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Velsen - Weggebruikers
kunnen dankzij tien nieuwe 3D-filmpjes nu al virtueel over de omleidingsroutes rond de Velsertunnel rijden.

Tegen inlevering van deze bon

Halkade 27, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796
7 dagen per week geopend

✁

Virtueel rondrijden
over omleidingsroutes
De virtuele routes leiden
over alle tijdelijke wegen die
vanaf de sluiting van de tunnel op 14 april in gebruik zijn.
Rijkswaterstaat wil weggebruikers zo een handje helpen om vertrouwd te raken
met de nieuwe situatie.
De video’s zijn te bekijken
via de website van Rijkswaterstaat. Daar staan ook
routekaarten op van de verschillende omleidingen, met
per route informatie over de
verwachte hinder.
Op vrijdag 15 april gaat de
Velsertunnel om 21.00 uur
negen maanden helemaal
dicht. De virtuele omleidingsroutes geven een goe-
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de indruk van hoe de situatie vanaf die datum is. De
wegen, de omgeving en
de verkeersborden zijn levensecht in de 3D-simulatie weergegeven, zoals de
verbindingswegen tussen
de N208/A22 en A9 en de
twee extra tijdelijke rijstroken bij de Wijkertunnel. Wegen die er nu dus nog niet

✁
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zijn, maar voor de renovatie
gereed zijn.
Met de video’s wil Rijkswaterstaat mensen maximale
duidelijkheid geven over de
routes die ze gaan rijden. Zo
kan iedereen voorbereid de
weg op als de tunnel vanaf vrijdag 15 april voor lange tijd helemaal dicht is. Zie
ook www.rws.nl.

Aandacht voor pesten
IJmuiden - Vorige week
vrijdag hadden de leerlingen van groep 8 van basisschool De Vuurtoren een
fantastische dag.
Juf Debbie had in september een brief geschreven
naar ‘Make My Day’, een organisatie die samen met de
Stichting Aandacht voor Pesten een vuist wil maken tegen pesten op scholen. De
brief, met daarin een motivatie waarom juist deze leerlingen een MakeMyDay-event
verdienden, sprak zó aan dat
De Vuurtoren uit meer dan
100 scholen in heel Nederland werd geselecteerd.
Groep 8 kreeg vrijdag de
kans om het gedrag ten opzichte van elkaar en anderen
eens kritisch te bekijken en
wellicht te veranderen. Onder
leiding van breakdancer Justen Beer, bekend als winnaar
van het televisieprogramma Everybody Dance Now
en voormalig NBA-basketballer Henk Pieterse geno-

RKZ opent tijdelijk
polikliniek in IJmuiden
IJmuiden - Het Rode
Kruis Ziekenhuis opent
tijdelijk een polikliniek
in IJmuiden. Dat gebeurt
om de problemen door
de sluiting van de Velsertunnel het hoofd te
kunnen bieden.
ten de leerlingen van geweldige en energieke clinics op
eigentijdse muziek. Tijdens
deze clinics draaide het niet
alleen maar om het sportieve
en muzikale aspect. Gedurende de hele dag werd veel
gesproken over pesten en de
gevolgen van pesten. Leerlingen waren open en eerlijk naar elkaar. Er werd veel
met elkaar gelachen maar

ook gehuild. De dag stond in
het teken van respect, eerlijkheid, sportiviteit en samenwerking. Met zijn 2.11
meter en zijn indrukwekkende verhaal heeft vooral Henk
Pieterse heel veel indruk gemaakt op groep 8. Het kan
niet anders dan dat hier wijze levenslessen geleerd zijn!
Meer weten? Zie ook www.
aandachtvoorpesten.nl.

De polikliniek komt in het
nieuwe gezondheidscentrum op Plein 1945, waar
tevens huisartsenpraktijk
Reiding, verloskundigenpraktijk IJmuiden en het
medicijnenafhaalpunt van
de apotheken Ledeboer en
Kuylman zijn gevestigd. De
specialismen die hier vanaf
4 april spreekuur houden
zijn anesthesiologie, chi-

rurgie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, longgeneeskunde,
neurochirurgie,
neurologie, orthopedie en
plastische chirurgie. Tevens
kunnen patiënten eenvoudige radiologische onderzoeken laten uitvoeren en
bloed af laten nemen.
Bepaalde
zorgactiviteiten kunnen alleen in het
ziekenhuis worden uitgevoerd, zoals het maken
van een MRI-scan, diverse functieonderzoeken, fysiotherapie, podotherapie
en uitgebreide radiologische onderzoeken. Zie ook
www.rkz.nl.
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IJmuiden - Heeft u regelmatig pijn in de kuiten bij wandelen? Nemen deze klachten af als u stilstaat? Herkent u na wandelen dat uw
sokken een afdruk in uw onderbeen maken? Valt het u
op dat bij koude weersomstandigheden dit sneller optreedt? Merkt u dat stilstaan
ervoor zorgt dat de klachten verdwijnen? Dan heeft u
mogelijk last van vaatstoornissen in het been. Met een
duur woord heet dit claudicatio intermittens ofwel ‘etalagebenen’.
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen
Om spieren te gebruiken is
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In
er zuurstof nodig. Dit wordt
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij
door uw bloedvaten (de slagaders) aangevoerd. Aderververschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook
kalking zorgt ervoor dat uw
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten
bloedvaten nauwer worden.
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via
Deze vernauwing zorgt voor
www.facebook.com/velsertunnel.
een verminderde aanvoer
van bloed en dus van verminderde zuurstof naar de beenspieren. Hierdoor ontstaat de
pijn bij het lopen. Als u stilstaat, komen de spieren tot
rust en nemen de klachten
Dat is een begrijpelijke vraag, want de tunnel wordt natuur- weer af.
lijk niet voor niets gerenoveerd. Gelukkig is het antwoord
Wetenschappelijk onderzoek
heel duidelijk: ja. De Velsertunnel is veilig voor alle 65.000
heeft recent aangetoond dat
auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen die dagelijks
looptraining onder leiding
door de tunnel rijden.
van een speciaal opgeleide fysiotherapeut, zeer goede resultaten geeft. 7 van de
Intensief onderhoud
10 patiënten met etalagebeDe Velsertunnel is met zijn leeftijd van bijna 60 jaar de
nen kunnen door deze loopoudste snelwegtunnel van Nederland en heeft zo zijn aandachtspunten. Daarom gaat de tunnel vanaf 15 april 2016
negen maanden dicht voor een grootschalige renovatie.
Tot die tijd zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de tunnel veilig
blijft en dat alle installaties en systemen goed werken. Zo
staat de Velsertunnel onder een verscherpt inspectie- en
onderhoudsregime: Rijkswaterstaat voert meer inspecties tientallen per maand - en intensiever onderhoud uit aan de
Velserbroek - Villa Westend
tunnel.
staat op zaterdag 12 maart
weer in het teken van de jaVeiligheid voorop
ren negentig. Dan vindt de
Extra aandacht krijgen daarbij de punten die essentieel
tweede editie plaats van Vilzijn voor de veiligheid in de tunnel, zoals de noodstroomla Nineties.
voorziening, het ventilatiesysteem, de vluchtdeuren en het
Net als vorig jaar belooft het
brandwerende plafond. Als we iets tegenkomen wat niet
een feest van herkenning te
goed werkt, wordt dat direct gerepareerd of vervangen. Dus worden. Alle populaire muziekstijlen komen voorbij,
als er een camera stuk gaat, hangen we meteen een nieuvan R&B tot swingbeat en
we op. Zo doen we dat met alle systemen en onderdelen.
van happy hardcore tot pop.
De dj’s die daarvoor gaan
Tunnelwet
zorgen zijn Rob Boskamp en
De Velsertunnel is dus zowel voor als na de renovatie hele- Good Old Dave. Zij draaien al
maal veilig. Die veiligheid is wettelijk vastgelegd in de ‘Wet jaren op grote nineties-feesaanvullende regels veiligheid wegtunnels’, kortweg de Tun- ten.
nelwet. Die wet is van kracht sinds 2013. Op dat moment
Uit het aanhoudende succes
was al duidelijk dat de Velsertunnel vanwege zijn leeftijd
van 2Unlimited, 2Brothers
On The 4th Floor en Venganiet meteen aan de nieuwe veiligheidsnorm in de Tunnelboys blijkt dat muziek uit de
wet kon voldoen. Daarom heeft de de Velsertunnel hier tot
jaren negentig nog steeds
1 mei 2019 de tijd voor gekregen. Na de renovatie voldoet
mateloos populair is. Niet alde Velsertunnel wel aan de veiligheidsnorm, ruim op tijd
leen bij mensen die toen op
voor de wettelijke deadline.
de dansvloer stonden, maar
ook bij de volgende geneMeer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel,
ratie die hunkert naar de jaof volg de Velsertunnel op www.facebook.com/velsertunnel ren waarin The Spice Girls en
of via Twitter: @Velsertunnelrws.
Backstreet Boys de hitlijsten

Tunnelkwesties

training een operatie voorkomen.
Sinds 2013 is Sonja Winter
van Fysiotherapie Maas lid
van ClaudicatioNet, het landelijk netwerk voor looptherapie. Wilt u meer weten over
looptraining bij etalagebenen? Kom dan naar de informatieochtend op vrijdag 12
februari om 10.30 uur in de
Grahamstraat 105 in IJmuiden. Deelname is gratis en
vrijblijvend.
Vooraf aanmelden kan via
info@fysiomaas.nl of 0255532211. Zie ook www.fysiomaas.nl.

Is de Velsertunnel eigenlijk
nog wel veilig?

Nineties revival
in Villa Westend
domineerden. Tickets voor
Villa Nineties kosten 10 euro exclusief fee en zijn verkrijgbaar bij Patrick van Keulen in IJmuiden, Bruna in Velserbroek en uiteraard bij Villa
Westend zelf. Tickets zijn ook
online verkrijgbaar via www.
villawestend.nl.
Aan de deur kosten de kaarten 12,50. Villa Nineties duurt
van 21.00 tot 02.00 uur. De
minimumleeftijd is 18 jaar. Bij
twijfel wordt om een legitimatie gevraagd.
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Detailhandelsvisie IJmond gepresenteerd

