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‘Iedereen is welkom
op open dag moskee’
IJmuiden - Op zondag 14 
februari bestaat de Ku-
ba Moskee IJmuiden 23 
jaar. De moskee werd in 
1993 gebouwd en sinds-
dien vervult het een be-
langrijke functie voor de 
moslims in Velsen.

Ieder jaar opent de Kuba 
moskee de deuren voor al-
le Velsenaren en andere be-
langstellenden om de mos-
kee van binnen en buiten te 
bezichtigen. Tijdens de open 
dagen wordt informatie ge-
geven over het geloof maar 
ook over de (activiteiten 
van de) moskee zelf. De be-
zoekers kunnen tijdens de 
rondleiding vragen stellen.
Ook dit jaar organiseert 
de moskee een open dag 
waarbij iedereen uit Velsen 
en omgeving, zowel mos-
lims als niet-moslims, van 
harte uitgenodigd is om een 
kijkje te komen nemen in de 
prachtige moskee. Daarbij 
zullen vrijwilligers zorg dra-
gen voor presentaties, rond-
leidingen, leuke activiteiten, 
allerlei lekkernijen en meer. 

Het belangrijkste doel hier-
bij is vooral dat een ieder 
kan aanschouwen hoe de 
moskee er van binnen uit-
ziet, wat er binnen zoal ge-
beurt, maar ook informa-
tie krijgt over wat het isla-
mitische geloof werkelijk in-
houd. Daarnaast is het be-
langrijk dat iedereen, mos-
lims en niet-moslims, el-
kaar kunnen ontmoeten op 

een plek waar geen ruimte 
is voor wantrouwen en pola-
risatie. Deze open dag heeft 
als doel om elkaar in ver-
bondenheid te brengen.
Geïnteresseerden zijn zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur 
welkom in de Kuba Moskee 
aan de Planetenweg 1 in 
IJmuiden. Zie ook www.ku-
bamoskee.nl.

Velsen-Zuid - Rabo-
bank IJmond is de nieuwe 
naamgever van het Telstar-
stadion. 

Beide partijen tekenden voor-
afgaand aan de wedstrijd Tel-
star-MVV Maastricht een 
overeenkomst voor vijf jaar. 
Telstar en de Rabobank gaan 
intensiever samenwerken op 
het gebied van commercië-
le en maatschappelijke activi-
teiten. Commercieel directeur 
Steef Hammerstein van Tel-
star is trots dat een grote spe-
ler als de Rabobank zijn club 
een warm hart toedraagt. ,,Dit 
partnership stelt ons in staat 
het vijfjarenplan ‘Wij creë-
ren kansen’ verder uit te bou-
wen. In dat plan moet het Ra-
bobank IJmond Stadion uit-

groeien tot hét centrale hart 
van de regio. In de eerste 
plaats vanwege het voetbal, 
maar zeker ook door de vele 
activiteiten die in en rond het 
stadion plaatsvinden. Rabo-

bank IJmond helpt ons deze 
ambitie waar te maken.” (foto: 
Ron Pichel Fotografi e)

Lees verder op de Telstar-
pagina

DEZE WEEK IN DE KRANT

Cellulite en voeding

TELSTAR
Jong TELSTAR

Vrijdag 
12 februari 

20.00 uur

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

24 FEBRUARI
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

Dagverse NOORDZEE 
KABELJAUW fi lets graatloos
PER KILO € 14.99

Valentijn TOP OESTERS 
Mand 12 stuks ACTIE € 15.00
Gratis oestermes!

Dagverse SCHARRELVIS o.a. schar, poon, bot, wijting
3 KILO voor € 5.00

Gratis voor u schoongemaakt!

GEROOKT VISPAKKET 
gerookte makreel & spekbokking
SAMEN € 4.50

WWW.WAASDORP.NL    BEZORG SERVICE!

Telefoon nummer in Oranje en www.waasdorp.nl e THUISBEZORG SERVICE  
onderaan in Oranje !!
Zie onderstaande mail

 

Halkade 27, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796

7 dagen per week geopend
Dagverse NOORDZEE 
SLIPTONG ca. 8 stuks in kilo
PER KILO nu € 14.99

zijn?
5

Deze week in de krant:  

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

Waarom is de Velsertunnel 
tegenwoordig zo vaak dicht en 

hoe weet ik wanneer?
Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Voordat het zover 
is, verrichten we eerst nog allerlei voorbereidende werk-
zaamheden. Hierdoor zal de tunnel de komende tijd ook 
regelmatig dicht zijn. We doen bijvoorbeeld allerlei tests, 
zodat de aannemer goed voorbereid is en straks niet voor 
verassingen komt te staan. Ook maken we de ventilatie-
kanalen alvast schoon, bevestigen we kabelgoten, trekken 
we kabels en leidingen en verwijderen we asbest. Allemaal 
klussen die ervoor zorgen dat de renovatie zo kort mogelijk 
hoeft te duren.

Op de hoogte 
Vóór 15 april kan de Velsertunnel doordeweeks (tussen 
20.00 uur en 05.00 uur ’s nachts) en in het weekend dicht 
zijn voor verkeer richting Haarlem en IJmuiden. Op www.
facebook.com/velsertunnel kondigen we altijd aan wanneer 
dat precies is. Ook op borden langs de weg kunt u zien 
dat de tunnel gesloten is. Er staan in totaal vijf elektroni-
sche borden bij de N197, Parallelweg en de A9 ter hoogte 
van het Texaco-benzinestation. Op De Meerlanden staat 
een geel omklapbord. Benieuwd waar deze borden staan? 
Bekijk dan de kaart met de exacte locaties. Dit kan via de 
computer (adobe.ly/1PRE86B) en mobiel of tablet (adobe.
ly/1KpWWrd).

Omleidingen
Tijdens de afsluitingen vóór 15 april blijft steeds één tun-
nelbuis open, zodat verkeer richting Alkmaar/Beverwijk 
door de tunnel kan blijven rijden. Verkeer richting Haarlem/
IJmuiden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel. 
Deze routes staan aangegeven op de weg.

Andere verkeerhinder vóór 15 april
Om alle omleidingsroutes klaar te maken, werken we de 
komende tijd ook al op de A22, N208 en A9. We leggen 
vanaf eind februari onder meer twee tijdelijke verbindings-
wegen (keerlussen) aan op de knooppunten Velsen en 
Beverwijk. Hierdoor is geregeld een rijstrook of vluchtstrook 
afgesloten en staan er afzettingen op de weg. Ook is eind 
maart de Wijkertunnel ’s avonds en ’s nachts dicht. Daar 
richten we dan tijdelijke extra rijstroken in. 

Meer weten? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws.

Leerpunten bij evaluatie 
gasstoring Velsen-Noord

Velsen-Noord – De inspec-
tie van Veiligheid & Justitie 
(V&J) heeft de resultaten van 
het onderzoek naar de afhan-
deling van de gasstoring, in 
januari 2015 in Velsen-Noord, 
bekend gemaakt. De afhan-
deling van de het incident is 
in het algemeen goed verlo-
pen. Getroffen bewoners zijn 
tevreden over de communi-
catie en de afhandeling. Maar 
er zijn ook leerpunten.
Liander, Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) en de 
gemeente Velsen hebben sa-
mengewerkt bij het incident. 
Voor Veiligheidsregio Kenne-
merland was het in de nieuwe 
regionale opzet een van de 
eerste incidenten waarbij vol-
gens de nieuwe structuur en 
planvorming werd gewerkt. 
De inspectie concludeer-
de dat de regio op de goede 
weg is, maar dat de verwach-
tingen jegens – en de taken 
van de individuele gemeentes 
nog explicieter moeten wor-
den uitgewerkt.
Liander had als netwerkbe-
heerder een grote rol bij de 
aanpak. De rol van de klas-
sieke hulpverleningsdien-
sten zoals brandweer, politie 
en geneeskundige diensten 
was beperkt. Maar toch wa-
ren zij in grote getalen actief. 
Dit had efficiënter gekund, al-
dus V&J.
Op donderdag 15 janua-
ri 2015 raakte om 9.30 uur 
een gas- en waterleiding be-
schadigd bij werkzaamheden. 
Omdat modder in de onder-
liggende gasleiding stroomde 
was er geen gastoevoer meer 
naar het gasnet. 1227 wonin-
gen en zes bedrijven kregen 
geen gas meer. Pas op don-
derag 22 januari hadden alle 
huishoudens weer gas.
In het rapport is te lezen wan-
neer de monteur arriveerde 
en op welk moment de VRK 
werd ingeschakeld. In de loop 
van de middag werd het inci-
dent opgeschaald naar GRIP 
3. Er werden noodmaatrege-
len genomen om de bewo-
ners te voorzien van warmte 
en douchegelegenheid. Dat 
gebeurde deels samen met 
Liander. Op vrijdag 16 janua-
ri dreigde het elektriciteitsnet 
overbelast te raken door het 
veelvuldig gebruik van uitge-
deelde elektrische kachels. 
Er werd bewoners gevraagd 
het gebruik van elektriciteit te 
beperken. Op zaterdag 17 ja-
nuari werd afgeschaald naar 
GRIP 2. Op maandag 19 ja-
nuari werd afgeschaald naar 
GRIP 1.
Veel tevredenheid was er over 
de communicatie door Lian-

der en de gemeente Velsen. 
Wat ook goed uitpakte was 
dat gebruik werd gemaakt 
van vergelijkbare ervaringen, 
waardoor snel een noodver-
ordening kon worden ver-
vaardigd. Ook is men in het 
rapport positief over de rol 
van de informatiemanagers 
van VRK, omdat zij een dui-
delijke positie en taak had-
den. 
De leerpunten zijn ook voor 
andere veiligheidsregio’s van 
belang. Samenwerking tus-
sen de partners is van cruci-
aal belang. Liander was ver-
antwoordelijk voor de aanpak 
van de gasstoring en voor 
de communicatie. De VRK is 
verantwoordelijk voor de ef-
fecten, zoals openbare or-
de, openbare veiligheid en de 
bevolkingszorg. De zorg voor 
de communicatie werd ge-
deeld. De taakverdeling tus-
sen de partners had beter 
gekund. Een ander leerpunt 
was dat eerder had kunnen 
worden afgeschaald. Nu zijn 
meerdere diensten onnodig 
(lang) ingezet. Het aantal in-
gezette functionarissen stond 
niet in verhouding tot de ta-
ken. Het derde leerpunt be-
treft de continuïteit van de or-
ganisaties. Omdat het om een 
incident van meerdere da-
gen ging, behoeft de organi-
satie van piketdiensten extra 
zorg. Sommige mensen had-
den een dubbelrol (met hun 
eigen werk) of werden an-
derzijds te zwaar belast. Ook 
moet men er rekening mee 
houden dat er elders ook een 
incident kan gebeuren en dat 
daarvoor dan andere mensen 
beschikbaar moeten blijven. 
Het vierde leerpunt betreft de 
beeldvorming rondom het in-
cident. Door de partijen wer-
den aanvankelijk verschil-
lende beelden van de situa-
tie gegeven. En er was sprake 
van veel informele informa-
tie, wat het netcentrisch wer-
ken niet ten goede kwam. Het 
laatste leerpunt was de aan-
genomen zelfredzaamheid 
van bewoners. De planvor-
ming was niet duidelijk over 
wie wel of niet zelfredzaam 
zijn. Hoewel het merendeel 
van de bewoners zelfredzaam 
zou zijn was er toch een grote 
vraag naar voorzieningen zo-
als kachels, dekens en dou-
chegelegenheid. De conclu-
sie was dat er teveel aanbod-
gericht in plaats van vraagge-
richt werd gewerkt.
Al met al een heel rapport, 
dat maar weer bewijst dat per 
incident aanpassingen no-
dig zijn aan de situatie. (Ka-
rin Dekkers)
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Eet u gezond en 
diervriendelijk vlees?

Regio - Hebt u wel eens 
duurzaam vlees van luxe 
vleesraskoeien gegeten, zo 
direct van de boer bij u op 
het bord? Hierdoor niet duur, 
traceerbaar en puur natuur 
vlees? Wanneer u online een 
passend vleespakket uit-
kiest, gaan wij dat keurig in 
de vorm van een vers vlees-
pakket bij u thuisbezorgen. U 
ontvangt al vanaf 54,50 eu-

ro een vleespakket met daar-
in keurig in porties verdeeld 
vacuüm verpakt vers vlees. In 
een retourkoelbox wordt dit 
vlees diep gekoeld bij u thuis 
bezorgd. Met een rapport-
cijfer van een 9,8 hoeven wij 
u niet uit te leggen dat onze 
klanten tevreden zijn. Zie ook 
www.sameneenkoekopen.nl 
en www.sameneenvarkenko-
pen.nl.

