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Zwitsers jacht uitgebrand
IJmuiden - In jachthaven Marina Seaport IJmuiden is maandagavond een groot zeiljacht uitgebrand.
Toen het eerste brandweervoertuig rond 21.15 uur arriveerde, sloegen de vlammen al uit het schip. Het
gaat om een Zwitsers jacht waar de eigenaren 10 jaar aan hadden gewerkt. Volgens de woordvoerder
van de brandweer is de brand ontstaan toen twee Zwitserse bemanningsleden een petroleumstel gebruikten om eten te koken. Ze hebben niet alleen de brandweer gealarmeerd maar ook minstens één
ander zeiljacht verplaatst om overslag van de brand te voorkomen. Naast de brandweer zijn ook twee
reddingboten van de KNRM ingezet bij het blussen. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwe boatlandings
IJmuiden - voor de kust
van Noord-Holland bevinden zich het oWEZ windmolenpark met 36 windmolens en het Prinses Amaliapark met 60 windmolens.
De totale capaciteit van beide offshore windparken is
228 mw. op dit moment
vindt de bouw plaats van het
derde offshore windmolenpark Luchterduinen voor de
kust van Zandvoort. Dit park
krijgt met 43 windmolens
een capaciteit van 129 mw.
Voor de huisvesting van een
derde onderhoudsteam heeft
MHI Vestas Offshore recent
een uitbreiding van de bedrijfshal en kantoor in gebruik genomen. Eneco heeft voor het
onderhoud van het Prinses
Amaliapark en voor de aansturing van de nieuwbouw van het
park Luchterduinen ook haar
intrek genomen in een kantoor
met bedrijfshal in de IJmondhaven.
Omdat het vervoer van medewerkers van onderhouds- en
energiebedrijven van en naar
de offshore windmolenparken
door al deze ontwikkelingen
fors toeneemt, heeft Zeehaven IJmuiden N.V. drie boatlandings gerealiseerd voor MHI
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Vestas Offshore en Eneco.
Voor de realisatie van de boatlandings is een bestaand deel
van de Monnickendamkade in
de IJmondhaven verhoogd en
is er achter de verhoogde kade
een prefab rijdek aangebracht
voor kleine voertuigen en heftrucks. Aan de verhoogde kade
zijn de boatlandings gemonteerd. Bij iedere boatlanding
is een nieuwe bovenloopkraan
geïnstalleerd voor het van en
aan boord hijsen van gereedschap en materialen. Er zijn

twee kranen aangebracht met
een hijscapaciteit van 500 kg
en één kraan met een hijscapaciteit van 1000 kg. Het geheel
is afgewerkt met nieuwe verlichting. En om veilig op en af
te kunnen stappen en veilig te
kunnen werken bij de nieuwe
voorziening, is het terrein rondom van leuningwerk en geleiderails voorzien. Deze nieuwe
boatlandings maken een veilige en vlotte overstap van kaden naar de windcats mogelijk.
(foto: Reinder Weidijk)

	
  

Deze week in De krant!

Zedendelict in haven

IJmond - De politie heeft vorige
week
een 43-jarige man uit Be	
  
verwijk aangehouden. Hij wordt
verdacht van ontuchtige handelingen
met twee jongens van 16
	
  
jaar in de periode 2011 tot en met
2014 en van het vervaardigen en
het
	
   bezit van kinderpornografisch materiaal. Dat gebeurde
deels in de haven van IJmuiden.
	
   verband met het onderzoek
In
heeft de politie doorzoekingen
gedaan in een loods en in een
	
  
woning
in Beverwijk. Bij deze

doorzoekingen zijn diverse digitale gegevensdragers in beslag
genomen. De verdachte is ingesloten. Het onderzoek zal door de
zedenpolitie worden voortgezet.
De politie kreeg bij de doorzoeking in de loods ondersteuning
van het Advanced Search Teams
van Defensie. Een AST is onder
meer gespecialiseerd in het zoeken in zeer kleine ruimtes, bij
slechte
lichtomstandigheden,
naar verborgen ruimtes en in onveilige situaties.
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Gerard Vosse

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

In Velsen is geschokt gereageerd op de plotselinge dood
van oud-politicus Gerard
Vosse. De oprichter van Lijst
Gerard Vosse, de lokale partij die nu als Levendig en Gezond Velsen zitting heeft in
het college van burgemeester en wethouders, overleed
maandagochtend op 73-jarige leeftijd.
Humorvol, spitsvondig, warm,
aimabel. Het zijn woorden die
horen bij een karakterschets
van Gerard Vosse. De IJmuidenaar, die opviel vanwege zijn gebogen houding en
sjaaltje, was in de jaren negentig raadslid en wethouder
voor de VVD, maar besloot
een eigen partij op te richten
omdat hij het niet eens was
met de (landelijke) koers van
de libaralen. De LGV voerde
jarenlang oppositie en Vosse
uitte zijn mening regelmatig
in lezenswaardige, vaak kritische columns. In het voorjaar van 2014 was hij als net
afgetreden raadslid getuige
van het hoogtepunt van de
partij: toetreding tot het Velsense college van B en W.
Henk Wijkhuizen noemt Gerard Vosse op de website
van D66Velsen ‘een markant
mens en een opvallend politicus’. ,,Een man met humor
en een politicus met een uitgesproken mening. Eigenlijk in alles de IJmuidenaar.
Recht door zee, direct, maar
altijd met het hart op de goe-

de plaats. Als raadslid speelde Gerard op de bal en niet
op de persoon. Een grote
deugd in de politiek. Hij heeft
meer dan twintig jaar van zijn
leven zijn bijdrage geleverd
in de gemeenteraad van Velsen, waaronder een paar jaar
als wethouder. Ik weet nog
dat een wethouder ooit zei:
‘Met Gerard kun je afspraken
maken’. En dat is in de politiek zo’n beetje het mooiste
compliment dat je kunt krijgen.’’
Gerard Vosse werkte tot enkele jaren geleden voor het
UWV en had, samen met zijn
vrouw Irma, enkele horecazaken in IJmuiden, waaronder een ijssalon op de Kennemerboulevard.
De uitvaart van Gerard Vosse
is zaterdag om 16.15 uur op
Begraafplaats & Crematorium Westerveld in Driehuis.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch
IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de actualiteit of een evenement, soms
gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans
te bieden heeft.
Tot in de Tweede Wereldoorlog liep
de Stationsweg tussen het dorp
Velsen en IJmuiden door tot aan
de Zeeweg en ging daar over in de
Kalverstraat. Tijdens de oorlog zijn
op last van de Duitsers grote bressen geslagen in de bebouwing van
IJmuiden om schootsveld te creëren. Zo viel in IJmuiden-Oost onder andere een brede strook rond
de Kalverstraat en de Stationsweg ten prooi aan de sloopwoede. Nog voor het einde van de oorlog benaderde de gemeente Velsen de architecten Dudok, Van Tijen en Maaskant voor het opstellen
van een wederopbouw- en uitbreidingsplan voor de hele gemeente.
Dudok kreeg IJmuiden onder zijn
hoede. Centraal in zijn plannen

stonden onder meer de aanleg van
Plein 1945 als nieuw centrum van
IJmuiden, de Lange Nieuwstraat
als oost-west verbinding met links
en rechts woonwijken, het Moerbergplantsoen en Gijzenveltplantsoen als groenbuffers, en Duinwijk
als nieuwe woonwijk.
Als nieuwe en belangrijke toegangsweg tot IJmuiden werd de
De Noostraat aangelegd. Komend
vanuit Velsen-Zuid vanonder het
spoorviaduct volg je een brede,
statige weg tot aan Plein 1945. In
1954 werden aan weerszijden de
flats gebouwd die er vandaag de
dag nog steeds staan.
Tot aan de bouw van het stadhuis in 1962-1965 stond het verzetsmonument in het verlengde
van de De Noostraat. Tegenwoordig bepaalt het stadhuis de westelijke horizon van de De Noostraat.
Staande op het bordes heeft de De
Noostraat nog steeds iets van een
statige uitstraling. Of de bewoners
van de huidige flats zich ‘op stand’
voelen wonen laat ik hierbij in het
midden.

Busvervoer duurzamer Vragen over luchtkwaliteit
IJmond - Connexxion blijft tot
2025 het busvervoer in de regio
IJmond verzorgen. Het bedrijf
gaat met steeds meer duurzame bussen rijden en zet in op
een aantal verbeteringen.
Lijn 82 (Amsterdam–IJmuiden)
gaat vaker rijden, lijn 385 (huidige lijn 75 Haarlem–IJmuiden) krijgt overdag een hogere frequentie met tenminste
een 10-minutendienst en alle
nachten van de week een uurdienst, lijn 74 wordt van Beverwijk verlengd naar Castricum,
op het deel van lijn 74 tussen
Beverwijk en IJmuiden wordt
in de spits een kwartierdienst
aangeboden in plaats van
een halfuurdienst en de route
van lijn 3 (Haarlem-IJmuiden)
wordt verlengd naar de Dennekoplaan, waardoor lijn 82 haltes kan overslaan en versneld
wordt.
Connexxion besteedt veel aandacht aan reisgemak door de
herkenbaarheid van lijnen te
verbeteren door gebruik van
kleurcodes en goede reisinfor-

matie.
Als extra biedt Connexxion
usb-aansluitingen in de nieuwe bussen en een extra display
voor reisinformatie in alle grote
bussen aan.
Samen met Connexxion zal de
provincie de komende tijd de
voorbereidingen beginnen voor
de start van de nieuwe dienstregeling op 13 december 2015.