‘Aantal winkelcentra
moet fors omlaag’
IJmond - Ondernemers,
vastgoedeigenaren en gemeenten zullen zowel lokaal als regionaal flink
samen moeten werken
om de uitdagingen waarvoor de middenstand in de
IJmond staat het hoofd te
kunnen bieden. Dat was
de boodschap van de opstellers van de regionale
structuurvisie detailhandel
IJmond,
maandagavond
tijdens een drukbezochte presentatie in de raadzaal van de gemeente Beverwijk.
Want er is wel wat aan de
hand. De IJmond is het lelijke eendje van de provincie
als het om aantrekkelijk winkelen gaat. Met dertig winkelcentra en in totaal 290 000
m2 is er veel te veel winkeloppervlakte in de gemeenten
Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Het gevolg is dat er te
weinig wordt geïnvesteerd,
een belangrijk deel verpaupert en maar liefst 15% leeg
staat. De gemiddelde leegstand in Noord-Holland ligt
met 7% veel lager.
Het advies is dan ook om te
streven naar veel minder vierkante meters en slechts twintig winkelcentra, die als kansrijk worden gezien. Dat wil
niet zeggen dat de winkels
die daarbuiten liggen dicht
moeten, haastten de onderzoekers van het bureau Ci-

ty Works zich te zeggen. Er
zijn immers genoeg voorbeelden van uitstekende ondernemers in minder goede winkelgebieden. Wel zouden het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en investeringen zich moeten richten
op de kansrijke centra. In Velsen worden de Lange Nieuwstraat in IJmuiden, die wel
veel compacter zou kunnen
worden, en Santpoort-Noord
als de meest kansrijke winkelgebieden gezien. Daarnaast zijn Velserbroek, Velsen-Noord, Santpoort-Zuid
en de Zeewijkpassage degelijke boodschappencentra.
Het ontlokte voorzitter Harald
Heijmerikx van winkeliersvereniging Kennemerlaan de opmerking dat zijn winkelstraat
op dit moment vitaler is dan
de Lange Nieuwstraat en ook
prima als hét centrum van
IJmuiden zou kunnen fungeren. Piet Schouten van de
laatstgenoemde winkelstraat
vreest dat zonder substantiele middelen deze detailhandelsvisie het zoveelste rapport zal zijn dat in een la verdwijnt.
Paul Geels van de gelijknamige meubelwinkel aan
de Zuidarcade maakte zich
vooral zorgen om alle ingrijpende bouwplannen zoals
de renovatie van de Lange
Nieuwstraat, de afsluiting van
de Velsertunnel en de aanleg
van de nieuwe zeesluis, die

de bereikbaarheid van IJmuiden en daarmee van de winkels ernstig beperken. Daarover leest hij niets in het conceptrapportage, terwijl voor
diverse ondernemers het water nu al aan de lippen staat.
De twee vertegenwoordigers
van City Works konden hem
geen ander antwoord geven dan dat de structuurvisie detailhandel is gericht op
de langere termijn. Ook lukte het hen niet om een reactie te krijgen van de diverse
vastgoedeigenaren in de zaal.
Martijn Mewe, de kersverse voorzitter van de Winkelstichting Plein ’45, vroeg of er
voorbeelden van geslaagde
revitaliseringen van winkelcentra elders in het land zijn
te geven. Met enige moeite kon het tweetal het winkelcentrum van Zaandam, de
binnenstad van Den Haag en
het qua omvang met Heemskerk en Beverwijk te vergelijken Pijnacker noemen.
De avond werd afgesloten
door twee van de drie wethouders economische zaken,
die aankondigden dat het
rapport nu in de drie gemeenteraden zal worden behandeld en vastgesteld, waarna
er lokale en regionale uitwerkingen volgen. Het conceptrapport regionale structuurvisie Detailhandel IJmond is te
vinden op de website van de
gemeente Velsen. (bron: RTV
Seaport/Gertjan Huijbens)

Overgewicht niet alleen
kwestie van calorieën

Velsen - Veel mensen die
kampen met overgewicht en
obesitas hebben het zelf al
ervaren dat ze met een dieet
gebaseerd op calorieën niet
goed afvallen of al gauw stagneren. Dit komt omdat niet iedereen op dezelfde wijze calorieën verwerkt. Een hormonale
disbalans zorgt namelijk vaak
voor een inefficiënte stofwisseling. Als gevolg wordt voeding omgezet in vet in plaats
van energie. Daarbij wordt
het verlangen naar ongezond
voedsel dikwijls groter en dan
kan men in een negatieve spiraal belanden. Het voedings-

programma van Cure4Life is
een unieke methode om op
een gezonde, verantwoorde
wijze de balans te herstellen.
Op basis van een uitgebreide
medische vragenlijst, bloeden urineonderzoek, stelt het
medisch team van Cure4Life
een persoonlijk voedingsprogramma samen. De kracht zin
de de hoeveelheden en combinaties van uitgebalanceerde
voeding, zonder pillen en zonder shakes.
Bel voor meer informatie of
een vrijblijvend intakegesprek
naar 023-2027003 of mail naar
www.cure4life-haarlem.nl.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

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.
Wekelijks legt de Ierse IJmuidenaar en fotograaf Stephen
Cassidy een typisch Velsens
plaatje vast, met een miniatuurtafereeltje op de voorgrond. Dertig jaar geleden
verruilde hij Dublin voor Amsterdam. Hij werkte daar in
de horeca, bouwde computers, pionierde op Internet,
experimenteerde met digitale
fotografie en werkte bij een
conferentie-organisatiebureau. Inmiddels woont Stephen met zijn vriendin Mary
Rose in IJmuiden en runt hij
zijn eigen webdesignbureau.
Zijn passie ligt bij de fotografie. Hij houdt zich bezig met
onder andere miniatuurfotografie. Via een vroeger op televisie uitgezonden sciencefictionserie over mensen die
op een planeet terecht waren gekomen waar alles 12
keer zo groot is als op aarde,
kreeg Stephen het idee om
kleine poppetjes te verzamelen en te gebruiken op foto’s.
Naar aanleiding van het zelf
brouwen van appelcider had
Stephen met zijn vriendin
eind 2014 een afspraak ten
burele van de IJmuider Cou-

rant voor een interview. Al
snel bleek de krant belangstelling te hebben voor zijn
miniatuurfotografie. Sindsdien zijn al 55 wekelijkse afleveringen van ‘De kleine
Wereld’ verschenen.
Op basis van een actualiteit en een locatie in of rond
IJmuiden verzinnen Stephen
en Mary Rose een plot, verzamelt Stephen de benodigde poppetjes en andere zaken op HO schaal 1:87 – bekend van de modelspoortreinen – en zet hij een tafereeltje
in elkaar. Gewapend met statieven, camera, het tafereeltje, een koffer vol met poppetjes en een zaklamp, gaat
Stephen op pad om de foto te
maken op de gekozen locatie. Mary Rose slijpt de tekst
fijn en op zaterdag kunnen
de krantlezers dan genieten van de verrassende foto
en de kwinkslagen van Sjaak
en Yvonne. Vorige week was
Stephen neergestreken bij
het politiebureau aan de Briniostraat. Op de foto zien we
de miniatuurartiest het tafereeltje nog even kritisch bekijken voordat het wordt vereeuwigd. Het resultaat hebben we afgelopen zaterdag
kunnen bewonderen.
‘Het duurt wel erg lang allemaal, in die harde wind en
met de andere fotograaf erbij,’ moppert Yvonne. ‘Niet zo
klagen, Von. Straks duiken
we weer voor een week de
koffer in!’ antwoordt Sjaak.

Workshop over
knuffelhormoon
IJmuiden - Lisette Gutker
de Geus laat geïnteresseerden op woensdag 10 februari in Bibliotheek Velsen kennismaken met het knuffelhormoon oxytocine.
In deze workshop vertelt zij
wat oxytocine is en welke
voordelen het kan hebben.

Ook laat Gutker de Geus aan
de hand van oefeningen zien
hoe je het hormoon zelf kunt
vrijmaken.
Het belooft een inspirerende avond te worden! De
workshop duurt van 19.30
tot 21.30 uur. Leden betalen
12,50, niet-leden 15 euro.
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Velserbroek - Zondag vonden in Beverwijk de districtskampioenschappen
judo
voor judoka’s -21 plaats. Inzet was een ticket voor het
NK in Nijmegen.
De 15-jarige Bruno van Beek
wist zich knap te plaatsen
voor het NK. Hij werd kampioen in de lichtste klasse: -55 kilogram. Trainingsmaatje Owen Braam werd
een zwaardere klasse (-60 kilogram) kampioen.
De sterke meiden van Ben
Rietdijk, Ymke van de Burgh
(-63 kilogram) en Jasmijn

Lesterhuis (-78 kilogram),
staan 7 februari ook op de
Nederlandse
kampioenschappen in Nijmegen.
Zij stonden ook aan het einde van de dag op het hoogste podium plek. Lucas Visker (-66 kilogram) en Larsissa Makken plaatsten zich net
niet. Zij werden uiteindelijk
3e van Noord-Nolland.
Ben Rietdijk-judoka Karen
Stevenson was bij de European Open goed op dreef
Zij behaalde een 3e plaats op
het sterk bezette internationale toernooi in Sofia.

Hockeyers op het ijs

Driehuis - Loodzwaar, maar geweldig om mee te maken. Dat was de reactie van de spelers
van Strawberries Heren 1 na de ijshockeyclinic bij regerend landskampioen Destil Trappers.
Het team was afgelopen weekend op trainingskamp in Tilburg. Voor Strawberries begint de
tweede seizoenshelft op zondag 13 maart met de belangrijke uitwedstrijd tegen koploper Terriërs. De promovendus uit Driehuis staat op een knappe derde plaats. (foto: Friso Huizinga)

Park
toegankelijk
voor mensen
met beperking

Overeenstemming
over beschermde
woonvoorziening
Velserbroek - Zorgbalans
en woningcorporatie Velison
Wonen hebben een huurovereenkomst ondertekend
voor de beschermde woonvoorziening die op de locatie Molenweid aan de Aletta
Jacobsstraat in Velserbroek
wordt gebouwd.
Velison Wonen bouwt de
woonvoorziening en verhuurt
het gebouw aan Zorgbalans.
Zorgbalans wijst de woningen toe op basis van een indicatie. Het gaat om een woongebouw met drie woonlagen.
Op elke verdieping worden
tien tweekamerappartementen met gemeenschappelijke
ruimten gerealiseerd.
Woonvoorziening De Molenweid gaat een aanvulling
vormen op het nabijgelegen
Hofstedecomplex. De Hofstede beschikt over goede voorzieningen, zoals een buurtcentrum, de thuiszorg en een
gezondheidscentrum. Voor
bewoners uit De Hofstede die
niet meer zelfstandig kunnen
wonen, biedt De Molenweid
de mogelijkheid om toch in
de buurt te blijven wonen.

Het is overigens niet zo dat
bewoners van De Hofstede of
uit Velserbroek voorrang hebben bij de toewijzing van een
woning in De Molenweid.
Inmiddels is het gebouw
waarin voorheen basisschool
De Molenweid gevestigd was,
gesloopt. De bedoeling is dat
de nieuwbouw in april 2016
start. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, kan de woonvoorziening begin 2017 open gaan
en kunnen de eerste bewoners naar het pand verhuizen.
Om in aanmerking te komen
voor een woning in De Molenweid is een indicatie nodig
met zorg voor verblijf op basis
van de Wet langdurige zorg.
Ook een eventueel meeverhuizende partner heeft deze
indicatie nodig. Belangstellenden voor een woning in De
Molenweid, die beschikken
over de benodigde indicatie, kunnen contact opnemen
met de afdeling zorgbemiddeling van Zorgbalans: frontoffice.intramuraal@zorgbalans.nl of 023-8910 550.