Meer doen met minder 
geld bij Spullen Fabriek
IJmuiden – De Spullen Fa-
briek heeft een ware upgra-
de ondergaan. Eigenaar Paul 
van Thiel is in 2013 begon-
nen met de zaak aan de Zee-
weg. De bedoeling was al-
tijd al de verkoop van spul-
len die een tweede leven ver-
dienden. Spullen als platen-
spelers, fietsen en klein meu-
bilair werden gerepareerd of 
gerestyled en vonden zo een 
weg naar nieuwe eigenaren. 
Allengs werd er meer klein 
spul aangeboden, zoals ser-
viesgoed en hebbedingetjes, 
wat eigenlijk niet de bedoe-
ling was. 
Nu is De Spullen Fabriek 
opnieuw begonnen op een 
nieuw adres, Willemsbeek-
weg 1e, met een nieuwe in-
breng. Dankzij een goede 
relatie worden nu ook wit-
goed en elektrische appa-
ratuur aangeboden, zowel 
partijen nieuw spul als en-
kele stuks met kleine scha-
de of via inruil verkregen. Bij 
het witgoed wordt alleen met 
kwaliteitsmerken als Miele, 
Bosch en Siemens gewerkt. 
Nieuw wordt met fabrieks-
garantie geleverd. Alle twee-
dehands is nagekeken en 
eventueel gerepareerd. Hier-
op is drie maanden garan-
tie. Door de snelle omloop is 
er steeds weer wat nieuws 
bij De Spullen Fabriek. Vori-
ge week stonden er bijvoor-
beeld een nieuwe roze vaat-
wasser en een grofbreima-
chine. Volgende week kan 
dat een Smeg koelkast zijn of 

een Miele warmtepompdro-
ger. Maar ook op ander ge-
bied is er veel te beleven bij 
De Spullen Fabriek. Van Thiel 
heeft een assortiment gram-
mofoonplaten van diverse ja-
ren, er staan tweedehands 
fietsen en er is wat brocante, 
maar alleen bijzondere klein-
meubelen worden verkocht.
De Spullen Fabriek is de ide-
ale partner voor mensen met 
een kleine beurs, of men-
sen die op korte termijn gaan 
verhuizen of moeten herin-
richten. 
De prijzen zijn vriendelijk en 
de service is goed. Er is een 
eigen reparatiedienst waar 
u terecht kunt voor allerlei 
technische problemen. En 
bent u op zoek naar iets spe-
ciaals dan moet u zeker eens 
langs gaan om ernaar te vra-
gen want het aanbod is gro-
ter dan u in de winkel ziet.
De Spullen Fabriek is ge-
opend van dinsdag tot en 
met zaterdag. 

IJmuiden - Woensdag 17 fe-
bruari bezoekt een voetspe-
cialist Leemans Schoenen 
aan de Lange Nieuwstraat 
469. De hele dag zal deze 
specialist mensen met voet-
klachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetaf-
druk gemaakt en uitleg ge-
geven over de werking van 
de Vibrionveer, een nieuwe 
Zweedse uitvoering. Deze 
vervangt de klassieke steun-
zool, die vaak hard en sta-
tisch is. 
De Vibrionveer heeft een ve-
rende werking en activeert 
de spieren en de bloedsom-
loop. Gebruikers lopen elas-
tisch verend en op natuur-
lijke wijze, dit voorkomt ver-
moeidheid en pijnlijke voe-
ten. Mensen met voetklach-
ten en daaruit voortvloeien-

de rugklachten zijn enthou-
siast over de Vibrionveer. De 
stand van de voet en de hol-
ling van de voet wordt verbe-
terd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de 
voet kan weer op natuurlijke 
wijze afrollen. De pijn neemt 
af, spieren en banden wor-
den krachtiger en een goe-
de doorbloeding wordt be-
vorderd. De Fusegold Vibri-
onveer heeft een handzaam 
formaat en past in bijna alle 
modeschoenen.
Mensen met voetklachten en 
ook andere belangstellenden 
kunnen zich laten informe-
ren over deze Zweedse uit-
vinding. Dit is geheel gratis, 
wel graag van tevoren een 
afspraak maken. Leemans 
Schoenen is bereikbaar op 
0255-511117.

IJmuiden - Patrick van Keu-
len Mannenmode & Casu-
al Jeans is weer open na een 
grote restyling. De nieuwe 
collecties komen nu nóg be-
ter tot hun recht. Op dit mo-
ment hangt de winkel vol met 
voorjaarsmode. 
Om de heropening een extra 
feestelijk tintje te geven ont-
vangen alle klanten een leu-
ke attentie.
Eind januari, na een verbou-
wingsopruiming die enke-
le weken duurde, werden de 
ramen afgeplakt en kon het 
werk beginnen. Er werd ge-
schilderd, de winkelindeling 
werd aangepast en de licht-
bak op de gevel werd ver-
nieuwd. Eén van de groot-
ste eyecatchers is de nieu-

we verkoopwand van Scotch 
& Soda, maar ook de drie 
meter hoge foto van de ha-
ven van IJmuiden is een ech-
te blikvanger. Van Keulen on-
derstreept hiermee zijn loka-
le roots; de winkel is al meer 
dan 100 jaar gevestigd in 
IJmuiden.
A-merken als Pall Mall, Sta-
te of Art, Club of Gents en 
Gardeur hebben in de ver-
nieuwde winkel weer een ei-
gen plek gekregen. De jeans-
wand is nog steeds een ver-
trouwd punt in de winkel. 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan snel eens langs bij 
Patrick van Keulen, Lange 
Nieuwstraat 787 in IJmuiden. 
Zie ook www.patrickvankeu-
len.nl.

Santpoort-Noord - De laat-
ste jaren wordt de roep om 
een basisinkomen steeds 
luider gehoord. Journalis-
ten en beleidsmakers buigen 
zich over het thema, waar-
bij de vraag of dat inkomen 
al dan niet onvoorwaarde-
lijk moet zijn, vaak centraal 
staat. Daarnaast zijn diverse 
steden in het land bezig met 
het voorbereiden van lokale 
experimenten op dat terrein, 
of denken erover na. Een re-
cente ontwikkeling is dat en-
kele gemeenten, zoals Eind-
hoven, Nijmegen, Gronin-
gen en Amsterdam, trach-
ten om de regels rondom 
bijstand te versoepelen. Zij 
doen dit vanuit de gedach-
te dat bijstandsgerechtigden 
daarmee juist effectiever aan 
een baan te helpen zijn. De-
ze ontwikkeling raakt aan de 
gedachte van een basisinko-
men, omdat tegenstanders 
bepleiten dathet verstrek-
ken van ‘gratis geld voor ie-
dereen’ maar zou leiden tot 
luie burgers. Is dat wel zo? 
Over deze en andere vragen 
gaat deze thema avond. Jan 
Atze Nicolai en Brigitta Mei-
nema actief bezig met het 
realiseren van een basisin-
komen. Nicolai en Meine-
ma zijn beiden fractievoorzit-
ter van GroenLinks in de ge-
meenteraad, respectievelijk 
van Leeuwarden en Tytsjer-
kstradiel. Tweede Kamerlid 
Ed Groot (PvdA) zal ook een 
bijdrage leveren aan de dis-
cussie. Op http://basisinko-
men.nl vindt u meer informa-
tie en een petitie over het ba-
sisinkomen.  Het belooft een 
inspirerende avond te wor-
den, open voor een ieder met 
interesse in het basisinko-
men. De avond wordt geor-
ganiseerd door Groen Links 
Velsen en PvdA Velsen, me-
de namens diverse GL- en 
PvdA-afdelingen in de regio 
(PvdA Haarlem). Met dit initi-
atief willen zij de progressie-
ve samenwerking in Velsen 
versterken. 

Avond over 
basisinkomen

IJmuiden - Het is bijna Va-
lentijn, dé dag om in woord 
en daad te zeggen wat je voor 
iemand voelt. Kom op zater-
dag 13 februari tussen 14.00 
en 16.00 uur naar de Centra-
le Bibliotheek in IJmuiden en 
oud-stadsdichter Joris Brus-
sel helpt je om deze Valentijn 
onvergetelijk te maken! Deel-
name is gratis.

Valentijns-
gedichten
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een 
evenement, soms gewoon 
vanwege de mooie tafe-
relen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft.
 
Het sluizencomplex staat 
vol met gebouwen in aller-
lei soorten en maten. Een 
van de oudste is het nostalgi-
sche sluiskantoortje aan het 
Sluisplein, in de bocht bij de 
brug over de Kleine sluis en 
de Zuidersluis. Het kantoor-
tje is in 1901 gebouwd als 
‘wachtgebouw’ ten behoe-
ve van de sluismeester en de 
sluiswachters. Het was opge-
trokken uit baksteen en had 
donkere bakstenen banden 
en segmentbogen. Tot 1901 
werd gebruik gemaakt van 
een klein achtzijdig wacht-
huisje bij de Kleine Sluis.
Vanuit het nieuwe wacht-
gebouw had het sluisbedie-
ningspersoneel een goed uit-
zicht over het reilen en zei-
len in en rondom de sluizen. 
In 1909 werd het gebouw uit-
gebreid met een bijpassende 
aanbouw, bestemd als kan-
toor voor de hulpsluismees-
ters. Rond 1960 werden er 
ten zuiden van de Kleine sluis 
en ten noorden van de Zui-
dersluis gebouwen neerge-
zet voor de bediening van de 
sluisdeuren en de bruggen. 
Het wachtgebouw werd daar-
na grotendeels verhuurd aan 
de waterpolitie. Een ruim-
te bleef nog in gebruik als 
wachtlokaal voor sluisperso-

neel. In die periode werd het 
gebouw wit geschilderd.
In 1986 startte een groot-
scheepse renovatie van het 
sluizencomplex: vervanging 
van versleten onderdelen, ca-
paciteitsvergroting en het op 
deltahoogte brengen. Na de 
Noordersluis en de Midden-
sluis waren vanaf eind 1996 
de Zuidersluis en Kleine sluis 
aan de beurt. Rijkswater-
staat wilde het monumentale 
wachtgebouw slopen, maar 
door protesten vanuit onder 
meer het Wijkcomité Oud-
IJmuiden werd daarvan afge-
zien. Vlak voor aanvang van 
de renovatie werd het wacht-
gebouw steen voor steen ont-
manteld en in 1998/1999 op-
nieuw opgebouwd, zodat wij 
nu nog kunnen genieten van 
dit typisch IJmuider monu-
mentje.
Op 1 november 2001 onthul-
de prins Willem-Alexander ter 
gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan van het Noordzee-
kanaal een gedenkplaat aan 
de zuidgevel van het wacht-
gebouw. De onthulling vond 
plaats tijdens het kennisma-
kingsbezoek van de prins 
met zijn kersverse verloof-
de Máxima aan de provincie 
Noord-Holland. De gedenk-
plaat memoreert: ‘Op 1 no-
vember 1876 heeft ZKH Ko-
ning Willem III het Noordzee-
kanaal in gebruik gesteld. Op 
1 november 2001 is op deze 
sluizen de 125ste verjaardag 
van dit heugelijke feit gevierd 
in bijzijn van ZKH Prins Wil-
lem Alexander en zijn verloof-
de Mevrouw Máxima Zorre-
guieta.’

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Santpoort-Noord - Prak-
tijk Paap combineert met fy-
siotherapie en massage het 
beste van twee disciplines. 
Fysiotherapeut Arthur Paap 
houdt zich onder meer be-
zig met Dry Needling the-
rapie, waarbij spieren wor-
den geprikt, zodat trigger-
points (een ‘knoop’ in een 
spier) ontladen worden en de 
spier zich kan ontspannen. 
Ook werkt hij met de 4xT-me-
thode. Een vorm van ortho-
pedische revalidatie die zich 
richt zich op het bindweefsel 

en de mechanische klachten 
die daar uit voort kunnen ko-
men. Masseuse Yvonne Paap 
verzorgt stoelmassages en 
stress release massages. In-
dien gewenst worden daarbij 
ook de harde, pijnlijke spieren 
meegenomen, maar het gaat 
meestal vooral om ontspan-
ning. De holistische benade-
ring van de diverse massa-
ges herstelt de balans tussen 
lichaam en geest, er worden 
blokkades opgelost. Combi-
naties van massage na fysio-
therapie zijn ook mogelijk.

IJmond – De IJmondgemeen-
ten zijn nog druk bezig alle 
vormen van jeugdhulp verder 
te ontwikkelen. In de IJmond 
zijn in 2015 circa 900 kinde-
ren begeleid door het Cen-
trum Jeugd en Gezin (CJG). 
Gemeenten hebben sinds 1 ja-
nuari 2015 de verantwoorde-
lijkheid voor jeugdhulp. Ook in 
2016 krijgt CJG IJmond subsi-
die. 2016 staat in het teken van 
verankering van wat werkt en 
van vernieuwing en innova-
tie om de doelstellingen ver-
der te realiseren. Het CJG zal 
indien nodig zelf kortdurend 
en langere trajecten bege-
leiden, ook naast specialisti-
sche jeugdhulp. Verder wordt 
de aansluiting tussen het CJG 
en de lokale sociale teams ver-
sterkt. Een ander speerpunt is 
de samenwerking tussen CJG 
en huisartsen, omdat huis-
artsen een belangrijk verwij-
zer naar specialistische jeugd-
hulp zijn. Daarom wordt dit 
jaar een pilot gestart met huis-
artsen en praktijkondersteu-
ner jeugd GGZ. Zo hoopt men 
jeugd met psychische proble-
men eerder te kunnen helpen, 
zodat de duurdere tweedelijns 
voorziening minder vaak no-
dig is. Heel belangrijk is dat 
er een korte lijn is tussen het 
CJG (en andere professio-
nals in de wij) en de huisart-
sen. Samen met de IJmond-
gemeenten en gemeenten in 
Zuid-Kennemerland en Haar-
lemmermeer wordt nu ge-
bouwd aan de nieuwe stich-
ting Veilig Thuis. Het gaat dan 
om de aanpak rondom hui-
selijk geweld en kindermis-
handeling. Er is al een crisis-
dienst jeugd- en opvoedhulp. 
Maar in 2016 wordt verder ge-
werkt aan een integrale crisis-
dienst als onderdeel van Vei-
lig Thuis. Per januari 2016 is de 
pilot Beschermingstafel om-
gezet naar structureel instru-
ment. De Beschermingstafel 
is een overlegtafel van experts 
onder leiding van gemeenten. 
Ook is het de toegang naar de 
Raad voor de Kinderbescher-
ming. Hier wordt besproken of 
bij problemen dwang of drang 
wordt ingezet als hulpmiddel 
als in gezinnen het opvoedkli-
maat onveilig is of als er spra-
ke is van ontwikkelingsproble-
men bij kinderen in een gezin. 
Tot nu toe hebben gemeenten 
de jeugdhulp budgettair in or-
de. Per 1 januari 2016 is de ou-
derbijdrage voor verblijfskos-
ten van kinderen die extern 
worden geplaatst afgeschaft. 
Het college van Velsen heeft 
besloten geen ouderbijdra-
ge over 2015 te innen. Reeds 
geïnde ouderbijdragen (ruim 
23.000 euro) worden terugbe-
taald aan de ouders. 

