd door Mi-
rella (zang), Frans (drums), Mark 
(gitaar-zang) Erik (Bas) Ed (toet-
sen en gitaar) en Willem (saxo-
foon/fluit). LEFF is ontstaan in 
2006 en heeft na een doorstart 
in maart 2014 de muzikale draad 
weer opgepakt. De behoefte aan 
meer muzikale variatie brengt 
de band in 2015 naar zijn huidi-
ge repertoire dat inmiddels bij-

na de volledige breedte van het 
pop- en rock-spectrum beslaat. 
Stevige, opzwepende, swingen-
de en bluesy nummers wisselen 
elkaar daarbij in hoog tempo af. 
De band is tussen de optredens 
door altijd bezig met het uitbrei-
den van het repertoire waarbij de 
breedte van het muzikale spec-
trum steeds meer wordt verkend. 
Hiermee is Leff hard op weg uit 
te groeien tot een veelzijdige en 
allround coverband met een re-
pertoire dat een hoog herken-
baarheidsgehalte heeft. Zie ook 
www.leff-coverband.nl. (foto: Pe-
ter Weijers)

Zwarte band karate 
voor Kelsey en Stefan

Santpoort-Noord - Zondag 
13 december 2014 zijn Kelsey 
Schotvanger en Stefan Spiering 
opgegaan voor hun examen 1e 
dan (zwarte band) karate in de 
stijl Wado-Ryu. 
Het examen werd afgenomen 
in Leersum door een commissie 
van de Karate-Do Bond Neder-
land. Ondanks de grote opkomst 
en rumoerige omgeving konden 
zij hun concentratie goed vast-
houden en legden zij een heel 
goed en kundig examen af.
Voor het examen moesten meer-
dere onderdelen worden uitge-
voerd. Het eerste onderdeel be-
stond uit verschillende stoot-, 
trap- en afweer-technieken 
en combinaties hiervan. In het 
tweede onderdeel moesten vier 
kata worden gedemonstreerd. 
Dit zijn vastgestelde combina-
ties van technieken  waarbij een 
gevecht tegen denkbeeldige te-
genstanders wordt uitgebeeld. 
Gelet wordt op de juiste uitvoe-
ring van de technieken, balans, 
snelheid en wendbaarheid. Het 
derde onderdeel voerden zij uit 
met hun trainingspartner Rob 
van Straten en Stefan Schaaf-
sma (beiden zwarte band) waar-
bij enkelvoudige en meervou-

dige aanvallen en verdedigin-
gen moesten worden gedemon-
streerd. 
Afsluitend moesten er twee ron-
den worden gevochten. Hier-
bij wordt 1 minuut aangevallen, 
1 minuut verdedigd en 1 minuut 
vrij gevecht geleverd. Zij moes-
ten laten zien dat ze voldoen-
de controle beheersen om met 
de technieken te kunnen vech-
ten, zowel aanvallend als verde-
digend. Zij hebben op alle on-
derdelen een prachtige prestatie 
geleverd, waar zij trots op mo-
gen zijn. Het was een intensie-
ve voorbereiding van een half-
jaar, waarin zij een paar keer 
per week en zelf extra moesten 
trainden. 
Kelsey en Stefan trainen al jaren 
bij de Sportvereniging Dschen 
Dui in Santpoort, onder leiding 
van Rijksgediplomeerde Karate-
leraar Hugo Nibte.
Kelsey is op 8-jarige leeftijd bij 
de jeugd begonnen met kara-
te en Stefan was bijna 40 toen 
hij besloot om bij de senioren 
te beginnen, omdat zijn doch-
ter bij de jeugd trainde. Inmid-
dels traint zij ook bij de senioren 
en zal zij binnenkort ook opgaan 
voor haar zwarte band. 

Expositie Inloophuis
Santpoort-Noord - Margriet 
van Tilborg exposeert vanaf de-
ze week met divers werk in In-
loophuis Kennemerland. 
Na haar werk als vormgeefster 
heeft zij zich in de afgelopen 
tien jaar alle aspecten van het 
schilderen met acrylverf eigen 
gemaakt. Haar werken kenmer-
ken zich door het heldere kleur-
gebruik en de uiteenlopen-
de technieken. Vrije verbeel-
dingen van de natuur hangen 
naast een verstild portret. Mar-
griet exposeert graag op loca-
ties waar het een meerwaarde 
heeft voor de bezoekers en daar 
valt het Inloophuis zeker onder. 
Exposeren is niet een doel voor 
haar; dat blijft vooral experi-
menteren en doceren.
Haar voorliefde voor experi-

menteren bleef niet onopge-
merkt, want sinds 2012 is ze als 
docent toegetreden tot het se-
lecte gezelschap van kunste-
naars werkzaam voor het toon-
aangevende merk Golden Ar-
tist Colors uit Amerika. Haar 
enthousiasme gebruikt ze om 
mensen tot tekenen en schilde-
ren aan te zetten of door kun-
stenaars verder te helpen met 
haar vakkennis.
Zie ook www.kunstmaakjezelf.
nl.
U bent van harte welkom om 
haar werk te komen bewonde-
ren in Inloophuis Kennemer-
land, Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord. Margriet expo-
seert tot 5 maart.
Voor meer info: www.inloop-
huiskennemerland.nl.





22 januari 201516

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

KNRM-station IJmuiden 
42 keer gealarmeerd

IJmuiden - In 2014 zijn de vrij-
willigers van de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) 2.238 keer uitgevaren 
en werden 3.420 mensen gered 
of geholpen. Het station IJmui-
den werd vorig jaar 42 keer ge-
alarmeerd.
In de eerste jaren van haar be-
staan na 1824 voeren de red-
dingboten van de KNRM slechts 
een paar keer per jaar uit en lag 
de nadruk op het redden van 
zeelieden. Tegenwoordig tonen 
de cijfers aan dat de 190-jarige 
organisatie haar werkveld heeft 
verbreed met radio medische 
adviezen, medische evacuaties, 
strandbewaking, kusthulpverle-
ning en maritieme dienstverle-
ning. Hiermee komt de KNRM 
gemiddeld zes keer per dag in 
actie om mensen te helpen die 
zich soms in levensbedreigende 
situaties bevinden.
Het aantal reddingen door de 
KNRM is al jaren stabiel. Er is in 
2014 wel een stijging te zien in 
het vervoer van zieken- en ge-
wonden vanaf de Waddeneilan-
den en het aantal meldingen van 
zwemmers in nood. Ook wordt 
er steeds meer gebruik gemaakt 
van de Radio Medische Dienst 
van de KNRM, waarbij artsen 
gemiddeld twee keer per dag 
medisch advies geven aan zieke 
of gewonde zeevarenden waar 

ook ter wereld. Al jaren zijn mo-
torstoring en navigatiefouten de 
meest voorkomende oorzaken 
waardoor, voornamelijk water-
sporters, in problemen komen.
Vergeleken met 1824 ziet de we-
reld van de KNRM er anders uit. 
De vrijwillige reddingbootbe-
manningen worden tegenwoor-
dig gefaciliteerd op een professi-
onele manier, passend bij de mo-
derne hulpverlener. Scheepsram-
pen zijn gelukkig zeldzaam, maar 
kleine incidenten zijn nog talrijk. 
Reddingcapaciteit is uit het oog-
punt van rampen massaal be-
schikbaar, maar wordt ook inge-
zet voor watersporters en strand-
bezoekers. Zo worden er tegen-
woordig KNRM Lifeguards ge-
stationeerd op de Friese Wad-
deneilanden. De KNRM heeft 
continu oog voor veranderingen 
en past haar dienstverlening en 
reddingsmiddelen daarop aan.
De vrijwillige redders waren in 
2014 in staat hun diensten aan te 
bieden dankzij het fl ink groeiend 
aantal donateurs. In 2014 werden 
14.000 nieuwe donateurs inge-
schreven, waarmee het totaal nu 
staat op 90.000 begunstigers. De 
KNRM is een zelfstandig opere-
rende hulpverleningsorganisatie, 
ontvangt geen exploitatiesubsi-
dies van de overheid en is afhan-
kelijk van donaties. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Ruim 3,5 miljoen voor 
Kust Informatiecentrum
IJmuiden aan Zee – Voor het 
nieuw te bouwen Kust Informa-
tie en Innovatiecentrum (KIIC) 
trekt de gemeente Velsen ruim 
3,5 miljoen euro uit. De enige 
voorwaarde is dat er eind 2016 
voldoende middelen van an-
dere partijen zijn om het cen-
trum verder te ontwikkelen. In 
het KIIC kunnen verschillen-
de partners een plek krijgen. Of 
het Pieter Vermeulen Museum 
(PVM) er voor kiest om zich hier 
te vestigen lijkt onwaarschijnlijk. 
Het museum zou het liefst over 
1500 m2 ruimte beschikken zo-
dat zij de hele collectie kunnen 
tentoonstellen. Maar de plan-
nen voor het KIIC bieden slechts 
1000 m2 die dan nog moet wor-
den gedeeld met partners en 

waar ook publieke ruimten als 
entree en toiletten van af moe-
ten worden getrokken. Toch gaat 
de gemeente Velsen nog uit van 
mogelijk partnerschap van het 
PVM. In het centrum wordt sa-
mengewerkt aan een nieuw en 
breed concept over de kust, zee 
en natuur. Voor de bouw van het 
KIIC wordt 2,9 miljoen euro uit-
getrokken. De plankosten be-
dragen 560.000 euro en in 2015 
en 2016 wordt jaarlijks ook nog 
160.000 euro beschikbaar ge-
steld voor de plannen. Ook in 
2017 en 2018 zullen er plankos-
ten zijn maar die zijn nog niet 
begroot. Als de plannen voor het 
KIIC doorgaan, verwacht men 
het centrum in 2018 te kunnen 
openen.