Velsen – Gemeenteraadslid Peter
Stam, van fractie PWZ, heeft aan
het college vragen gesteld over
de luchtkwaliteit en geluidsoverlast in de regio. Dat heeft te maken met een drietal berichten in
media, waaronder het TNO rapport met betrekking tot de hoge concentraties ultrafijnstof als
gevolg van het vliegverkeer. Ook
stelde hij vragen over de plannen
voor meer windturbines in Velsen-Noord en het feit dat Velsen
geen beperkende regels mag opleggen voor de overslagcapaciteit
voor de sluizen. Veel Velsenaren
maken zich zorgen over de negatieve gevolgen voor het woon- en
leefklimaat.
Het college heeft geantwoord dat
zij de vinger aan de pols houden
over het ultrafijnstof: wethouders
in de IJmond hebben zitting aan
de Alderstafel over Schiphol. Er
is specifieke aandacht voor de
luchtkwaliteit.
GGD kan nog niet duiden of het
ultrafijnstof ook in onze regio een
gezondheidsrisico vormt. Voor
wat betreft eventuele negatieve gevolgen van de plaatsing van

zes tot acht windturbines langs
de noordoever van het Noordzeekanaal meldt het college dat
uiteraard onderzoek zal worden
gedaan naar geluid, veiligheid en
andere gevolgen en dat windturbines moeten voldoen aan geldende normen. Wel meldt het
college dat men geen extra gevolgen verwacht op het gebied
van geluidsoverlast voor woningen of luchtkwaliteit.
Over de overlast bij overslag (lichteren) bij de sluizen antwoordde
het college dat in de omgevingsvergunning voor de sluizen voldoende maatregelen zijn opgenomen om de milieukwaliteit te
waarborgen. Overigens is Haven
Amsterdam begonnen met een
pilotproject om vrijkomend stof
bij het lichteren te verlagen. De
resultaten van deze pilot worden
overlegd en er is al vastgelegd
dat een eventuele Best Beschikbare Techniek op dit gebied in de
vergunning wordt opgenomen.
Luchtkwaliteit en milieubelasting
staan niet alleen in de IJmond
hoog op de politieke agenda en
worden integraal aangepakt.
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Gratis diagnose en advies
voor hoofdhuid en haar

DCIJ aan kop
IJmuiden - In de eerste klasse B
van de nationale clubcompetitie
neemt de spanning, met het eind
in zicht,alsmaar toe. DCIJ slaagde erin de koploper, ‘Samen
Sterk’ uit Hardinksveld met een
nederlaag te confronteren. Hierdoor gaan nu drie clubs met dertien punten aan de leiding. Door
een beter bordgemiddelde bezetten de IJmuidenaren de eerste plaats voor de HDC uit Haarlem en ‘ Samen Sterk’ Het Amsterdamse VAD, waar DCIJ over
twee weken tegen moet aantrden, volgt op ëën punt. De start
was teleurstellend. Stella van
Buuren blunderde al snel na
de opening en de debuterende
Max Doornbosch was niet opgewassen tegen een geroutineerde tegenstander. Op dat moment zag het er treurig uit voor
de winstkansen van DCIJ. Zeker
toen ook Cees van de Vlis met
een doorbraak werd geconfronteerd. Toch daarna ging het gestaag beter. Weliswaar slaagden
Jesse Bos en Willem Winter er
niet in te winnen maar CeesPippel won fraai en bracht daarmee
de achterstand terug tot 4-6. Na
een goede puntendeling van Conall Sleutel slaagde Cees van der
Vlis er zowaar nog in om een remise te bewerkstellen. Daarna
tekende de overwinning zich af.
Met aanvallend spel kwam Stijn
Tuijtel tot een fraaie en verdiende winst. Harrie van der Vossen kwam tot groot voordeel wat
echter net niet tot winst resulteerde. Met de stand 9-9 was het
aan Martin van Dijk om zijn goede stand in winst om te zetten.
Hij kweet zich voortreffelijk van
zijn taak en won. Daarmee kwam
de eindscore op 11-9 voor DCIJ.

Voorlezen
Santpoort-Noord - In het kader van de nationale voorleesdagen werd er op woensdag 21 januari in verschillende klassen van
de Bosbeek voorgelezen door bekende Nederlanders. Aan leerlingen werd gevraagd of ze bekende Nederlanders kenden, die
wilden voorlezen. Via deze weg
kwam in groep 6 Anne Kruijsen, verslaggever en presentator van RTV NH, voorlezen. Hij
is de buurman van een leerling.
In groep 4 kwam oud-international Niels Meijer voorlezen (foto).
Zijn neefje, Matthijs had de oud
prof-basketballer gevraagd voor
te lezen.

Voorleesontbijt
op de Drie Turven
IJmuiden - Op donderdag 22
januari hebben de kinderen
van peuterspeelzaal de Drie
Turven, aan de planetenweg
338 in IJmuiden, op school een
boerenontbijt gegeten.
De klas was gezellig versierd
met grote zelfgemaakte boerderijdieren en opgemaakte tafels.
Tijdens het ontbijt werd er
voorgelezen uit het boek: ‘Boer
Boris gaat naar Zee.’
Het boek is gekozen als Pren-

tenboek van het jaar 2015 tijdens de Nationale voorleesdagen 21 tot en met 31 januari.
De komende weken gaan de
peuters nog druk aan het werk
met dit boek. Ze leren nieuwe woorden, maken dieren en
spelen het verhaal na.
Voordat de voorjaarsvakantie
begint, krijgen de peuters hun
zelfgemaakte koffer met knutselwerkjes van dieren en andere voorwerpen uit het boek
mee naar huis.

Velserbroek - Eczeem, psoriasis, de gevolgen van chemotherapie, roos, haaruitval. Farmaceutisch bedrijf Mediceuticals
verdiept zich al jaren in haar- en
hoofdhuidproblemen. Op dinsdag 10 februari komen de specialisten van Mediceuticals naar
kapsalon Hair In in Velserbroek
om de klanten te informeren, te
adviseren en te behandelen.
Met speciale microscopische
apparatuur (Mediscope) worden
het haar en de hoofdhuid bekeken en een diagnose gesteld. De
hoofdhuid wordt direct behandeld en daarna wordt met de microscoop getoond wat het effect
van de behandeling is. De behandeling wordt samengevat in
een persoonlijk verzorgings- en
productadvies.
De producten van Mediceuticals
zijn speciaal ontwikkeld voor de
behandeling en preventie van
haar- en hoofdhuidproblemen.

De producten zijn verzorgend en
helpen tegen de gevolgen van
psoriasis, eczeem andere huidziekten. Daarnaast wordt nieuwe haargroei gestimuleerd en
het haar beschermd tegen uitval,
uitdroging en verkleuring.
Omdat geen hoofdhuid hetzelfde
is en ook de problematiek verschillend is, ontwikkelde Mediceuticals verschillende productlijnen voor mannen en vrouwen.
De specialisten en de stylisten van Hair In adviseren iedere
klant persoonlijk welke producten het beste te gebruiken zijn.
Mediceuticals werkt op 10 februari uitsluitend op afspraak.
Het onderzoek, de diagnose, de
behandeling en het advies zijn
gratis, de gebruikte producten
zijn verkrijgbaar bij de kapsalon.
Een afspraak maken kan rechtstreeks bij Hair In, telefoonnummer 023-5385075. Zie ook www.
hairin.nl.

Nieuwe bewoners
voor Het Terras

Santpoort-Noord - Na slechts
een klein jaar bouwen zijn de
elf appartementen en het
dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord klaar. Deze week
krijgen de nieuwe huurders
- senioren vanaf 65 jaar - de
sleutel van hun nieuwe woning.
Deze liggen op de eerste en
tweede verdieping en zijn circa
70 m2 groot. De entree van de
appartementen ligt op de hoek
van de Terrasweg en de Dinkgrevelaan.
Op 3 maart vorig jaar werd de
eerste paal geslagen voor de
herbouw van het in 2007 afgebrande dorpshuis Het Terras
in Santpoort-Noord. Hiermee
lost de gemeente haar belofte

af aan de Stichting Het Terras.
Bouwbedrijf Tervoort heeft de
bouw vervolgens in een klein
jaar tijd afgerond.
De bouw is het resultaat van
een prijsvraag en bijzondere samenwerking tussen gemeente Velsen, woningcorporaties Brederode Wonen en Pré
Wonen en Préferent Projectontwikkeling. Het mooie ontwerp is van architect Bart van
de Putte.
De elf appartementen van Pré
Wonen worden verhuurd en
beheerd door Brederode Wonen. Stichting Welzijn Beverwijk gaat de activiteiten in het
nieuwe dorpshuis organiseren
en coördineren.

Villa Friday van start
Velserbroek - Je wilt op stap,
maar je hebt geen idee waarheen? Villa Westend heeft de
oplossing. Vanaf deze week kun
je onder de naam Villa Friday elke vrijdagavond borrelen in de
bar, onder het genot van lekkere muziek.
Iedere laatste vrijdag van de
maand staat er live muziek op
het programma. Op de eerste
editie is Twisted Soul, bestaande
uit de Haarlemse conservatoriumstudenten Frederieke Kroone
en Jahja Telussa, te gast in Velserbroek. Hun repertoire en uitvoering is de perfecte combinatie tussen een hele goede coverband en gezellige achtergrondmuziek. Villa Friday duurt van
21.00 tot 02.00 uur. De toegang
is gratis.
Op zaterdag 8 februari zet Villa Westend de deuren wagenwijd open voor bruidsparen die
op zoek zijn naar een trendy locatie voor hun feest, receptie
of huwelijksvoltrekking. Tijdens
de Open Top Trouwlocatie Route zijn tussen 11.00 en 17.00 uur
meerdere medewerkers van Villa Westend aanwezig om infor-

matie te geven en vragen te beantwoorden.
Trek in winterse kost? Februari
is stamppotmaand in Villa Westend! Iedere woensdag bereiden de koks de lekkerste boerenkool, hutspot en zuurkool.
Oer-Hollands en niet duur, want
deelname aan de stamppotavond kost slechts 4,50 euro per
persoon. De stamppotavonden
zijn op woensdag 4, 11, 18 en
25 februari. Reserveren kan via
023-5381878.
Op zaterdag 7 maart komen liefhebbers van muziek uit de populaire jaren negentig volledig
aan hun trekken tijdens Villa Ninenties. De dj’s Good Old Dave
en Rob Boskamp zorgen tussen
21.00 en 02.00 uur voor een onvervalste ‘trip down memory lane’. Tickets kosten 10 euro en
zijn onder andere verkrijgbaar
bij Steffenie’s Closet in IJmuiden, Bruna in Velserbroek en natuurlijk aan de bar bij Villa Westend.
Meer weten? Kijk dan op de geheel vernieuwde website www.
villawestend.nl of volg Villa Westend op Facebook en Twitter.
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Kom netwerken
en laat je inspireren

Vrijdag
30 januari

Pieter Vermeulen Museum:
Doe- en ontdektentoonstelling ‘Bosranden’. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Filmmiddag bij Santpoorts
Belang in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 201
Santpoort-Zuid. Film ‘Blue Jasmine’.
Liedrecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Flairck. Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag
31 januari

Maandag
2 februari

Start collecteweek Hersenstichting in Velsen-Zuid.