Velsen-Zuid - Mensen met een
beperking ervaren veel obstakels bij het bezoeken van natuurgebieden.
Natuurmonumenten ontvangt dankzij de
deelnemers van de Postcode
Loterij een bedrag van 1.965.000
euro om veertig natuurgebieden in Nederland toegankelijker
te maken. Eén daarvan is Beeckestijn. In de komende drie jaar
treft Natuurmonumenten diverse maatregelen om de natuurgebieden toegankelijker te maken. Zo worden parkeerplaatsen en toiletten aangepast en
fysieke barrières, zoals wildroosters en klaphekken, waar
mogelijk weggenomen. Natuurmonumenten werkt samen met
partners die zich inzetten voor
de belangen van mensen met
een beperking, zoals het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en Kenniscentrum
Groen & Handicap.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Op
maandag 8 februari houdt de
Postzegel Vereniging Santpoort een gezellige bijeenkomst in Het Terras. Een veiling maakt onderdeel uit van
deze avond. De kavels kunnen vooraf bekeken worden.
De toegang is gratis. Meer
weten? Bel 023-5382274 (na
18.00 uur).

Velserbroek - Onder zeer
grote belangstelling zijn afgelopen zaterdag de finales
van het 16e Hofstede biljarttoernooi gespeeld.
De Heerenduinen kwam uiteindelijk als winnaar uit de
bus. In een enerverende finale versloegen zij de spelers van de Watertoren met
ruim verschil (84-73). Een
trotse Harry Meinders mocht
voor zijn team de fel begeerde wisselbeker in ontvangst
nemen.
Tot beste speler van het toernooi werd Piet Vader van
team IJmuiden uitgeroepen. Hij bleef daarmee Bram
Kunst van de Heerenduinen
en Henk Boersen van IJmuiden in de puntentelling ruim
voor. Piet kwam hierdoor
in het bezit van de in 2013
nieuw geïntroduceerde Johan Helder trofee. Gezien het
door hem vertoonde spel een

prestatie van formaat. Ook de
strijd om de 3e en 4e plaats
was beslist de moeite van het
kijken waard. Hier bleek het
Visserhuis duidelijk een paar
maten te groot voor IJmuiden
en won met 88-67.
En dat de biljartsport bij de
55-plussers nog steeds verbroederd was wederom duidelijk te merken. De belangstelling in het wijksteunpunt
tijdens de wedstrijden was
overweldigend en hoe verbeten er tijdens het toernooi
ook voor de partijwinst werd
gestreden.
Na afloop was er ruimschoots gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de onderlinge contacten verder te verstevigen.
Al met al reden voor het bestuur om volgend jaar weer
een Hofstede biljarttoernooi
te organiseren.

p
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Verstekelingen

Vrolijke start op Zoeff!
met voorleesontbijt
IJmuiden - Op woensdagochtend 27 januari was de
start van de nationale voorleesdagen. Ook peuterspeelzaal Zoeff! deed hier aan
mee.
De kinderen zaten al vroeg
in de kring. Er werd aan de
peuters verteld dat de juf niet
ging voorlezen, maar dat er
een meneer kwam. Wethouder Robert te Beest was uitgenodigd om het themaboek
‘We hebben er een geitje bij’
voor te komen lezen.
De peuters begroetten hem
met het welkomstlied dat iedere morgen wordt gezongen. Samen met de peuters
genoot de wethouder van

het ontbijt: krentenbollen,
ontbijtkoek en fruit. Toen de
buikjes gevuld waren, kon
het voorlezen beginnen.
De kinderen reageerden
spontaan en al gauw stonden ze om Robert heen om
alles aan te wijzen.
Robert verstond de kunst
van het voorlezen aan kinderen, want hij betrok de kinderen goed bij het verhaal.
Zo kwam er een eind aan
een gezellig voorleesontbijt.
In alle groepen van Zoeff!
werd er gezellig ontbeten en
werden de peuters voorgelezen door leerlingen uit groep
7 en 8 van basisschool de
Zefier.

IJmuiden - De Koninklijke
Marechaussee heeft dinsdag
in de haven van IJmuiden
twee jeugdige verstekelingen
aangetroffen op een vrachtschip. Personeel aan boord
van een Zuid-Amerikaans
vrachtschip ontdekte tijdens
de reis van Noord-Afrika
naar Nederland twee jongemannen. Ze hadden zich verstopt in een reddingsboot. De
Marechaussee, die hiervan
op de hoogte werd gebracht,
stond het schip in de haven
op te wachten. De jongemannen, die asiel hebben aangevraagd, gaven aan uit Algerije te komen en 16 en 17 jaar
oud te zijn. Omdat ze geen
documenten bij zich hadden
doet de Marechaussee onderzoek naar hun identiteit.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 7 februari wordt in sporthal Zeewijk aan de Eenhoornstraat
2B een grote rommelmarkt
met kramen vol oude spullen, zoals boeken, lp’s en kleding gehouden. De rommelmarkt is geopend van 09.00
tot 15.00 uur. De toegang bedraagt 2 euro per persoon,
kinderen mogen gratis naar
binnen. Meer informatie: telefoon 06-40384099.

Kleuters bezoeken
apotheek Kuijlman
IJmuiden - De drie kleutergroepen van De Vliegende
Hollander hebben een bezoek gebracht aan de apotheek.
Op school zijn ze druk bezig met een project over ‘AU’,
wat natuurlijk alles te maken
heeft met de dokter, de verpleegster, ziek zijn, pleisters
en medicijnen. Het was dan
ook heel leuk om zelf naar de
apotheek te gaan om te zien
hoe en wat daar allemaal gebeurt.
De kleuters werden hartelijk
ontvangen en hebben gezien
hoe er zalf gemaakt wordt.

Ze mochten zelfs allemaal
helpen en deden dat heel
goed! Ook zagen ze de enorme kasten met hele diepe laden waarin heel veel pillen,
poeders en zalfjes liggen. Op
elk doosje moet natuurlijk de
juiste sticker geplakt worden
met de naam en hoeveel medicijnen je per keer moet innemen.
Aan het eind van de rondleiding kregen alle kleuters nog
een tasje van de apotheek
mee met leuke spulletjes. De
kleuters vonden het heel interessant en hebben heel
veel geleerd!

Schaatsende tweeling presteert goed
IJmuiden - Afgelopen zaterdag werd in Groningen het
Nederlands Pupillen Toernooi (NPT) gehouden. Dit
geldt als het officieuze NK
voor rijders van 11 tot en met
14 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 aan
dit toernooi zijn onder andere Sven Kramer, Ireen Wüst
en Koen Verweij.
Net zoals vorig jaar hadVelsen - Het herenteam van Badmintonclub Velsen is na een den de 13-jarige tweeling uit
spannende laatste wedstrijd kampioen geworden! Een knap- IJmuiden, Manon en Daphne
pe prestatie voor dit vrij jonge team. Op de foto staan Gilis, Iskes van IJsclub Haarlem,
Scott, Edwin, Ferry, Jesse en Robert.
zich gekwalificeerd om hieraan te mogen deelnemen.
Er werd gestreden over twee
afstanden. Eerst moest er
een 500 meter gereden worden en daarna een 1000 meter. Manon als Daphne hadden geen hoge verwachtingen toen zijn aan het toernooi begonnen. Het was voor
hun al een enorme prestatie
dat zij in hun categorie bij de

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

beste schaatssters van Nederland behoren.
Op de eerste afstand reden
beide meisjes een persoonlijk record. Manon reed de
500 meter in 46.15 sec. Dat
is ruim 2,5 sec. sneller dan
vorig jaar. Daphne reed deze afstand in 46.71 sec. En
dat is ruim 4 sec. sneller dan
vorig jaar. Dit was goed voor
een 8e resp. 10e plek in het
tussenklassement.
De tweede afstand, een 1000
meter, werd door de zussen
zeer goed verreden. Manon
reed een tijd van 1:34.11 en

verbeterde hiermee haar PR
van 3 weken geleden met
bijna 3,6 seconden. Daphne
verbeterde ook haar PR van
3 weken geleden met 3,9 sec.
en reed een tijd van 1.33.85.
Manon eindigde hiermee
in het eindklassement op
de 8e, en Daphne op de 9e
plaats. Een hele mooie prestatie voor deze schaatstweeling uit IJmuiden. Samen eindigde ze ‘hand in hand’ in de
top-10.
In totaal deden er 168 kinderen mee waarvan 28 per categorie.
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‘Fit met Tennis’
Wijkplatform IJmuiden-Noord

Uitnodiging vergadering op 10 februari 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 10 februari aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis
De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, opmerkingen,
of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen. Op de agenda
staat de Verkeersstructuur IJmuiden Centrum. Besproken wordt: doorsteek Van Poptaplantsoen en
Oosterduinplein, en herinrichting Kennemerlaan en Kennemerplein. Meer informatie en de rest van de
agenda vindt u op de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord. Als u vragen heeft, of iets met
ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, stuur dan een e-mail naar johan.zwakman@
kpnplanet.nl, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.
Johan Zwakman
Voorzitter

DCIJ-nieuws

Damclub IJmuiden in
groot degradatiegevaar
IJmuiden - Met nog twee
ronden te spelen zijn de
IJmuidense dammers, na een
geweldig pak slaag van het
team van ‘Van Sticht Thans’
uit Schiedam in serieuze degradatienood gekomen.
Een gemeenschappelijk falen lag hier aan ten grondslag. De 15 -5 nederlaag
kan niet alleen toegeschreven worden aan de invallers.
Wel is duidelijk dat DCIJ vooral in de breedte zwak is. Niet
alleen de nederlagen van de
invallers vader (Marcel) en
zoon (Max) Doornbosch waren verantwoordelijk voor de
grote nederlaag. Hoewel beiden geacht werden meer tegenstand te bieden. Maar met
name de nederlagen van Stijn
Tuijtel en Willem Winter kwamen hard aan.
Tekenend was dat deze dammers. waar de IJmuidenaren
altijd op kunnen rekenen, ho-

peloos faalden. Ook de nog
altijd sterkste IJmuidenaar,
Kees Pippel was niet in staat
het tij te keren. Hij kwam in ieder geval nog tot een puntendeling. Voor het enige lichtpuntje zorgde Cees van der
Vlis. In een mooi opgezette
positionele partij won hij fraai.
Voordat Jesse Bos en Martin
van Dijk beiden nog een punt
pakten slaagde Conall Sleutel er niet in zijn tegenstander een punt afhandig te maken. Door dat resultaat prijkte er aan het einde een 5-15
eindstand op het score bord.
Ook de reserves van DCIJ-leden een zware 14-6 nederlaag
tegen de Zaanstreek/ Purmerend combinatie. Alleen Jan
Maarten Koorn slaagde erin te winnen. Voor de overige punten, middels remises,
zorgden de zusters Schouten,
Bram van Bakel en Arnold
Olijfveld.

IJmuiden - Zaterdag was
voor vijf jonge kabouters
een spannende middag. Na
een aantal weken al proefgedraaid te hebben bij
Scoutinggroep de IJmondtrekkers werden ze vandaag geïnstalleerd en horen ze er helemaal bij! De
meiden van 7 tot en met 11
jaar hadden allemaal al hun
nieuwe groene uniformblouse aan.
Na een korte ceremonie –
waarbij hun ouders en andere familie ook aanwezig
was – kregen ze de bijbehorende insignes en groepsdas van de leiding. Van-

af nu zijn het echte kabouters! Ook werd deze middag drie nieuwe leiding geinstalleerd. Sinds de zomervakantie hielpen zij al met
het organiseren van de opkomsten. Dit beviel hen zo
goed dat zij ook dezelfde
ceremonie doorliepen. De
komende jaren zijn de kabouters dus verzekerd van
elke week leuke middagen.
Er is nog ruimte bij de
IJmondtrekkers voor nieuwe jeugdleden. Kom op zaterdagmiddag om 14.00 uur
eens langs bij de clubhuizen aan de Heerenduinweg
(achter de tennisbanen).