Zorg om 
verwaarloosde 

panden 
Eenhoornstraat
IJmuiden – D66 Velsen heeft 
aan het college vragen gesteld 
over de verwaarloosde panden 
aan de Eenhoornstraat 139-169 
en Zuiderkruisstraat 38-64. Om-
dat er al jaren niets aan de pan-
den is gedaan is er sprake van 
sterk achterstallig onderhoud, 
dat mogelijk gevaar voor bewo-
ners en omwonenden kan ople-
veren. Maar ook de woonkwali-
teit van de wijk is achteruit ge-
gaan door de verloedering van 
de panden. 
In december 2013 heeft de toen-
malige wethouder uitleg gege-
ven over de zaak. Na een over-
lijden is men op zoek naar erfge-
namen, in Italië. De vraag is of zij 
de erfenis willen accepteren. Nu 
al staat er een bedrag van ruim 
62.000 euro open voor de erfge-
namen, indien zij de erfenis ac-
cepteren. Dit geld bestaat voor-
namelijk uit onderzoek naar de 
eigenaar, onbetaalde OZB aan-
slagen en reparatiekosten aan 
de panden. De huisadvocaat van 
de gemeente Velsen is al lange-
re tijd bezig met de complexe 
zaak. Wel zijn de mogelijke erf-
genamen gevonden, maar de 
zaak is nog niet rond. Door twee 
burgers is inmiddels beslag ge-
legd op het pand, vanwege een 
geschil. Maar ook blijkt er be-
langstelling voor het pand te zijn 
van een derde burger. De huis-
advocaat heeft nu geadviseerd 
de nalatenschap in Italië te la-
ten afronden en daarna te trach-
ten het pand te verkopen aan de 
belangstellende burger. Dit om-
dat het vorderen van de betaling 
in Italië waarschijnlijk een lange 
en dure procedure zou worden. 
Het blijft dus nog rustig afwach-
ten op een nieuwe eigenaar die 
bereid is het pand verder op te 
knappen.

Fikse schade bij 
ongeval oprit N208
Santpoort-Noord – Twee per-
sonenwagens liepen zondag-
middag fi kse schade op bij een 
verkeersongeval op de Hoofd-
straat in Santpoort-Noord. 
Even voor half twee ging het mis 
toen een automobilist de N208 
wilde oprijden en een auto die 
uit de richting van het Delft-
plein kwam er tegenaan reed. 
De schade aan beide voertuigen 
is groot.
Politie en ambulance kwamen 

ter plaatse om assistentie te ver-
lenen. 
Een vrouw is door ambulance-
personeel behandeld aan haar 
verwondingen. Door het onge-
val ondervind het verkeer dat 
via de Hoofdstraat richting Sant-
poort-Noord wil rijden veel hin-
der doordat ze via het gras moe-
ten passeren.
Een bergingsbedrijf is opgeroe-
pen om de voertuigen af te ko-
men slepen. 

IJmuiden - Co Vastenhouw is 
op zoek naar antwoorden op 
vragen over de Pierloop. Hij is 
bezig met een boek en heeft 
aanvullende gegevens nodig 
over diverse Pierlopen. 
Zo wil hij weten wie in 1998 de 
eerste dame en heer waren op 
de 7,5 kilometer. Ook wil hij we-
ten welke dame in 2005 won 
op de 7,5 kilometer. En hij wil 
graag de winnaars weten van 
de businessloop in 2009, zowel 
de 15 kilometer als de 8,3 ki-
lometer. 
Wie antwoorden voor hem 
heeft kan deze mailen naar co-
vastenhouw@gmail.com.

Vragen over 
Pierlopen

IJmuiden - Musicalvereni-
ging Unidos gooit het na de 
jaren 50 swing van ‘Petticoat’ 
geheel over een andere boeg. 
Met Spring Awakening pakt de 
groep op 13 en 14 februari haar 
publiek met het aangrijpen-
de verhaal van de pop/rock-
musical. Het jaarlijkse repeti-
tieweekend is achter de rug; 
Unidos is klaar voor de punt-
jes op de i. 
Spring Awakening neemt het 
publiek mee met Wendla; een 
jong meisje uit Duitsland in 
1890 die worstelt met haar ge-
voelens en de vraag waar ba-
by’s vandaan komen. En zij is 
niet alleen. Ook Moritz, Wend-
la’s liefde Melchior en de ande-
re jongeren lopen met vragen 
rond die hun ouders weigeren 
te beantwoorden. 
Spring Awakening zet aangrij-
pende thema’s als seks, liefde, 
zelfmoord, incest, kindermis-
handeling, abortus en de ge-
neratiekloof tussen de jonge-

ren en de volwassenen die het 
voor het zeggen hebben cen-
traal. Thema’s die vandaag de 
dag nog steeds van toepassing 
zijn. 
Daarnaast ziet het publiek het 
muzikale liefdesverhaal van 
Wendla en Melchior; twee jon-
ge verliefde mensen die vastlo-
pen door de tijd en het systeem 
waarin ze leven. 
Sterke en aanstekelijke rock-
nummers nemen het publiek 
mee in de gedachten van 
Wendla, Melchior en hun vrien-
den. Moderne dans werd door 
Unidos aan het concept toe-
gevoegd om de gevoelens van 
de personages gestalte te ge-
ven. Het maakt een rauwe en 
originele show die het publiek 
raakt. 
Unidos speelt op 13 en 14 fe-
bruari de musical Spring Awa-
kening in Stadsschouwburg 
Velsen. Kaarten zijn voor 21 eu-
ro te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl.
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Velserbroek - VVH/Velserbroek 
en trainer Anthony Correia zijn 
een contractverlenging overeen-
gekomen. De verdediger van Tel-
star zal ook in het seizoen 2015-
2016 de zondagselectie van 
VVH/Velserbroek trainen. Cor-
reia ziet in de huidige selectie 
ruimschoots voldoende kwali-
teit om de groep in het komen-
de seizoen naar de derde klas-
se te loodsen. Voorzitter Bouwe 
Hoekstra is zeer tevreden over 
de samenwerking met de jonge 
trainer. ,,Anthony heeft de ver-
eniging een enorme impuls ge-
geven en weet ook ons motto 
‘Door vriendschap komen pres-
taties’ in ere te houden.’’

Correia blijft 
bij VVH

Driehuis - Zondag 25 januari 
verzorgt de Engelmundus Canto-
rij uit Driehuis om 19.15 uur een 
Vesperviering in de Engelmun-
duskerk. De samenkomst duurt 
ongeveer drie kwartier, waar-
in gebed, zang en orgelspel een 
meditatieve weldaad zijn in de 
hectische wereld waarin wij le-
ven. Tijdens de viering worden 
werken gezongen en gespeeld 
van Mily Balakirev, Huub Oos-
terhuis, John Sanders, Mariano 
Garau en Gabriel Jackson. De 
Engelmundus Cantorij Driehuis 
staat onder leiding van dirigent/
organist Joop Heeremans. 

Vespers

Rabobank Stratenteams 
zaalvoetbal gestart

Velserbroek - Afgelopen week-
einde zijn de voorrondes van het 
25ste Zaalvoetbaltoernooi Rabo-
bank Stratenteams Velserbroek 
zeer sportief verlopen. In totaal 
24 straten hebben gestreden voor 
een plaats op de finaledag van 
zaterdag 24 januari. De titelver-
dediger Grote Buitendijk kon de 
hooggespannen verwachting niet 
waarmaken en sneuvelde in de 
Shoot-out ronde. De zes finalis-
ten zijn: Floraronde, Grote Boter-
bloem, H. Poortmanstraat, West-
broekerweg, Bagijnenkamp en L. 
Brownstraat. Naast de spelers wa-
ren er veel buren en belangstel-
lenden uit de Velserbroekse stra-
ten naar het Polderhuis gegaan. 
Sharon Rijbroek en Illona Hart-
man hebben op zaterdag bij de 
aanwezige kinderen een mooie 
schmink op het gezicht gezet. Ook 
dit jaar was er voor de jeugd een 
Panna Boarding neergezet van 
maar liefst drie velden (foto). Ook 
hier was het een drukte van be-
lang. 
De nodige panna’s werden uitge-
deeld en de echte balkunstenaars 

konden hun kunsten laten zien. 
Zaterdag 24 januari zal de finale-
dag weer een mooi feest worden. 
Om 15.30 uur starten de pre-fina-
les. Om 18.30 uur zal er een re-
uniewedstrijd gespeeld worden. 
Er zijn 14 spelers van de kampi-
oenselftallen van de afgelopen 
25 jaar uitgenodigd. Rond 19.15 
uur is de finalewedstrijd Rabo-
bank Stratenteams Velserbroek. 
Na de prijsuitreiking is er een op-
treden van Nederlands kampioe-
nen Trampoline springen. Daarna 
zal een Velserbroekse selectie het 
opnemen tegen het RTL Arties-
tenteam, dat is samengesteld uit 
TV persoonlijkheden en oud-prof-
voetballers. Na afloop, om 21.30 
uur, zal DJ Mitch de feestavond 
opwarmen. De band Full Count 
zal optreden tot in de late uurtjes, 
minimumleeftijd 18 jaar. Bij de in-
gang staan ruiters van Stichting 
Paardrijden Gehandicapten  Ken-
nemerland klaar om de toegang-
kaartjes te verkopen. Iedere be-
zoeker wordt een bijdrage van 2 
euro gevraagd voor het goede 
doel. Graag gepast betalen.