Jeugdhulp 
in beweging

IJmuiden - Afgelopen don-
derdag werd bij Jacky Hart 
en Bij Bo de aftrap gegeven 
voor het nieuwe seizoen. Dat 
gebeurde met een walking 
dinner.
De gerechtjes die door Korf 
Catering verzorgd werden 
waren een lust voor het oog 
en een streling voor de tong. 
Tussen de gangen door wer-
den de trends voor het nieu-
we seizoen besproken en ge-
showd. Een touch of seven-
ties zien we in de fl are-jeans. 
Deze heeft Bij Bo in de col-
lectie van Nikkie en bij Jacky 
Hart van Rosner. De pencils-
kirt, hippe naam voor koker-
rok, op dit moment gedragen 

net over de knie is er Bij Bo 
in het denim, leatherlook en 
zwart tricot. Prachtig te com-
bineren met de streeptruitjes 
en dito t-shirts. Een gewel-
dig leuke trend in blauw/wit, 
zwart/wit en rood/wit.
Jacomien van Jacky Hart tipt 
de lange blazers van Hele-
na Hart in uni kleuren en een 
vrolijke print. Draag deze op 
een jeans met t-shirt of blou-
se en je eerste voorjaars-out-
fi t kan al gedragen worden.
Het was een geslaagde en 
succesvolle avond waar het 
hele team met een blij gevoel 
op terugkijkt. Want: ‘A smile 
is the prettiest thing you can 
wear!’

Santpoort-Noord - Prak- en de mechanische klachten 

Combinatie van 
fysiotherapie
en massage
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Groepsvakantie voor 
mensen met dementie

Velsen - Bij geheugenproble-
men of dementie kan er veel 
onzekerheid ontstaan. Onbe-
zorgd op vakantie gaan schiet 
er vaak als eerste bij in. Bij 
zorgorganisatie de ZorgSpe-
cialist herkennen ze dit pro-
bleem. Esther Vink, directeur 
van de ZorgSpecialist: ,,Veel 
mensen vinden het gewoon 
te riskant en te kwetsbaar om 
nog op vakantie te gaan wan-
neer één van beiden te maken 
krijgt met dementie. Het wordt 
te onvoorspelbaar. Vakantie 
wordt al snel iets onbereik-
baars.’’ Samen met de Neder-
lands-Portugese organisatie 
Sana Vida heeft de ZorgSpe-
cialist de handschoen opge-
pakt om  – ook met demen-
tie – mooie vakantieherinne-
ringen te kunnen maken.
In april wordt er twee keer 
een vakantieweek georgani-
seerd op een prachtige loca-
tie in de Algarve.
,,We hebben twee villa’s ge-
reserveerd op een prachtig 
wijnlandgoed op een kwar-
tiertje afstand van het strand 
en met leuke stadjes en dorp-
jes in de omgeving. Op het 
landgoed zijn activiteiten en 
wie er zin in heeft kan deel-
nemen aan diverse excursies. 
Maar verplicht is het nooit. De 
reizen zijn all-inclusive.  Al-
le maaltijden zijn inbegrepen, 
bij de villa’s staan auto’s voor 
gebruik en de transfers van- 

en naar het vliegveld zijn ge-
regeld.’’
De reizen zijn gericht op men-
sen met (beginnende) de-
mentie. ,,De villa’s zijn name-
lijk niet aangepast. Onze me-
dewerkers bieden zorg en be-
geleiding; maar er is bijvoor-
beeld geen lift. Dit betekent 
dat de reizen passen bij men-
sen die redelijk mobiel zijn. 
Als er behoefte aan is, gaan 
we ook reizen organiseren 
voor mensen die meer (licha-
melijke) zorg nodig hebben.’’
Vanuit de ZorgSpecialist rei-
zen er drie medewerkers mee 
die deskundigheid en gezel-
ligheid combineren en zo alle 
ingrediënten leveren voor een 
week waar niet de zorg maar 
het plezier centraal staat. 
Mantelzorgers kunnen ook 
op stap gaan terwijl hun part-
ner wat anders onderneemt of 
gewoon een dagje bij de villa 
blijft. In de Algarve wordt sa-
mengewerkt met Nederland-
se artsen. Een veilig idee!
Op dinsdag 16 februari vindt 
van 19.00 tot 20.30 uur een 
informatiebijeenkomst plaats 
bij Zelf!Driehuis aan de Drie-
huizerkerkweg 48 in Drie-
huis. Alle details van de reis 
komen aan bod. Ook worden 
de kosten toegelicht. De reis 
kan geboekt worden tot 15 
maart. Meer weten? Bel 023-
5100200 of mail naar info@
dezorgspecialist.nl.

IJmuiden - Kenners we-
ten het al heel lang: het aro-
ma van whisky en rum laat 
zich goed combineren met de 
smaak van een sigaar. Vroeger 
was het vooral een mannen-
ding, maar tegenwoordig we-
ten ook steeds meer vrouwen 
deze smaakvolle combinatie te 
waarderen. 
Op vrijdag 19 februari organi-
seert Slijterij & Wijnhuis Zee-
wijck voor de tweede keer een 
workshop die volledig in het 
teken staat van whisky, rum 
en sigaren. Onder begeleiding 
van Ria Bos, de enige vrouw 
in Nederland die het ambacht 
van sigaren maken tot in de 
puntjes beheerst, maken de 
deelnemers hun eigen rook-
waar. Zij gaat dieper in op de 
verschillen tussen tabaksbla-
deren en legt uit wat de sigaar 
zijn specifi eke smaak geeft.
Slijter en whiskykenner Ri-
chard Blesgraaf neemt drie 
soorten Schotse single malt 

whisky en drie soorten Caribi-
sche zipping rum mee die zich 
goed laten combineren met 
de smaak van een sigaar. Hij 
maakt gebruik van de verstuif-
techniek. De aroma’s van de 
dranken komen op die manier 
het beste tot hun recht.
De proeverij vindt plaats in 
Grand Café Kruiten in IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur, inloop 
19.45 uur. Deelname kost 40 
euro per persoon. Aanmelden 
kan via www.zeewijck.nl, door 
te bellen met 0255-540331 of 
een mail te sturen naar info@
zeewijck.nl. 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck or-
ganiseert dit jaar negen proe-
verijen die in het teken staan 
van whisky, rum, gin en wijn. 
Kijk voor het volledige over-
zicht op www.zeewijck.nl. Als 
u zich via de website aanmeldt 
voor de nieuwsbrief, dan bent 
u altijd als eerste op de hoogte 
van de evenementen die Zee-
wijck organiseert. 

Afzwemmen in 
Zwembad De 
Heerenduinen
IJmuiden - Zaterdag 6 fe-
bruari hebben 31 leerlin-
gen van Zwembad De Hee-
renduinen gezwommen voor 
hun A-, B-, of C-diploma. De 
ouders en menig opa en oma 
wachtten vol spanning langs 
de badrand. De geslaagden 
voor het A-diploma zijn: Ja-
son Lijnzaad, Marlena Piec-
zonka, Mandy Kolk, Bram 
Cornelis van der Zwet-Slot-
emaker, Emma Floor Oudsen, 
Amina Bajnan, Siem Klein 
Schiphorst, Sem Key, Rens 
Lucas Heeremans, Mia Car-
roll, Remy Gouda en Rens 
Ygosse. B-diploma: Puck 
Lubbers, Nouh Benyayha, Di 
Zheng, Iris Sophie Broek, Ise 
Vegter, Otto Cornelissen, Pien 
Josephine Aagje van de As-
sem, Jackie-Louise van de 
Burg, Salina van Toor, Julie 
Suzanne Stern, Ruaa Aljebu-
ri, Tess Schouten, Jim Senne 
Heijne, Jayson Hansen, No-
elle Bleeker, Sjoerd Haan en 
Noah Antoon Elias Paap. C-
diploma:  Lauren van Dongen 
en Tideman van Keeken.

Keukentafelgesprek 
voor Wmo-maatwerk
Velsen – Raadsleden Marian-
ne Vos en Peter Stam van Vel-
sen Lokaal hebben vragen ge-
steld over een digitaal reken-
programma om Wmo-aanvra-
gen te versnellen. In de ge-
meente Den Haag wordt een 
dergelijk programma gebruikt. 
Het zou eenvoudige hulpvra-
gen kunnen versnellen. Nu is er 
in Velsen geen versnelde mo-
gelijkheid voor een aanvraag. 
Het protocol is: hulpvraag, keu-
kentafelgesprek, voorstel, aan-
vraag en beschikking, wat min-
stens enkele weken duurt. Met 
een digitale berekening zou 
een eenvoudige hulpvraag in 
enkele dagen kunnen worden 
beantwoord.
Wethouder Te Beest heeft ge-
antwoord dat men in Velsen 
heeft gekozen voor een pas-
sende oplossing tijdens een zo-
genaamd keukentafelgesprek. 
Er wordt dan gekeken naar de 

eigen kracht, het sociaal net-
werk en de inzet van eventue-
le vrijwilligers of mantelzorgers. 
Ook wordt gekeken of de hulp-
vraag kan passen in algemeen 
gebruikelijke voorzieningen 
voordat wordt overgegaan naar 
een dure maatwerkvoorziening. 
Er is al gebleken dat door deze 
aanpak het aantal Wmo-aan-
vragen is gedaald. De wethou-
der vindt dat de gemeente op 
een verantwoorde manier in-
vulling geeft aan de Kanteling, 
zoals onderschreven door de 
gemeenteraad. 
Te Beest vindt dat in een com-
putersysteem de individuele af-
weging onderbelicht kan blij-
ven. Het keukentafelgesprek 
heeft als meerwaarde dat naast 
de bedoelde aanvraag breder 
wordt gekeken naar de thuis-
situatie waarbij mogelijk meer 
problemen kunnen worden ge-
signaleerd.

Velsen-Noord - Zaterdag 
13 februari wordt er in wijk-
centrum de Stek in Velsen-
Noord  een gezellige Fan-
cy Fair gehouden.  Tussen 
10.00 tot 15.00 uur draait 
het rad van fortuin waar-
mee u mooie prijzen kunt 
winnen en er zijn verschil-
lende kramen met cadeau-
artikelen, bakbenodigdhe-
den, biologische artikelen 
en zelfgemaakte artikelen. 
Tevens is er een rommel-
hoek en verkoopt de win-
kel ‘Tweede  Kans’ gebruik-
te kleding. Voor de kinde-
ren is er een kinderker-
mis. Zij kunnen voor 2 eu-
ro  een strippenkaart ko-
pen en hiervoor kunnen zij 
een button maken, eierkoek 
versieren, schminken, enve-
lop trekken, inhoud pot met 
snoep raden en een suiker-
spin halen.  De keuken ser-
veert heerlijke broodjes, 
verse soep en appeltaart. 
Meer weten? Bel 0251-
226445.

Fancy Fair in 
Velsen-Noord

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

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

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

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

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

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

Pauline van Vliet bij 
Videofi lmers Velsen
IJmuiden - Pauline van Vliet 
komt 18 februari naar Vi-
deofi lmers Velsen en zal het 
hebben over de fi lms die ze 
maakte. Maar vooral over de 
fi lm ‘Graven naar het verle-
den van het Noordzeekanaal’ 
die momenteel in de maak 
is. De cineaste is bijna dage-
lijks bezig om  zoveel moge-
lijk bewoners uit de regio op 
enigerlei wijze te betrekken 
bij het tot stand komen van 

het project rond het Noord-
zeekanaal. Veel mensen die 
hier kwamen wonen, waren 
pioniers. 
Daar wil ze graag een fi lm 
over maken en mensen hier-
van bewust maken. Ook 
niet-leden van de video-
club zijn van harte welkom in 
De Abeel, Abelenstraat 1 in 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. 
Gratis toegang. Meer weten? 
06-4173 9966.
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Donderdag 
11 februari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Jubileumtentoonstelling Bloe-
mendaalse Kunstkring ‘Fio-
re’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeld-
houwwerk, fotografie en schil-
derijen. Open van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Try-out (mu-
ziek-dans) SneakerBoyz. Aan-
vang 20.00 uur.

Vrijdag 
12 februari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Toverbos’, 
vanaf 3 jaar. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Jubileumtentoonstelling Bloe-
mendaalse Kunstkring ‘Fiore’: 
‘Een Bloem Lezing’.a Beeld-
houwwerk, fotografie en schil-
derijen. Open van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-.
Voorleesfeest van Biblio-
theek Velsen bij Het Terras, 
Dinkgrevelaan Santpoort-
Noord. Van 13.00 tot 14.00 uur.

Zaterdag 
13 februari

Wandelweekend Noord-
Holland. Zie wandelnetwer-
knoordholland.nl
Rommelmarkt in de Dwars-
ligger, Planetenweg IJmuiden. 
Aanvang 09.00 uur.
Wandeling Sport en Ruig 
Kennemerland. Vertrek 09.30 
uur vanaf Villa Westend Vel-
serbroek. Deelname is gra-
tis. Aanmelden via wandelnet-
werknoordholland.nl/wandel-
vrienden
Fancy Fair in wijkcentrum 
De Stek in Velsen-Noord. Van 
10.00 tot 15.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Jubileumtentoonstelling Bloe-
mendaalse Kunstkring ‘Fio-
re’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeld-
houwwerk, fotografie en schil-
derijen. 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’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’.
Repair Café en spreekuur 
BUUV in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 

Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot 
16.30 uur.
Valentijnsgedichten in de 
Centrale Bibliotheek in IJmui-
den. Oud-stadsdichter Joris 
Brussel helpt je om deze Va-
lentijn onvergetelijk te maken. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Stef Bos met jubileumshow 
‘Een sprong in de tijd’. Aan-
vang 20.15 uur.