Velsen - Volgende maand
begint ‘Fit met Tennis’ weer.
Dit programma bestaat uit
zes weken samen met een
fysiotherapeut werken aan
de conditie en vervolgens 15
weken tennisles. Door subsidie van ZonMW betaalt men
voor 21 weken sporten (inclusief gebruik van tennisracket en ballen en koffie of
thee na de les) maar 40 euro. Het programma is daarom
bedoeld voor mensen met
een minimum inkomen. Lijkt
het u leuk om mee te doen of
wilt u meer informatie? Neem
dan zo snel mogelijk contact
op met de buurtsportcoach
voor volwassenen want er is
maar plek voor acht deelnemers. Telefoon 0255-510186,
06-12798959 of buurtsport@
welzijnvelsen.nl.

Rommelmarkt
in Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 13 februari wordt er bij buurtcentrum de Dwarsligger aan de
Planetenweg weer een rommelmarkt gehouden. U bent
vanaf 9.00 uur van harte welkom. De markt eindigt om
13.00 uur. Tafel reserveren?
Bel dan 0255-522782 (na 9.30
uur).
IJmuiden - Vorige week zijn
de Nationale Voorleesdagen weer van start gegaan.
Op peuterspeelzaal ’t Tolletje werd hier ook aan meegedaan, door middel van een
gezellig voorleesontbijt voor
alle peuters.
Om 8.30 uur stroomden zij
met hun ouders binnen in
hun pyjama om er een leuke
ochtend van te maken. Nadat
de ouders vertrokken waren,

werd er voorgelezen uit het
boek dat centraal staat tijdens
de Nationale Voorleesdagen
‘We hebben er een geitje bij’,
geschreven door Marjet Huiberts. Na het voorlezen gingen alle peuters gezamenlijk aan tafel voor een heerlijk
ontbijt. De peuters lieten het
zich allemaal goed smaken.
Het Nova College Haarlem
zorgde voor twee extra stagiaires op deze ochtend.

Rommelmarkt
in Visserhuis
IJmuiden - Zaterdag 6 februari van 10.00 tot 16.00 uur
vindt in het W.F. Visserhuis
aan de Houtmanstraat weer
een gezellige rommelmarkt
plaats. Naast een markt met
oude spulletjes kunt u ook
een gokje wagen bij het Rad
van Fortuin, waarbij u kans
maakt op leuke prijzen. Voor
de (klein)kinderen is er een
springkussen, een clown en
schminkkraam.
Natuurlijk
is er ook aan de inwendige
mens gedacht. Wat dacht u
van een kopje koffie, chocolademelk met slagroom, soep
of een broodje haring. De
rommelmarkt wordt georganiseerd door de enthousiaste
medewerkers die er alles aan
doen om u een leuke dag te
bezorgen.

Kijk voor het actuele nieuws op
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Donderdag

Zaterdag

Wereld Kankerdag: Inloophuis Kennemerland houdt
van 10.00 tot 14.00 uur een
open dag.
Alice Loeters houdt spreekuur in de rouwhuiskamer aan
de Frans Netscherlaan 12 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Holland America Line en
Cruisetravel
organiseren
een cruisavond bij het Strandhuis, Zwaanstraat Strandopgang 1ste rechts in Wijk aan
Zee. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Zie ook www.hetstrandhuis.
nl/cruise
Schrijversavond met Thomas Rosenboom in de aula van het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen:
Trompetmaestro Eric Vloeimans en harpgod Remy van
Kesteren. Aanvang 20.15 uur.

Rommelmarkt in het Visserhuis, Houtmanstraat IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Knutselclub IJmuiden. Van
12.00 tot 14.00 uur bij Boefjes
Babystore, Kennemerlaan 224
IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie
van Fred Boom en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Boekpresentatie
Jaap
Waasdorp ‘Het bizarre leven
van een trotse marktkoopman’ bij Bibliotheek Velsen,
Dudokplein in IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Ashton Brothers. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film ‘Carol’.
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag

7 februari

4 februari

5 februari

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Workshop ‘Beelden maken’
bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Trio Kokako in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Ashton Brothers. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Try-out (muziek/toneel) Bach & Bleekwater. Aanvang 20.30 uur.

6 februari

Zondag
Grote rommelmarkt in
sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat IJmuiden. Van 09.00 tot
15.00 uur.
Rommelmarkt voor AMREF
in de recreatiezaal van Velserhooft in Santpoort-Noord.
Van 09.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie
van Fred Boom en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Santpoorts Dictee in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 SantpoortZuid. Aanvang 13.30 uur.
Winterwandeling Een Zee

van Staal. Verzamelen 14.00
uur bij ingang van het park,
Reyndersweg. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen:
Literaire klassieker ‘Oeroeg’.
Aanvang 15.00 uur.
Afke Wijma (piano) en
Ephraïm van IJzerlooij (cello)
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpaoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Dansavond voor 50plussters in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 IJmuiden. Met lekkere hapjes en
live muziek. Toegang 7,-. Van
19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
8 februari

Postzegelavond in Het Terras, Dinkgrevelaan Santpoort-Noord. De toegang is
gratis.
Lezing en dia presentatie
over landschappelijke ontwikkelingen in Kennemerland
en het Oer-IJ in De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
9 februari

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Rabobank IJmond Startersarena, informatieve bijeenkomst voor startende ondernemers in het advieskantoor, Graaf Janstraat 6 Beverwijk. Van 17.00 tot 21.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Paul de Leeuw met toporkest.
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
10 februari

OIG
winkeltje,
Industriestraat IJmuiden. Geopend van 09.00 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie
van Fred Boom en ‘Een droom
door Holland op z’n smalst’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar. Van 13.30
tot 15.30 uur toverknutselen.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Kindervertelmiddag
op
Beeckestijn: voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00
tot 16.00 uur. Kosten 6 euro per kind. Opgave via carla_schut@hotmail.nl of 0626038252. Tot uiterlijk dinsdag ervoor tot 18.00 uur.
Workshop over knuffelhormoon en een workshopp over
social media in Bibliotheek
Velsen, Dudokplein IJmuiden.
Beide van 19.30 tot 21.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:

Bastiaan Ragas in cabaretkomedie ‘Zij is de baas’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag
11 februari

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Try-out (muziek-dans)
SneakerBoyz.
Aanvang 20.00 uur.

RTV Seaport
op je CV?
Mail: nieuws@
rtvseaport.nl

Velsen - Tijdens het laatste
autismecafé vertelde Irma
Jonker openhartig hoe het
is om te leven met een partner met autisme. Er ging een
wereld voor haar open toen
haar man de diagnose autisme kreeg. Met behulp van
psychologe Margo Versteijne
lukte het om weer naar elkaar
toe te groeien. Voor beiden
niet gemakkelijk. Irma vertelde dat ze ook veel steun put
uit een zelf-opgezette NVAgespreksgroep voor lotgenoten. Ze vindt het prettig om
dan even lekker te kunnen
klagen. Zij snappen dat Irma
óók een hele lieve man heeft,
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Villa’s Culinair
Wijntheater
zoekt artistiek
talent
Velserbroek - Van vrijdag 13 tot en met maandag 16 mei organiseert Villa Westend in samenwerking met het Wijntheater
voor de tweede keer Villa’s
Culinair Wijntheater op het
strand aan de Westbroekplas in Velserbroek. De organisatie biedt dit jaar (regionaal) talent een podium en
is op zoek naar diverse theateracts en kindervoorstellingen. Acts die hun talenten
aan een groter publiek willen tonen, kunnen zich opgeven via stephanie@villawestend.nl.

die ontzettend veel voor haar
over heeft, binnen zijn grenzen en kunnen. ,,Voor het
evenwicht in de relatie is het
goed zich te realiseren wat
men aan de ander heeft’’, legt
Margo Versteijne uit.
Ze vertelde dat er een aantal
redenen zijn waarom mensen
(onbewust) kiezen voor een
partner met autisme. Ze heeft
hier een artikel over geschreven. Wilt u meer weten over
autisme binnen een relatie
of wilt u ook eens een avond
van het autismecafé bijwonen, kijkt u dan op www.autismecafe.nl/velsen of mail
naar velsen@autismecafe.nl.

Sponsoractie ‘Felisenum
voor vluchtelingen’
Velsen-Zuid - Eind vorig
jaar vond tijdens een ouderavond de sponsoractie
‘Felisenum voor vluchtelingen’ plaats. Het doel van deze actie was om zo veel mogelijk geld op te halen voor
het noodfonds van Vluchtelingenwerk Nederland zodat
vluchtelingen in Nederland
begeleid kunnen worden bij
hun verblijf in Nederland.
Het noodfonds zorgt er onder andere voor dat vluchtelingen een beroep kunnen doen op gezinshereniging en dat zij hulp krij-

www.

www.

gen bij de opbouw van een
nieuw bestaan. Op de ouderavond hebben de leerlingen, die voor heerlijke baksels hadden gezorgd, en alle vrijgevige ouders die aanwezig waren, 446,80 euro
opgehaald! Ook de helft van
de opbrengst van de Felisenum-kerstquiz, maar liefst
500 euro, gaat naar deze actie.
De leerlingen mogen dus
het prachtige bedrag van
946,80 euro storten op het
noodfonds van Vluchtelingenwerk Nederland.

.nl

.nl
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Uitdagende dagbesteding dankzij Lotuz

Wethouder Robert te Beest over kustgemeenten

‘Tij zit mee voor KIMO’
Velsen – Robert te Beest is
niet alleen wethouder van de
gemeente Velsen, maar ook
voorzitter van KIMO Nederland/België en vice-president
van Kimo international). Beide zijn internationale organisaties van kustgemeenten die
werken aan onder meer milieu en economie. Twee zaken
die bij KIMO prima samengaan, getuige de Green Deals
Visserij en Schone Stranden,
twee samenwerkingsverbanden die in 2014 op ons eigen
Forteiland werden ondertekend door 16 partijen, waaronder het ministerie van I&M,
de visserijsector, havens, afvalverwerkers en maatschappelijke organisaties. Zie ook
www.kimonederlandbelgie.
org. KIMO is in 1990 opgezet
uit bezorgdheid over de vervuiling van de zee.
KIMO Nederland België is
een organisatie, waaraan alle Nederlandse kustgemeenten en een deel van de Belgische kustgemeenten meedoen. Het bijzondere van KIMO is dat gemeenten internationaal gezamenlijk optreden en partij zijn in nationale en internationale besprekingen over een breed scala aan onderwerpen. Nationaal, Europees en internationaal is er veel belangstelling
voor de verrichtingen van KIMO. ‘Fishing for Litter’ is momenteel een onderwerp van
belang. Microplastic is een
groot probleem in het zeewater. In veel vis wordt microplastic aangetroffen. Niet alleen een probleem voor de
consument en de visserij/
handel, maar ook voor het leven in zee, omdat de vissterfte ernstig toeneemt.
Hoofddoel van KIMO is om
de zeeën in een goede conditie door te geven aan de

toekomstige generaties. Dat
gaat niet alleen over afval,
maar ook over veilig zeetransport, het verlies van containers, veilige vaarroutes,
windmolenparken op zee en
offshore industrie. Een van
de onderwerpen is bijvoorbeeld wat te doen bij calamiteiten (bijvoorbeeld een olieramp) op zee. En KIMO wil
de veiligheid rond het transport van nucleair afval naar
Zweden veiliger maken. Daar
wordt nu druk voor gelobbyd.
Een ander probleem dat moet
worden opgelost is de 20.000
ton afval die jaarlijks vanaf
schepen wordt gedumpt in
de Noordzee.
Robert te Beest: ,,Bewustwording is een belangrijke aanpak van problemen. Dat doet
KIMO bijvoorbeeld door een
symposium voor bedrijven,
maar ook door een reizende
tentoonstelling voor scholen
die het hele land doorgaat.’’
Ook het buitenland heeft belangstelling voor deze tentoonstelling die vanuit het
project Clean Sea is opgezet.
De tentoonstelling (voor kinderen én volwassenen) laat
niet alleen de vervuiling zien
maar ook wat de zee ons
brengt: voedsel, transport, recreatie. Te Beest: ,,KIMO is
een milieu-gerelateerde organisatie. Maar we staan voor
een schone economie in de
toekomst. Wij doen dit voor
onze visserij en voor mensen
die niet op een vervuild strand
willen liggen, nu en in de toekomst. We krijgen veel bedrijven mee, omdat havenpartijen en andere belanghebbenden ook willen dat het in de
toekomst goed gaat.’’
KIMO is opgezet vanuit gemeenten, omdat daarvandaan de vraag naar een platform kwam. Een Noorse, een