Velserbroek - Het Hofstede bil-
jarttoernooi is inmiddels drie 
weken aan de gang en in beide 
poules blijft het onverminderd 
spannend welke teams uiteinde-
lijk in de finales zullen belanden.
In poule A maakt Dukdalf een 
goede kans om als eerste te 
eindigen. Na een flitsende start 
werd dit weekend met 81-81 ge-
lijk gespeeld tegen het Terras. 
Hierdoor staat Dukdalf met 172 
punten ruim aan de leiding. Ge-
deeld tweede staan Hofstede A 
en Velserbroek met elk 164 pun-
ten. Vierde staat het Terras met 
155 punten. Komend weekend 
moeten alle vier de teams hun 
derde wedstrijd spelen en wordt 
het uiteindelijke pouleresultaat 
bekend. Het blijft dus nog onge-
meend spannend.
In poule B won Hofstede B met 
81-78 van Heerenduinen en Wa-
tertoren met 81-77 van IJmui-
den. Eerste in de poule staat de 
Watertoren met 250 punten ge-
volgd door Hofstede B met 242 

punten. Beide teams zijn in de 
poule uitgespeeld. IJmuiden 
(163 punten) en Heerenduinen 
(159 punten) spelen maandag 
hun laatste wedstrijd. Ook in de-
ze poule is dus nog niet alles be-
slist.
Komend weekend worden de 
slotpartijen in beide poules ge-
speeld. Op zaterdag 24 januari in 
de ochtend begint met Hofstede 
A tegen het Terras. ‘s Middags 
Dukdalf tegen Velserbroek. Ver-
volgens wordt op maandag 27 
januari de laatste poulewedstrijd 
tussen IJmuiden en Heerendui-
nen gespeeld. Al met al beloven 
het weer spannende partijen te 
worden waarbij nog best wat 
verrassingen mogelijk zijn.
Alle ochtendwedstrijden begin-
nen om 9.00 uur en ’s middags 
wordt er om 13.00 uur gestart. 
Plaats van handeling: Wijkcen-
trum De Hofstede aan de Aletta 
Jacobsstraat 227. Voor belang-
stellenden staat de deur van de 
Hofstede open.

In ‘t Mosterdzaadje
Franse chansons en 
meesterpianist Wajnberg
Santpoort-Noord - Vrijdag 23 
januari om 20.00 uur presenteert 
José van Waveren haar nieuwe 
programma van A(znavour) tot 
Z(az). Aan de vleugel Jean-Bap-
tiste Milon. Een programma vol 
klassiekers onder de chansons 
zoals Barbara, Brel, Brassens, Pi-
af en ook haar eigen werk van 
grote klasse. 
José van Waveren zingt voor de 
tweede keer samen met de pi-
anist Jean-Baptiste Milon. Hem 
leerde ze kennen op een work-
shop over het Franse lied, waar 
hij de muzikaal leider en pianist 
was. Meesterpianist Aaron Wa-
jnberg uit Antwerpen zal zon-
dag 25 januari om 15.00 uur in 
‘t Mosterdzaadje een recital ver-
zorgen met werken van Haydn, 
Brahms, Skrjabin, Prokofiev en 
Liszt. Een hele eer om deze in 
België bekende pianist te ont-
vangen. 
Hij opent met een zelden uit-
gevoerde Haydn sonate en ver-

volgt met intermezzi van Brahms. 
Daarna een vroege etude van 
Skriabin waarin de romantiek 
van Chopin en Liszt nog door-
klinkt. ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord, 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie www.mos-
terdzaadje.nl.

Voetballen voor goed doel
Velsen - Zondag 18 januari was 
een waterkoude dag. De hele 
nacht  had het geregend en het 
zag er niet naar uit dat het veel 
beter zou worden. Maar als er bij 
VSV iets gepland staat dan gaan 
ze er ook voor. 
De velden 2 en 3 werden be-
werkt en zo werd er die dag toch  
gevoetbald. De wedstrijden ston-
den in het teken voor de Habi-
tat for Humanity. Deze stichting 
bouwt huizen in ontwikkelings-
landen. Mary Duindam, één van 
de vrijwilligers van VSV was de 
initiatiefneemster van deze dag. 
Het doel was zoveel mogelijk 
geld op te halen, zodat er over 
een paar maanden weer een vei-
lig huis gebouwd kan worden in 
Nicaragua, voor mensen die het 
meer dan nodig hebben.
VSV E3 zou een voorwedstrijd 
gaan spelen. Op dat moment 
kwam de regen met bakken  uit 
de lucht. Niet zo gek dat de te-
genstander dacht dat deze wed-
strijd afgelast zou zijn. Maar als 

je dan toch bij VSV bent zonder 
tegenstander dan ga je gewoon 
het veld op om te trainen. Deze 
jongens hebben dus heerlijk ge-
traind voor het goede doel.
Om 12.00 uur voetbalde VSV 2 
tegen IJmuiden 2, de spelers 
en toeschouwers kwamen ver-
kleumd het veld af na een eind-
uitslag van 2-0. Gelukkig was er 
glühwein en erwtensoep om ie-
dereen weer op te warmen.
VSV en  IJmuiden 1 betraden om 
14.00 uur het veld. De wedstrijd 
werd gefloten door scheidsrech-
ter Ruud Bossen. Ook hier trok-
ken de mannen van VSV aan het 
langste eind en wonnen deze 
wedstrijd met 4-1. Na de wed-
strijden was het feest. Onze ei-
gen trots, Kelly Cossee, zong zo-
als gewoonlijk de sterren van de 
hemel. Het was een mooie mid-
dag met mensen die het voetbal 
en het goede doel een warm hart 
toe dragen. Zij hebben gul gege-
ven voor Habitat for Humanity. 
Zie ook www.vsvnet.nl.

Infoavond 
over isolatie 
en zonne-

panelenactie
Santpoort-Zuid - Lokale duur-
zame energiecoöperatie Ener-
giek Velsen houdt op dinsdag 
27 januari een informatieavond 
in ‘t Brederode Huys. De avond 
staat in het teken van een ge-
zamenlijk inkoopactie voor 
spouwmuurisolatie en een zon-
nepanelenactie. De inschrijfter-
mijn voor beide acties loopt tot 
eind januari. Eerder organiseer-
de Energiek Velsen twee suc-
cesvolle inkoopacties, waarbij 
de plaatsing van de zonnepa-
nelen door lokale installateurs 
werd verzorgd. Ook bij deze 
derde actie is dat het doel. De 
avond begint om 20.00 uur, in-
loop vanaf 19.30 uur. Het aan-
tal plaatsen is beperkt. Daarom 
wordt bezoekers gevraagd zich 
vooraf aan te melden op wel-
kom@energiekvelsen.nl. Zie 
ook www.energiekvelsen.nl.
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IJmuiden - VV IJmuiden heeft 
zich tijdens de winterstop weer 
helemaal opgeladen voor deel 2 
van het seizoen 2014/2015. Na  
drie weken even het voetbal op 
een zijspoor gezet te hebben en 
lekker te genieten van de gezel-
lige feestdagen met familie en 
vrienden heeft IJmuiden 5 janua-
ri de training weer hervat. Op een 
enkeling na vanwege nog wat 
lichte blessures, hadden de trai-
ners van IJmuiden weer een zeer 
grote groep tot hun beschikking. 
De eerste twee trainingen ston-
den nog een beetje in het teken 
van het verteren en verwerken 
van de oliebollen en de geweldige 
en goed georganiseerde nieuw-
jaarsborrel, met dank aan clubi-
coon Johan Overeem, maar van-
af training drie ging alles weer op 
het scherpst van de snede, van-
zelfsprekend is dit ook nodig want 
ondanks vaak erg goed voetbal, 
staat IJmuiden op een plek op 
de ranglijst die nog niet helemaal 
geruststellend is. Er moeten nog 
heel wat punten gepakt worden, 
al zijn er weinigen die daar geen 
vertrouwen in hebben. De kracht 
van IJmuiden is toch wel de gro-
te selectie. Spelers die wegvallen 
vanwege blessures zijn goed op 
te vangen, al zijn er natuurlijk uit-
zonderingen. Afgelopen zondag 
speelde IJmuiden een oefenwed-
strijd tegen 2e klasser VSV in Vel-
serbroek, tevens koploper in die 
klasse, die IJmuiden weliswaar 
met 4-1 verloor. Maar toch, te-
gen zo’n uitstekende ploeg bood 
IJmuiden prima weerstand. Drie 
van de vier VSV goals kwamen uit 
persoonlijke fouten. Als IJmuiden 
daar nog wat scherper in wordt 
kunnen er nog leuke dingen ge-
beuren dit seizoen, te beginnen in 
Edam zaterdag 24 januari. EVC is 
gewaarschuwd!