Dinsdag
3 februari

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Gratis voetverzorging voor
mensen met kanker bij Inloophuis Kennemerland. Zie ook
www.inloophuiskennemerland.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
USA Gospel Singers. Aanvang
20.15 uur.

Woensdag
4 februari

Finales Hofstede biljarttoernooi. Aletta Jacobsstraat 227
Velserbroek. Belangstellende
zijn vanaf 09.00 uur welkom.
Open dag bij het Gymnasium
Felisenum, Van Hogendorplaan
2 in Velsen-Zuid. Van 09.30 tot
13.00 uur.
Open huis bij Tender College,
Eenhoornstraat 8 in IJmuiden.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’.
Pieter Vermeulen Museum:
Doe- en ontdektentoonstelling ‘Bosranden’. Van 13.00 tot
17.00 uur.

Zondag
1 februari

Grote rommelmarkt in sporthal Zeewijk. Van 09.00 tot 15.00
uur.
Open Huis bij Stadsschouwburg Velsen. Van 13.00 tot
16.30 uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Maandelijkse tuinrondleiding.
Start 14.00 uur. Kosten 7,- p.p.
incl. bezoek hoofdhuis. Aanmelden via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Pianorecital met Petr Karlicek in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Expositie ‘IJmuiden in scherven’.
Pieter Vermeulen Museum:
Doe- en ontdektentoonstelling
‘Bosranden’. Van 13.00 tot 17.00
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur:
winterknutselen. Kosten 1,50.
Kunstlab: Gevlekte beesten
in Bibliotheek Velserbroek,
Maanbastion. Van 14.00 tot
16.00 uur. Voor kinderen vanaf
7 jaar. Deelname gratis.
Voorleesfeest ‘Vriendjes vandaag en morgen...‘ ‘Later als
ik groot ben...’. Maak een eigen groeiladder. Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein
IJmuiden. Van 14.00 tot 15.15
uur. Deelname gratis. Vrije inloop.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Pippi Langkous de Musical’.
Aanvang 15.00 uur.
Workshop Pinterest in Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 19.30
tot 21.30 uur. Kosten leden 5,-,
niet-leden 7,50.

Donderdag
5 februari

Buitenplaats Beeckestijn:
Verkooptentoonstelling ‘ontrasten’ toont werk van 8 kunstenaars van de Bloemendaalse kunstkring Fiore. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.
Schrijversavond met Stephan Enter op het Gymnasium
Felisenum. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis.

Velsen-Zuid - Op vrijdag 30 januari ontvangt Business Club
De Witte Leeuwinnen (Telstar)
Monique Ansink, zakenvrouw
en directeur-aandeelhouder van
Excellent Products uit Hoorn.
Vrouwelijke ondernemers, managers en DGA’s zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn. Excellent Products is de
no. 1 producent van kwalitatieve bevestigingsmiddelen ter bevordering van de veiligheid tijdens het werk en in het verkeer.
Daarnaast ontwikkelt en produceert Excellent Products innovatieve, gepatenteerde en gecertificeerde concepten. Monique
zal vertellen over de ontwikke-

lingen die het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt
en wat het effect daarvan is geweest op haar eigen ontwikkeling als zakenvrouw. Hoe gaat
zij te werk in deze economische
tijden? Hoe ziet zij de toekomst
van het bedrijf? Monique heeft
een rijke zakelijke ervaring, die
zij graag met je deelt. Haar open
houding maakt van deze bijeenkomst een lerende en interactieve sessie.
Het programma van vrijdag 30
januari ziet er als volgt uit: 17.00
- 17.30 uur Binnenkomst bij Telstar stadion te Velsen-Zuid;
17.30 -18.30 uur Diner (gratis);
18.30 - 19.30 uur Spreker Monique Ansink; 19.30 - 21.15 uur
Wedstrijd De Witte LeeuwinnenLierse SK uit België en daarna
mogelijkheid om na te praten en
te netwerken
Als je graag bij deze bijeenkomst
in het Telstar stadion aanwezig
wilt zijn, kun je je aanmelden via:
info@dewitteleeuwinnen.nl o.v.v.
je naam en de naam van het bedrijf. Voor vragen over Business
Club De Witte Leeuwinnen kun
je contact opnemen met Patrick
Tenthof op 06-15829327 of via
sponsoring@dewitteleeuwinnen.nl

Bij Club Extra kan
jeugd aangepast sporten
Velsen - Voor kinderen van 8 tot
12 jaar die nog niet lid zijn van
een sportvereniging is er Club
Extra. De gemeente Velsen werkt
nauw samen met gediplomeerde
sportdocenten om jaarlijks Club
Extra op te zetten.
Club Extra is een sportclub met
een sportprogramma voor kinderen met bijvoorbeeld een (motorische) achterstand of moeilijkheden in de sociale omgang
waardoor zij nog geen aansluiting hebben gevonden bij een reguliere sportvereniging. Velsense
sportverenigingen, die hiervoor
zijn toegerust, bieden binnen deze cursus specifieke sportclinics
aan, afgestemd op het niveau van
de kinderen. Vorig seizoen hebben de kinderen met veel plezier deelgenomen aan een clinic
judo, freerunning en trampoline
springen. Het streven is om een
kind na maximaal twee jaar, maar
bij voorkeur eerder, door te laten
stromen naar een reguliere sportvereniging.
Het programma wordt twee keer
per jaar aangeboden en bestaat
uit twee keer 13 lessen. De kinderen krijgen deskundige begeleiding en waar nodig onder-
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steuning om in veilige groepen
op hun eigen manier te kunnen
sporten. Plezier in sport en spel
staat hierbij voorop.
De grootte van de groep is zes
tot acht kinderen. De kosten voor
één kind zijn 25 euro per half jaar.
Nieuw dit jaar is de ouder-kind
les. De laatste les staat volledig in het teken van het sporten
met ouder en kind. Ouders worden vanaf komend schooljaar
ook frequent op de hoogte gehouden van de vordering van hun
kind en ontvangen na afloop een
sportadvies van de gediplomeerde trainers.
Dit schooljaar is Club Extra gestart met twee groepen. De lessen worden na schooltijd gegeven in de Willemsbeekzaal naast
school De Boekanier in IJmuiden.
De nieuwe cursus start op maandag 2 februari.
Voor meer informatie over Club
Extra of aanmelden kunt u tijdens
kantooruren bellen met de afdeling Sportzaken van de gemeente
Velsen, 0255-567666. U kunt ook
een e-mail sturen naar: sportzaken@velsen.nl of via coördinator
Maarten Molenaar, maartenmolenaar76@hotmail.com.

DKV Jeugdnieuws
IJmuiden - Zaterdag 24 januari speelde DKV F1 tegen Apollo F1. Apollo kwam al snel op
een 3-0 voorsprong maar DKV
wist het toch weer gelijk te krijgen. Hierna volgende een spannende en leuke wedstrijd waarbij Apollo en DKV steeds gelijk
op gingen. Toch wist Apollo nog
te winnen met 10-8. Doelpunten
waren van Jaidy, Jurrien, Luuk
en Maud. De C2 speelde tegen
Haarlem C3, door goed samenspel werd er met 3-6 gewonnen!
Chenna Faber scoorde 4 maal.
De overige doelpunten waren
van Tamara Pals en Rose-Anne Hilbink. De C1 speelde tegen
Badhoevedorp. Door een matige
eerste helft stond DKV al snel op
achterstand. In de tweede helft
ging het beter, helaas wist DKV
de winst niet naar zich toe te
trekken, Badhoevedorp won met
7-6. DKV B1 speelde ook tegen
Haarlem. Maud viel in en Reza
en Jorrit speelden elk een helft
bij de C2. Bij rust een kleine achterstand: 3-2, dus er moest een
schepje bovenop. Tot het laatst
bleef het spannend, maar gelukkig kon DKV de winst mee naar
huis nemen. Eindstand 5-6. DKV
heeft in alle leeftijdsgroepen
plek voor kinderen. Waar deze vereniging uniek in is, is dat
zij sport aanbiedt voor de allerkleinsten; de Kangoeroes voor
kinderen van 3 tot 6 jaar. Zie ook
dkv-ijmuiden.nl.

Collecteweek
Hersenstichting
Velsen-Zuid - Maandag 2 februari start de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting.
In heel Nederland gaan ruim
14.000 enthousiaste collectanten op pad, om geld in te zamelen voor al die mensen met
een hersenaandoening. Voor dit
werk is veel geld nodig. Geef om
je hersenen en geef aan de collectant. Collanten zijn ook altijd
welkom. Zie ook www.hersenstichting.nl.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Kantoren bij Zorgvrij

Zaterdag open
huis Tender
College
IJmuiden - Zaterdag 31 januari van 10.00 tot 12.00 uur houdt
het Tender College in IJmuiden
open huis om iedereen die belangstelling heeft voor Praktijkonderwijs of vmbo met lwoo te
laten zien welke mogelijkheden
er zijn. Via een route door de
school zijn niet alleen de theorielokalen te bezoeken, maar ook
de praktijklokalen, zoals de keuken met het restaurant, het metaallokaal met onder andere een
3D-printer, het lokaal van de afdeling verzorging met de kappersstoelen en de kinderbedjes, het informaticalokaal of het
technieklokaal met de machines
voor houtbewerking. Als bezoekers dat prettig vinden kunnen
zij ook met een bovenbouwleerling meelopen die als gids fungeert. Voor kleine broertjes of
zusjes die meekomen is er kinderopvang geregeld door een
paar meisjes uit de vierde klas.
Het Tender College is een kleinschalige school waar extra aandacht is voor leerlingen met leerproblemen. Zij krijgen extra aandacht omdat de klassen klein
zijn en er wordt hulp geboden
voor de leerlingen met taal-of rekenproblemen. De school biedt
kleinschalig, inspirerend, vernieuwend, kwalitatief goed en
veilig onderwijs. Zie ook www.
tendercollege.nl.

Drie
verdachten
aangehouden
IJmuiden - De politie heeft
vorige week woensdagmiddag rond 17.00 uur drie jongens van respectievelijk 18, 14
en 14 jaar uit IJmuiden aangehouden. Zij worden verdacht
van heling van een bromfiets.
Na een melding van overlast
op de Grahamstraat trof de politie een groepje jongeren aan,
die bij het zien van de politie direct wegrenden. Na een korte
achtervolging kon één van de
14-jarige jongens worden aangehouden. De twee andere verdachten konden na een achtervolging op de Dokweg worden aangehouden. Na onderzoek blijkt de bromfiets waarop
zij reden van diefstal afkomstig
te zijn. De verdachten zijn voor
nader onderzoek ingesloten.