Deense, een Schotse en een
Engelse gemeente vonden
dat ze niet goed gehoord
werden bij hun nationale
overheid en al helemaal niet
in Europa. Het ging toen over
de sterfte van zeehonden
door blauwalg en nucleaire
lozingen. Nu is KIMO een organisatie van omstreeks 150
gemeenten. Te Beest: ,,Wij
weten ons gesteund door de
mensen in onze gemeentes,
de havenbedrijven, de strandondernemers en de bezoekers van onze stranden.’’
Fishing for Litter is sinds
2002 een van de belangrijkste projecten. KIMO-secretaris Mike Mannaart: ,,Het begon klein maar is nu heel bekend. Dankzij dit project is
ook bij de visserij bewustzijn gecreëerd. Er zijn nu 90
tot 100 schepen die meedoen
aan Fishing for Litter.
Zo wordt jaarlijks tussen de
300.000 en 400.000 kilo afval
uit zee gehaald. Vissers kunnen het zwerfvuil dat in hun
netten komt meenemen naar
de haven, waar het zonder
kosten voor hen wordt ingenomen en verwerkt. Belangrijk onderdeel daarvan is het
monitoren, zodat wij zicht
krijgen op de hoeveelheden
en de aard van de vervuiling.’’
Ook lokale scholen, zoals de
maritieme opleiding in Velsen werken mee aan Fishing
for Litter, door het schoonmaken van het water, maar dan
bij het Noordzeekanaal.
Te Beest: ,,Momenteel voel
ik me sterk betrokken bij de
Green Deals, waarbij heel
veel dingen landelijk samenkomen. Dat is heel actueel.
Vervuiling verminderen én
werken aan een goede economie. Je kunt wel stellen dat
wij daarin het tij mee hebben.’’ (Karin Dekkers)

IJmuiden - Lotuz biedt mensen met een beperking een
leuke en uitdagende dagbesteding. In de kleinschalige dagbesteding aan de Willemsbeekweg werkt iedere
deelnemer op zijn of haar eigen niveau. Daarbij wordt rekening gehouden met persoonlijke interesses. Lotuz
richt zich op kinderen, jeugdigen en volwassenen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook deelnemers met een autistische
stoornis of psychiatrische
klachten zijn welkom in de
dagbesteding. Dat geldt ook
voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. De dagbesteding bestaat onder meer
uit werken in de dierenweide
met dwerggeitjes, konijnen,
eenden, kippen en varkens
en huishoudelijke en creatie-

ve activiteiten. Leren, inspannen en ontspannen maken
ook deel uit van het dagbestedingsprogramma. Wie wil
weten hoe het er bij Lotuz aan
toegaat, kan vrijblijvend een
ochtend of middag meelopen.
Bel 0255-578133 of mail naar
info@lotuz-dagbesteding.nl.

Heemskerk - Zondag zet Frida Klomp de deuren open van
d’Oude Proeftuyn van 10.00
tot 16.00 uur. Tijdens deze dag
wordt het nieuwe programma
bekendgemaakt van de workshops groendecoraties die
hier gegeven worden en de
nieuwe accessoires worden
gepresenteerd. Op de Zuiderwentweg 1, waar Frida al jarenlang actief is met groen, is
van alles te zien en te beleven.
Het zijn vooral groepjes vriendinnen, collega’s, moeders
en (schoon)dochters die een
ochtend of middag aan de
slag gaan met groen en daarna blij met het resultaat naar
huis gaan waar zij nog lange
tijd van hun werkstuk kunnen
genieten. Het is bovendien
mogelijk een ochtend, middag of avond aan de gang te
gaan met een eigen groepje.

Voor koffie of thee zorgt Frida. ,,Zo worden er regelmatig feestjes gegeven in besloten kring waarbij het samen creatief aan de gang
gaan, afgewisseld wordt met
een speech, een liedje of andere grappige dingen”, vertelt
Frida. Een workshop kan ook
gecombineerd worden met
een lunch of high tea.
d’Oude Proeftuyn werkt voor
het luncharrangement samen
met de restaurants Blond in
Heemskerk en Sonnevanck in
Wijk aan Zee. Via www.doudeproeftuyn.nl is het mogelijk zich te abonneren op de
nieuwsbrief. Hier staan ook
fraaie voorbeelden van wat er
tijdens een workshop wordt
gemaakt.
Bel voor meer informatie
0251-241036 of mail naar info@doudeproeftuyn.nl.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Unieke fanshawl voor
fans uit Velserbroek
Telstar wil de band met
de inwoners van Velsen
aanhalen en doet dat onder andere door hele wijken uit te nodigen voor
een wedstrijd van de Witte
Leeuwen. Op vrijdag 5 februari is Velserbroek aan
de beurt. Hiervoor wordt
een speciaal vak geopend.
Alle inwoners van Velserbroek hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen
van de Telstar-directie. ,,Om
u ervan te overtuigen dat er
een supporter van Telstar in
u schuilt, nodigen wij u graag
uit voor de wedstrijd TelstarMVV Maastricht. U bent die
avond – met uw gezin of met
vrienden – van harte welkom

in Vak V(elserbroek). Daar
ligt onder meer een unieke
fanshawl voor u klaar.’’
Velserbroekers kunnen zich
aanmelden door een mail te
sturen naar administratie@
sctelstar.nl. Een kaartje voor
Vak V(elserbroek) kost 6 euro. Met z’n tweeën naar de
wedstrijd kost 10 euro, drie

Met je team naar Telstar
De komende weken is het
Telstar stadion een aantal
keer het decor van prachtige affiches. In drie weken tijd komen respectievelijk MVV, koploper Sparta Rotterdam en Jong Ajax
op bezoek. Graag willen wij
u de mogelijkheid geven deze wedstrijd(en) te bezoeken
met uw jeugd/selectie. Voor

slechts 5 euro per stuk (minimale afname 10 kaarten)
bent u al verzekerd van de
wedstrijd van uw keuze. Het
gaat hier om kaarten voor de
Oost-tribune.
Aanmelden om gebruik te
maken van deze aanbieding
kan via dennis@sctelstar.nl.
Geeft u hierbij aan om hoeveel kaarten het gaat.

personen betalen 12 euro en
vier personen 15 euro.
Kaarten kunnen op de wedstrijddag tegen contante betaling worden afgehaald bij
de kassa van de Oosttribune. De wedstrijd tegen MVV
Maastricht begint om 20.00
uur. Zie ook www.sctelstar.
nl.

Bestel nu een
halve seizoenkaart
De tweede seizoenshelft kent
voor Telstar nog een flink
aantal toppers in het Telstar stadion. Zo ontvangt Telstar onder andere Jong Ajax,
Sparta Rotterdam, NAC Breda en VVV Venlo in de tweede seizoenshelft. Een vooruitzicht om van te watertanden.

U kunt hier natuurlijk ook bij
zijn! Wij verkopen halve seizoenkaarten tegen absurd lage bedragen. Via de website
kunt u het formulier downloaden. Lever deze in bij Telstar
of mail hem naar info@sctelstar.nl en zorg dat u niets mist
komend half jaar!

Damiano Schet
vertrokken uit Velsen

Grootmeesters op het veld
Op woensdag 20 januari speelden Magnus Carlsen, Loek van Wely en een aantal andere
grootmeesters uit de Tata Steel Masters een onderlinge voetbalwedstrijd in het Telstar stadion. In de rust namen de grootmeesters een kijkje bij de schaaksimultaan voor scholen uit de
regio die in Club West speelden. Er werd flink gestreden en ook de spelers van Telstar deelden mee in de vreugde. Al met al een fantastische dag!

De Witte Leeuwen sporten bij Work Out.
De meest complete sportschool van de regio.
Kom ook sporten bij Work Out.
Kanaalstraat 10 | IJmuiden
tel. 0255 54 04 70
www.workoutvelsen.nl

Telstar heeft vorige week afscheid genomen van Damiano Schet. Een verschil in
inzicht over het functioneren van de aanvaller binnen
de selectie lag hieraan ten
grondslag. De situatie escaleerde dinsdagavond toen

Schet tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Odin ’59 boos van het
veld liep. De speler kwam
dit jaar op amateurbasis
uit voor de Witte Leeuwen.
Schet is per direct overgestapt naar FC Oss.