Zondag
14 februari

Wandelweekend Noord-
Holland. Zie wandelnetwer-
knoordholland.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Toverbos’, 
vanaf 3 jaar. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Jubileumtentoonstelling Bloe-
mendaalse Kunstkring ‘Fio-
re’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeld-
houwwerk, fotografie en schil-
derijen. Open van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4,-.
Open dag bij de Kuba Mos-
kee, Planetenweg 1 IJmuiden. 
Van 12.00 tot 17.00 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’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’.
Valentijnsfilmdiner in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang aperi-
tief 18.30 uur, film 19.00 uur.

Maandag
15 februari

Collecte Natuurmonumen-
ten in Velsen tot en met 20 fe-
bruari.
Bijeenkomst Muntenclub in 
de zaal van het Terras Dink-
grevelaarn 17 Santpoort-
Noord. Vanaf circa 19.00 uur.
Postzegelavond in De Bol-
der, Bloemstraat 124 IJmui-
den. Vanaf circa 19.45 uur.

Dinsdag
16 februari

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Informatiebijeenkomst over 
groepsvakantie voor mensen 
met dementie bij Zelf!Driehuis, 
Driehuizerkerkweg 48 in Drie-

huis. Van 19.00 tot 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Popprofessor Leo Blokhuis, 
zangeres Ricky Koole en zan-
ger/pianist Ruben Hein. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag
17 februari

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Mensen met 
voetklachten en belangstel-
lenden kunnen zich uitvoerig 
laten informeren over de Vi-
brionveer.
OIG winkeltje, Industriestraat 
66 in IJmuiden. Geopend van 
09.00 tot 12.00 uur. Verkoop 
van kleding en huisraad.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tover-
bos’, vanaf 3 jaar. Toverknut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
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’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’.
Kindervertelmiddag op 
Beeckestijn: voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten 6 eu-
ro per kind. Opgave via car-
la_schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Tot uiterlijk dinsdag 
ervoor tot 18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Out of Na-
ture’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
18 februari

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.
Koffieochtend in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. 
Meer info: 0255-524473 of 
shiprev@hetnet.nl. 
Pauline van Vliet bij Videofil-
mers Velsen in De Abeel, Abe-
lenstraat 1 IJmuiden. Toegang 
gratis. Ook niet-leden zijn wel-
kom.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Nonsens’ met o.a. Mariska 
van Kolck. Aanvang 20.15 uur.

Expo ‘Echt en/of Kunst’
IJmuiden - ‘Echt en/of 
Kunst’ is een fascinerende 
tentoonstelling met werken 
van twee bijzondere kunste-
naars waarbij echt overloopt 
in kunst en kunst in echt. 
Te bezichtigen in het IJmui-
der Zee- en Havenmuseum 
van 13 februari tot en met 7 
augustus 2016.
Ondanks dat de twee kunste-
naars, Nico Peeters en Henk 
van der Ven, met verschillen-
de technieken werken, ko-
men zij naadloos samen tij-
dens de expositie ‘Echt en/of 
Kunst’. Wat hen verbindt is de 
magische realiteit die zij ie-
der op eigen wijze weerge-
ven. De zeer gedetailleerde 
olieverfschilderijen van Ni-
co Peeters en de al evenzo 
zeer gedetailleerde scheeps-
modellen van Henk van der 
Ven laten ogen en zintuigen 
werken: is het echt of is het 
kunst? 
De opening van deze expo-
sitie zal worden verricht door 
Roger Dancy, wiens vader 
Kenneth Dancy, stuurman 

van de Engelse sleepboot 
Turmoil,  in januari 1952 tij-
dens zwaar weer oversprong 
naar de zwaar slagzijmaken-
de Flying Enterprise en daar 
kapitein Carlson ruim een 
week aan boord heeft bijge-
staan. De wereld hield haar 
adem in. De Flying Enterpri-
se is uiteindelijk op 10 janu-
ari 1952 losgebroken van de 
sleepboot en in het Engel-
se Kanaal gezonken. Henk 
van der Ven heeft deze slag-
zijmakende Flying Enterprise 
tot in detail nagemaakt, om-
ringd door woeste zee. Dit 
model en vier andere minus-
cuul uitgewerkte maritieme 
werken van Van der Ven zijn 
te bezichtigen op deze expo-
sitie. Kunstschilder Nico Pee-
ters vult dit prachtig aan met 
zijn maritieme olieverfschil-
derijen die elk detail zo weer-
geven, dat je je afvraagt waar 
de ‘foto’ genomen is. Van Ni-
co Peeters worden 23 schil-
derijen tentoongesteld. Zie 
ook www.zeehavenmuseum.
nl.

Getuigenoproep 
verlaten plaats ongeval

Velserbroek - De politie 
zoekt getuigen van een aan-
rijding tussen een fietser en 
een personenauto op dins-
dag 26 januari rond 13.30 uur 
op de Zon Bastion.
Het slachtoffer reed met ste-
vige zijwind op haar fiets 
vanaf de parkeerplaats aan 
de Aurora Bastion richting 
de Vromaadweg. Vervolgens 
werd zij aangereden aan de 
linker achterkant van haar 
fiets en kwam ten val. De be-
stuurder van de auto stop-
te en riep dat het niet haar 
schuld was. Het leek alsof zij 

haar auto aan de kant ging 
zetten voor een lijnbus, maar 
vervolgens reed zij in haar ro-
de auto door. 
Het slachtoffer heeft let-
sel aan haar arm opgelopen 
door de val. 
Graag komen wij in contact 
met de bestuurder van de 
auto. Het is een slanke vrouw 
van 40-50 jaar. Zij is onge-
veer 1.75 meter, vermoedelijk 
donker haar en droeg donke-
re kleding.
Heeft u iets gezien of bent 
u de vrouw die wij zoeken? 
Meld u dan via 0900-8844. 

www. .nl

www. .nl

Al gehoord en 
gezien? 

RTV Seaport
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Zondag 14 februari 
kattenfeest in Uitgeest

Uitgeest - Op Valentijnsdag, 
zondag 14 februari, organi-
seert de jubilerende vereni-
ging Mundikat een interna-
tionale Kattententoonstelling 
in het Sport- en Tenniscen-
trum Uitgeest. Mundikat, die 
dit jaar 40 jaar bestaat, pakt 
dit maal goed uit want er zijn 
op deze dag meer dan 350 
katten te bewonderen. Van 

groot tot klein, van langha-
rig tot kortharig, van jong tot 
oud, oftewel voor elke kat-
tenliefhebber wat wils. 
Alle aanwezige katten wor-
den in vier categorieën ver-
deeld. De internationale 
keurmeesters zullen alle ge-
exposeerde katten op een 
professionele wijze keuren 
en ze op hun speciale ras-

standaard beoordelen.
Tijdens de Best in Show ver-
kiezing, die rond de klok van 
16.00 uur zal beginnen, vindt 
er ook een speciale Valen-
tijnverkiezing plaats. Zo wor-
den er bij de volwassen kat-
ten een Mr. & Mrs. Valentijn 
gekozen en onder de jonge 
katten een Baby Valentijn en 
een Junior Valentijn. Het pu-
bliek mag tijdens deze show 
hun leukste Knuffel Valentijn 
kiezen. 
Kinderen kunnen zich gratis 
laten schminken. De organi-
satie nodigt verder de jonge 
bezoekertjes uit om een ei-
gen knuffel mee te nemen. 
Dr. Love, een speciale knuf-
felkeurmeester, zal de mee-
gebrachte knuffels keuren 
waarvoor zij een keurrapport 
en een verrassing krijgen.
Voor de volwassenen zijn er 
natuurlijk een aantal kat-ge-
relateerde stands te bezoe-
ken met voeding, kattenbak-
ken, krabpalen en ga zo maar 
door. 
Zondag 14 februari  Interna-
tionale Kattententoonstelling 
Mundikat in Sport- en Ten-
niscentrum Uitgeest, Zienlaan 
4. Tijd: 9.30 tot 17.30 uur. En-
tree: Volwassen 4 euro, kinde-
ren t/m 12 jaar 1 euro. Zie ook 
de website www.mundikat-
shows.nl.

Beverwjk - Ze is dol op ha-
ken, vilten en borduren. Maar 
anders dan handwerklusti-
gen die vooral uit hobbyisme 
de brei- of haakpen ter hand 
nemen, maakt kunstenaar 

Carlijn Bartels geen gewo-
ne mutsen of pannenlappen. 
Zij creëert gendersuits en or-
gaanjurken, snorremutsen en 
tepeltjes die ogen als sma-
kelijke macarons. Hoe divers 
haar werk ook is, de verbin-
dende factor is de origine-
le blik en de luchtige twist 
die zij aan alledaagse voor-
werpen geeft. Van 8 februa-
ri tot en met 28 maart expo-
seert Bartels bij KEK, in de 
bovenruimte van het Kenne-
mer Theater. 
Voor deze KEK-expositie 
concentreert Carlijn Lotte 
Bartels zich vooral op kora-
len en het menselijk lichaam. 
Nieuwsgierig hoe zo’n gen-
dersuit of orgaanjurk eruit 
ziet? Kom kijken bij KEK. Van 
8 februari tot en met 28 maart 
2016. Voor openingstijden, 
zie: www.kekbeverwijk.nl

Demonstratie van Bettine Vriesekoop

TTV Rapidity houdt 
jubileumtoernooi

Beverwijk - Tafeltennisver-
eniging Rapidity bestaat 75 
jaar en ter gelegenheid van 
dit jubileum organiseert de 
vereniging dit weekend het 
RAP open tafeltennistoer-
nooi in de Kinheimhal in Be-
verwijk. Zaterdag dubbel- 
en enkelspel voor de jeugd 
en zondag voor senioren. 
Tevens zal vijfvoudig Euro-
pees kampioene tafeltennis 
Bettine Vriesekoop zaterdag 
van 15.30 tot 16.00 uur een 
speciale tafeltennis demon-
stratie/clinic geven. 
Bettine Vriesekoop zal sa-
men met voormalig Neder-
lands kampioen bij de heren 

Martijn de Vries haar kun-
sten demonstreren aan het 
publiek. Anekdotes over in 
het verleden behaalde resul-
taten, demonstratie van di-
verse tafeltennistechnieken, 
wedstrijdelementen, maar 
vooral veel mooi tafeltennis 
met een dosis humor. Bet-
tine zal spelen tegen Ange-
lique Gertenbach, voormalig 
jeugdlid van TTV Rapidity en 
inmiddels landskampioen 
met haar team Antwerpen in 
de superdivisie van België. 
Iedereen wordt uitgenodigd 
om naar de spectaculai-
re demonstratie van Bettine 
Vriesekoop te komen kijken 

en kennis te maken met een 
sport die toegankelijk is voor 
jong en oud en op elk niveau 
gespeeld kan worden. Het is 
voor de jeugd ook moge-
lijk om zelf ook een balle-
tje te slaan om te zien of ze 
het spelletje leuk vinden. Er 
zijn tafels en batjes hiervoor 
aanwezig! 

Ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan zet Rapidity 
zich in voor Heliomare Wijk 
aan Zee. Tijdens het jubile-
umjaar wordt er zoveel mo-
gelijk geld ingezameld. Be-
zoekers en sporters kunnen 
hun steentje hieraan bijdra-
gen door te roeien voor het 
goede doel. Er zal een roei-
trainingsapparaat staan, 
waar men voor een minima-
le inzet van 2,- euro zo snel 
mogelijk 500 meter moet af-
leggen. De snelste tijd zal 
aan het eind van het jaar 
worden beloond met een 
leuk prijsje.
RAP open tafeltennistoer-
nooi in de Kinheim sporthal, 
Hoflanderweg 188 in Bever-
wijk. Zaterdag 13 februari: 
jeugdtoernooi enkel en dub-
bel van 9.30 tot 19.00 uur 
en tafeltennisdemonstratie 
van Bettine Vriesekoop van 
15.30 tot 17.00 uur. Zondag 
14 februari: seniorentoer-
nooi enkel en dubbel van 
9.30 tot 20.00 uur. De entree 
is beide dagen gratis. 

Schaaktoernooi in Slot 
Assumburg Heemskerk
Heemskerk - Op zater-
dag 20 en zondag 21 febru-
ari wordt de vierde editie van 
het Stayokay Slot Assumburg 
schaaktoernooi verspeeld in 
Slot Assumburg aan de Tol-
weg 9 in Heemskerk.
Verdeeld over 2 dagen wor-
den in totaal 9 ronden ge-
speeld, waarbij elke deelne-
mer 25 minuten per partij be-
denktijd heeft. Op beide da-
gen beginnen de schaakron-
den om 10.30 uur.
Er wordt ingedeeld naar 
speelsterkte zodat ieder-
een die de spelregels van 
het schaken kent kan mee-
doen. Lidmaatschap van 
een schaakclub is niet no-
dig; alle schaakliefhebbers 
zijn welkom. Plezier en ge-
zelligheid staan voorop bij dit 
toernooi dat wordt georgani-
seerd door de Heemskerkse 
Schaakvereniging Excelsior.