VV IJmuiden 
opgeladen na 

winterstop

Velsen-Zuid - Zaterdag 17 janua-
ri was er PK gooien voor de veer-
tien klootschieters van S.V.  Full 
Speed. Het weer was fris, maar in 
Spaarnwoude was het ook glad 
op de fi etspaden. Het beste spel 
was voor Dirk, hij was eerste met 
20 schoten en 1 meter, Jan St. 
werd tweede met 22-5, Nico derde 
met 23-9, Sander vierde met 25-8, 
Harm vijfde met 27-18, Bertus zes-
de met 28-69, Dries zevende met 
28-6, Albert achtste met 28-4, Wil-
lem negende met 30-8, Ina tien-
de met 34-4, Ineke elfde met 36-3, 
Linda twaalfde met 37-17, Ton der-
tiende met 38-38 en Ingrid veer-
tiende met 41-6. Zaterdag 24 ja-
nuari wordt het 60-jarig jubileum 
van S.V. Full Speed gevierd. ‘s Mor-
gens is er toch klootschieten op de 
Beeckestijn route, na afl oop even 
de stand opnemen en daarna kan 
men naar huis. Voor meer infor-
matie: bel Harm via 0255-514780 
of Ton via 0255-510085 bij vragen.

Klootschieten

Succes dansparen van 
danscentrum Ter Horst

IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
organiseerde Danscentrum ter 
Horst alweer voor de veertiende 
keer de Vissenkoppen Cup. Een 
ballroom wedstrijd voor paren, 
waaraan ook andere dansscho-
len deelnamen. Heel druk was 
het niet, maar bijzonder gezellig 
was het wel.
Bij de tweedejaars leerlingen 
deed mee het paar Robert van 
Megen met Lisa Smit.  Zij wer-
den derde. 
Bij de derdejaars deden mee: 
Ben Hartman met Larissa Maas-
land en Bram Visser met Rianne 
Mossel. Zij werden respectieve-
lijk eerste en tweede.
Ton Hartman met Stephanie van 
Leeuwen werden bij de vierde-
jaars tweede.
In de open klasse deden zes pa-
ren mee. Danscentrum Ter Horst 
behaalde de eerste tot en met de 
vierde plaats. 
Edwin v/d Schoor met Yvette Vel-
linga werden vierde. Pascal de 
Vries met Netanja Hillege behaal-
den de derde plaats. Rob Krom 
met Dorenda Philippo werden 

tweede en Ronald Jansen met 
Tirza Verdikt werden kampioen.
Na deze offi ciële wedstrijd was 
er nog een funwedstrijd. Hier-
bij worden alle deelnemers van 
de diverse dansscholen door el-
kaar gemixt en danst niemand 
met zijn eigen partner. Via een af-
val- systeem, waarbij mag wor-
den geprobeerd de jury om te ko-
pen (lukt toch niet) werd uitein-
delijk de winnaar bekend. Het is 
ongelofelijk wat de jury allemaal 
is aangeboden. Geld, een avond-
je uit met de vrouwelijke dans-
partner, autosleutels en ga zo 
maar door. Maar de jury koos uit-
eindelijk voor Tirza Verdikt (van 
Danscentrum Ter Horst) met Rick 
van de Neut (van dansschool de 
Bruijn Bonel). Zij werden de su-
perkampioen.
Al met al een zeer gezellige 
avond, waarbij heel veel gelachen 
is en die door de deelnemers bij-
zonder op prijs werd gesteld. Ui-
teraard ook door de leerlingen 
van Danscentrum ter Horst. Zij 
gingen allemaal met een beker 
naar huis.

Havenmuseum neemt 
afscheid van voorzitter
IJmuiden - Na een periode van 
20 jaar als vrijwilliger en bestuur-
der in het Zee- en Havenmuse-
um heeft Ardy Zwart afscheid 
genomen als bestuursvoorzitter.
In 1994, vlak na de opening van 
het museum, trad Zwart aan als 
suppoost/vrijwilliger. Haar passie 
voor het museum bleef niet lang 
onopgemerkt, want in mei 1995 
werd zij gevraagd om tot het be-
stuur toe te treden, waarna zij 
op 1 augustus 1999 tot 1 janua-
ri 2015 optrad als bestuursvoor-
zitter.
Een belangrijke gebeurtenis in 
deze periode was het moment in 

2003, dat het Zee- en Havenmu-
seum de status ‘Erkend Muse-
um’ verkreeg. Onder haar voor-
zitterschap is het museum uit-
gegroeid tot wat het nu is: een 
plaats waar vrijwel de gehele 
geschiedenis van het graven van 
het Noordzeekanaal en het ont-
staan van IJmuiden  wordt ver-
teld, in stand gehouden door 
zo’n 85 vrijwilligers en gedra-
gen door vele sponsoren en do-
nateurs. Doordat er nog geen 
nieuwe voorzitter is gevonden, 
zal vice-voorzitter Paul de Ruijter 
voorlopig waarnemen. Zie ook 
www.zeehavenmuseum.nl.

Nieuwe boegschroef 
voor Johanna Louisa
IJmuiden - De voormalige red-
dingboot Johanna Louisa is bij 
Seaport Marina op het droge 
gezet voor het tweejaarlijks on-
derhoud. Tevens wordt een 20pk 
Drinkwaard boegschroef ge-
monteerd. Die modernisering zal 
het ruim 45 jaar oude schip aan-
zienlijk beter manoeuvreerbaar 
maken.
De Johanna Louisa, tegenwoor-
dig in gebruik als promotieschip 
van de Redding Maatschappij 
(KNRM) heeft nog schroefaan-
drijving, moderne reddingboten 
worden voortgestuwd door wa-
terjets. Daardoor zijn die veel 
wendbaarder. Om de vaareigen-
schappen van het oude schip te 
verbeteren wordt nu een moder-
ne elektrische boegschroef in-
gebouwd. Het schip zal hiervoor 
ongeveer een week in een loods 
op Seaport Marina liggen.
Voor onderhoud en nieuwbouw 
is de Maatschappij afhankelijk 
van nalatenschappen en spon-
sors. Het onderhoud van de Jo-
hanna Louisa wordt voor een be-
langrijk deel door de bemanning 
van het reddingstation verricht, 

maar de boegschroef wordt als 
sponsoring geleverd door Drink-
waard Motoren uit Sliedrecht en 
gratis geplaatst door het IJmui-
dense bedrijf Venus & De Waard. 
Zonder het sympathiserende be-
drijfsleven zouden dergelijke ac-
ties niet mogelijk zijn.
Weliswaar wordt het ‘knippen en 
scheren’ van de boot, zoals het 
schuren, het behandelen van het 
onderwaterschip en het opnieuw 
schilderen van de romp door 
de eigen mensen uitgevoerd, 
maar het uit het water halen en 
naar de loods vervoeren neemt 
Seaport Marina voor haar reke-
ning. En de benodigde verfbeurt 
wordt weer gesponsord door het 
IJmuidense bedrijf Rigo.
Als het schip aan het einde van 
de week weer naar haar vas-
te ligplaats aan de Haringka-
de vaart is het voor een belang-
rijk deel klaar voor haar taak in 
het zomerseizoen: het varen met 
trouwe donateurs en het werven 
van nieuwe Redders aan de wal, 
zoals ze genoemd worden. Zie 
ook www.knrm.nl. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Boerenpicknick in bieb
Velsen - Voorlezen is een feest! 
Daarom organiseert Bibliotheek 
Velsen op zaterdag 24 januari tij-
dens de Nationale Voorleesda-
gen een feestelijke Boerenpick-
nick in de bieb. Kom jij ook? 
Samen wordt het prentenboek 
‘Boer Boris gaat naar zee’ gele-
zen. Daarna kun je een koe mel-
ken en worden er boerenspelle-
tjes gedaan. Het belooft een vro-
lijke ochtend voor ouders en kin-
deren te worden, voor jong en 
oud! De Boerenpicknick is zater-
dag 24 januari van 10.00 tot 11.30 
uur in de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden. Deelname is gratis en 
er is vrije inloop. Met de Nationa-
le Voorleesdagen (van 21 tot en 
met 31 januari) wordt het voorle-
zen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen bevorderd. Word 
tijdens deze dagen samen met je 
kind lid van de bieb en ontvang 
25% korting op je lidmaatschap! 
Deze actie geldt ook als je kind 

al lid is van de bieb. Geldig voor 
het Eindeloos Genieten en Lek-
ker Lezen abonnement.
Benieuwd naar het volledige pro-
gramma tijdens deze bijzonder 
dagen? Zie www.bibliotheekvel-
sen.nl.
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Inschrijving geopend
Hostingindustries 
Volleybaltoernooi
IJmuiden - Op zaterdag 28 
maart vindt in sporthal Zeewijk 
(of in de nieuwe sporthal de 
Ring) het Hostingindustries Vol-
leybaltoernooi plaats. Dit toer-
nooi wordt georganiseerd door 
volleybalvereniging Smashing 
Velsen ‘96. 
Het toernooi is bedoeld voor re-
creanten, buren, vrienden, com-
petitiespelers, collega’s en fami-
lies. We hebben poules in ver-
schillende niveaus. Zo kan ie-
dereen meedoen, ook als je nog 
nooit gevolleybald hebt. Om het 
toernooi ook voor bedrijven aan-

trekkelijk te maken, wordt be-
gonnen om 18.30 uur, maar 
men kan aangeven als je nog la-
ter de eerste wedstrijd wilt spe-
len. Het toernooi duurt tot onge-
veer 22.30 uur. De wedstrijden 
worden gespeeld op tijd en elk 
team speelt 4 tot 5 wedstrijden 
van 15 minuten. Elk team moet 
tenminste bestaan uit twee da-
mes en de minimale leeftijd is 12 
jaar. De kosten voor het toernooi 
zijn 30 euro per team. Er is plaats 
voor maximaal 24 teams. Kijk op 
www.smashingvelsen.nl/toer-
nooi voor meer informatie.