Velsen-Zuid – Voor Informatieboerderij Zorgvrij is een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend.
De organisatie wil een deel van
een stal dat nu in gebruik is als
opslagplaats ombouwen tot kantoor. Het gaat om een ruimte van
151 m2. De ruimte is nodig voor
personeel van Recreatieschap
Spaarnwoude. De laatste jaren is
het gebied verder uitgebreid en
zijn de activiteiten in Spaarnwoude gevarieerder geworden. Daarom is meer onderhoud en toezicht
nodig en dat leidde tot de vraag
om meer werkplekken. Momen-

teel zijn tijdelijk noodunits als kantoor in gebruik, deze zullen worden verwijderd als het kantoor is
gerealiseerd. Voor deze verbouwing moet de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen afgeven. Voordat dit mogelijk is moet de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit in procedure worden
gebracht. Deze liggen gedurende
zes weken ter inzage in het stadhuis. Bij de boerderij wil men ook
een nieuwe fietsenstalling met
overkapping bouwen, ook hiervoor
is een aanvraag ingediend.

Schaatstweeling uit
IJmuiden maakt indruk
IJmuiden - De IJmuidense schaatstweeling Daphne en Manon Iskes heeft
afgelopen zaterdag goed
gepresenteerd tijdens het
Nederlands Pupillen Toernooi (NPT) in Groningen.
Dit is het enige landelijke
toernooi tussen de sterkste
pupillen en staat te boek
als het officieuze NK voor
schaatsers van 11 tot 15
jaar.
Per categorie worden de snelste rijders van elke ijsbaan uitgenodigd, aangevuld met de
10 snelste rijders van de door
KNSB opgestelde nationale
ranglijst. Bekende namen die
in het verleden ook hebben
meegedaan zijn Sven Kramer,
Ireen Wüst en Koen Verweij.
De 12-jarige Daphne en Manon Iskes van IJsclub Haarlem
hadden zich gekwalificeerd
voor de 500 en 700 meter.
Beide meisjes hadden vooraf
geen grote verwachtingen; het
was voor de twee al een enor-

me eer dat ze in hun categorie
bij de beste schaatssters van
Nederland behoren!
Op de eerste afstand klokten
beide meisjes een persoonlijk record. Manon reed de 500
meter in 48.81 en Daphne in
50.85. Dit was goed voor een
zevende respectievelijk zeventiende plek in het tussenklassement.
De tweede afstand, over 700
meter, werd door Manon ijzersterk verreden met een tijd
van 1:07.53. Zij verbeterde
hiermee haar oude PR met bijna 4 seconden. Daphne reed
ook een pr: 1:10.31.
Manon eindigde op de derde plaats op de 700 meter
en pakte hiermee een bronzen afstandsmedaille. In het
eindklassement steeg ze naar
een fantastische vierde plaats.
Daphne eindigde als zestiede in het eindklassement. In
totaal deden er 168 kinderen
mee, waarvan 28 per categorie. (foto: Niek Bakker/nBits.
nl)

Hockeyclubs IJmond
willen elkaar versterken
IJmond - Vier hockeyclubs in de
IJmond gaan bekijken op welke manier zij elkaar kunnen versterken. Dit gebeurt op initiatief
van Rabobank IJmond, de hoofdsponsor van HC Spaarndam, KHC
Strawberries, BHC Overbos en
MHC Uitgeest. IJmond Hockey,
zoals het samenwerkingsverband
heet, vertegenwoordigt ruim 2.000
hockeyers.
De voorzitters van de vier IJmondhockeyclubs hebben met elkaar
gesproken over de oprichting van
een businessclub met gezamenlijke activiteiten voor sponsors. Kosten besparen door gezamenlijk in
te kopen of te onderhandelen is
ook als optie genoemd, evenals
samenwerking op sociaal maatschappelijk gebied en het vergroten van de kennis van vrijwilligers.
De voorzitters waren door de
KNHB uitgenodigd om tijdens het
Nationaal Hockeycongres 0over
de samenwerking te komen vertellen. Hierdoor werd het verhaal over IJmond Hockey gedeeld
met zo’n 500 verenigingsbestuurders. Het initiatief van de hockeyclubs sluit goed aan bij de nieuwe
campagne van de Rabobank: ‘Een

aandeel in elkaar’.
Natuurlijk heeft elke club zijn eigen dynamiek, maar tijdens de bijeenkomst met de vier voorzitters
bleek dat er ook veel overeenkomsten zijn. Ook werd duidelijk dat de
clubs al met elkaar samenwerken,
bijvoorbeeld op het gebied van arbitrage. Strawberries en Spaarndam organiseren een gezamenlijke scheidsrechterscursus, terwijl
Overbos en Uitgeest samenwerken op het gebied van het opleiden van CS+ scheidsrechters.
Hoofdsponsor Rabobank IJmond
kan door deze samenwerking
meer van toegevoegde waarde
zijn, door haar kennis en netwerk
op het gebied van hockey optimaal in te zetten. Het idee is geopperd om de jeugdleden van de
vier verenigingen uit te nodigen
deel te nemen aan een hockeyclinic waarbij bekende internationals
training komen geven. Jong talent en gepassioneerde fans kunnen op deze manier profiteren van
kennis op het hoogste niveau.
Meer informatie over IJmond Hockey is te vinden op Facebook en
Twitter (@ijmondhockey). (foto:
Willem Vernes)

Win mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl
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Open huis Nova College
Regio - ROC Nova College houdt
woensdag 4 februari van 18.00 tot
21.00 uur Open huis voor vrijwel
alle opleidingen (behalve CIOS).
Belangstellenden zijn welkom op
de locaties in Amstelveen (alleen
vavo, geen mbo), Beverwijk, Haarlem, Harlingen, Hoofddorp en
IJmuiden. Tijdens het open huis
geven studenten en docenten informatie over het opleidingsaanbod en persoonlijk advies over
een passende opleidingskeuze.
Het Nova College verzorgt mbo
Economie, Techniek en Zorg &
Welzijn en mavo/vmbo-t, havo en
vwo (vavo). Op het Nova College
leren studenten meer dan alleen
een beroep. Niet alleen de nodige
kennis en vaardigheden zijn van
belang; de juiste mentaliteit en
persoonlijke ontwikkeling zijn ministens zo belangrijk om succesvol te zijn. Het is een school voor
iedereen, waar studenten zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontplooien. De plek bij uitstek voor ambitieuze en prestatiegerichte jongeren.
Tijdens het Open huis krijgen bezoekers informatie en persoonlijk
advies van docenten, praktijkopleiders van stagebedrijven en van
mbo studenten. Daardoor ontstaat een compleet beeld van hoe
het is om een opleiding te volgen op het Nova College. De juiste opleidingskeuze is een van de
belangrijkste factoren die bepalen of iemand een opleiding met

succes volgt en afrondt.
Nova College CIOS Haarlem
houdt open huis op zaterdag 7 februari (niet op 4 februari) van 9.30
tot 13.30 uur in het Kennemer
Sportcenter naast IJsbaan Haarlem. Nova College Maritiem houdt
zaterdag 7 februari van 10.00 tot
14.00 uur een extra open huis op
de Kanaalstraat 7 in IJmuiden en
de Almenumerweg 1 in Harlingen.
Wie belangstelling heeft voor mbo
niveau 1 is welkom bij het open
huis Nova College Entree op dinsdag 10 februari (niet op 4 februari) van 15.00 tot 17.00 uur op de
locaties Nassaulaan 37 en Ir. Lelyweg 45/47 in Haarlem.
Wie naar het open huis wil komen van het Nova College kan
zich aanmelden via de (mobiele)
website novacollege.nl/openhuis.
Na aanmelding ontvangt men per
e-mail het open huis-programma.

Hoortoestel
voor zwaar
slechthorende
voor iPhone

IJmuiden - Op 31 januari 2014
opende The Read Shop IJmuiden na een complete verbouwing
haar deuren. De winkel is gevestigd op de plek van de voormalige Boekhandel Erasmus.
Na het eerste jaar kan eigenaar
Paul Worp tevreden terugblikken. ,,De klanten moesten even
wennen, maar zijn nu erg blij dat
we naast ons grote assortiment
aan boeken en tijdschriften, veel
andere artikelen verkopen, zoals wenskaarten, kantoorartikelen, kleur- en knutselspullen
van Crayola, cd’s en dvd’s, tabak,
staats- en krasloten. Ook hebben
we een DHL-punt in huis voor het
ophalen en versturen van pakketten. Nu het ANWB kantoor gaat

sluiten wordt ook het assortiment
reisboeken sterk uitgebreid.’’ Paul
geeft aan dat hij en zijn ervaren
team service voor de klant hoog
in het vaandel heeft staan. ,,Goed
naar de klant luisteren en moeite doen om de klantwens te volbrengen is dan ook het credo van
de medewerkers. Wij merken dat
onze klanten dit erg waarderen.’’
Via www.readshop.nl kunt u uw
boeken en kantoorartikelen bestellen en ophalen in de winkel.
Erg handig, want je hoeft dus niet
thuis te blijven om het pakje te
ontvangen.
U bent van harte welkom bij The
Read Shop aan het Marktplein
33 in IJmuiden, telefoon 0255-51
3144 of ijmuiden@readshop.nl.

Velsen-Zuid - Houten wanden,
kroonluchters en een knisperende open haard. Liefhebbers
van lekker eten in een sfeervolle
ambiance voelen zich snel thuis
in Restaurant The Lodge. Hier
bereiden de koks de lekkerste gerechten met een culinair
randje, maar ook maaltijden om
stevige trek te stillen. The Lodge
is gevestigd in SnowPlanet.
Tot 31 maart 2015 kan iedereen voordelig kennismaken met
The Lodge. Tegen inlevering van
de bon in deze krant bedraagt
de prijs voor een 3-gangerdiner voor 2 personen slechts 25
euro. Dat is 12,50 euro per persoon! Op de menukaart staan
gerechten die voor ieder wat
wils bieden. Gasten van The
Lodge hebben de keuze uit verschillende vis- en vleesgerechten die door de koks met veel
passie worden bereid in de
prachtige open keuken van het
restaurant. Uiteraard is bij het
samenstellen van de menukaart
ook aan vegetariërs gedacht.
Het bedienend personeel advi-

seert graag over de bijpassende wijnen.
Een tafel reserveren in The
Lodge kan via 0255-545848.
Het restaurant is geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag.
Na 1 mei zijn The Lodge en het
aangrenzende terras zeven dagen per week geopend. Zie ook
www.snowplanet.nl.