Het inschrijfgeld van 10 euro 
dient te worden voldaan in de 
speelzaal.
Aanmelden kan door te mai-
len naar inschrijving@hsvex-
celsior.nl onder vermelding 
van naam, woonplaats, club-
naam en rating. Als je niet bij 
een schaakclub speelt zijn 
naam en woonplaats vol-
doende. De inschrijving sluit 
op 19 februari. Het volledige 
programma van dit toernooi 
is te vinden op www.hsvex-
celsior.nl
De hoofdprijsvan het toer-
nooi is een overnachting voor 
2 personen op basis van lo-
gies/ontbijt in een Stayokay 
naar keuze of een overnach-
ting voor 4 personen op een 4 
persoonskamer op basis van 
half pension in Slot Assum-
burg. Verder zijn er diverse 
geld- en ratingprijzen te win-
nen.

G-handbal in sporthal 
in Heemskerk

Heemskerk - Handvereniging 
DSS handbal organiseert za-
terdag 13 februari van 18.00 
tot 19.00 uur een G-handbal-
wedstrijd in sporthal De Wa-
terakkers aan de Kerkweg. Het 
team komt in actie tegen SEW 
uit Wognum. Na deze demon-
stratiewedstrijd speelt dames 1 

van DSS haar eredivisie com-
petitiewedstrijd tegen SEW 
uit Wognum. De trainingen 
van het G-team zijn op maan-
dag van 19.30 tot 20.30 uur in 
sporthal Waterwijk aan de Pie-
ter Cheeuwenlaan 2 in Bever-
wijk. Voor meer informatie: 
Bart Neeft, tel. 06-51179338. 
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Tata Steel verlengt contract 
met Marquetteloop

Heemskerk - ,,Tata Steel 
heeft opnieuw besloten de 
naam van het staalbedrijf te 
verbinden aan de Marquet-
teloop’’, aldus Rob Kleine 
van atletiekvereniging DEM. 
Daarmee is het contract met 
de organisatie, die bekend 
maakt dat de 35e editie wordt 
gehouden op zondag 26 juni, 
met een jaar verlengd.
De inschrijving voor de Ta-
ta Steel Marquetteloop is in-
middels geopend. Het offici-
eel door de KNAU nageme-
ten en goedgekeurde geheel 
geasfalteerde parcours be-
staat uit 3 ronden van 7 ki-
lometer. De start van de hal-
ve marathon wegwedstrijd 
is om 12.15 uur op de Jonk-
heer Geverslaan. Inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor 
de start. Het parcoursrecord 
bij de mannen staat op naam 
van Charles Koech; 1.02.16 
(2007). Het parcoursrecord 
bij de vrouwen werd gelo-

pen door Wilma van Onna in 
1997; 1.13.34.
Inschrijven kan tot en met 
6 juni door middel van een 
het PDF-formulier of recht-
streeks via internet sinds be-
gin deze maand. Ook op de 
wedstrijddag zelf vanaf 9.00 
uur in sporthal de Waterak-
kers, Kerkweg 217 Heems-
kerk. Kosten: 10 euro bij 
voorinschrijving (exclusief 
huur MYLAPS Champion-
Chip à 2 euro, inclusief her-
innering), 16 euro bij na-in-
schrijving (inclusief huur 
MYLAPS ChampionChip à 
2 euro en inclusief herinne-
ring).
De 35e Tata Steel Marquette-
loop heeft van de atletiekunie 
het predicaat Hartsave ge-
kregen, dankzij vijf beschik-
bare AED’s van Philips. Deze 
AED’s worden langs het par-
cours geplaatst. Meer infor-
matie is te vinden op www.
procardio.nl.

Voorinschrijving DCD-loop 
AV Dem gestart

Beverwijk - Krijgt atletiek-
vereniging DEM opnieuw 
met een verrassing te ma-
ken tijdens de zesde DCD-
loop? Dat is de grote vraag 
sinds Ronald Poel vorig jaar, 
met elf seconden verschil, 
de eerste lustrumeditie over 
10 kilometer op zijn naam 
schreef en daarmee de ge-
doodverfde winnaar Ralph 
Apeldoorn achter zich liet. 
De bekende jonge atleet 
Stan Niesten schreef vorig 

jaar met afstand de 5 kilo-
meter op zijn naam. Nies-
ten had slechts 14 minu-
ten en 52 seconden nodig 
om de afstand te overbrug-
gen. Lars Remijn werd toen 
tweede en had bijna twee 
minuten meer nodig.
Na de lustrumeditie van 
2015 staat zaterdag 16 
april de zesde DEM Citadel 
DEM-loop op het program-
ma. De loop start op de at-
letiekbaan aan de Aagten-

dijk en loopt door de wijk 
Broekpolder naar het al-
daar gevestigde winkelcen-
trum de Citadel. Start en fi-
nish zijn voor het clubhuis 
van AV DEM op sportpark 
Adrichem.
Een ronde is 5 kilometer 
lang en er kan gekozen wor-
den tussen één of twee ron-
des. Het gehele parcours is 
bewegwijzerd en op crucia-
le punten staan vrijwilligers 
om de lopers de juiste rich-
ting te wijzen.
Voordat het ‘hardloopge-
weld’ voor de volwassenen 
op de 5 en 10 kilometer los-
barst, zijn er ook twee af-
standen voor de jeugd; 400 
en 1250 meter. De deelna-
me voor de jeugd is gratis. 
Deelname aan de 5 km kost 
bij voorinschrijving 6,50 eu-
ro en op de dag zelf 7,50 eu-
ro. Deelname aan de 10 km 
is bij voorinschrijving 7,50 
euro en op de dag zelf 8,50 
euro. 
De voorinschrijving is inmid-
dels geopend. Voor meer 
informatie kijk op: www.
avdem.nl.

Literaire ontmoeting 
met Renate Dorrestein

Beverwijk - Bibliotheek 
IJmond Noord, het Kenne-
mer Theater en The Read 
Shop Beverwijk presenteren 
de derde ontmoeting van dit 
seizoen. Auteur Renate Dor-
restein komt op dinsdag 16 
februari naar Beverwijk, de 
kans om haar te ontmoeten. 
Het werk van Dorrestein 
wordt nationaal en internati-
onaal bejubeld. Renate Dor-
restein begon al op de lage-
re school met schrijven. Ze 
werd verslaggeefster bij het 
weekblad Panorama en reis-
de daarvoor de hele wereld 
af. In 1977 verliet ze dit tijd-
schrift en werkte in de daar-
opvolgende jaren voor ver-
schillende bladen, als Opzij, 
Viva en De Tijd. In deze pe-
riode was de Tweede Femi-
nistische Golf in Nederland 
op z’n hoogtepunt. Met haar 
columns en artikelen be-
oogde Dorrestein de wereld 
wakker te schudden en te 
provoceren. Hoewel ze zich 
aanvankelijk vooral op jour-
nalistiek gebied liet gelden, 
wilde Renate Dorrestein het 
liefst romans schrijven. In 
1983 werd eindelijk haar ta-
lent ontdekt en verscheen 

haar debuutroman ‘Buiten-
staanders’. 
Haar nieuwste boek ‘Weer-
water’ gaat over uitzichtloos-
heid en hoop, over egoïsme 
en opoffering, maar vooral 
over de liefde  en ons verlan-
gen naar verbinding. In deze 
roman overleven vijfduizend 
vrouwen een wereldwijde 
calamiteit, louter doordat ze 
in Almere wonen. Mannen 
zijn er niet meer, behalve een 
paar honderd ontsnapte ge-
vangenen. Samen zullen zij 
een nieuwe maatschappij 

moeten inrichten, met nieu-
we familieverbanden. Beslis-
singen worden voortaan ge-
nomen per loterij. 
Literaire ontmoeting: dins-
dag 16 februari in de kleine 
zaal van het Kennemer The-
ater om 20.00 uur. Toegangs-
prijs 16 euro (rang 1) en 14 
euro (rang 2). Met biblio-
theekpas 3,50 euro korting. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de theaterkasse (tel. 0251-
221453) of via www.kenne-
mertheater.nl. 
(foto: Ruud Pos)

Beverwijk - Voor de lezing 
van fotograaf Ilvy Njiokiktjien 
en videograaf Elles van Gel-
der op maandag 15 februari 
zijn nog enkele kaarten be-
schikbaar. De lezing ‘Story-
telling’ wordt gehouden bij 
fotografiecentrum ISOO.nu 
aan het Stationsplein 46 in 
Beverwijk en begint om 20.00 
uur. 

Ilvy Njiokiktjien en Elles van 
Gelder werken samen aan 
diepgravende journalistie-
ke projecten. Op maandag 
15 februari presenteren ze 
hun nieuwste verhaal over 
de wijk Manenberg in Kaap-

stad waar kinderen niet vei-
lig naar school kunnen lopen 
omdat de kogels er letterlijk 
door de straten vliegen. Een 
klein groepje jongeren gaat 
met gevaar voor eigen leven 
toch naar school. Ze zien het 
als de enige uitweg uit de-
ze troosteloze en gevaarlij-
ke wijk.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
het fotografiecentrum op de 
avond zelf of op zaterdag van 
12.00 tot 16.00 uur. De kaar-
ten kosten 15 euro per stuk 
in de voorverkoop (18,50 eu-
ro op de avond zelf). Er is 
slechts nog een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar. 

Laatste kaarten
Lezing Zilveren Camera-
winnares Ilvy Njiokiktjien

Foto gemaakt door Ilvy Njiokiktjien
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Maak kennis met tennis
IJmuiden - Tennisvereni-
ging De Heerenduinen is mo-
menteel al druk bezig met de 
voorbereiding van het nieu-
we zomerseizoen. Afgelopen 
zaterdag was de eerste club 
enthousiastelingen al samen 
om nieuwe plannen te be-
spreken. 
Onderwerp op de agen-
da was een nieuw evene-
ment, direct aan het begin 
van dit seizoen. Met het con-
cept ‘Maak kennis met ten-
nis’ willen zij alle IJmuide-
naren eens mee laten proe-
ven van de sfeer op dit mooie 
park. Het is daarom moge-
lijk om op 30 maart, 1, 2 en 
3 april gratis tennislessen te 
krijgen en zo te kijken of de-

ze sport wellicht in de smaak 
valt. Ook is het voor een ie-
der die de sport al eens heeft 
beoefend een mooie kans om 
hernieuwd kennis te maken. 
Op twee avonden worden 
de beginselen van het ten-
nis bijgebracht of de reeds 
aanwezige technieken aan-
gescherpt. De tennistrainers 
van de club zullen u daarbij 
zo goed mogelijk begeleiden. 
Daarna worden in het week-
end de eerste rally’s met el-
kaar gespeeld. Onder bege-
leiding van een teamcaptain 
van de Heerenduinen wordt 
u wegwijs gemaakt op ons 
park. Het beloven geweldi-
ge dagen te worden. Zie ook 
www.ltcdeheerenduinen.nl.

Natuurmonumenten 
komt collecteren 

Velsen - Van maandag 15 
tot en met vrijdag 20 febru-
ari komt Natuurmonumen-
ten aan de deur. Zo’n 10.000 
collectanten trekken eropuit 
om geld in te zamelen voor 
een sterke natuur. Die steun 
is nodig, want steden blijven 
groeien en wegen worden 
breder.
Natuurmonumenten be-
heert en beschermt nu ruim 
105.000 hectare natuurge-
bied (zo’n 3 procent van het 
totale oppervlakte van Neder-
land). Deze natuur mag tot in 
de eeuwigheid natuur blij-
ven. Om alle vogels, vissen, 
zoogdieren, insecten, amfi -
bieën en reptielen meer ruim-
te te bieden, blijft Natuurmo-
numenten haar gebieden ver-
sterken en verder uitbreiden. 

Een robuuste natuur betekent 
namelijk dat ook kwetsba-
re dier- en plantsoorten zich 
kunnen herstellen. 
Voor de Gemeente Velsen 
is Natuurmonumenten een 
belangrijke partij. Zij heeft 
het beheer van buitenplaats 
Beeckestijn van de gemeen-
te overgenomen. En als ei-
genaar van vier voormalige 
landgoederen is Natuurmo-
numenten een grote partij in 
het samenwerkingsverband 
Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Inwoners van de ge-
meente hebben daar baat bij. 
Zij sporten, spelen, wandelen, 
genieten en komen op adem 
in de natuurgebieden. Denk 
daaraan als een van de col-
lectanten van Natuurmonu-
menten bij u aanbelt.

Expositie in de Hofstede
Velserbroek - Dit jaar laten 
de 15 kunstenaars van Vel-
serhooft tijdens de exposi-
tie in de Hofstede een keu-
ze zien uit drie thema’s: ‘Een 
kwestie van smaak’, ‘Uil’ en 
‘Goud’.  
Zo zien wij een verdekt op-
gestelde bosuil tussen gro-
te groene bladeren, een pas-
tel van Steef Duijn, een ge-
red uiltje in een doos in olie-
verf op doek van Ria Kras. 
Een grote velduil van Miep 
Groot, een ruigpootuil in een 
boomstam van Hanneke Cor-
tel , een sneeuwuil vliegend  
door de lucht of zittend op en 
boomtak  resp. van Marij van 
Reijendam en Marjan Hoede-
man, allemaal in acryl.
Verder nog een bozige uil, 

van Paul Egner, een bosuil 
van Marianne Hosper, een 
Marburgse Oehoe en  drie 
wijze uilskuikens van Lida 
Spijkerboer-Mons, allemaal 
in aquarel. Ook zijn er ‘Gou-
den stralen in een bloem’ van 
Len’ van Ageeth Hosper en 
zelfs ‘Golden Music’, van Ma-
rij van Reijendam te zien. 
De gebruikte schoenen van 
Vincent van Gogh vormden 
de inspiratiebron voor Do-
rus Teeuwen. Het stadsge-
zicht op Collioure van Ma-
tisse is van Leny Cortel. An-
dere landschappen zijn van 
Inge den Breejen en Ankie 
Baardman. De expositie is tot 
en met 3 maart te zien tijdens 
openingstijden van de Hof-
stede in Velserbroek.