SP start 
huuractie

Regio - In februari stappen ac-
tieve SP-leden langs bij huurders 
in Heemskerk, Beverwijk en Vel-
sen, om hun ervaringen te bunde-
len van de gevolgen van het ka-
binetsbeleid op de kosten van het 
wonen in een gewone huurwo-
ning. De partijleden zullen daar 
tevens een oproep en uitnodi-
ging aan verbinden om de huur-
verhoging dit jaar in juli maar mooi 
eens niet te betalen. En wel collec-
tief. De SP maakt zich grote zor-
gen over de snel stijgende kos-
ten van de huren. In de afgelopen 
twee jaar zijn de woonlasten door 
de inkomensafhankelijke huurver-
hoging, de verhuurdersheffi ng en 
de gewijzigde puntentelling voor 
woningen met 10% toegenomen. 
Waar de inkomens van de men-
sen op hun best gelijk gebleven 
zijn, daar moesten zij dus drastisch 
gaan schuiven en snijden. Duide-
lijke wordt elke dag dat achter de 
voordeur van menig huurwoning 
bittere armoede wordt geleden 
en steeds meer mensen de eind-
jes niet meer bijeen kunnen hou-
den. De SP vindt daarom ook dat 
nu door de huurders een krach-
tig signaal in de richting van de 
landelijke politiek gebracht moet 
worden waarin duidelijk wordt dat 
de huurders niet langer willen op-
draaien voor de cirisispolitiek van 
dit kabinet. De verhuurdersheffi ng 
moet van tafel, net als de waarde-
afhankelijke puntentelling en de 
inkomensafhankelijke huurverho-
ging. Voor wie meer wil horen over 
de vorming van huur-actiecomi-
tés en een collectieve weigering 
van de huurverhoging in juli, die is 
welkom op dinsdag 27 januari, in 
Buurtcentrum Prinsenhof, Beatrix-
laan 2 in Beverwijk. Aanvang 20.00 
uur. Toegang is vrij. Zie ook www.
velsen.sp.nl.

IJmuiden - Zondag 25 januari or-
ganiseert bridgeclub De Jump de 
open zondagmiddag bridgedrive. 
Iedereen die kan en wil bridgen 
is die middag van harte welkom. 
Een gezellige sfeer, lekkere hap-
jes tussendoor en enkele leu-
ke prijsjes (en niet alleen voor de 
nummers 1 en 2) kenmerken deze 
open drive, die nu al voor het vier-
de achtereenvolgende jaar wordt 
georganiseerd. Locatie: Jan Ligt-
hartgebouw, Eksterlaan 8. Zaal 
open vanaf 13.00 uur, aanvang 
13.30 uur. Entree 5 euro per per-
soon. Zie ook www.dejump.nl.

Zondagmiddag-
drive bij Jump

Stadsschouwburg 
Velsen houdt open huis
Velsen - Met het drukbezoch-
te open huis van vorig jaar is 
een traditie ingezet. Toen stond 
het jubileumseizoen van Stads-
schouwburg Velsen centraal, in 
de tweede editie van het Open 
Huis richt de schouwburg de 
schijnwerpers op een andere, 
belangrijke pijler van het theater: 
de lokale makers. 
Op zondag 1 februari, van 13.00 
tot 16.30 uur, staat de deur van 
de Stadsschouwburg open voor 
iedereen die een kijkje wil ko-
men nemen. Velsen kent een rijk 
cultureel verenigingsleven dus is  
tijdens het open huis een keur 
aan lokale makers te zien. On-
der andere Accordeonvereni-
ging de Klavierschippers, Bro-
thers 4-tune, Dansschool Oy-
ama, PopFactory Velsen, Jeugd-
musicalvereniging De Jon-
ge Stem, Unidos, Theatergroep 
Plug-In, Dansstudio Michelle en 
het Kunstencentrum Velsen zul-
len acte de présence geven. 
De middag wordt om 16.00 uur 
afgesloten met een mini-con-
cert met liedjes uit ‘Het Meis-
je van Velsen’, de spetterende en 

succesvolle musical waarmee de 
schouwburg haar jubileumsei-
zoen afgelopen oktober opende. 
Ook in de foyer van het thea-
ter kunnen de bezoekers reke-
nen op een warme muzikale ont-
vangst.
Velsen is een gemeente bomvol 
creatief talent. Vele – landelijk 
bekende – theatermakers deden 
bij de lokale verenigingen hun 
eerste podiumervaring op. De lo-
kale makers zijn natuurlijk ook in 
Stadsschouwburg Velsen te be-
wonderen met hun eigen pro-
ducties: Unidos met de musical 
‘Spring Awakening’ op 13 en 14 
februari, Muziekvereniging So-
li maakt op 14 maart een muzi-
kale reis naar zuidelijk Afrika, Ei-
genwijs Musicalkids speelt ‘Kunt 
u mij de weg naar Hamelen ver-
tellen, meneer?’ op 10 en 11 april 
en Merlijn viert hun 10-jarig ju-
bileum met ‘Belle de musical’ op 
23 mei. 
Het open huis op 1 februari is 
een proeverij van de leukste en 
mooiste lokale acts en verenigin-
gen van dit moment. De toegang 
is gratis.

Stadsschouwburg Velsen
USA Gospel Singers: pure 

en opzwepende gospel
Velsen - Puur, warm en opzwe-
pend. Stilzitten is onmogelijk 
bij de energieke en adembene-
mende show van de The Original 
USA Gospel Singers & Band. Op 
dinsdag 3 februari (20.15 uur) 
laten de zangers en zangeres-
sen van deze Afro-Amerikaanse 
gospelgroep in de Stadsschouw-
burg Velsen de geschiedenis van 
de gospel zien én horen in een 
uitgebreide show met een ge-
weldige live-band. Als geen an-
der kunnen zij het publiek la-
ten voelen wat gospel zo uniek 
maakt: de emotie, het geloof en 
het vieren van de pure vreugde 
van het leven.
De zwarte religieuze muziek, 
vermengd met Afrikaanse ritmes 
ontstond op de katoenvelden in 
de zuidelijke staten van Amerika. 
Daarna veroverde de gospel de 
hele wereld. Het repertoire van 
de show bevat klassiekers als 
‘Down by the riverside’, ‘Oh hap-
py day’, ‘Swing low, sweet cha-
riot’, ‘Go tell it on the mountain’, 
Nobody Knows’, ‘Hail Mary’ en ‘I 
will sing hallelujah’. De USA Gos-
pel Singers worden geroemd om 
hun schitterende koorzang en 
fantastische solisten. Wereld-
wijd stonden zij voor uitverkoch-
te zalen, ze speelden de Sca-

la in Milaan plat en wisten zelfs 
de Paus te ontroeren. Het doel 
van de zangers en zangeressen 
is het dichter bij elkaar brengen 
van mensen. Zij laten hun pu-
bliek niet de zaal uit gaan voor-
dat iedereen de echte gospel in 
het hart gevoeld heeft. De emo-
ties die daarmee gepaard gaan, 
maken de avond onvergetelijk.
Prijs: vanaf 29 euro. Kaarten 
zijn online te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl

Nieuwjaarsduik bij 
de IJmondtrekkers

IJmuiden - De leiding van de 
scouts van Scoutinggroep had al 
langer geleden het plan bedacht 
om een hot-tub te bouwen. Vrij-
dagmiddag kwamen ze al vroeg 
bij elkaar en werd het plan ge-
maakt. Boodschappen doen, ge-
reedschappen bij elkaar en radi-
ator opgehaald. Ook werd er nog 
even snel wat hout bij elkaar ge-
bietst.
Het duurde niet lang voordat de 
eerste schop ging de grond in 
en al snel was er een imposante 
kuil zichtbaar. Rond 22.00 uur was 
het tijd om het bad vol te laten lo-
pen (met koud water). Via een im-
posante constructie van radiator, 
vuurbak, dompelpomp en slangen 
werd er begonnen met het verwar-
men van het bad. Helaas duurde 
dit langer dan verwacht door tech-
nische problemen. Maar rond 3 

uur (’s nachts) was het water heet 
genoeg om een duik te nemen. Dit 
deden ze dan ook met veel plezier.  
Na een korte, onrustige nacht be-
gonnen ze zaterdagmorgen al-
weer vroeg met het opstoken van 
het vuur om de hot-tub weer hot te 
krijgen voor de duik van de scouts 
(11-15 jaar). Ook werd de zaal vol-
gestort met zand voor de beach-
party, compleet met beachvolley-
bal en een lekkere cocktail.
Voor de scouts werd het een ver-
rassende en superleuke opkomst 
en ze waren het bad niet uit te krij-
gen. Voor de leiding was het mis-
schien nog wel veel leuker.  
Ook zin in een leuke uitdaging en 
om lekker actief bezig te zijn met 
kinderen? Ga dan eens kijken bij 
de clubhuizen aan de Heerenduin-
weg (achter de tennisbanen) of 
zie: www.ijmondtrekkers.nl. 
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Colofon

Italiaans koken 
voor beginners
De Dwarsligger - Houdt u van 
de mediterrane keuken maar 
komt u niet verder dan maca-
roni of spaghetti dan is dit uw 
kans! U leert hier kennis te ma-
ken met de echte Italiaanse 
keuken. 
We starten met 5 lessen op 
dinsdagmiddag. U krijgt onge-
veer een week voor aanvang de 
boodschappenlijst. De cursus 
werkt als volgt: U koopt zelf de 
ingrediënten en neemt uw ei-
gen pannen e.d. mee. U kookt 
in Buurtcentrum de Dwarslig-
ger en neemt uw maaltijd mee 
naar huis. Op dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur, kos-
ten 30 euro voor 5 lessen! De 
eerste les is dinsdag 3  maart. 
U kunt zich inschrijven via de 
website www.welzijnvelsen.nl 
of een inschrijfformulier op-
halen in een van onze centra. 
Meer weten? Bel 0255-548548 
vraag naar Daniella van Delft.