WBV stopt met verkoop
eengezinswoningen Voordelig dineren bij
Restaurant The Lodge
IJmuiden - Woningbedrijf Velsen heeft besloten geen eengezinswoningen meer te verkopen.
De reden is dat de corporatie het
aantal woningen dat echt geschikt is voor gezinnen met één
of meer kinderen niet verder wil
laten dalen. De eengezinswoningen die vrijkomen worden vanaf
dinsdag 27 januari weer te huur
aangeboden op Wonen in Velsen
aangeboden.
In 2009 is Woningbedrijf Velsen
gestart met de verkoop van eengezinswoningen. In de afgelopen
zes jaar zijn er 110 eengezinswoningen verkocht. De verkoop van
woningen gaf de huurders en andere inwoners van Velsen meer
keuze bij het vinden van een woning. Uit de verkopen bleek dat
vooral starters interesse hadden
voor deze woningen. Dat paste bij de wens om jonge mensen
een kans te bieden. Daarnaast
leverde het Woningbedrijf Velsen
geld op voor het bouwen en onderhouden van woningen.
De primaire taak van een corporatie is het bieden van sociale huurwoningen. Voor Velsen en zeker ook voor IJmuiden
geldt dat het belangrijk is gezin-

nen met kinderen een goede woning te bieden zodat zij in Velsen willen en kunnen blijven wonen. Op basis van deze uitgangspunten heeft Woningbedrijf Velsen de voorraad woningen tegen
het licht gehouden. De conclusie
is dat door de verkoop het aantal
eengezinswoningen lager wordt
dan gewenst.
De eengezinswoningen die nu
vrij komen, worden vanaf volgende week weer aangeboden op
Wonen in Velsen. Iedereen die ingeschreven staat, kan hier op reageren. Omdat de woningen uit
de verkoop zijn gehaald om de
voorraad voor gezinnen op peil
te houden, worden deze woningen met voorrang aangeboden
aan gezinnen met één of meer
kinderen.
Woningbedrijf Velsen blijft wel
appartementen verkopen. Mogelijk wordt het aantal complexen
waarvan de vrijgekomen appartementen worden verkocht uitgebreid. Is dat het geval, dan worden de huidige huurders daar als
eerste over geïnformeerd en krijgen zij de gelegenheid het appartement waar zij wonen te kopen.
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Regio - Sinds deze maand is het
eindelijk mogelijk zich in Nederland op te geven als testpersoon
voor het eerste hoortoestel voor
zeer slechthorende mensen dat
te gebruiken is met de iPhone.
Het gehoorapparaat met krachtige versterking is speciaal ontwikkeld voor grote gehoorverliezen. Geen onhandige kastjes
of apparaten met snoeren gebruiken, maar een prachtig geluid direct in de oren, zelf aan
te passen met de app. De toestellen kunnen per GPS-locatie
worden ingesteld, zodat men altijd het juiste programma heeft.
Bellen met familie en vrienden,
muziek streamen en met de navigatie in de auto duidelijk verstaanbaar op de plaats van bestemming aankomen; dat is dan
mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met HoorCare in Santpoort-Noord 0235395280 of HoorCare in Heemskerk 0251- 234167. Direct opgeven als testpersoon is ook mogelijk via www.hoorcare.nl/power-hoortoestel.

Aikido-lessen
in IJmuiden
IJmuiden - Op 10 februari opent
Aikido Kennemerland een nieuwe vestiging voor Aikido-lessen in IJmuiden. De lessen zullen plaatvinden in Gymzaal Willembeek, Willemsbeekweg 80a.
Aikido IJmuiden oprichter Hans
Boersma: ,,Aikido is een Japanse
vechtsport waarbij je de kracht
van de tegenstander gebruikt.
Bij Aikido hebben we een open
houding en proberen we een
mogelijk conflict altijd te vermijden. Indien een aanval onvermijdbaar is proberen we de niet
agressieve ‘mindset’ vast te houden om de tegenstander te overmeesteren met een worp en/
of klem. ‘Ai’ in het woord Aikido
is Japans voor harmonie en dit
staat centraal in iedere les.”
Om kennis te maken met Aikido biedt Aikido IJmuiden een introductiecursus aan van vier weken (eenmalig 30 euro) waarna er besloten kan worden lid te
worden.
Aikido IJmuiden valt onder Aikido Kennemerland onder leiding
van Hans Boersma, 3e dan Aikido en leerling van Wilko Vriesman en Christian Tissier. Leden
van Aikido Kennemerland kunnen onbeperkt trainen bij alle locaties in Haarlem, Heemskerk, Velserbroek en IJmuiden.
Zie ook www.aikidokennemerland.nl.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Rabobank
verhuist naar
Kennemerlaan

IJPOS maakt zich sterk
voor nieuwe zeesluis
IJmuiden - Mooie woorden
vorige week vrijdag tijdens de
overhandiging van het IJPOS
bidbook aan wethouder van
economische zaken Arjen
Verkaik. In het bidbook presenteren de samenwerkende IJmuidense havenbedrijven zich aan de overgebleven
drie aannemerscombinaties
voor de bouw van de nieuwe
zeesluis.
In zijn speech benadrukte voorzitter John Apeldoorn van IJmuiden Port & Offshore Services dat
het bidbook beantwoordt aan de
ambitie van IJPOS om de haven
van IJmuiden op de kaart te zetten. ,,Hier in de haven hebben wij
veel te bieden. Onze samenwerking op één vierkante kilometer
en verscheidenheid aan specialismen maakt ons tot een interessante partner voor grote maritieme projecten als de zeesluis.
Sinds het ontstaan van IJPOS
in 2013 dragen we dit op allerlei manieren uit. Uiteindelijk

gaat het ons om toename van
de werkgelegenheid in de haven van IJmuiden. ,Door bundeling van krachten, delen van
kennis en de oprichting van een
gezamenlijk communicatieplatform zijn we hard op weg die belofte waar te maken. Het elkaar
gunnen van opdrachten speelt
een belangrijke rol in die samenwerking. Doordat ondernemers elkaar de bal toespelen,
komen mooie gezamenlijke projecten van de grond. Wat dat betreft zijn we allemaal ambassadeur van IJPOS.”
Wethouder Arjen Verkaik die het
door Mieke de Jong en Harrie
van Wees vervaardigde bidbook
glunderend in ontvangst nam,
gaf aan dat de samenwerking in
de haven van IJmuiden hem als
wethouder heel tevreden stemt.
Helemaal als die samenwerking
ook resulteert in groei van de
werkgelegenheid. Wellicht dat
IJPOS nu ook in Verkaik een ambassadeur heeft gevonden? Zie
ook www.ijpos.nl.

BC Velsen 2 kampioen
IJmuiden - Vorige week donderdag is het tweede team van
Badmintonclub Velsen kampioen geworden. Ze hebben donderdag met maar liefst 6-2 van
de nummer twee in de poule
gewonnen en werden daarmee
overtuigend kampioen. Het team

gaat het komende jaar een klasse hoger spelen en komen dan
uit in de 1e klasse district. Een
mooie prestatie van dit jeugdige
seniorenteam. Het team bestaat
uit Jesper Garrelts, Laura Kaasenbrood, Lisa Spruijt en Jordi
Loogman.

IJmuiden - Rabobank IJmond
verhuist in maart haar kantoor in IJmuiden van de Dokweg naar de Kennemerlaan.
Klanten stellen andere eisen
aan de dienstverlening van de
bank en ook aan de vestigingen. Daarom evalueert Rabobank IJmond regelmatig haar
kantorennetwerk en past dit
waar nodig aan. Op 2 maart
2015 wordt de vestiging aan
de Kennemerlaan in IJmuiden
geopend. In 2012 hebben Rabobank en BK Groep geruild
van pand. Rabobank is destijds verhuisd naar de Zadelmakerstraat in Velserbroek en
BK Groep naar het pand aan
de Dokweg in IJmuiden. Om
de vaste plek voor klanten aan
de Dokweg te behouden dient
een gedeelte van het pand als
kantoor van Rabobank IJmond.
,,De veranderende bancaire
behoeften van klanten en het
feit dat de huidige locatie aan
de Dokweg ver van het centrum en daarmee ver van onze
klanten ligt, heeft ons gebracht
tot de keuze om te verhuizen”,
aldus directievoorzitter Jakob
Klompien.
Rabobank begrijpt dat de behoefte aan het bezoeken van
een bankvestiging per klant
verschilt. In overleg met haar
ledenraad en relaties is er gezocht naar een nieuwe locatie
om klanten in IJmuiden maar
ook in Driehuis en VelsenZuid zo goed mogelijk te blijven bedienen. Een nieuwe plek
is gevonden: in het centrum en
dicht bij de klanten. Het kantoor aan de Dokweg wordt ingeruild voor een pand op de
hoek Kennemerlaan en Moerbergplantsoen. De voorbereidingen zijn getroffen en de verbouwing is in volle gang. De
nieuwe vestiging aan Kennemerlaan 63 te IJmuiden wordt
op maandag 2 maart geopend.
Klanten en niet-klanten kunnen na het maken van een afspraak op het nieuwe kantoor
terecht voor een gesprek met
één van onze adviseurs. Voor
overige bankzaken kunnen
klanten gewoon binnenlopen.
Er is onder andere een geldautomaat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en
een sealbagautomaat voor zakelijke klanten. Meer informatie en openingstijden zijn vanaf maart te vinden op rabobank.nl/ijmond. Met de komst
van het nieuwe kantoor aan de
Kennemerlaan zal de vestiging
aan de Dokweg sluiten. Op vrijdag 27 februari kunnen klanten voor het laatst het kantoor
bezoeken. Aansluitend zal dat
weekend de verhuizing plaatsvinden. Klanten kunnen vanaf maandag 2 maart 12.00 uur
hun bankzaken regelen bij het
nieuwe kantoor aan de Kennemerlaan.