Auto rijdt 
van talud

Velserbroek - Zondagmid-
dag is een auto van het talud 
van de Velserbroekse Dreef 
gereden. Hulpdiensten wer-
den rond 17.00 uur gealar-
meerd voor een verkeerson-
geval op de Hofgeester Eijn-
de. Deze straat ligt direct 
naast het talud. De automo-
bilist is komende vanaf Sant-
poort-Noord door nog onbe-
kende reden de macht over 
het stuur verloren. Hij is over 
de tegengestelde rijbaan ge-
schoten, op een lichtmast ge-
klapt en het talud afgereden. 
Na controle in de ambulance 
bleek dat de bestuurder geen 
letsel had. Zijn auto is zwaar 
beschadigd en de lichtmast 
ligt omver. Een bergingsbe-
drijf heeft zijn auto opge-
haald. (foto: Ko van Leeuwen)

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag 
en woensdag kan men van-
af ca. 11.30 uur terecht ivoor 
het doorgeven van uw maal-
tijdkeuze. Kosten vanaf 7 euro 
voor een driegangen maaltijd. 
Men kan ook enkel een kopje 
soep nuttigen voor 1,-.  Vooraf 
reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag: 19 febru-
ari: salade, bruine bonensoep 
en ijs met vruchten toe.  Kos-
ten 6,50. Aanvang 12.30 uur. 
Reserveren maandag 15 fe-
bruari tussen 11-12 uur.
Hofstede thuisbioscoop. 
Vrijdag 4 maart wordt de fi lm 
‘Ja zuster, nee zuster’ ge-
draaid. Aanvang 19.30 uur. 
Kaartjes kosten 2,50 euro en 
zijn verkrijgbaar aan het buf-
fet.
Optreden Delta Combo. De 
Peacock Foundation biedt dit 
spetterende optreden aan op 
donderdag 17 maart. Aanvang 
14.00 uur. Toegangskaartjes 
zijn verkrijgbaar aan het buf-
fet en kosten 1,50 euro inclu-
sief koffi e/thee en een hapje.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Getouwtrek over extra 
kosten missiehuis

Driehuis - De gemeente Vel-
sen heeft de komst van onge-
veer 80 statushouders naar 
Driehuis uitgesteld tot zeker 
half mei. 
Dat heeft niet alleen te ma-
ken met het doorlopen van 
bepaalde procedures, de 
aanpassing van het bestem-
mingsplan en het toekennen 
van een gebruiksvergunning. 
Wethouder Verkaik vertelde 
tijdens de wekelijkse pers-
conferentie ‘niet tevreden te 
zijn over de coöperatie met 
Rijksvastgoedbeheer’, de ei-
genaar van het voormalige 
missiehuis.
Rijksvastgoedbeheer is met 
extra eisen over servicekos-
ten gekomen, nadat al af-
spraken over de hoogte van 
de huur waren gemaakt. Naar 
nu blijkt zou de gemeen-
te Velsen zelf OZB moeten 
betalen en komen bijvoor-
beeld de kosten voor het on-
derhoud van de oliegestook-
te ketel voor rekening van de 
gemeente. ,,Rijksvastgoedbe-
heer wil verdienen op de ver-

huur”, zei Verkaik. Voor de ge-
meente Velsen is dat anders. 
De huur van het pand wordt 
gecompenseerd door het 
Rijk, maar er zijn zeker meer 
kosten die voor rekening van 
de gemeente komen. Voor 
gemeenten is het huisvesten 
van statushouders dus al een 
extra kostenpost.
Geen gemeente zal verdie-
nen aan statushouders. Re-
den dus voor het college om 
nog even stevig in conclaaf 
te gaan met Rijksvastgoed-
beheer. Daar hebben ze nu 
wat langer tijd voor. ,,Maar 
die statushouders komen er 
zeker”, aldus burgemeester 
Amy Koopmanschap, die uit-
gaat van een geslaagde mis-
sie.
Omdat Velsen de eerste ge-
meente is die voornemens is 
een pand van Rijksvastgoed-
beheer te huren voor status-
houders is er nog geen stan-
daard gezet wat betreft con-
tracten over de verhuur voor 
huisvesting van statushou-
ders. (Karin Dekkers)
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IJmond – Vanaf 2020 dreigt 
voor IJmond Werkt! een struc-
tureel tekort van 2 miljoen eu-
ro per jaar. Een extern advies-
bureau heeft onderzoek ge-
daan naar mogelijke oplos-
singen. Een van de tien maat-
regelen is het realiseren van 
een intergemeentelijke uit-
voeringsorganisatie. Omdat 
dit een ingewikkeld verhaal 
is wordt eerst vooronderzoek 
gedaan naar de mogelijkhe-
den. IJmond Werkt! regelt voor 
de IJmondgemeenten werk en 
integratie voor werkzoeken-
den. Omdat dit niet los kan 
worden gezien van de uitvoe-
ring van de sociale dienst is 
besloten het onderzoek vanuit 
een breder kader te bekijken. 
Dit onderzoek duurt ongeveer 
een half jaar. De IJmondge-
meenten bezinnen zich ook 
op andere maategelen om het 
tekort op te lossen.

Tekort 
IJmond Werkt!

Velsen-Zuid - Op 31 janu-
ari is de expositie Kunst 
Ambacht, Ambacht Kunst 
geopend in het Raadhuis 
voor de Kunst. Tien auto-
nome kunstenaars tonen 
een grote diversiteit aan 
ambachtelijke kunsttech-
nieken.

Het werk van Linda van 
Dam bestaat uit beschilder-
de transparantzijden doeken, 
die in lagen hangen en met 
elkaar een boeiend kleuren-
spel aangaan. 
Ditzelfde kleureffect past zij 
ook toe in kleinere objecten, 
zoals gevilte sjaals en hoofd-
draagsels. Elizabeth Alder-
liesten exposeert foto- por-
tretten van het vissnijden in 
IJmuiden. Mannen die het 
ambacht vanaf heel jonge 
leeftijd trots tot in de punt-
jes leren beheersen! Het rau-
we IJmuiden, zij komt er vaak 
om te fotograferen.
Dorien van Benthem maakt 
sierraadontwerpen van zilver, 
van tombak en andere meta-
len. Bijvoorbeeld een stoere 
ring gevormd tot een spiraal 
met een structuur van (jouw) 
oude jeans, zowel geschikt 
voor vrouwen als mannen. 
Elly Honig maakt werken van,  
of op,  handgeschept papier. 
Het werk is meestal geome-
trisch abstract. Het uitgangs-
punt is een raster of regel-
matigheid. Daarnaast  cre-
eert zij ook gebruiksvoorwer-
pen van ogenschijnlijk waar-
deloos materiaal. ‘Upcyclen’ 
noemt zij dat.

Elly Tourney’s objecten be-
staan uit vaas en schaalvor-
men en abstract raku-kera-
miek, onder meer gecombi-
neerd met touw, en naked 
raku gecombineerd met ge-
glazuurd keramiek. Dominiek 
Steinmeijer maakt feeërieke 
glassculpturen geïnspireerd 
door ‘ t verval van de natuur 
en vervlogen jeugdiconen.  
Haar unieke sieraden maakt 
zij van het bijna onbedwing-
bare titanium, dat zij letterlijk 
te lijf gaat door te smeden, 
sierlijke sieraden met een uit-
gesproken uitstraling.
Caroline van den Bemt is na-
tuurlijk verver. De natuur, 
haar seizoenen, het licht, on-
ze wortels en sporen, dat zijn 
haar fascinaties. In haar tex-
tiele werk komen natuurlijke 
kleuren uit planten tot leven.
Vladimir Bakun ontwikkelde 
na veel experimenteren een 
speciale unieke techniek, 
waarbij hij de verborgen kern 
van het hout en de gloeila-
gen weet bloot te leggen. Si-
mone Hakhoff maakt voorna-
melijk abstracte schilderijen 
en werken met acryl op doek, 
papier of karton. Rosita van 
Wingerden is edelsmid/beel-
dend vormer en exposeert 
sieraden en objecten.
De expositie is tot en met 
13 maart elke vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur te bezichtigen in het 
Raadhuis voor de Kunst, To-
renstraat 7 in  Velsen Zuid. 
De kunstenaars zijn bij toer-
beurt zelf aanwezig. De toe-
gang is gratis.

Velsen-Noord - Vorige week 
vrijdag heeft de politie rond 
01:45 uur een 39-jarige man 
uit Apeldoorn aangehouden. 
Hij had in de Duinvlietstraat 
ingebroken in een auto. Een 
oplettende getuige twijfelde 
geen moment toen hij de ver-
dachte na de inbraak weg zag 
fi etsen. Hij stapte in zijn auto, 
reed de verdachte achterna en 
belde de politie. De agenten 
troffen de verdachte uiteinde-
lijk aan bij de pont. De agen-
ten zagen dat hij voldeed aan 
het signalement dat de getui-
ge had opgegeven. De Apel-
doorner is overgebracht naar 
het politiebureau voor verhoor.

Man opgepakt 
na auto-inbraak

DCIJ-nieuws
Combinatie regeert spel
IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de Dam-
club IJmuiden bewees Jan 
Maarten Koorn koploper 
Marton van Dijk een uitste-
kende dienst door Stijn Tuij-
tel met een nederlaag te con-
fronteren. 
Een belangrijk onderdeel 
van het spel is de combina-
tie. Wanneer deze eenvoudig 
is spreekt men vaak van een 
grove fout of blunder. Maar 
de combinatie kan soms diep 
verborgen zijn en moeilijk te 
ontdekken. De correcte uit-
voering verrast vaak de te-
genstander. Stijn Tuijtel, altijd 
alert, overzag een door Koorn 
listig in de stand gebrachte 
damcombinatie die hem di-
rect op verlies kwam te staan. 
Koorn staat daarmee op een 
fraaie vierde plaats.
Nieuwkomer Maurice Koop-
manschap toonde zich al 

meteen een aanwinst voor de 
damclub. Ook hij bediende 
zich van een combinatie naar 
dam en liet daarna Bram van 
Bakel kansloos.
Alleen Piet Kok liet zich niet 
foppen en na een fraaie po-
sitionele strijd werden met 
Harry van de Vossen de pun-
ten gedeeld. Hoofdklasser 
Van der Vossen mocht niet 
klagen met dat resultaat.
De combinatie waar Klaas 
de Krijger het slachtoffer van 
werd kan als blunder worden 
gerangschikt. Na twee schij-
ven verlies was er geen red-
den meer aan en won Jan 
Apeldoorn simpel. Nadat Co-
nall Sleutel bij de34ste zet 
een spectaculaire remise-
combinatie tegen Jesse Bos 
had gemist kwam hij er daar-
na niet meer aan te pas. Ook 
dit duel werd met een fraaie 
combinatie door Bos beslist. 

Velsen-Zuid - Op donderdag 
18 februari organiseert de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid 
samen met andere kerken uit 
Driehuis en IJmuiden weer de 
maandelijkse koffi e-ochtend. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffi e 
klaar in het wijkcentrum van 
de aloude Engelmunduskerk 
aan het Kerkplein (ingang via 
het oude kerkhof). Onder het 
genot van koffi e of thee kun-
nen we elkaar in een gezellige 
en ongedwongen sfeer ont-
moeten. Wie wil, kan ook een 
kijkje nemen in het oudste ge-
bouw van Velsen en de wij-
de omgeving: de eeuwenoude 
Engelmunduskerk. Meer we-
ten? Bel 0255-524473 of mail 
naar shiprev@hetnet.nl.

Koffi eochtend

Franciscusschool graaft 
mee in historie kanaal
IJmuiden - Vorig jaar was 
het 150 jaar geleden dat het 
startsein werd gegeven voor 
een reusachtig karwei: het 
graven van het Noordzee-
kanaal. Stichting Kist heeft 
daarom het plan opgevat 
de rijke en fascinerende ge-
schiedenis van het kanaal in 
beeld te brengen. 
Samen met de bewoners van 
de gemeenten rond de mon-
ding van het kanaal onder-
zocht zij wat er veranderd 
is vanaf het moment dat de 
eerste kanaalgraver er in 
1865 zijn schep in het zand 
zette tot nu. Pauline van Vliet 
heeft voor de laatste stap in 
haar project contact gezocht 
met de Franciscusschool in 
IJmuiden. 
Momenteel zijn de kinde-
ren van de groepen 3, 4 en 
5 enthousiast bezig met het 
vormgeven van de fi lm. Van 

elke periode uit de geschie-
denis van het kanaal, maakt 
een klas een visuele voorstel-
ling. Onder de bezielende be-
geleiding van Mieke Rozing 
van De Kunstkoets worden 
prachtige decors gebouwd. 
Vervolgens wordt in deze de-
cors de geschiedenis nage-
speeld en opgenomen. De 
kinderen kunnen bij dit pro-
ject hun fantasie de vrije loop 
laten en genieten ook volop 
van alle spanning rondom 
het opnemen van de fi lm. 
De leerkrachten genieten van 
het feit dat de geschiedenis-
lessen momenteel zo leven-
dig in de praktijk worden ge-
bracht. De mooie fi lm, die het 
eindresultaat zal zijn van de-
ze samenwerking, zal be-
gin november 2016 te zien 
zijn op diverse plekken in de 
IJmond. U komt toch ook kij-
ken?
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Stormvogels-zaterdag 
doet goede zaken

IJmuiden - In de thuiswed-
strijd tegen JOS/Watergraaf-
smeer uit Amsterdam heeft 
Stormvogels-zaterdag heel 
goede zaken gedaan door 
met 2-1 te winnen, zij het wel 
dat dit duel behoorlijk las-
tig was, vooral in  de twee-
de helft.
Vanaf  het eerste fluitsignaal 
van scheidsrechter Bos was 
al duidelijk te merken, dat 
de spelers heel goed naar de 
speech van trainer Adema 
hadden geluisterd. Er werd 
keihard voor elke meter ge-
knokt en er was passie en 
een goed collectief te be-
speuren.
Kansen voor de IJmuidena-
ren, die meteen een veldover-
wicht hadden, bleven niet uit 
en de mooiste was voor spits 
David van der Klok, die, oog 
in oog komende met doelman 
Stepan Viel, met een lob pro-
beerde te scoren, maar geen 
doel trof.
Halverwege de eerste helft 
kreeg JOS/W. haar eerste 
kans. Op pl.m. 22 meter van 
het doel van Sebastiaan de 
Lijzer nam Raoul Henar, 43 
jaar oud en o.a. oud-speler 
van StormvogelsTelstar, een 
vrije schop die op de paal af-
ketste. 
Dertien minuten voor rust 
werd Sem Blok op links aan-
gespeeld, zette zijn tegen-
stander op het verkeerde 
been om vervolgens doelman 
Viel met een diagonaal schot 
in de uiterste hoek het nakij-
ken te geven, 1-0 voor de Vo-
gels.