Bar en receptie-
medewerkers gezocht
De Spil – In Buurtcentrum de 
Spil werken een groot aantal bar 
-en receptiemedewerkers. He-
laas hebben we op dit moment 
onvoldoende mensen voor de re-
ceptie en de bar. Vindt u het leuk 
om bij de receptie een dagdeel 
(ochtend of middag) De Spil te 
ondersteunen, laat het ons we-
ten. Het gaat om lichte admini-
stratieve werkzaamheden zo-

als aanspreekpunt, telefoon, in-
schrijvingen enz. Voor de bar 
zoeken we ook nog enkele men-
sen met name voor de avonden. 
De avondmedewerkers moe-
ten wel zelfstandig kunnen wer-
ken en de Nederlandse taal goed 
beheersen. Voor de ochtenden/
middagen zoeken we nog inval-
lers voor de bar. Meer weten? Bel 
0255-510186

‘IJmuiden wat 
vertel je...’
De Brulboei - Donderdag 29 ja-
nuari is de avond weer gevuld 
met een prachtige fi lm in uw 
buurthuis. In ‘s Werelds grootste 
scheepswerf’ ziet u waar in Zuid 
Korea door Hyundai de grootste 
scheepswerf is gerealiseerd. Hier, 
op dit immense terrein, worden 
in acht à negen maanden tijd de 
grootste schepen ter wereld ge-
bouwd. Na de pauze is het tijd 
voor ‘Zeesleper Holland’, een fi lm 
over de historie van deze beroem-
de Nederlandse zeesleper. Kaar-
ten à 2,50 euro zijn vanaf 19 janu-
ari verkrijgbaar aan de balie en op 
de avond zelf aan de zaal. De eer-
ste fi lm start om 20.00 uur. Meer 
weten? Bel 0255-510652 en zie 
ook www.buurthuisdebrulboei.nl.

WinterGames
Velsen-Noord - Vrijdag 2 janu-
ari waren alweer de 3e keer de 
WinterGames in Velsen-Noord. 
SportSupport, Buurtsport en vrij-
willigers van alle leeftijden orga-
niseerden van 12.00 tot 16.00 uur 
allerlei sportactiviteiten in Wijk-
centrum de Mel-Watervliet. De 
jeugd kon sumoworstelen, tafel-
tennissen en boksen. Er werden 
judolessen gegeven door sport-
school Toradoshi, je kon Playsta-
tion spelen op een groot scherm 
en er was nog veel meer. Om alle 
energie weer aan te vullen ston-
den er schalen vol met oliebol-
len en appelfl appen. Het was een 
drukke en gezellige dag met rond 
de 80 bezoekers. Wil je meer in-
formatie of wil je weten wanneer 
de LenteGames worden georga-
niseerd? Neem dan contact op 
met: Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet, tel: 0251-226445 of mail 
naar: lars@welzijnvelsen.nl.

Stichting Touche in
’t Brederode Huys
‘t Brederode Huys - Het Zo-
MiPo brengt u zondag 1 febru-
ari een voorstelling van Stich-
ting Touche in ’t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201, 
Santpoort-Zuid. In een nieuw 
programma van Klaas Bakker 
wordt u meegenomen naar de 

mooie blauwe Donau, met beel-
den en verhalen over Wenen. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4,00 euro zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
alle ZoMiPo-locaties en zondag 
1 februari aan de zaal.

Juridisch Spreekuur
De Spil – Vanaf heden is er iede-
re woensdag van 19.30 tot 20.30 
uur een gratis Juridisch Spreek-
uur in Buurtcentrum de Spil. Ad-
vocaat Mr. B.A. Zevenbergen is 
tijdens het spreekuur aanwezig. 
Hij heeft een algemene praktijk 
in Amsterdam en daardoor erva-
ring op veel rechtsgebieden. U 
kunt onder meer bij hem terecht 
voor vragen over personen- en 

familierecht zoals bijvoorbeeld 
echtscheidingen, omgangsrege-
lingen, naamrecht, burenrecht, 
vreemdelingenrecht, huurrecht 
en strafrecht. Maar  u mag met 
alle vragen komen, zo nodig ver-
wijst hij u naar de juiste persoon 
of instantie. Het inloopspreekuur 
is gratis, u kunt gewoon binnen-
lopen zonder afspraak. Meer we-
ten? Bel 0255-510186.

De Koe – Zaterdag 7 februari 
organiseren het Centrum voor 
Jeugd en Gezin en het jonge-
renwerk van Stichting Welzijn 
Velsen de voorstelling ‘Road 
Trippin’ in Jongerencentrum de 
Koe. 
De voorstelling ‘Road Trippin’ 
gaat over vijf jongeren die te-
rug gaan naar hun middelba-
re schooltijd, een heftige peri-
ode. De voorstelling toont me-
de op humoristische wijze hoe 
je je leven als een roadtrip kunt 
ervaren met alle bijbehorende 
kuilen en hobbels in de weg. 
De voorstelling begint om 20.00 
uur en is afgelopen rond 21.30 
uur. 
Daarna zal de Koe open blij-
ven tot 24.00 uur. Er is een dj, 
je krijgt een gratis drankje en je 
hoeft geen entree te betalen. Je 
hoeft je niet op te geven. 

Meer weten? Bel Lars Steene-
ken 06-28455673 of mail naar 
lars@welzijnvelsen.nl.

‘Road Trippin’ in De Koe

De Mel-Watervliet - Zaterdag 
14 februari organiseert Wijkcen-
trum de Mel-Watervliet een Va-
lentijn Fancy Fair. De opbrengst 
van de Fancy Fair wordt gebruikt 
voor de inrichting van de nieu-
we locatie in de brede school, 
die in het voorjaar wordt opgele-
verd. Op de Fancy Fair is van al-
les te doen: raadspel, kraampjes-
markt met cadeauartikelen en in-
formatie, koek en sopie, rommel-
hoek, Tweedehandskledingwinkel 
de 2de Kans en natuurlijk het Rad 
van Fortuin met prachtige prij-
zen. De komende periode wor-
den spulletjes voor de rommel-
markt en prijsjes voor het Rad van 
Fortuin verzameld, wellicht wilt 
u daar een bijdrage aan leveren. 
Meer weten? Bel 0251-226445.

Valentijn 
Fancy Fair

Velsen - Ieder jaar, rond hun ver-
jaardag, worden zelfstandig wo-
nende 80-plussers in Velsen door 
een vrijwilliger bezocht. Deze vrij-
williger neemt een presentje mee 
en geeft tijdens een vriendschap-
pelijk gesprek informatie over di-
verse zaken en signaleert wanneer 
er eventueel sprake is van bijvoor-
beeld eenzaamheid of behoefte 
aan hulp. Mocht er geen behoefte 
aan zo’n bezoek zijn, dan kan dat 
van te voren worden aangegeven. 
Voor de wijken Zeewijk, Driehuis, 
Santpoort-Noord en Velsen-Zuid 
zijn wij nog dringend op zoek naar 
bezoekers. Lijkt het u leuk en be-
schikt u over goede sociale vaar-
digheden en inlevingsvermogen? 
Bel voor info naar 0255-518888.

Felicitatiedienst

De Dwarsligger - Samen eten 
voor alleenstaanden van 50+. Op 
woensdagmiddag om de veer-
tien dagen tussen 16.00 en 19.00 
uur. De kosten bedragen 8,50 
euro per keer. Het eten bestaat 
uit een hoofdgerecht en een toe-
tje. Bij acht aanmeldingen gaan 
we van start. U kunt zich overdag 
aanmelden bij Buurtcentrum de 
Dwarsligger (Hans) op telefoon-
nummer 0255-512725

Kookgroep

De Dwarsligger - Elke dinsdag-
ochtend tussen 9.30 en 11.30 uur 
kunt u met u peuter in De Dwars-
ligger naar onze ouder en kin-
dochtend toe. Onder begeleiding 
van onze vrijwilligers en stagiaires 
kunt u in een ontspannen setting 
spelen met uw kind. Speelgoed is 
in ruime mate aanwezig. Een keer 
in de maand komt er iemand van 
het CJG (Centrum Jeugd en Ge-
zin) die u kan bijstaan m.b.t. lich-
te opvoedvragen. De aankomen-
de keer gaat het over ‘Slapen’. De 
kosten bedragen 1 euro per keer 
en de kinderen krijgen limonade. 
Meer weten? Bel 0255-512725.