Clipperbrik Morgenster
deze zomer in IJmuiden
IJmuiden - De Morgenster
lijkt net een stoer piratenschip.
Haar thuishaven is Den Helder. Toch domineert ze nu, tot
eind januari, de schilderachtige contouren van het dorpje Spaarndam. Dat komt omdat
Marian en Harry Muter, die de
Morgenster exploiteren, zojuist
grootouders zijn geworden en
dan is het handig en leuk om
een beetje in de buurt van het
kleinkind te zijn. Dit kind woont
op de plek waar de Morgenster gedurende een flink aantal jaren werd opgebouwd. Den
Helder werd de thuishaven van
de Morgenster wegens gunstige ligging, beschikbaarheid
van ligplaats, voorzieningen en
door de jaren opgebouwd netwerk van bedrijven en alleraardigste vrijwilligers.
Marian en Harry Muter zijn van
oorsprong IJmuidenaren. Marian’s moeder is Dien Webbe, die
zo’n 65 jaar geleden nog met
het spreekwoordelijke ‘Paard
van Webbe’ groenten en fruit
uitventte.
Met de Morgenster komen ze
van de zomer weer eens langs
IJmuiden in het weekend voorafgaande aan Sail Amsterdam.
Dan wordt er in hier alvast een
voorschot genomen op de fees-

telijkheden. Het aardige van de
PreSail IJmond is het geheel eigen karakter. Waar in Amsterdam vooral het krioelen van de
duizenden kleine bootjes rondom de Tall Ships de sfeer zo bijzonder maken, is er in IJmuiden
vooral de ruimte en de echte
pekelzee. En daarmee de mogelijkheid om vaartochtjes te
maken waarbij we met het zeiltuig ook flink uit kunt pakken.
Bedrijven en organisaties kunnen het schip huren voor een
vaartocht of een receptie/feestje afgemeerd aan de kade. Ook
organiseert De Morgenster
rondvaarten waaraan het publiek deel kan nemen. Op zee
voor IJmuiden valt best wat te
zien. Flinke windmolenparken
en een groot ankergebied met
schepen, die je vanaf het strand
niet eens kunt zien. Daar zullen tegen die tijd vast van die
flinke Russische viermasters bij
zijn die daar wachten op Sail. Er
worden dit jaar meer dan gebruikelijk groot aantal windjammers uit verre landen verwacht.
PreSail IJmond is van zaterdag
15 tot dinsdag 18 augustus. Op
19 augustus is de Sail In van
IJmuiden naar Amsterdam. Zie
ook www.zeilbrik.org.

Gezelligste winkels van Velsen

Pasta Casa en Mara
Home Decorations

Velsen – Bij de verkiezing van de Gezelligste Winkel hebben Pasta Casa aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord en Mara Home Decorations aan Plein 1945 in IJmuiden de meeste stemmen in Velsen
gekregen. Pasta Casa kreeg de meeste stemmen, 85 en een eindcijfer van 9,38. Mara Home Decorations was een goede tweede met 52
stemmen en een waarderingscijfer van 9,46.
Bij de verkiezing konden klanten tot 9 januari vier rapportcijfers geven: voor sfeer, klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteitsverhouding en
medewerkers. Dinsdagavond was er in Brasserie-zaal Wildeman een
feestelijke bijeenkomst om de winnaars in het zonnetje te zetten.
De twee winkels gaan nu door voor de verkiezing Gezelligste Winkel
van Noord-Holland. Om die ronde goed door te komen kan men van
5 februari tot 23 februari opnieuw stemmen.
Zie ook www.gezelligstewinkel.nl of kijk op Facebook of Twitter.
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Stormvogels wint cruciaal
duel tegen De Kennemers
IJmuiden - Tegen De Kennemers in Beverwijk heeft Stormvogels heel goede zaken gedaan
door met 0-1 te winnen. Door deze verdiende overwinning hebben de IJmuidenaren de onderste plaats overgedragen aan
Elinkwijk en staan nu twee punten achter op SO Soest en De Foresters.
Zonder spits Patrick Krop, maar
met in de verdediging de solide spelend en 18-jarige Glenn
Bruinsma trad de formatie van de
aan het eind van dit seizoen vertrekkende trainer Dick-Jan Ente
met ‘opgestropen’ mouwen aan
tegen het team van Richard Plug,
die eveneens vertrekt.
Binnen een kwartier scoorde
Stormvogels een zuiver doelpunt.
De balvaste Etkin Zivkara ontving,
niet in buitenspelpositie staande, een dieptepass en passeerde
doelman Van Egmond. Echter, de
IJmuidense grensrechter K., met

duidelijk een Beverwijkse bril op,
gooide heel onsportief zijn vlag
omhoog. Na bijna een half uur
verscheen Frank Commissaris alleen voor Stormvogels-doelman
Danny Adrichem, die met een
katachtige reactie de bal van zijn
voeten plukte. Op slag van rust
zag Jurjen Dikker aan de andere kant zijn schot, op het moment
dat de Beverwijkse goalie uit positie was, geblokt worden door
een De Kennemers-verdediger.
Toch stond Jurjen Dikker twee
minuten in de tweede helft aan
de basis van het enige doelpunt
van het spannende duel. Met
een paar sublieme passeerbewegingen zette hij een paar tegenstanders op het verkeerde been,
passte vervolgens op Erik Homan
die op zijn beurt Yves Wirjosemito een niet te missen kans bood,
0-1.
Na deze openingstreffer bleef
Stormvogels het betere van het

spel houden en om de score uit
te breiden, ontbrak hen het geluk.
Voor Bastiaan Scholten werd het
binnen tien minuten tot tweemaal
aan toe geen ‘latje’, maar ‘paaltje’
schieten door precies op dezelfde
paal en plaats te mikken.
De Kennemers deed er daarna
van alles aan om de gelijkmaker
op het scorebord te krijgen, maar
de IJmuidense verdedigers, met
daar achter een subliem acterende doelman Danny Adrichem, gaf
geen krimp. Door deze overwinning heeft Stormvogels de laatste
plaats overgedragen aan Elinkwijk. Zondag 1 februari is VVIJ de
tegenstander in IJsselsteijn.
Stormvogels zaterdag versloeg
Alliance’22 met 5-2. Doelpuntenmakers: Rick Kluijskens (twee
maal), Patrick Pronk, Sven Engels
en Tim Binkhorst. Op de fiets gaat
het team zaterdag 31 januari naar
Bloemendaal om aldaar tegen het
team van die naam aan te treden.

Looij Technisch Jeugdcoördinator Stormvogels
IJmuiden - Met ingang van
het seizoen 2015/2016 keert
ook Marcel Looij terug bij
Stormvogels. Twee jaar geleden verruilde hij als trainer
Stormvogels 2 voor een mooi
avontuur bij Schoten. Een kampioenschap later keert Marcel
terug en gaat hij de rol van
technisch jeugdcoördinator/
hoofd opleidingen vervullen.
Zijn affiniteit ligt bij het jeugdvoetbal. Marcel is al jaren scout
voor AZ en heeft ook al eerder
veel met jeugdvoetbal gedaan.
Bij Stormvogels 2 heeft hij laten
zien geweldig goed om te gaan

met het opleiden en begeleiden van jonge spelers. Daarnaast toont Marcel zich een
prima organisator met drive en
initiatief. Al die eigenschappen
bij elkaar waren voor het bestuur van Stormvogels en haar
technische commissie aanleiding Marcel te polsen voor deze rol. Deze rol komt vrij omdat Jelle Anker, na jaren van
trouwe dienst, zijn bakens wil
gaan verzetten naar andere activiteiten die qua tijdsbesteding
meer passen bij zijn directeurschap bij Meday uitzendbureau. De insteek is dat Marcel

doorgaat op de weg die door
Jelle en de jeugdcommissie is
ingezet. Met plezier als basis wil Stormvogels de jeugdopleiding in de breedte verder
laten groeien en daarnaast de
opleiding nog meer te verbeteren waarbij de talenten uiteindelijk zullen doorstromen
naar de zondag 1 en zaterdag
1. Stormvogels verheugt zich
op de terugkeer van Marcel
Looij, een voetbal liefhebber in
hart en nieren die perfect past
om samen met velen te werken
aan een fraaie toekomst voor
Stormvogels.

Velsen verslaat Assendelft

Velsen - In de eerste wedstrijd na
de winterstop was het de vraag of
de teams hun vorm van daarvoor
konden vasthouden. Velsen had de
vorige zondag nog zeer verdienstelijk gespeeld tegen het in de
hoofdklasse uitkomende Chabab.
Gezien het weer werd dit duel dan
weliswaar op het kunstgras afgewerkt, de 3-1 overwinning was zeker verdiend. Tegen Assendelft, de
tegenstander van vandaag, moest
dus ook met knap spel een goed
resultaat mogelijk zijn. In de eerste twintig minuten was dat niet te
merken. Assendelft was agressiever en had mede daardoor het be-

tere van het spel en ook de meeste kansen op een voorsprong. Gelukkig was Randy vandaag in goeden doen en hij ranselde de bal
telkens zijn doel uit. Langzamerhand vocht Velsen zich terug in
de wedstrijd en kwam meer in het
spel voor. Aan het einde van de
eerste helft waren de rollen omgedraaid en had Velsen duidelijk
meer kans op een doelpunt. Verder dan een afgekeurde goal (wegens vermeend buitenspel) kwam
het niet. Na de rust was het geheel
Velsen dat de dienst uitmaakte. Al
na twee minuten kopte Steven van
Wees de bal in na een mooie aan-

val. Het zelfvertrouwen groeide en
het spel werd steeds beter. Assendelft werd op eigen helft teruggedrongen en kwam slechts sporadisch in de buurt van de keeper
van Velsen. Na een prachtig afstandsschot van Tim Groenewoud,
die de bal via de paal in het doel
krulde, was het eigenlijk al bekeken. Velsen zat op rozen en de ene
mooie aanval werd gevolgd door
de volgende. Gelukkig werden
de supporters nog verwend met
twee schitterende doelpunten van
Ronnie Nolles, waardoor de eindstand (4-0) uiteindelijk op het bord
stond.