Het eerste kwartier van de 
tweede helft bleef Stormvo-
gels hetzelfde spelbeeld als 
voor de rust hanteren. Ech-
ter, na een kwartier sloeg de 
vlam in de pan. Na een hoek-
schop van Stormvogels sloeg 
doelman Viel de bal in eigen 
doel. Maar om onduidelijke 
reden keurde scheidsrechter 
Bos dit doelpunt af; A-juni-
or Ian Hille, die opnieuw goed 
speelde, protesteerde te hef-
tig en dat resulteerde in zijn 
tweede gele kaart waardoor 
Stormvogels een half uur lang 
met tien man kwam te staan.
Voor de Amsterdammers was 
dit het sein Stormvogels on-
der druk te zetten en men 
creëerde zich wat kansen, 
maar doelman Sebastiaan de 
Lijzer toonde zijn klasse. Op 
de counter waren er ook een 
paar kansen voor de equipe 
van Adema te noteren. 10 mi-
nuten voor tijd kwam JOS/W. 
op  gelijke hoogte met Storm-

vogels, 1-1.
Stormvogels ging daarna ge-
lijk op zoek naar de overwin-
ning en twee minuten voor tijd 
met succes. Met een prachti-
ge omhaal, nadat hij eerst de 
bal had ingekopt, promoveer-
de centrumverdediger Mark 
Tol een hoekschop in de re-
bound  met een prachtige 
omhaal tot een doelpunt, 2-1. 
Zaterdag 13 februari zal dat 
heel moeilijk worden voor 
de IJmuidenaren, want dan 
is koploper Buitenveldert in 
Amsterdam de tegenstander.
Stormvogels-zondag speel-
de in Beverwijk een oefen-
wedstrijd tegen eersteklas-
ser DEM en na een 1-1-rust-
stand won DEM uiteindelijk 
met 5-2. 
De IJmuidense treffers wer-
den gescoord door Bas 
Scholten (foto). Zondag is de 
reis naar Oudorp (Alkmaar) 
om daar aan te treden tegen 
Kolping Boys.

WVIJ deelt 36 
zwemdiploma’s uit

IJmuiden - Op zaterdag 30 
januari hebben 36 kinderen 
van Watervrienden IJmui-
den afgezwommen voor 
hun A, B of C-diploma. On-
der toeziend oog van ou-
ders en andere familie op 
een werkelijk bomvolle tri-
bune lieten zij hun verwor-
ven vaardigheden zien. En 
met goed gevolg: “alle kin-
deren zijn geslaagd”,  ver-
telde de controleur van de 
NPZ-NRZ na afloop. 
Ad interim speaker Karien 
Zuidam heette de kinderen 
welkom en praatte de on-
derdelen van het afzwem-
men vaardig aan elkaar, 
terwijl de vele vrijwilligers 
alles in goede banen leid-
den. Lesgever Sonja Mol is 
tevreden met het verloop 
van de middag: ,,Het was 
een waar feest, we hebben 
weer vele mooie zwemsla-
gen gezien. Natuurlijk zijn 
er altijd verbeterpuntjes, 

die we mee gaan nemen 
zodat het volgend diploma 
nóg beter gaat!”
A-diploma: Ivo  Kossen; Ry-
an  Plug; Tess de Waard; 
Noah ter Horst; Tessa Wig-
chert; Ricardo Barg; Marwa 
el Khadir; Alex van Zuthem; 
Noa Koster; Gerard van 
Broekhuijsen; Evie Kool-
haas; Merijn  Schelvis; Sa-
ra Pfann; Sil Arnold; Fen-
ne  Hendriks; Esma  Öz-
can; Danny Evegroen; Lynn  
Jasperse; Timco  Alberto; 
Charlie van der Struik; Jah-
je  Abdulaahi; Nikkie van 
Rooijen; Frank Thijssen; 
Celine Scriven. B-diploma: 
Marit  Peters; Alexander  
Smids; Mascha Bokhorst; 
Jasper  Dijkhuizen; Milad  
Karimi; Noah van der Plas; 
Shema Attom. C-diploma: 
Jaimy van den Brink; Sarah 
Fadlallah; Meike van Kaam; 
Bo Bording; Soraija Fadlal-
lah.

Winnaars eerste Santpoortse Dictee

Santpoort-Zuid - Zondag 
werd in ‘t Brederode Huys het 
Eerste Santpoortse Dictee ge-
houden. Zo’n 40 deelnemers 
gingen de uitdaging aan om de 

tekst, geschreven door Sant-
poorters Leon de Winter en 
Jessica Durlacher, op schrift te 
stellen.
In de categorie ‘Buiten Ken-

nemerland’ won de heer Rein 
Leentfaar uit Breskens met 0 
fouten. In de categorie ‘Ken-
nemerland’ of ‘Santpoort en 
omstreken’ Astrid de Boer uit 
IJmuiden met twaalf fouten.
Astrid is geen ervaren dic-
teemaker, maar een hobby-
ist.Ze heeft zich voor dit dic-
tee opgegeven, omdat ze het 
in de krant had gelezen en leuk 
vond om het van zo dichtbij een 
keer mee te maken. Ze heeft 
zich voorbereid met het maken 
van oefendictees. Rein Leent-
faar kreeg als prijs een gesig-
neerd boek van Jessica Durla-
cher. Astrid de Boer kreeg als 
prijs een gesigneerd boek van 
Leon de Winter. Santpoorts Be-
lang kijkt terug op een geslaag-
de middag. Volgend jaar is er 
ook een Santpoorts Dictee, en 
wel op zondag 5 februari.

Gevaarlijk rijgedrag
Regio - De politie heeft 
zaterdagmiddag een 
26-jarige Heemskerker 
van de weg gehaald na-
dat hij meerdere mensen 
in gevaar had gebracht.
Rond 13.40 uur wilde de 
politie hem nabij de Vel-
sertraverse in Velsen-
Noord controleren om-
dat er een grote ster in de 
voorruit van de auto zat 
en de ruitenwissers con-
tinu aan stonden, terwijl 
het droog weer was. De 
bestuurder, een 26-jarige 
Heemskerker, ging er ech-
ter met hoge snelheid van-
door en wel op dusdani-
ge manier dat hij de rest 
van de weggebruikers ern-
stig in gevaar bracht. Hij 
reed met snelheden van 
rond de 150 km/uur over 

de N208 (70-kilometer-
weg) richting van Haar-
lem, maakte daarbij le-
vensgevaarlijke inhaalac-
ties, reed meerdere malen 
door rood en maakte zich 
ook nog eens schuldig aan 
spookrijden. De Heems-
kerker kon door de politie 
op een veilige manier aan 
de kant worden gezet en 
werd direct aangehouden 
en overgebracht naar het 
politiebureau. Bij de man 
werd een zakje aangetrof-
fen met meer dan vermoe-
delijk drugs.
De auto van de Heemsker-
ker is tijdelijk in beslag ge-
nomen en de politie heeft 
de nodige processen-ver-
baal opgemaakt. Zijn rij-
bewijs zal worden ingevor-
derd.
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Telstar en Rabobank IJmond gaan intensiever samenwerken

‘Hele regio kan meeprofiteren’
Vervolg van de voorpagina

,,Ik denk dat de hele re-
gio kan meeprofiteren van 
een stadion waar de naam 
IJmond op staat”, zegt Ja-
kob Klompien, directievoor-
zitter van Rabobank IJmond. 
,,Wij wonen en werken in een 
krachtige regio waar heel 
veel mogelijk is. Willen we 
dat in heel Nederland zicht-
baar maken, dan moeten we 
boven de rook van de IJmond 
uitstijgen. Het verbinden van 
onze naam aan het stadion 
van een bekende voetbalclub 
kan er in mijn ogen voor zor-
gen dat steeds meer mensen 
weten waar deze regio voor 
staat.” Rabobank IJmond 
vindt het partnership met 
Telstar ‘een logische stap’ om 
invulling te geven aan haar 

ambities. Klompien: ,,Wij wil-
len onze maatschappelij-
ke rol in de regio verder ver-
sterken en ‘aanvoerder’ zijn 
voor ondernemend IJmond. 
Het stadion van Telstar is al 
jaren een hele belangrijke 
ontmoetingsplaats voor on-
dernemers. Wij weten dat de 
ontwikkeling van de IJmond 
wordt versterkt door kennis 
en ervaring met elkaar uit te 
wisselen. Hier genieten on-
dernemers van een schot op 
doel en stellen zij tegelijker-
tijd gezamenlijke doelen voor 
de toekomst. Daar zijn wij als 
bank graag bij.”
De Rabobank vindt het ook 
belangrijk dat Telstar, net als 
de bank, middenin de sa-
menleving staat. Met langlo-
pende activiteiten als Telstar 
Thuis in de Wijk, School’s 

Cool en Playing for Success 
levert de voetbalclub een 
grote bijdrage aan een sterk 
sociaal klimaat in de IJmond. 
,,Telstar neemt een duidelij-
ke verantwoordelijkheid als 
het gaat om aandacht voor 

kwetsbare groepen”, vindt 
Klompien. ,,Dat spreekt ons 
enorm aan, want dat zit ook 
opgesloten in onze coöpera-
tieve kernwaarden.’’ (foto bo-
ven: Ron Pichel Fotografie)

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 ✩ NIEUWS
Volgende wedstrijd: VrijdAg 12 februAri 20.00 uur telstAr - jong AjAx

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 toe-
gankelijk voor leerlingen uit 
de brugklas en uit groep 7 
en 8 van het basisonderwijs. 
Nu start in februari de eer-
ste groep voor leerlingen uit 
groep 6. Het programma van 
Playing for Success is be-
stemd voor kinderen die om 
verschillende redenen een 
steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 
Door het doen van aller-
lei sport-, spel- en leerac-
tiviteiten in de WOW-om-
geving van het stadion van 
SC Telstar wordt er gewerkt 
aan hun zelfvertrouwen, 
concentratie, motivatie en 
het samenwerken. De leer-
lingen komen tien midda-
gen, op een vaste dag in de 
week, na schooltijd naar het 
leercentrum toe. De aanpak 
Playing for Success blijkt 
doeltreffend te zijn: als kin-
deren lekkerder in hun vel 
zitten, zullen de schoolpres-
taties ook verbeteren. Lan-
delijk onderzoek toont aan 
dat de resultaten bij de leef-
tijdsgroepen 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.

Playing for 
Success nu ook 
voor groep 6
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IJmuiden - ,,Waar wij al ja-
renlang van dromen: samen 
na alle horecaervaring een 
eetwinkel starten, waarin we 
met alle opgedane kennis 
mensen blij kunnen maken;  
hen werk uit handen nemen 
met gerechten en hapjes die 
voor ons vanzelfsprekend zijn, 
komt met SPIJS uit.’’
Aan het woord zijn Mar-
greet en Tim, de eigenaren 
van SPIJS, traiteur & cate-
ring: ,,We hebben elkaar ont-
moet bij restaurant De Bok-
kedoorns** in Overveen. Tim 
werkte in de keuken, en ik, 
Margreet, in de bediening. 
Tim is vervolgens bij diver-
se gerenommeerde keukens 
werkzaam geweest. Ik ben na 
de Bokkedoorns gaan werken 
bij een traiteur/ delicatessen-
winkel  in Amsterdam, waar ik 
veel heb geleerd. Met toen al 
in ons achterhoofd om het la-
ter zelf te gaan doen. Nu, bij-
na tien jaar later, getrouwd en 
twee kindjes verder, voelt het 
dat de tijd is gekomen.’’ 
SPIJS is er voor iedereen die 
goed en lekker wil eten zon-
der zelf te koken. Ze verko-

pen alles op het gebied van 
eten: kant en klare maaltijden, 
verse groenten, fruit en dran-
ken voor ieder moment van 
de dag. Tim: ,,We vullen de vi-
trine dagelijks met gerechten 
en hapjes. Wilt u verantwoord 
eten zonder lang in de keuken 
te staan? Dat kan. De gerech-
ten dienen thuis alleen nog te 
worden opgewarmd.’’
Een greep uit het assortiment: 
volledige dagmaaltijden, 
vleesstoven, salades, soepen, 
diverse broodjes, tapasscho-
tels, quiches, pasta’s, sauzen, 
diverse hammen en worsten, 
olijven, chutneys, oliën, wij-
nen en desserts.
Ook voor de culinaire omlijs-
ting van uw verjaardag, diner, 
borrel of partij kunt u bij ons 
terecht. 
De verschillende mogelijk-
heden kunnen tijdens een 
persoonlijk gesprek worden 
doorgenomen. Uiteraard kan 
rekening worden gehouden 
met een dieet of allergie.  
U vindt SPIJS op Velserduin-
plein 2, naast Banketbakke-
rij Beeksma. De zaak is van-
af vandaag geopend.