18

4 februari 2016

Paul de Leeuw
in schouwburg
Velsen - ‘Oeroeg’ van de
succesvolle schrijfster Hella Haasse vertelt het aangrijpende verhaal van de
vriendschap tussen een Javaanse jongen en de zoon
van een Nederlandse administrateur in Nederlands-Indië. Leopold Witte en Helge Slikker brengen op zondag 7 februari (15.00 uur) in
de Stadsschouwburg Velsen
een speelse, zintuiglijke en
muzikale versie van Oeroeg;
een voorstelling over opgroeien in een land dat nooit
echt het jouwe zal kunnen
worden.
‘Oeroeg was mijn vriend’,
opende Hella S. Haasse haar
novelle. Het werd een van de
beroemdste openingszinnen
uit de Nederlandse literatuur. Hella Haasse’s ‘Oeroeg’
verovert Nederland opnieuw. Het wereldberoemde ‘Oeroeg’ gaat over de
vriendschap tussen een Nederlandse en een Javaanse
jongen in het NederlandsIndië van voor de Tweede
Wereldoorlog. De vriendschap wordt ingehaald door

het razen van de tijd. Geleidelijk groeien de twee uit elkaar. In een indrukwekkend
videodecor spelen steracteur Leopold Witte (‘De Verleiders’, ‘Gooische Vrouwen’)
en Helge Slikker (Gouden
Kalf-winnaar muziek ‘Kauwboy’) dit aangrijpende stuk.
Prijs 28 euro, inclusief drankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789. (foto:
Karin Jonkers)

Boudewijn de Groot
op tournee in Velsen

Stef Bos viert jubileum
in Stadsschouwburg
Velsen - Al een kwart eeuw
weet Stef Bos zijn publiek
recht in het hart te raken met
zijn warme stemgeluid, poëtische teksten en innemende muzikale persoonlijkheid.
Het begon allemaal met het
onvergetelijk geworden lied
over zijn vader: ‘Papa’. Op zaterdag 13 februari (20.15 uur)
kijkt Stef Bos in een bijzondere
jubileumvoorstelling
vooruit met nieuwe liedjes
en blikt hij terug met ouder
werk. Hij reist met vier kompanen door de tijd. Een reis
van 25 jaar in woorden en
muziek. Jong en oud, man of
vrouw, als je eenmaal gegrepen bent door Stef Bos, ben
je voor altijd geraakt. Kippenvel komt dan vanzelf.
Papa
Stef Bos wordt tot op de dag
van vandaag aan de hit herinnerd. Met trots en plezier.
,,Niets beter dan een doorbraak met een nummer waar
je helemaal achter staat en
dat ik nog altijd met volle
overgave zing,’’ zegt Stef Bos
(54) over zijn hit Papa in een
interview met het AD. ,,Papa
heb ik toch zeker 2000 keer
gezongen, al vertolk ik het
niet altijd. Maar het nummer

groeit met me mee, klinkt altijd anders. Ik kan het makkelijk nog 2000 keer zingen.’’
Zilveren huwelijk
Vijfentwintig jaar geleden
ging hij een huwelijk aan
met het theaterpubliek. En nu
viert hij zijn zilveren jubileum.
In die vijfentwintig jaar is zijn
relatie met het theaterpubliek
alleen maar inniger geworden. Alle reden dus om op
poëtische wijze stil te staan
bij dit jubileum, al zou Stef
Bos Stef Bos niet zijn als hij
daarbij niet de blik ferm naar
voren gericht hield. Dat blijkt
ook uit zijn nieuwe cd, die bij
deze theatertournee centraal
staat. ‘Een sprong in de tijd’
is een titel die de lading dekt,
want Stef Bos geeft hierop
een gepassioneerde liefdesverklaring af aan het leven
en de wereld. Stef Bos brengt
zijn warme stem, rake teksten
en persoonlijke performance
mee én een gepokte en gemazelde band. Dat moet voldoende zijn om het publiek
recht in het hart te raken.
Toegang 27,50 euro, inclusief drankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Het nieuwe album van Boudewijn de Groot
‘Achter glas’ kwam op nummer één binnen. Voor Boudewijn is één ding veel belangrijker dan die positie; de
overweldigende, enthousiaste reacties van zijn fans. Dat
hij na al die andere onvergetelijk geworden liederen die
wij allemaal kennen, zijn publiek zó blij kan maken en zó
kan verrassen met een album
vol nieuw repertoire betekent
heel veel voor hem. Zóveel
dat hij geen nee kon zeggen
op de grote vraag vanuit de
fans om met dat nieuwe repertoire een kleine tour te

maken die op zaterdag 20 februari (20.15 uur) de Stadsschouwburg Velsen aandoet.
Als een geweldig extraatje
en een mooie nieuwe finale.
Het nieuwe repertoire wordt
aangevuld met oudere liedjes
die Boudewijn zelf heel graag
nog een keer live wil spelen. Begeleid door zijn oudste
zoon Marcel op gitaar, met
Nick Bult (toetsen) en Wilbrand Meischke (bas).
Prijs 36 euro, inclusief drankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255 – 515789
(foto: Jaap Reedijk)

Stadsschouwburg Velsen

Ashton Brothers mixen
acrobatiek en slapstick
Velsen - De Ashton Brothers
zijn nog steeds uniek in Nederland: met groot vakmanschap laten zij een originele mengeling zien van traditioneel variété en modern entertainment. Op vrijdag 5 en
zaterdag 6 februari (20.15
uur) laten zij het publiek in
de Stadsschouwburg Velsen
versteld staan met hun acts
van wereldniveau. Niemand
doet wat zij kunnen. De
Ashtons mixen met flair acrobatiek, slapstick en mime en
kunnen daverend musiceren.
Zij zijn lenig, vindingrijk én
grappig tegelijk. ‘Enfants Terribles’ is de nieuwe show en
daarin trekt een bonte stoet
types aan ons voorbij. Hilarisch, donker, charmant, humoristisch en muzikaal. Altijd
bereid tot halsbrekende toeren in de nok van het theater
aan de Groeneweg. Boeren,

burgers en buitenlui die de
voorstelling willen bezoeken
moeten snel zijn, er zijn nog
enkele goede plaatsen voor
de voorstellingen beschikbaar. Prijs 29,50 euro, inclusief drankje en garderobe
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Velsen - Met het 7-koppige
orkest onder leiding van Miguel Wiels laat Paul de Leeuw
op dinsdag 9 februari (20.15
uur) in de Stadsschouwburg
Velsen zijn lekkerste, dierbaarste en bekendste nummers horen, die voor een
groot gedeelte worden bepaald door het publiek. Een
dierbare herinnering, onvergetelijk wijsje of emotioneel
eerbetoon. Ook de mooiste nummers van de Robert
Long-CD komen voorbij en
tussen de nummers door zal
Paul verhalen vertellen, imitaties doen en vragen beantwoorden uit de zaal. De
pers bekroonde de voorstelling, waar nog enkele kaarten voor zijn, met vier sterren.
Prijs 31 euro, inclusief drankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
tel. 0255-515789.

Bastiaan Ragas
in ‘Zij is de baas’
Velsen - Bastiaan Ragas,
Anne-Marie Jung en Lieneke Le Roux zijn woensdag 10
februari (20.15 uur) te zien in
de Stadsschouwburg Velsen
met de perfecte komedie ‘Zij
is de baas!’. Bas en zijn vriendin zijn mega-ambitieus en
perfect op elkaar ingespeeld.
Juist op het moment dat haar
ster rijzende is, wordt hij ontslagen. Hoe aantrekkelijk is
een man nog wanneer hij alleen maar hele dagen op de
bank zit? En is haar gejaag
naar succes eigenlijk wel zo
sexy? ‘Zij is de baas!’ is cabarettheater met onvergetelijk mooie hits en botte grappen, geschreven door Marjolein Beumer, de schrijfster
van de succesvolle film ‘Soof’.
Prijs 24,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Nick van Ormondt)
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Stormvogels en LSVV in evenwicht
IJmuiden - Van tevoren was
het bekend: de wedstrijd tussen Stormvogels, lijstaanvoerder van de tweede periode, en LSVV uit Zuid-Scharwoude, tweede achter koploper Velsen, kon een spannende wedstrijd worden. En
dat werd het ook.
Het merendeel van dit cruciale duel was Stormvogels
de iets betere ploeg. De eerste kans was voor Bastiaan
Scholten die na acht minuten
LSVV-doelman Dave Stet met
een lob trachtte te verschalken. Tien minuten later zette Giano Bonam twee tegenstanders op het verkeerde
been en vanaf de achterlijn
legde hij de bal mooi terug
op Sjaak Lettinga, die vanaf 12 meter rakelings naast
schoot.
Halverwege de eerste helft
kreeg Scholten op aangeven
van Danny Blok een kopkans,
maar doelman Stet stond op
de juiste plaats.
Op de counter werd het stugge LSVV een paar keer gevaarlijk, maar door te lang
treuzelen en uitstekend keeperswerk van Danny Adri-

chem kon het team van trainer Sem Wokke eveneens het
net niet vinden.
Acht minuten in de tweede
helft kreeg de mee naar voren gekomen 17-jarige linksback Mart Willemse van Brian Sno een mooie en hoge
voorzet en via de vingertoppen van LSVV-doelman Stet
ketste de kopbal op de lat af.
Twee minuten later had
LSVV-linkerspits
Daan
Brinkkemper de intentie de
bal voor te gooien, maar het
leder belandde over de handen van doelman Adrichem
tegen de binnenkant van de
paal.
Het spelpeil van Stormvogels
zakte halverwege de tweede
helft iets in en daarom besloot trainer Jeroen Kroes
aanvaller Etkin Zivkara in te
moeten brengen om zodoende Stormvogels meer aanvallende impulsen te geven. Dit
lukte prima en de IJmuidenaren creëerde zich aardig wat
kansen. De mooiste was een
kwartier voor tijd voor Dennis
Verwer.
Via vele schijven belandde de bal voor zijn voeten,

maar vervolgens vloog deze
keihard voor het vijandelijke
doel langs.
Zes minuten voor tijd maakte doelman Danny Adrichem
een kopbal van Rik Molenaar onschadelijk. Ondanks
de brilstand had het publiek kunnen genieten van
een spannend duel met twee
hardwerkende ploegen.
Door dit gelijkspel heeft
Stormvogels de koppositie
van de strijd om de tweede
periode over moeten dragen
aan Assendelft. Op zondag
21 februari wordt het laatste duel van dit tweede periodekampioenschap gespeeld
en dan is koploper Velsen de
tegenstander op sportpark
Zeewijk.
Zondag 7 februari speelt
Stormvogels vriendschappelijk in Beverwijk tegen DEM.
Een week later is Kolping
Boys in Oudorp (bij Alkmaar)
de tegenstander.
Stormvogels-zaterdag zag afgelopen zaterdag haar wedstrijd tegen JOS/Watergraafsmeer afgelast worden. Dit
duel is opnieuw vastgesteld
voor zaterdag om 14.30 uur.

Directeur Beeckestijn
stopt per 1 april
Velsen-Zuid - Femke Overdijk stopt op 1 april als directeur van Stichting Beeckestijn. Zij blijft tot die tijd verbonden aan haar laatste tentoonstelling ‘Een Bloem Lezing’, de jubileumtentoonstelling van Kunstkring Fiore uit
Bloemendaal.
Na tweeënhalf jaar met veel
plezier op Beeckestijn te hebben gewerkt is het voor Overdijk tijd voor een nieuwe uitdaging:. ,,Buitenplaats Beeckestijn is bijzonder cultureel
erfgoed in de gemeente Velsen en ik wens mijn opvolger
net zoveel plezier als ik hier

zelf heb gehad. Langs deze
weg wil ik ook alle vrijwilligers
bedanken die zich met hart en
ziel inzetten voor het behoud
en beheer van deze prachtige
locatie.’’
Op zondag 24 januari werd de
tentoonstelling ‘Een Bloem Lezing’ geopend door Bubb Kuyper. De opening was met bijna
400 bezoekers een groot succes. Deze jubileumtentoonstelling van Kunstkring Fiore
uit Bloemendaal is te zien tot
en met 6 maart en wordt georganiseerd naar aanleiding van
het 12,5-jarig bestaan van Fiore. Te zien is een combinatie

van beeldende kunst en poezie. Fiore is een bloeiende
kunstenaarsvereniging en bestaat uit kunstenaars van uiteenlopende disciplines, zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, theater en
sieraden. Tijdens een speciale poëzie middag op 21 februari worden deze gedichten ten
gehore gebracht. Van 15.00 tot
17.00 uur, de toegang is deze
dag gratis. De tentoonstelling is een initiatief van Buitenplaats Beeckestijn en Fiore
Kunst Kring Bloemendaal. Zie
ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Workshop social media
IJmuiden - Social media: iedereen is ermee bezig maar wat kun je er nu mee? In een workshop op woensdag 10 februari bij Bibliotheek Velsen legt Wendy Broersen alle voordelen en
nadelen uit van de meest gangbare sociale netwerken en vertelt ze hoe je alles uit social media kunt halen. Broersen, eigenaar van Wennies Advertising, geeft tips over het gebruik en
zorgt dat je je voordeel kunt doen met social media. Toegankelijk voor beginners maar ook
gevorderden kunnen er zeker wat van oppikken! De workshop duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Leden betalen 12,50 euro, niet-leden 15 euro.