Kroes nieuwe trainer
Stormvogels zondag
IJmuiden - Met ingang van het
seizoen 2015/2016 is Jeroen
Kroes de nieuwe trainer van de
zondagselectie van Stormvogels.
Hij gaat deze klus samen oppakken met Hajo Hendriks. Jeroen
komt uit Assendelft en is nu trainer van Monnickendam zaterdag 1. Als voetballer was hij o.a.
actief bij ADO’20 en Telstar. Als
trainer beschikt hij over 22 jaar

ervaring , waarvan 9 jaar als trainer van seniorenteams. De leraar lichamelijke opvoeding beschikt, naast zijn voetbaltechnische achtergrond en diploma’s
over de juiste eigenschappen
om de ingezette ontwikkelingen
bij Stormvogels verder te brengen. Beide partijen zijn zeer enthousiast over de komende samenwerking.

Van Duijvenbode
trainer Waterloo
Driehuis - Bert van Duijvenbode gaat volgend seizoen aan de
slag bij vijfdeklasser Waterloo.
De voormalige speler van Telstar (149 wedstrijden) ziet de terugkeer bij de club in Driehuis

als een mooie uitdaging. ‘We zijn
van plan er een sportief en gezellig topjaar van te maken’, schrijft
hij op Facebook. Van Duijvenbode en Waterloo gaan een verbintenis aan voor één seizoen.

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl
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Lees de in deze krant opgenomen
50 Plus-Wijzer OP
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Twee Sociaal Wijkteams
erbij in gemeente Velsen
Deze maand komen er twee Sociaal Wijkteams bij in Velsen. Er
komt een Sociaal Wijkteam voor
Velsen-Noord & Velserbroek en
een Sociaal Wijkteam voor Driehuis,
Velsen-Zuid,
SantpoortNoord, Santpoort-Zuid en Spaarndammerpolder. U kunt daar terecht voor een steuntje in de rug
als het gaat om zaken als opvoeding, eenzaamheid, schulden, verslaving of de zorg voor een ander.

Deze teams zijn deskundig op het gebied van zorg, maatschappelijk werk,
welzijnswerk en wijkverpleging. 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 bestaande Sociaal
Wijkteams. Deze teams werken voor
Zee-en Duinwijk & IJmuiden-West
en voor IJmuiden-Noord & -Zuid.
Met de uitbreiding is er straks een
dekkend aanbod van Sociaal wijkteams in Velsen.
De Sociaal wijkteams zijn te bereiken via 088-8876970 en via contact@swtvelsen.nl. Ze zijn ook te bereiken via het algemene nummer van
de gemeente Velsen: 140255.

Start bouw Roos en Beek
Wethouder Vennik heeft de bouw
van het woonzorgcomplex aan de
Roos en Beeklaan in SantpoortNoord namens het college feestelijk ingeluid. Afgelopen donderdag 22 januari schroefde Vennik samen met een van de kopers
de eerste paal in de grond onder
aanwezigheid van vele kopers en
belangstellenden.

Groene omzoming
Tijdens de ontwikkeling kwam duidelijk naar voren dat het gebouw
een groene omzoming moet krijgen
van hoge kwaliteit. De locatie krijgt
dan ook een haag als omzoming en
op de gazons komen een groot aantal bomen met sierwaarde in bloei en
vorm. Ook langs de parkeergarage en
op de kopbebouwing aan de Roos en

Beeklaan is beplanting opgenomen
die in alle seizoenen aantrekkelijk
is. Aan de zijde van de J.T. Cremerlaan komen bij de aansluiting met
de aanliggende bosstrook berken. Zo
ontstaat samen met de straatbomen
die rondom aangeplant worden, een
groene representatieve omlijsting
van de locatie.
Verkoop
In 2014 is gestart met de verkoop
van de eerste 65 appartementen.
Hier was veel belangstelling voor.
Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in het tweede kwartaal van 2016 hun appartement betrekken. De ontwikkelende partij zal
naar verwachting spoedig starten
met de verkoop van de tweede fase.
(foto: gemeente Velsen)

Vrijwilligers in Velsen
Vrijwilligerswerk is belangrijk
voor de samenleving. Bijna iedereen heeft ermee te maken. Af
en toe een klusje doen voor een
buurvrouw of meegaan met ‘een
dagje uit’ of helpen in een verzorgingshuis.

Vrijwilligers zijn nodig in alle soorten en maten. Net als de mensen
die er dankbaar gebruik van maken.
Vrijwilliger worden? Ja graag! Of
zou u willen, dat iemand af en toe

iets voor u doet? Meld u! Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vragen aandacht voor het vrijwillig zorgen voor elkaar en hebben huis aan huis folders verspreid.
Daarin staan belangrijke contactgegevens over bij welke organisaties u zich kan melden.
De folder is ook te vinden op diverse plekken in Velsen, zoals in de publiekshal van het gemeentehuis en
bij Stichting Welzijn Velsen.

Werkbezoek Nova College
Op dinsdag 2 januari 2015 bracht het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan het Nova College in IJmuiden, waar leerlingen uit
het hele land een maritieme opleiding volgen. De aandacht van het college
richtte zich onder meer op de opleiding Allround Operationeel Technicus.
Op de foto ziet u de wethouders Baerveldt, Verkaik, Vennik, Te Beest en Bal
in een simulator. Daarin wordt de situatie op zee op levensechte wijze nagebootst. Zij werden ontvangen door Hans Snijders, voorzitter van het bestuur
van het Nova College (niet op de foto). ( foto: Reinder Weidijk)
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Calamiteitenbogen
Velsertunnel in gebruik
De zogeheten calamiteitenbogen op de knooppunten Beverwijk en Velsen zijn in gebruik
genomen. Deze nieuwe verbindingswegen maken het mogelijk
om via de Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel door een
ongeluk of onderhoud gestremd
is. Tweerichtingsverkeer in één
tunnelbuis is dus niet meer mogelijk.

In de Velsertunnel was het gebruikelijk om bij afsluiting van één tunnelbuis verkeer in beide richtingen
door de andere buis te leiden. Vanaf 2015 is dit om veiligheidsredenen niet meer toegestaan. Daarom
heeft Rijkswaterstaat calamiteitenbogen aangelegd, zodat het verkeer richting het zuiden gemakkelijker via de Wijkertunnel kan rijden en niet via Heemskerk en Rottepolderplein hoeft om te rijden.
Voor verkeer naar het noorden verandert er niets: dat kan gebruik maken van de wel beschikbare tunnelbuis van de Velsertunnel.
Open of dicht
Weggebruikers kunnen al op de
Velsertraverse op elektronische
borden zien dat de route via de calamiteitenbogen in gebruik is. Rond

Voortgang Oud-IJmuiden
de bogen zelf geven verschillende
verkeersborden aan of het verkeer
over de verbindingswegen moet rijden. De maximumsnelheid op de
bogen is 50 kilometer per uur.
Renovatie Velsertunnel
De calamiteitenbogen zijn tijdens
de renovatie van de Velsertunnel
in 2016 permanent open. Het is één
van de maatregelen van Rijkswaterstaat om het verkeer te laten doorrijden als de tunnel negen maanden dichtgaat. Meer weten over de
renovatieplannen of de bereikbaarheidsaanpak? Kijk op www.rijkswaterstaat/velsertunnel.

Milieudienst wordt
Omgevingsdienst IJmond
Vanaf 1 februari 2015 gaat Milieudienst IJmond, gevestigd in Beverwijk, verder onder de naam
Omgevingsdienst IJmond.

De naamswijziging heeft te maken
met de verbreding van het takenpakket. Hield de milieudienst zich oorspronkelijk bezig met louter milieu,
in de loop der jaren is zij zich ook
gaan richten op bouw-, drank en horeca en brandveiligheidsregels. Milieudienst IJmond voert op dit moment taken uit voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Hol-

land. Naast de controle van bedrijven beschikt de dienst over milieuspecialisten op het gebied van asbest,
bodem, veiligheid, geluid en flora en
fauna en is zij de motor achter Route
du Soleil: de startplek wanneer u interesse heeft in zonnepanelen.
Met de naamsverandering verandert
ook het algemene e-mailadres. Dat is
voortaan: info@odijmond.nl. Meer
info: www.odijmond.nl. De overige
contactgegevens, zoals telefoonnummers en bezoekadres, blijven hetzelfde.

De gemeente Velsen, BPD en de
woningbouwcorporaties Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen
werken samen aan de metamorfose van Oud-IJmuiden. Een bedrijventerrein transformeert hierdoor naar een dynamische buurt.
De woningmarkt trekt weer aan,
waardoor ook Oud-IJmuiden volop in beweging is

Er is een nieuwe situatieschets van
het Thaliaplein gemaakt. Het ontwerp voor het plein bestaat uit een
open gedeelte voor het Thaliatheater waar ruimte is voor een terras en
activiteiten zoals een markt. Aan de
westzijde is gekozen voor een meer
besloten karakter met een groene inrichting. Naast verlichting wordt het
plein ook voorzien van een elektravoorziening. Momenteel wordt gewerkt aan de definitieve uitwerking.
De gemeente heeft een explosieven-

onderzoek laten uitvoeren in Dok 12,
want Oud-IJmuiden maakte deel uit
van het spergebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is 100 ton puin
afgevoerd, maar gelukkig niets gevonden.
De woningen in Dok 3 zijn bijna
klaar, de oplevering is naar verwachting eind januari of februari. In Dok
10 bouwt de aannemer 27 appartementen en zal in februari starten met
de bouw van eengezinswoningen in
Dok 9. Er staan ook nog twee woningen te koop van de eerste fase in Dok
12. De verwachting is dat de woningen aan de noord- en zuidzijde van
Dok 9 en het tweede deel van Dok 12
nog dit jaar in de verkoop komen.
Meer weten? Kijk op www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/projecten/oudijmuiden-1.htm of volg het project
op
www.facebook.com/oudijmuiden.

Antikraakbieb tijdelijk
gesloten wegens verhuizing
De AntiKraakBieb in VelsenNoord is vanwege verhuizing tijdelijk gesloten.

Deze unieke bibliotheek, waar ruilhandel, verbondenheid en uitwisseling van kennis en informatie voorop
staat, verhuist naar een nieuwe locatie! Na een paar succesvolle maanden op de huidige locatie gaat de AntiKraakBieb over naar een nieuw
pand aan de Schoonoortstraat 25
in Velsen-Noord. De verwachting is
dat de bieb in week 6 zal worden heropend op het nieuwe adres. Houd
voor de juiste datum bibliotheekvelsen.nl in de gaten.
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Draag kandidaten voor!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen 2014?
Wie kunnen genomineerd worden?
• De individuele sporters die lid
zijn van een Velsense vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van een niet-Velsense vereniging.
• Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van een team dat
niet uit Velsen komt; de sporter
wordt dan individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens
team is, inclusief alle niet-Velsense leden.