Ouder- en 
kindochtend

Kansen & Zo - Maandag 26 ja-
nuari tussen 10.00 en 14.00 uur 
is er een grote uitverkoop bij 
Tweedehandskledingwinkel de 
2e Kans in Buurtcentrum de Spil. 
Alle artikelen, 3 halen, 1 betalen 
(op de gehele collectie). Kom al-
lemaal langs en sla uw slag! 2e 
Kans heeft ook een tijdelijke stop 
voor de inbreng van kleding. 
Meer weten? Bel 06-23802814

Uitverkoop
bij 2e Kans
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Twee Sociaal Wijkteams 
erbij in gemeente Velsen
Deze maand komen er twee So-
ciaal Wijkteams bij in Velsen. Er 
komt een Sociaal Wijkteam voor 
Velsen-Noord & Velserbroek 
en een Sociaal Wijkteam voor 
Driehuis, Velsen-Zuid, Sant-
poort-Noord, Santpoort-Zuid en 
Spaarndammerpolder. De teams 
ondersteunen iedereen met een 
probleem in het dagelijks leven 
die er zelf niet uitkomt.

Wie er zelf niet uitkomt met een 
vraag over (bijvoorbeeld) wonen, 
inkomen, zorg voor zichzelf of een 
ander, kan contact opnemen met 
het Sociaal Wijkteam Velsen. De-
ze teams zijn deskundig op het ge-
bied van zorg, maatschappelijk 
werk, welzijnswerk en wijkverple-
ging. Zij zijn dichtbij, komen langs, 

denken mee en helpen zoeken naar 
een oplossing. Zij leggen contacten 
waar dat nodig is. Ook met andere 
deskundigen, zodat u daarna weer 
zelf verder kan.

De teams die nu van start gaan, 
sluiten aan op de twee bestaan-
de Sociaal Wijkteams. Deze teams 
werken voor Zee-en Duinwijk & 
IJmuiden-West en voor IJmui-
den-Noord & -Zuid. Met de uit-
breiding is er straks een dekkend 
aanbod van Sociaal wijkteams in 
Velsen.

De Sociaal Wijkteams zijn te berei-
ken via 088-8876970 en via con-
tact@swtvelsen.  Ze zijn ook te be-
reiken via het algemene nummer 
van de gemeente Velsen: 140255.

Bodemonderzoek
rond het gemeentehuis
In de week van 26 tot 30 janua-
ri laat de gemeente rond het ge-
meentehuis bodemonderzoek 
doen tussen Plein 1945 en de par-
keerplaatsen bij Albert Heijn. Na 
een eerste onderzoek bleek dat 
er onder de bestrating sprake is 
van bodemverontreiniging. Daar-
om wordt dit vervolgonderzoek 
gedaan door medewerkers met 
adembescherming en zogenaam-
de ‘maanpakken’.

Na de opknapbeurt van Plein 1945 
heeft de gemeente ook plannen om 
het gedeelte tussen Plein 1945 en de 
parkeerplaatsen bij de Albert Heijn 
opnieuw in te richten. Deze twee ge-

bieden zullen dan beter op elkaar 
aansluiten. Voordat dit kan worden 
gedaan, moest de gemeente een on-
derzoek doen naar de kwaliteit van 
de bodem. Dit onderzoek is eind 
2014 gedaan. Hieruit is gebleken dat 
de bodem plaatselijk is verontrei-
nigd met metalen en vermoedelijk 
ook met asbest. De verontreiniging 
zit onder de huidige bestrating, dus 
er is geen contact mogelijk met deze 
verontreiniging. Dat ligt anders voor 
de werknemers die het aanvullende 
onderzoek gaan doen. Daarom wer-
ken zij met adembescherming en de 
zogenaamde ‘maanpakken’. Binnen 
twee weken na het onderzoek wordt 
de uitslag verwacht.

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!
Hebt u vragen over de veranderin-
gen in de zorg? Wethouders Baer-
veldt en Verkaik staan donder-
dag 29 januari op de weekmarkt 
in IJmuiden. Bij hun informatie-
kraam kunt u vragen stellen en 
informatie krijgen over de zorg-, 
werk- en inkomenstaken die de 
gemeente overneemt van het Rijk.

Hulp en ondersteuning dichtbij. Dat 
wil de gemeente bereiken. Vandaar 
dat de wethouders Annette Baer-
veldt (Jeugdbeleid), Arjen Verkaik 
(Werk & Inkomen en Arbeidsmarkt-
beleid) en Robert te Beest (Wet 
Maatschappelijke Dienstverlening) 
op straat zijn gegaan om uw vragen 
te horen, te beantwoorden en met u 
in gesprek te gaan. Er zijn ook me-
dewerkers van de gemeente en het 
Sociaal Wijkteam bij, die goed op de 
hoogte zijn van de veranderingen. 

Informatiekraam
Er is veel veranderd in de wetgeving, 
maar mensen die hulp nodig hebben 
blijven dit krijgen. In 2015 gaat de 
gemeente vooral met mensen in ge-
sprek. Heeft u vragen? Kom donder-
dag 29 januari naar de weekmarkt 
in IJmuiden. De informatiekraam is 
open van 09.00 tot 13.00 uur. Op de 
vrijdagen 9 en 16 januari waren de 
wethouders al in Velsen-Noord en 
Santpoort-Noord om met bewoners 
te praten. 

Zorgloket
Heeft u vragen, maar kunt u niet 
naar de weekmarkt komen? Kom 
dan naar het gemeentehuis of bel 
met: 140255 (zonder netnummer!) 
of kijk op www.velsen.nl onder het 
kopje ‘Hoe verandert mijn zorg’. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Verspreiding huis aan huis

Gemeentegids 2015
Er is weer een nieuwe gemeente-
gids Velsen gemaakt. Een handig 
overzicht van alle informatie over 
Velsen van A tot Z. De versie 2015 
is huis aan huis verspreid.

Wie de gids niet ontvangen heeft, 
kan contact opnemen met FMR Pro-
ducties, tel. 0223-661425 of via in-
fo@fmrproducties.nl. Op dat num-
mer en e-mailadres kunt u ook ver-
anderingen of aanvullingen doorge-
ven voor de volgende gemeentegids 
(2016). 
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Landschappelijk ingrijpen 
in Santpoortse beek
De oevers van de Bosbeek, het 
water dat door het Burgemeester 
Rijkenspark loopt,  wordt gedeel-
telijk aangepakt. Het betreft het 
gedeelte van de beek, direct ten 
westen van de Wüstelaan tegen-
over huisnummer 90. De werk-
zaamheden vinden plaats van 26 
tot en met 30 januari 2015. De 
wandelpaden, die aan weerszij-
den van het water liggen, blijven 
tijdens de werkzaamheden be-
gaanbaar. 

De werkzaamheden komen voort uit 
het Landschapsbeleidsplan Velsen. 
Aan de zijde van de grasweide zal 

de oever flauwer worden gemaakt. 
De vrijkomende grond wordt aan de 
zijde van het bospad aangevuld. De 
grond wordt hier vastgelegd met een 
natuurlijke beschoeiing van boom-
stammen. Daarnaast zullen langs de 
beek een aantal bomen worden ge-
kapt of gesnoeid. 

Deze ingrepen moeten de natuur-
waarde van de beek verbeteren. 
Snoeien en kappen zorgen voor meer 
lichtinval. Zoveel mogelijk variatie 
in de loop van de beek en het flau-
wer maken van de oevers dragen bij 
aan de ontwikkeling van waardevol-
le planten en dieren.

Mini-sportcongres Velsen
De gemeente Velsen, afdeling Sportzaken nodigt de sportverenigingen 
en sport gerelateerde organisaties van harte uit voor het bijwonen van 
het mini-sportcongres 2015 in Velsen. 

Op deze avond wordt een gevarieerd programma aangeboden met als doel uw 
sportvereniging te inspireren en op weg te helpen. Door middel van work-
shops nemen  NOC*NSF en Veilig Sportklimaat (VSK) u mee in de ontwik-
kelingen binnen de sportsector.

Locatie: Telstar stadion, Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK Velsen-Zuid.

PROGRAMMA:
19.00 uur inloop met koffie/thee
19.30 uur welkom door avondvoorzitter
19.35 uur  openingswoord wethouder sport mevrouw Annette Baerveldt
19.45 uur pitch van beide deelsessies 
20.00 uur deelsessie 1: Traject sportief besturen (VSK) 
 deelsessie 2: Wat heb je nodig als vereniging om een open club
  te worden?” (NOC*NSF)
21.00 uur pauze
21.10 uur plenaire presentatie Sponsoring & Crowdfunding
22.00 uur netwerkborrel 
22.30 uur afsluiting

Aanmelden (maximaal 4 personen) voor dinsdag 27 januari via sportzaken@
velsen.nl. Aan dit mini-sportcongres zijn geen kosten verbonden.

Santpoortse Dreef dicht
Op zaterdag 24 januari is een 
deel van de Santpoortse Dreef 
afgesloten door werkzaamhe-
den aan de Schipbroekerbeek. 
Het gaat om het stuk tussen de 
rotonde Hagelingerweg en de 
op- en afrit van de N208 richting 
Santpoort-Noord. Er komen bor-
den voor de omleidingsroute.