Velsen redt punt
Driehuis - Voor Velsen blijft
West Frisia altijd al een moeilijke opponent. Ook nu begon de thuisploeg furieus en
drukte Velsen in de verdediging.
De eerste mogelijkheid deed
zich in de vijfde minuut
voor, maar de voorzet vanaf de flank werd soeverein
door Sander van de Lugt uit
de lucht geplukt. Even later
schoot de geheel vrijstaande
Nick Dontje te zacht in. Velsen kon hier weinig tegenover stellen: het team liet het
aanvallend liggen. Af en toe
een lange bal op Patrick Castricum, maar die werd keurig
in bedwang gehouden door
de verdediging.
Ook fysiek kwam Velsen duidelijk te kort in de eerste helft,
maar de ploeg creëerde wel
de grootste kans van de wedstrijd. Vlak voor rust soleerde
Tim Groenewoud langs zijn
tegenstander en gaf een puike voorzet op Sander Loogman. Vrij voor doel wist deze de bal langs de verkeerde
kant van de paal te schieten.
Beide doelmannen hadden

het verder rustig omdat het
spel zich het meeste afspeelde tussen beide strafschopgebieden waarbij West Frisia
door inzet en felheid duidelijk
het beste van het spel had.
Na rust een ongewijzigde situatie met meteen kansen
voor de gastheren. Een verre inworp werd doorgekopt,
maar Sonny Pronk schoot de
bal net langs de paal. Een minuut later een scrimmage
maar Sander van der Lugt reageerde alert en kon net voor
de doellijn redding brengen.
Velsen was de tweede helft
wel iets feller maar kon toch
niet voorkomen dat West Frisia het beste van het spel
hield. Zo schoot Rens Nooter tien minuten voor tijd rakelings over de deklat en
ontsnapte Velsen even later bij een bombardement op
het doel van Sander van der
Lugt. Op spectaculaire wijze wist hij zijn doel schoon te
houden. Voor vandaag mocht
Velsen blij zijn met een punt.
Volgende week om de KNVB
beker tegen De Dijk uit Amsterdam.

Glow-in-the-dark
volleybaltoernooi
IJmuiden - Zaterdag 2 april
organiseert
volleybalvereniging Smashing Velsen ‘ 96 het
Hostingindustries
Glow-inthe-dark Volleybaltoernooi in
de Zeewijkhal. Dit toernooi is
voor iedereen die het leuk vindt
om een keer te volleyballen. En
een glow-in-the-dark-toernooi
is natuurlijk helemaal bijzonder, dat wil je niet missen! Zowel recreanten, competitiespelers als vrienden, familie, straten en bedrijven kunnen zich
inschrijven voor dit super leuke toernooi. Per team moeten
er minimaal twee dames in het

veld staan. Het toernooi voor
de volwassenen is van 19.00
tot 23.00 uur en de inschrijfkosten bedragen 40 euro per
team. Voor de jeugd vanaf ongeveer 10 jaar is er van 15.00
tot 18.00 uur een apart glow in
the dark-toernooi. Ook zij kunnen een team inschrijven vanaf 20 euro. Inschrijven kan per
mail naar wendy@smashingvelsen.nl. Doe dit wel voor 14
maart.
Bij de jeugd is er plek voor 20
teams en bij de volwassenen
voor 24 teams. Zie ook www.
smashingvelsen.nl/toernooi.
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Afsluiting afritten N197
Van vrijdag 5 februari (20.00
uur) tot en met maandag 8 februari (05.00 uur) krijgt verkeer
richting Beverwijk te maken met
afsluitingen.

Voor verkeer uit Haarlem is de afrit direct na de tunnel richting Be-

verwijk, Rode Kruis en Tata Steel
dicht. De afrit richting Meubelboulevard, Bazaar en De Pijp is wel
open. Voor verkeer uit de richting
Alkmaar is afrit 2c Beverwijk Centrum, Velsen Noord, Tata dicht. De
omleiding wordt aangegeven met
gele borden.

Toekomstvisie detailhandel

Bijdrage voor uiterlijke
verbetering bedrijfspanden Middenhavengebied
Bent u eigenaar of huurder van
een bedrijfspand op het bedrijventerrein Middenhavengebied?
En hebt u plannen om de gevel
of uw voorterrein te verbeteren?
Misschien komt u dan wel in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming uit het Beeldkwaliteitfonds Middenhavengebied.
Deze bijdrage kan oplopen tot
wel € 25.000, -!

Een representatief pand vormt het
visitekaartje van uw bedrijf. Een
mooie gevel en een verzorgd voorterrein zijn weliswaar grote investeringen, maar leveren ook veel op. Uw
klanten en personeel waarderen het,
de vastgoedwaarde stijgt en daarmee ook uw pensioenvoorziening of
rendement. En mocht u uw bedrijfspand willen verkopen of verhuren,
dan werken een gerenoveerde buitenzijde en verzorgd voorterrein zeker in uw voordeel.

Tot 30 september 2016 is het mogelijk tot wel 25% van uw investeringskosten terug te krijgen in de vorm
van een financiële bijdrage van de
gemeente Velsen uit het Beeldkwaliteitfonds Middenhavengebied. De
bijdrage kan oplopen tot een maximum bedrag van € 25.000, -. Het
beeldkwaliteitfonds is opgericht met
financiële steun van de provincie
Noord-Holland. De gemeente heeft
SADC gevraagd de uitvoering van het
beeldkwaliteitfonds te begeleiden.
Op de website www.projectbureauherstructurering.nl/fondsen/
bkf-middenhavengebied staat alle
informatie. Mocht u vragen hebben,
stuur dan een mail aan info@projectbureauherstructurering.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen met
Frank Voorbergen (06 16281178)
van SADC of Michel van Wijk (0255
567435) van de gemeente Velsen.(foto: gemeente Velsen)

Ruim zestig belangstellenden bezochten maandagavond 1 februari
jl. de bijeenkomst In de raadszaal
van Beverwijk over de Structuurvisie Detailhandel IJmond. Vrijwel
alle winkelgebieden in de IJmond
waren vertegenwoordigd. Ook
gemeentebestuurders bezochten
de informatiebijeenkomst.

Eigenaren, winkeliers, winkeliersverenigingen en brancheorganisaties uit Beverwijk, Heemskerk en
Velsen konden na een inleiding van
CityWorks, die het rapport heeft opgesteld, reageren op het concept. Zij
stelden vragen over de uitwerking
van de toekomstvisie. Ook werden
er zorgen geuit over de ontwikke-

ling van de detailhandel in de regio.
Inzet van de Structuurvisie Detailhandel IJmond is een krachtige winkelstructuur, met een focus op kansrijke centra, minder vierkante meters winkelvloeroppervlak, meer regionale afstemming en meer samenwerking.
De reacties vanuit het publiek worden meegenomen in de afweging
voordat een definitieve visie wordt
opgesteld. Ook is het rapport voor
advies naar de Provincie NoordHolland gestuurd. Op de foto (Reinder Weidijk) reageert winkelier P.
Geels van de Zuid Arcade op de toelichting van Ronald van Velzen van
CityWorks.

Groen talud voor HOV bij
Minister van Houtenlaan
Het talud van de HOV aan de Minister van Houtenlaan zal worden beplant met wintergroen. Een
combinatie van onder meer hulst,
meidoorn en liguster. De bewoners van de Minister van Houtenlaan, die aan de snelle busbaan
wonen, hebben zaterdag 30 januari in meerderheid voor deze beplanting gekozen.

De gemeente Velsen stelde hiervoor
drie verschillende groenpakketten
samen. Tijdens een bijeenkomst op
het ketenterrein van Heijmans konden de bewoners, voordat zij hun
stem uitbrachten, vragen stellen

aan een groenexpert van de gemeente Velsen. 34 bewoners maakten gebruik van de mogelijkheid om een
stem uit te brengen. Een opkomst
van ruim 56%.
Na het tellen van de stemmen maakte wethouder Ronald Vennik bekend
dat de keuze was gevallen op ‘Wintergroen’. Een combinatie van hulst,
meidoorn, rode en gele kornoelje, liguster en venijnboom. De bewoners
konden ook kiezen voor ‘Bessen &
Vruchten’ en ‘Kleurvariatie’. Als alle werkzaamheden aan de busbaan
klaar zijn zal er worden geplant. De
gemeente Velsen draagt zorg voor
het beheer en onderhoud.
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Gemeente zoekt 100 deelnemers

Wie wil er 100 dagen lang
al zijn afval scheiden?
De gemeente Velsen is op zoek
naar 100 mensen, die gedurende 100 dagen al hun afval ( 100
%) willen scheiden. Velsen doet
mee aan dit zogeheten 100-100100 project, omdat zij ervan overtuigd is dat afvalscheiding beter
is voor het milieu. Wist u dat gemiddeld 90% van de lege blikjes,
pakken en plastic verpakkingen
kan worden hergebruikt?

Resultaat onderzoek Inspectie van
Veiligheid en Justitie

Afhandeling gasstoring in
Velsen-Noord goed verlopen
De afhandeling van de gasstoring,
waarbij vorig jaar ruim 1200 huishoudens van Velsen-Noord zonder gas kwamen te zitten, is goed
verlopen. Bewoners werden voldoende en eenduidig ingelicht.
Ook de communicatie tussen Liander, de Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Velsen
verliep naar wens. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de gasstoring in Velsen-Noord.

Vorige week woensdag nam de Velsense burgemeester Amy Koopmanschap het rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie in ontvangst. De burgemeester van Velsen

had namelijk om een evaluatie gevraagd. Dit om te leren van het incident. Daarbij werd een water- en
gasleiding geraakt als gevolg van
bouwwerkzaamheden. Netbeheerder Liander was sindsdien dagenlang bezig met het schoonmaken van
de leiding.
Behalve conclusies heeft de inspectie in het rapport ook een aantal aanbevelingen gedaan. Een daarvan is
om van tevoren goede afspraken te
maken op het gebied van crisisorganisatie. Op de foto (Ko van Leeuwen)
de heer Gertjan Bos, hoofd van de inspectie Veiligheid en Justitie, die het
rapport overhandigt aan burgemeester van Velsen Amy Koopmanschap.

Kun je blijvend
hergebruiken?
Is recycling eindig? Kan het
proces van hergebruik eindeloos doorgaan? Dat is een
vraag, die de gemeente deze
week kreeg voorgelegd.