De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw,
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),
Master (vanaf 40 jaar) en Trainer / Coach van het jaar 2014.
De winnaars worden bekendgemaakt op het Sportgala op vrijdag 10 april in het Thalia Theater.

Bent u of kent u iemand die - of
een team - aan onderstaande
voorwaarden voldoet? Neem dan
vóór 21 februari 2015 contact op
met Simon de Weers van afdeling Sportzaken van de gemeente
Velsen via 06-28302505 of e-mail
sweers@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen
haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen.
Er zijn zes categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, talent, master en trainer / coach.
Een deskundige jury bepaalt wie
de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 10
april a.s. in het Thalia Theater in
IJmuiden. De presentatie van het
Sportgala is in handen van Frank
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

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

Sika en Velsen zijn partners
Op donderdag 22 januari 2015 ondertekenden de gemeente Velsen
een overeenkomst van partnerschap met Sika Nederland. Dit bedrijf heeft de vloer in de sporthal
Zeewijk (De Ring) gerealiseerd en
gaat op meer vlakken met Velsen
samenwerken.

Sika gaat vanaf 2015 drie jaar lang
het jaarlijkse Sportgala van Velsen
ondersteunen. De naam van het be-

drijf wordt ook gekoppeld aan de
prijs voor de sportvrouw en sportman van het jaar. De duurzame relatie tussen Sika en Velsen is nu bekrachtigd in een overeenkomst van
partnerschap.
Op de foto de heren P. Nieuwpoort
en Wiljan Mossing Holsteyn van Sika, en in het midden de heer F. van
Geldorp, gemeente Velsen. (foto: gemeente Velsen)

Meldpunt Veilig Thuis
Het Steunpunt Huiselijk Geweld
(SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
werken sinds 1 januari samen .
De naam van het gecombineerde meldpunt is ‘Veilig Thuis’.
Dat is 24 uur per dag, 7 dagen in
de week bereikbaar via het gratis nummer 0800-2000.

Veilig Thuis is het meldpunt voor
alle vormen van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Veilig
Thuis: voor iedereen, kinderen,
volwassenen, ouderen, slachtoffer en pleger, die hulp nodig heeft
omdat ze niet in harmonie met elkaar samen leven. Je hoeft er niet
in te berusten, je kunt iets ondernemen met steun van Veilig Thuis.
Veilig Thuis biedt de helpende
hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.
Veilig Thuis biedt perspectief op
een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of
zonder elkaar.
Je kunt het centrale meldpunt gratis bellen voor advies of hulp. Na
het inspreken van de gemeente/
woonplaats word je direct door-

verbonden met Veilig Thuis in je
eigen regio. Je krijgt een medewerker aan de lijn, die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet
je verhaal op een rij, beantwoordt
vragen en geeft advies. Ook kijkt de
medewerker samen met jou of er
professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is.
Als je twijfelt, bel dan anoniem
voor advies. Want anders gebeurt
er niets en gaat het geweld gewoon
door. Je kunt ook kijken op de website www.vooreenveiligthuis.nl.
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Voorverkoop fase 5a
Stadspark start binnenkort
Binnenkort start de voorverkoop
van de woningen uit fase 5a van
het Stadspark in IJmuiden. Het
gaat om 24 eengezinswoningen
van diverse types.

De woningen liggen in het groene en glooiende Stadspark. Dichtbij alle voorzieningen zoals winkels, scholen, zorgvoorzieningen en
sportscholen, als ook op steenworp

afstand van het strand en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
De woonoppervlaktes variëren van
110 tot 120 m2 . Elke woning heeft
drie slaapkamers met de mogelijkheid tot het realiseren van extra kamers op de tweede verdieping. Interesse ? Meld u aan via www.stadspark-ijmuiden.nl. U wordt dan op
de hoogte gehouden van alle nieuwe
ontwikkelingen!

Ichthus-leerlingen
denken mee over afval
Ruim honderd brugklasleerlingen van het Ichthus Lyceum
in Driehuis hebben, als kennismaking met de doorstroomrichting Technasium, afgelopen maanden gedacht over afvalscheiding bij hoogbouwwoningen. De zogeheten knopjesmachine van Mink Weel, Maudy
Weber, Danae Schneider en Larissa Bottelier werd uiteindelijk
verkozen tot de meest innovatieve oplossing.

Huishoudelijk afval bevat nog
veel waardevolle materialen die
geschikt zijn voor hergebruik of
recycling. De gemeente Velsen
en afvalinzamelaar HVC vroegen daarom de leerlingen van het
Technasium mee te denken.
De leerlingen kregen vooraf een
rondleiding bij HVC en een presentatie over scheiding van huishoudelijk afval. Vervolgens gingen
ze in groepjes een aantal weken
aan de slag om flatbewoners te stimuleren hun afval beter te scheiden, zodat zo weinig mogelijk restafval overblijft. Waarom specifiek
flatbewoners? Deze huishoudens
beschikken over minder inpandige ruimte en hebben ook geen

aparte container voor groente en
fruit.
Knopjesmachine
De kinderen hielden enquêtes bij
de flatbewoners, brachten de problemen in kaart en bedachten creatieve oplossingen. Twee teams
van vier leerlingen drongen door
tot de finale en mochten hun ideeen presenteren aan de jury met
daarin wethouder Floor Bal en
Dion van Steensel (directeur bij
HVC). De eindproducten zijn beoordeeld op bruikbaarheid, originaliteit en aanpak. Het team van
Mink, Maudy, Danae en Larissa
ontwierp een ‘Knopjesmachine’
die op elke flatverdieping het afval
van bewoners keurig sorteert. De
tijd zal uitwijzen of deze ontwerpers in de dop hun idee in de toekomst toegepast zien.
Op de foto van links naar rechts:
Arnoud Kik (HVC), Larissa Bottelier, Maudy Weber, Danae Schneider, Dion van Steensel (HVC) en
Mink Weel, Floor Bal (wethouder gemeente Velsen) en de winnaars van de tweede prijs: Anna
Vernooij, Sophie Bosch, Evy Borghardt, Myrrith Molenaar. (foto:
Reinder Weidijk)

Gezelligste winkels 2015
Pasta Casa in de Hoofdstraat
Santpoort-Noord en Mara Home
aan Plein 45 in IJmuiden zijn gekozen tot de gezelligste winkels
van Velsen in 2015. Dat werd afgelopen dinsdag gevierd in cafébrasserie De Wildeman in Santpoort-Noord.

Arjen Verkaik, wethouder Economische zaken, feliciteerde de winnaars. Ook ging hij met de genomineerden in gesprek over de vraag:
hoe houden we de detailhandel gezellig en hoe maken we deze toe-

komstbestendig? Daarbij gaf HansHugo Smit, expert op het gebied van
winkelgebiedsontwikkeling,
een
toelichting op de belangrijkste actuele winkelontwikkelingen.
De winnende winkels van iedere
gemeente mogen door naar de finaleronde, die plaats vindt van 5 februari tot en met 23 februari 2015.
In de finaleronde wordt gestreden
om de provinciale titel en de landelijke titel van de Gezelligste Winkel
van Nederland. (foto: Reinder Weidijk)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 17
januari 2015 tot en met 23 januari 2015 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kromhoutstraat 54 0023, legaliseren tussenverdieping ((21/01/2015)
1062-2015
;
Kruitenstraat 7 en 19, verbouwen
kantoorruimte tot shortstay hotelkamers en wijzigen kozijnen
(23/01/2015) 1108-2015;

Griftstraat 12, plaatsen dakopbouw
(23/01/2015) 1105-2015;
Griftstraat 10, plaatsen dakopbouw
(23/01/2015) 1121-2015.

Velserbroek
Linie 17, slopen steiger en plaatsen
nieuwe steiger (21/01/2015) 10662015.

Driehuis
Wolff en Dekenlaan 25, kappen
boom (20/01/2015) 1047-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen 6
bomen (19/01/2015) 836-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
IJmuiden
3e Rijksbinnenhaven, plaatsen van
vier meerpalen inclusief loopbrug
en trap (04/11/2014) w14.000539.
Santpoort-Noord
Bloemendaalsestraatweg
28a,
oprichten garage (26/11/2014)
w14.000591.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een

voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook
een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit
is tussen haakjes vermeld.

bord
(reclame)(27/01/2015)
w14.000630;
Nachtegaallaan 15, plaatsen dakopbouw (27/01/2015) w14.000641.
Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Banjaertstraat 1, dichtmetselen garagedeur (23/01/2015) w14.000613.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

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

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 6, kappen twee bomen (23/01/2015)
w14.000635;
Bloemendaalsestraatweg
152a,
wijzigen voorgevel bovenwoning
(27/01/2015) w14.000551.

IJmuiden
Planetenweg ong., plaatsen bouw-

Velsen-Zuid
Rijksweg 136,

plaatsen

(27/01/2015) w14.000622.

beeld

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 februari 2015 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein
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Besluiten (vervolg)
1 te IJmuiden. Tevens is het besluit
in te zien op www.velsen.nl via het
menu: direct naar/ meer nieuws/
besluiten en vergunningen en via
www.ruimtelijkeplannen.nl
onder NL.IMRO.0453.OM0023ZEEWIJKPLEI1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze hebben inge-

diend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met
ingang van de dag na die waarop dit
besluit ter inzage is gelegd een ge-

motiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onver-

wijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voorwaarde
is wel dat ook beroep is ingesteld.
Het betreft:
IJmuiden
Zeewijkplein 121 9000, vervangen
van een geldkiosk (w13.000514)

Van een papieren naar een digitaal aanslagbiljet
Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van internetbankieren om facturen, aanslagen en waardedocumenten digitaal aan te leveren.

De gemeente Velsen biedt haar inwo-

ners de mogelijkheid om de gemeentelijke 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 aanslag wordt 7 jaar bewaard binnen uw

internetbankieren.
Op het aanslagbiljet kan het volgende zijn opgenomen: uw WOZ-beschikking, 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.velsen.aanmeldenvoorfinbox.nl vóór 5
februari 2015.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel.

Van Rijswijkstraat 58, 1951 XJ VEL-

SEN-NOORD
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Bik- en Arnoldkade 50, 1975 CJ
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