Van donderdag 22 tot en met za-
terdag 24 januari 2015 wordt er ge-
werkt aan de Schipbroekerbeek op 

het gedeelte tussen de rotonde Ha-
gelingerweg en de op- en afrit van 
de N208. Dit is de watergang die 
hier langs de Santpoortse Dreef 
ligt.

Het werk wordt op 22 en 23 januari 
voorbereid. Op zaterdag 24 januari 
wordt een deel van de beschoeiing 
weggehaald en wordt een ‘natuur-
lijk’ grondtalud aangelegd. Deze in-
greep moet de natuurwaarde van 
de beek verbeteren.

Brede School Velsen-Noord
De Brede School in Velsen-Noord 
is weliswaar nog in aanbouw, 
maar opende afgelopen vrijdag 
tijdelijk de deuren voor haar toe-
komstige gebruikers. 

Er wordt nog overal gewerkt,  toch 
zijn de contouren van de werkplek-
ken  al goed zichtbaar. De ruwbouw 
is gereed. De aannemer concentreert 
zich nu op de afbouw. De vloerver-
warming staat aan om het vocht 

goed uit het gebouw te krijgen. Zo-
als wethouder Baerveldt in haar toe-
spraak al aangaf, komt het gebouw 
pas echt tot leven als het wordt ge-
bruikt. In deze nieuwe accommo-
datie komen onder andere de basis-
school De Triangel, activiteiten van 
Stichting Welzijn, een gymzaal en 
een consultatiebureau. De eerste re-
acties waren positief. Rond de zo-
mervakantie is het gebouw gereed.
(foto: Ko van Leeuwen)
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Delegatie gemeenteraad bezoekt Velsense musea
Afgelopen zaterdag 17 januari be-
zocht een groep raadsleden drie 
musea in Velsen: het Pieter Ver-
meulenmuseum, het Zee- en Ha-
venmuseum en zoals op de foto 
te zien: het Bunkermuseum.

Dit als voorbereiding op besluitvor-
ming over een toekomstig Kust In-
formatie en Innovatie Centrum. De 
bestuursleden van de musea heet-
ten de raadsleden van harte welkom 
en verzorgden een rondleiding. Aan-
sluitend was er in het Holiday Inn 
hotel in IJmuiden een presentatie 
over de ontwikkelingen op gebied 
van musea en informatiecentra.(fo-
to: gemeente Velsen)

Calamiteitenbogen in gebruik
Op 23 januari 2015 neemt Rijks-
waterstaat de calamiteitenbogen 
bij Velsen en Beverwijk in gebruik. 
Vanaf die datum kan het verkeer 
niet meer in twee richtingen door 
één tunnelbuis van de Velsertun-
nel rijden.

Calamiteitenbogen zijn extra bin-
nenbochten op de knooppunten Vel-
sen en Beverwijk, waardoor het mo-
gelijk wordt om via de Wijkertunnel 
te rijden als de Velsertunnel dicht is. 
Het zijn géén normale verbindings-
wegen; ze gaan alleen open als het 
verkeer voor de Velsertunnel vast-
staat, bijvoorbeeld door een ongeluk 
of onderhoud. De calamiteitenbogen 
zijn dan ook aangelegd vanwege vei-
ligheidsregels voor tunnels.

De omleidingsroute (U70 en U69) 
wordt met omleidingsborden en ma-
trixborden aangegeven en geldt al-

leen voor verkeer dat naar het zuiden 
rijdt. Voor verkeer naar het noorden 
verandert er niets: dat rijdt via de be-
schikbare tunnelbuis van de Velser-
tunnel richting Beverwijk. 

Aanpassing wisselstrook
Velsertraverse
Als een tunnelbuis dicht is, wordt 
ook de oprit vanaf de Velsertraverse 
afgesloten en wordt het verkeer om-
geleid. In verband hiermee worden 
ook de tijden van het gebruik van de 
wisselstrook op de Velsertraver-
se aangepast. Vanaf 23 januari 2015 
staat de wisselstrook alleen van 14 
uur tot 19 uur op twee rijstroken 
linksaf richting Velsertunnel. Op de 
andere uren staat de wisselstrook op 
twee rijstroken rechtdoor, dus ook ’s 
nacht tijdens de onderhoudswerk-
zaamheden. Meer info: www.rijks-
waterstaat.nl/velsertunnel.

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 dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

mee 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 
09.00 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 10 
januari 2014 tot en met 16 janu-
ari 2015 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
Mercuriusstraat 16, plaatsen erker 
(15/01/2015) 663-2015;
Cypressenstraat 35, plaatsen dakop-
bouw (13/01/2015)  507-2015;     
Kievitlaan 19, opmetselen zijge-
vel en plaatsen dakkapel voorgevel 
(14/01/2015) 658-2015;
De Ruyterstraat 66, plaatsen dakop-
bouw (10/01/2015) 385-2015.

Driehuis 
Marnixlaan 5, wijzigen achter-
gevel en uitbreiding badkamer 

(15/01/2015) 722-2015.

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, vergroten woning 
(begane grond en 1ste verdieping)
(14/01/2015) 641-2015.

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 27, kappen boom 
(11/01/2015)  402-2015.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 102-
104, doorbraak in constructie 
(14/01/2015) 771-2015;
Bloemendaalstraatweg 118 (ge-
meentelijk monument), vervangen 
dakpannen (16/01/2015) 764-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Rooswijkweg 7-9, wijzigen bestaan-
de reclame (12/01/2015) 472-2015.

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.

ONTWERPBESLUIT - uitgebrei-
de procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning, 
de ontwerpverklaring van geen be-
denkingen en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 23 janu-
ari 2015 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.
nl via het menu direct naar/ meer 

nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werp omgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.
 
Velsen-Zuid
Genieweg 50,  gedeeltelijke func-
tiewijziging stalgebouw naar kan-
toor en plaatsen fietsenberging 
(23/052014) w14.000243.

Aanvragen

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kaplanstraat 7, vergroten 1ste ver-
dieping (19/01/2015) w14.000593;
Pegasusstraat 34, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(19/01/2015) 
w14.000601;
Scheldestraat 101, wijzigen buiten-
gevel (19/01/2015) w14.000614.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 1, kappen boom 
(19/01/2015) w14.000610; 
Middenduinerweg 28, kappen boom 
(16/01/2015) w14.000596.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 4, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(16/01/2015) 
w14.000588.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergunning 
Van rechtswege
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning Van Rechts-
wege verleend voor: 

IJmuiden
Velserduinweg 177, vergro-
ten 1ste verdieping (19/01/2015) 
w14.000537.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen
Rommelmarkt, 11 april, 30 mei, 20 
juni, 11 juli, 8 augustus en 19 sep-
tember 2015, Plein 1945 IJmuiden 
(19/01/2015)  u15.000227.

Ontheffing werken buiten regu-
liere werktijden artikel 4:5 APV
Werkzaamheden (tussen 19.00 uur 
en 07.00 uur) voor de periode 17 ja-
nuari tot 22 januari 2015 tot 7.00 uur 
te Velsen-Noord voor verhelpen gas-
storing.
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Van een papieren naar een digitaal aanslagbiljet
Steeds meer bedrijven en orga-
nisaties maken gebruik van inter-
netbankieren om facturen, aansla-
gen en waardedocumenten digi-
taal aan te leveren.

De gemeente Velsen biedt haar inwo-

ners de mogelijkheid om de gemeen-
telijke belastingaanslag digitaal te 
ontvangen. De betalingswijze is het 
zelfde als via een “papieren”aanslag 
en is vermeld op de achterzijde van 
het aanslagbiljet. Uw digitale aan-
slag wordt 7 jaar bewaard binnen uw 

internetbankieren.

Op het aanslagbiljet kan het volgen-
de zijn opgenomen: uw WOZ-be-
schikking, uw aanslag onroerende 
zaakbelasting, afvalstoffenheffing, 
rioolheffing en hondenbelasting. 

Wilt u uw gemeentelijke aanslag 
in het vervolg digitaal ontvangen, 
meldt u zich dan aan via www.vel-
sen.aanmeldenvoorfinbox.nl vóór 5 
februari 2015.

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 23 septem-
ber 2014 hebben besloten:

- de instructie voor de leerplicht-
ambtenaar gemeente Velsen 2014 

vast te stellen;
- de instructie voor de leerplicht-

ambtenaar gemeente Velsen 2014 
in werking te laten treden op de 
tweede dag na bekendmaking;

- per gelijke datum de instructie 
voor de leerplichtambtenaar ge-

meente Velsen 2010 in te trekken.  

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 
de tweede dag na bekendmaking.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is als bijlage in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd. Tevens 
ligt de regeling 12 weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben beslo-
ten:

- een parkeerverbod in te stellen op de 
westzijde van het in noord-zuidelij-
ke richting lopende deel van de Ban-
jaertstraat te Velsen-Noord door mid-
del van het plaatsen van de borden E1, 

zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Van-
af 1 januari 2013 vindt formele publi-
catie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant. Deze adver-
tentie is bedoeld als extra service.

Verkeersmaatregel

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Trompstraat 164, 1972 AK IJMUI-

DEN

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 verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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