Een goede vraag, vonden wij, die
een duidelijk antwoord verdient.
Metalen kunnen steeds opnieuw
gebruikt. Dat geldt dus ook voor
het aluminium in de zuivelpakken. Voor papier ligt het wat an-

ders. De vezels in het papier kunnen ‘opraken’, waardoor papier
ongeveer zes keer kan worden
hergebruikt. Plastic kent vele toepassingen en daarom verschillende levensduren en beperkingen. Zo zal In verband met voedselveiligheid plastic voor de voedselindustrie aan een extra kwaliteit moeten voldoen. Ook kan de
kleur niet uit het plastic worden
gehaald.

Deelnemers kunnen zich aanmelden vóór 15 maart op www.100-100100.nu. Zij gaan ervaren hoe eenvoudig het is afval te scheiden en
hoe je restafval zo klein mogelijk
kan laten zijn. De100-100-100 campagne maakt binnen gemeente Velsen onderdeel uit van het project
‘Meer Waarde Uit Afval’. We richten
ons daarmee de komende tijd op het
uitrollen van maatregelen, die allemaal gericht zijn op het verbeteren

van afvalscheiding en hergebruik.
Thuis
Afvalscheiding is alleen mogelijk als
we thuis ons afval apart houden en
daardoor het gescheiden afval opnieuw gebruikt kan worden. Van
het grootste deel van ons plastic, papier, blik, drankenpakken en groente-tuin-en fruitafval worden weer
nieuwe producten gemaakt. Ook
kunnen we zelf onze totale hoeveelheid afval flink terugdringen. Bijvoorbeeld door bewust boodschappen te doen. In 100-100-100 ervaren
de deelnemers hóe.
Lukt het in de gemeente Velsen om
met minstens 100 huishoudens, 100
dagen, 100% afval te scheiden en
veel minder restafval over te houden? We gaan het proberen! De
zoektocht naar 100 deelnemers is
begonnen. Iedereen kan meedoen!
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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 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

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

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 08.30 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 Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23
januari 2015 tot en met 29 januari 2016 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
M.K. Hofstedestraat 43, plaatsen
dakkapel (28/01/2016) 1792-2016;
Celsiusstraat 47, plaatsen dakopbouw (28/01/2016) 1729-2016;
Kennemerlaan 30, kappen boom
(26/01/2016) 1555-2016;
3e Havenstraat 3, wijzigen bestemming naar wonen (22/01/2016)
1581-2016;
De Wetstraat 1, plaatsen 2 warmte-

pompen (26/01/2016) 1587-2016.
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 1 A,
plaatsen
fietsenstalling/berging
(28/01/2016) 1702-2016.
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 56, plaatsen dakkapel (voorgevel) (1/02/2016) 19212016;
J.T. Cremerlaan 8, kappen boom
(29/01/2016) 1794-2016;
Kerkweg 86 en 88, plaatsen dakopbouw (26/01/2016) 1590-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Duin- en Kruidbergerweg ong., handelen in strijd bestemmingsplan/ge-

bruik stuk weiland als parkeerterrein (28/01/2016) 1738-2016;
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen
boom (29/01/2016) 1965-2016;
Duinweg of Duivelslaan 22,kappen
boom (28/01/2016) 1772-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Rooswijkweg 216, interne verbouwing/groot onderhoud (28/01/2016)
1719-2016.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over

welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, realiseren
zorginstelling (29/01/2016) 182222015;
Rijksweg 349, oprichten verkoopruimte (29/01/2016) 18759-2015.
IJmuiden
Ruysdaelstraat 2, plaatsen overhead
deur (29/01/2016) 19034-2015.

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 al-

leen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en

wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 35, vergroten woning
met uitbouw (28/01/2016) 187862015;
Broekbergenlaan 49, wijzigen 2 gevels (28/01/2016) 19259-2015;
Huis te Wissenlaan 56, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (01/02/2016)

1921-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Rijksweg 118 (rijksmonument),
vergroten woning met aanbouw
(28/01/2016) 17714-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Westbroekerweg 43, vergroten woning (28/01/206) 19056-2015.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Kofferbakmarkten,
Velserduin-

plein te IJmuiden op 20 maart, 17
april, 22 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 september en 16 oktober
2016 (01/02/2016) 19835-2015;
Rommelmarkten, Kennemerplein

te IJmuiden op 7 mei, 4 juni, 9 juli, 16 juli (in combinatie met jaarmarkt Zomerfestival), 6 augustus,
27 augustus en 3 september 2016
(29/01/2016) 19757-2015;

Kofferbakmarkten, Plein 1945 te
IJmuiden op 23 april, 28 mei, 18 juni, 23 juli, 13 augustus en 17 september 2016 (29/01/2016) 197582015.

Sessies gemeenteraad Velsen op 11 februari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur:

Evenementen in Spaarnwoude

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur:
Zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJmond
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-

stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 10 februari 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie,
tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op
de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Vastgesteld wijzigingsplan Van den Vondellaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Van den Vondellaan AMW
Driehuis’, in hun vergadering van
26 januari 2015 hebben vastgesteld.

In het kader van de pilot “Kleinschalig Opdrachtgeverschap” (KO) worden op verschillende locaties bouwkavels ontwikkeld. Hier kunnen particulieren hun eigen woning bouwen. Eén van de locaties betreft de
locatie Van den Vondellaan / AMW
(Algemeen Maatschappelijk Werk)
in Driehuis. Het plangebied is gelegen aan de Van den Vondellaan, ter
hoogte van de rotonde met de Driehuizerkerkweg.
Met het wijzigingsplan worden 3

woningen mogelijk gemaakt. In het
bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid is reeds de wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Met het wijzigingsplan wijzigt het college het
bestemmingsplan zodat het project
kan worden uitgevoerd.
Het vastgestelde wijzigingsplan Van
den Vondellaan AMW Driehuis met
identificatienummer
NL.IMRO.0453.WP0902AMWDRIEHUIS1-R001, ligt met ingang
van 5 februari 2016, gedurende zes
weken voor een ieder ter visie bij
de receptie van het stadhuis aan het
Dudokplein 1 te IJmuiden. Tijdens
werkdagen kunnen belangstellenden het plan inzien
Tevens is het plan in te zien bij de

centrale bibliotheek te IJmuiden,
tijdens de gebruikelijke openingstijden. Inzage is ook mogelijk via de
website van de gemeente: www.velsen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de termijn dat het plan
ter visie ligt kan beroep bij de Raad
van State worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan
bij het College kenbaar hebben gemaakt, dan wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan
bij het College kenbaar hebben gemaakt. Hiervoor is een griffierecht
verschuldigd. Het beroepschrift

dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het
instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de
termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 26 november
2015 heeft besloten:

-de gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009 vast te stellen;
-de gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009 in werking te laten
treden op de vierde dag na bekendmaking;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 4 februari 2016.
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeente
Velsen. Tevens ligt de verordening 12
weken ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
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Kappen bomen
De gemeente Velsen maakt bekend dat er 55 bomen worden gekapt in
de windsingel langs sportpark RKKV Velsen te Driehuis.( zie tekening)

Het sportpark is gelegen aan de Wolff en Dekenlaan / Driehuizerkerweg te
Driehuis. Het gaat om voornamelijk elzenbomen, die in een rij zijn geplant en
als natuurlijk windscherm dienen. Rooien is noodzakelijk om de singel vitaal
en veilig te houden. Om dezelfde reden zal er ook gesnoeid worden.

Rectificatie
achterzijde van de woning Georgebos 84 in IJmuiden.

een opleiding hebben genoten van Valencia CF. Het aantal deelnemers is gelimiteerd,
zo is iedereen verzekerd van
voldoende aandacht, ook van
de Spaanse trainers.
De deelnemers ontvangen
van partner Adidas een Valencia CF trainingstenue, bestaande uit shirt, short, sokken, Valencia CF-diploma,
Valencia CF-bdon, 3 dagen
top training door de échte
Spaanse Valencia trainers,
training, structuur en discipline als op de jeugdacademie van Valencia, lunch,
drinken, gezonde tussendoortjes en vers fruit. Deelname kost 150 euro (betaling in twee termijnen mogelijk). Zie ook www.valenciavoetbalkamp.nl.

Velsen-Zuid - Ruim een
jaar geleden is Playing for
Success in de IJmond van
start gegaan. Inmiddels hebben al veel kinderen hun
weg gevonden naar het leercentrum in het stadion van
Telstar.
Tot nu toe was het speelse
naschoolse programma toegankelijk voor leerlingen uit
de brugklas en uit groep 7
en 8 van het basisonderwijs.
Nu start in februari de eerste groep voor leerlingen uit
groep 6. Het programma van
Playing for Success is bestemd voor kinderen die om
verschillende redenen een
steuntje in de rug kunnen
gebruiken.
Door het doen van allerlei sport-, spel- en leeractiviteiten in de WOW-omgeving van het stadion van SC
Telstar wordt er gewerkt aan
hun zelfvertrouwen, concen-

tratie, motivatie en het samenwerken. De leerlingen
komen tien middagen, op
een vaste dag in de week, na
schooltijd naar het leercentrum toe. De aanpak Playing for Success blijkt doeltreffend te zijn: als kinderen lekkerder in hun vel zitten, zullen de schoolprestaties ook verbeteren. Landelijk onderzoek toont aan dat
de resultaten bij de leeftijdsgroepen tussen 10 en 14 jaar
erg hoog zijn. Voor Playing
for Success reden om groep
6 als doelgroep aan het programma toe te voegen.
Aanmelding van leerlingen
verloopt via het onderwijs.
Als u denkt dat uw kind ook
voor Playing for Success in
aanmerking komt, neem dan
contact op met zijn haar of
school.
Zie ook www.facebook.com/
PlayingforSuccessIJmond.

Valencia Voetbalkamp
ook dit jaar bij SVIJ

voorgaande kamp werd een
groot succes en Valencia besloot om de trainingsweek
wederom bij SVIJ te organiseren. Dus ook in 2016 is de
club in IJmuiden partner van
Valencia en behoort daarmee tot een select groepje
vaste partners van Valencia.
De Valencia voetbalweek is
een 3-daagse trainingsweek
voor jeugdspelers (j/m) van 6
tot en met 14 jaar van elk niveau onder leiding van officiële Valencia CF jeugdtrainers. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en niveau,
zodat ieder kind op zijn/haar
eigen niveau kan trainen. De
Valencia CF trainers worden
geassisteerd door Nederlandse UEFA gecertificeerde
en ervaren trainers die allen
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IJmuiden - Voor het tweede achtereenvolgende jaar
krijgt de jeugd van IJmuiden
en omgeving de kans om
een geweldige voetbalweek
te beleven. Primera Divisionclub Valencia CF stuurt trainers van de jeugdopleiding
naar SVIJ!
In Spanje staat Valencia CF
bekend om de goede jeugdopleiding. Geen enkele andere club leverde meer Internationals aan het Spaanse team in de afgelopen 15
jaar. Sterren als Jordi Alba, David Villa, Juan Mata
en David Silva zijn klinkende voorbeelden van de succesvolle jeugdopleiding. Het
Valencia CF Voetbalkamp is
van 4 tot en met 6 augustus
op het complex van SVIJ. Het
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Vorige week is per abuis vermeld, dat
er aan de achterkant van de flat aan
het Georgebos nr: 75-83 een boom
wordt gekapt. Dit moet zijn aan de
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