IJmuiden – De gemeen-
te Velsen wil de IJmuider 
markt aantrekkelijk maken. 
Er is daarom gesproken met 
de marktcommissie over ver-
plaatsing van de markt. Het 
aantal marktkramen loopt te-
rug waardoor het steeds min-
der aantrekkelijker wordt de 
markt te bezoeken. Om dit te 
verbeteren wil men de markt 
dichter bij de winkels plaat-
sen. Daarover zijn zowel de 
marktondernemers als de 
consumenten het eens. Dat 
blijkt uit burgerpanelonder-
zoek en een informatieavond. 
Er is nu afgesproken dat de 
markt in 2017 tijdelijk wordt 
verplaatst naar het zuidelijk 
deel van het Velserduinplein, 
direct achter HEMA. In de 
toekomst wordt het Velser-
duinplein als themaplein ont-
wikkeld. HEMA zal in noor-
delijke richting worden ver-
plaatst, zodat het Velserduin-
plein dan direct aan de Lan-
ge Nieuwstraat ligt. Dan zal 
de connectie tussen markt en  
winkelgebied optimaal zijn.

IJmuider markt 
moet beter

Velsen – In oktober 2015 pu-
bliceerde NRC Handelsblad 
de resultaten van hun onder-
zoek over de gemeentelijke 
ICT-markt. Volgens dit onder-
zoek zouden PinkRoccade en 
Centric, twee belangrijke leve-
ranciers, misbruik maken van 
hun machtspositie door ho-
ge prijzen te vragen en enor-
me prijsverhogingen.  Vel-
sens raadslid Bram Diepstra-
ten heeft in oktober vragen 
gesteld over de gang van za-
ken in Velsen. Wethouder Ro-
nald Vennik geeft aan dat Vel-
sen gebruikt maakt van meer-
dere leveranciers waaronder 
PinkRoccade. Deze levert on-
der meer informaticadiensten 
rond de gemeentelijke belas-
tingen, sociale dienstverlening 
en persoonsregistratie. De 
kosten voor alle informatie-
systemen zijn tussen 2010 en 
2015 fl ink gestegen. Van bij-
na 2 miljoen in 2010 naar na-
bij de 3 miljoen in 2015. Veel 
kosten zijn veroorzaakt door 
de decentralisaties. De kos-
ten worden per jaar volgens 
CBS index verhoogd. Vennik 
zegt tevreden te zijn over de 
dienstverlening van PinkRoc-
cade. Wel heeft Velsen in 2014 
al kenbaar gemaakt het niet 
eens te zijn met de voorgeno-
men tariefsverhoging. De on-
derhandelingen over de tarie-
ven lopen nog.

Dure ICT voor 
gemeenten

Bestuurswisseling
bij Stichting OIG/IHD
Velsen - De stichting OIG/
IHD is al ruim 50 jaar actief 
met een diversiteit aan ont-
spanningsactiviteiten voor 
inwoners met een beperking. 
Daarmee wordt bevorderd 
dat deze groep langer actief 
kan blijven deelnemen aan 
de maatschappij. 
Enkele bestuursleden treden 
af, terwijl er al langer een an-
dere vacature open stond in 
het bestuur. Per 1 februari 
2016 is de voorzittershamer 
in handen gesteld van Johan 
van Ikelen en vervult Kees 
Maas het secretariaat. Frans 
Tillemans en Henk Stutvoet 
zijn als algemeen lid tot het 
bestuur toegetreden.
Door bezuinigingen op de 
maatschappelijke ondersteu-
ning via de WMO wordt in 

toenemende mate een be-
roep gedaan op de vervoer-
stak van OIG/IHD. Hoe dat in 
goede banen te leiden is een 
belangrijke uitdaging voor 
2016. 
OIG/IHD draait volledig op 
vrijwilligers en ontvangt geen 
overheidssubsidie. Voor haar 
inkomsten is zij in belangrijke 
mate afhankelijk van de op-
brengst van de 12 kleding-
containers die over de ge-
meente verspreid zijn. Het 
is dus van belang die kle-
dingopbrengsten voor lan-
gere termijn te borgen. Daar-
over wordt onderhandeld met 
de gemeente, maar ook wor-
den alle inwoners van Velsen 
uitgenodigd om hun oude 
kleding juist in de OIG/IHD 
containers te deponeren.

Scholieren spelen ‘De 
terugreis van Odysseus’
Velsen-Zuid - Vanaf septem-
ber 2015 werkt een groep van 
22 leerlingen uit klas 1 en 2 
van het Gymnasium Felise-
num aan de voorstelling De te-
rugreis van Odysseus, een be-
werking van Brigitte Duin van 
het verhaal van Homerus. De 
voorstelling gaat op 11 februa-
ri in de kleine zaal van het Wit-
te Theater in IJmuiden in pre-
mière. De leerlingen spelen de 
voorstelling twee keer op 11 
februari en twee keer op 12 
februari. Odysseus is oorlogs-

correspondent en komt op zee 
– op weg naar Syrië – terecht 
in een hevige storm. Hij lijdt 
schipbreuk en spoelt aan in Li-
banon. 
Terwijl Odysseus begint aan 
zijn terugreis, oefenen de go-
den invloed uit op zijn lot. 
Kaarten kosten vijf euro en zijn 
telefonisch te bestellen bij de 
administratie van de school: 
0255-545710. Op beide dagen 
beginnen de voorstellingen om 
19.00 uur en 20.30 uur. Speel-
duur ongeveer 45 minuten.

Leerlingen Ichthus 
spelen Shakespeare

Driehuis - Toneelgroep Icht-
hus heeft twee avonden lang 
de klassieker van Shake-
speare ‘As you like it’ ge-
speeld. Het stuk was bewerkt, 
ingekort en gemoderniseerd 
door docent Venmans.
De cast, bestaande uit leer-
lingen en een enkele docent, 
had bijna twee jaar geoefend. 
Tijdens de beide voorstellin-
gen op 4 en 5 februari zaten 
de teksten goed in het hoofd 
en werden deze met veel ge-
voel voorgedragen.
Een ding stond centraal in 
deze voorstelling en dat was 
liefde. Want wie wil dat nou 
niet leven ‘As you like it’.
Het zou geen comedy zijn als 
dat niet samenging met de 
nodige misverstanden. Het 
stuk speelt zich af in het pa-
leis van een wrede tiran, die 
de goedwillende president 
verjaagd heeft en met harde 
hand regeert. Dat zag er niet 
uit. Daarom vlucht een groep 

jonge mensen de bossen in, 
op naar de natuur waar vrij-
heid heerst. Dus na een let-
terlijke en spreekwoordelij-
ke winter in de kille stad be-
landen ze in de zomer van de 
liefde in een romantisch bos. 
Daar gaat het allemaal los. 
Tussen de bomen, de herten 
en een beer barst het op eens 
van de romantiek en verliefd-
heid. De handen van de man-
nen jeuken en de meiden 
kunnen niet wachten tot ze 
yes tegen de dress kunnen 
zeggen.   Maar worden ze al-
lemaal gelukkig? Dat is en 
blijft de grote vraag.
Met veel elan wist de toneel 
groep van het Ichthus Lyce-
um dit ten tonele te bren-
gen. Het enthousiasme was 
groot en het publiek genoot 
met volle teugen. Docen-
ten, leerlingen en medewer-
kers mogen terugkijken op 
een geslaagde avond. (Joke 
Versloot-Steur)
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‘Leerkracht’ haalt eruit wat erin zit
Velsen-Zuid - Met de invoering van het zogenaam-
de Inclusief Onderwijs (ION) heeft het speciaal on-
derwijs steeds minder bestaansrecht. Marianne Ste-
venhagen, werkzaam als leerkracht in de boven-
bouw van het basisonderwijs en sinds vorig jaar met 
‘Leerkracht’ actief als persoonlijk begeleider van 
leerlingen die extra aandacht nodig hebben, vindt 
dat een slechte ontwikkeling. ,,Kinderen met leer- 
en gedragsproblemen krijgen in het nieuwe onder-
wijssysteem te maken met leeftijdsgenoten die nor-
maal mee kunnen komen in vaak te grote klassen 
van het reguliere onderwijs. Het leuke van lesgeven 
is wat mij betreft om uit een kind te halen wat er-
in zit en mogelijkheden en hulp bieden waarmee de 
capaciteiten van elk individu maximaal worden be-
nut. Met de huidige vorm van onderwijs is het voor 
mij en veel van mijn collega’s onmogelijk te bieden 

waar ieder kind recht op heeft: persoonlijke begeleiding 
en hulp op maat. Een goede verdeling van de aandacht is 
lang niet altijd haalbaar en daar worden leerlingen die wat 
minder nadrukkelijk aanwezig zijn helaas veelal de dupe 
van. Dat gaat ten koste van hun prestaties, zij worden niet 
in staat gesteld zich optimaal te ontwikkelen.’’
Herkent u in dit verhaal uw kind? Heeft u het gevoel dat 
hij of zij onderpresteert en met wat extra hulp en persoon-
lijke begeleiding een hoger niveau kan bereiken, passend 
bij zijn of haar mogelijkheden? Leerkracht biedt een be-
trouwbare oplossing - ook voor brugklassers die moeite 
hebben met planning en wijze van leren.
Neem voor meer informatie contact op Marianne Steven-
hagen, telefoon 06-22783322 of mstevenhagen@tiscali.nl. 
Zij geeft op maandag, dinsdag, en woensdag persoonlij-
ke begeleiding in Velsen-Zuid of aan huis (overige dagen 
in overleg).

Ichthus Lyceum: voor slimme 
leerlingen die meer willen

Wat wil je te weten komen 
op een open dag?

Bedenk voordat je een open 
dag bezoekt, wat je allemaal 
te weten wil komen. Maak een 
lijstje met vragen die je wil 
stellen. Denk bijvoorbeeld aan 
de volgende vragen:

•  Wat houdt de opleiding precies 
 in?
•  Hoeveel college-uren of con-
 tacturen heb je per week?
•  Krijg je hoorcolleges, practica,  
 werkgroepen of werkcolleges?
•  Werk je veel samen?
•  Hoe groot zijn de groepen?
•  Hoe is het contact met de 
 docenten?
•  Hoeveel uur per week moet je  
 gemiddeld studeren?

•  Hoeveel studenten zitten in het  
 eerste jaar?
•  Zijn er bepaalde ‘struikelvak-
 ken’ die lastig zijn? Heb je tips  
 om die wel te halen?
•  Is er een bindend studieadvies  
 en wat houdt dat in?
•  Hoe wordt er getoetst? Zijn er  
 veel tentamens of moet je juist  
 veel opdrachten maken?
•  Waarin verschilt deze opleiding  
 ten opzichte van dezelfde oplei-
 ding in andere plaatsen?
•  In welke beroepen komen de  
 meeste studenten terecht?
•  Is er een introductieperiode/ 
 kamp en hoe gaat dat?
•  Wat zijn de ervaringen van an-
 dere ouders en of leerlingen?

Driehuis - ,,We willen graag dat 
onze leerlingen hun eigen ver-
wachtingen overtreffen“ zegt rec-
tor Alexander Volmer.  ,,We ken-
nen onze leerlingen door en door 
en weten wat er nodig is om suc-
ces te boeken en onderpresteren te 
voorkomen. Maatwerk leveren vin-
den we dus vanzelfsprekend”. Uit-
dagingen biedt het Ichthus Lyce-
um inderdaad in ruime mate. Zo 
biedt de school het Ichthus Top Ta-
lent programma en bestaat de mo-
gelijkheid om een internationaal er-
kend certifi caat Canbridge English 
te behalen. Leerlingen in de brug-
klas beschikken (naast boeken) 
allemaal over een eigen laptop, 
en naast de lessen is er een ruim 
aanbod aan culturele, muzikale en 
sportieve activiteiten.
,,Uniek is dat het Ichthus Lyceum 
een offi cieel erkend Technasium 
heeft”, vertelt de rector. Maar ook 
voor leerlingen die minder in tech-
niek geïnteresseerd zijn is er een 
ruim aanbod aan mogelijkheden.  
Zo zijn de talentstromen ‘Internati-

onalisering’ (het Ichthus Lyceum is 
zelfs European Parliament Ambas-
sador School) en ‘Kunst en Cultuur’ 
erg populair.’’ De talentstromen zijn 
natuurlijk maar een klein onderdeel 
van het onderwijsprogramma”, zegt 
de rector. “Onze leerlingen volgen 
in eerste instantie een goed door-
dacht basisprogramma met tradi-
tionele vakken zoals Nederlands,  
wiskunde en geschiedenis en na-
tuurlijk is het Ichthus ook op spor-
tief gebied heel actief.
,,Leerlingen van ver buiten Velsen 
komen naar het Ichthus vanwege 
het opleidingsaanbod en het ple-
zierige schoolklimaat.  Een voor-
deel daarbij is dat de school niet al-
leen met de fi ets, maar ook met het 
openbaar vervoer heel goed en vei-
lig bereikbaar is.’’ En met het fraaie 
gebouw en de moderne faciliteiten 
waarover het Ichthus Lyceum be-
schikt (er is zelfs een theater en een 
fi tnesszaal) heeft de school heel 
veel in huis. Sfeer proeven?  Kom 
dan op zaterdag 13 februari naar de 
Open Dag!
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Buurtsport - In Zeewijk en 
in Velsen-noord zijn er nog 
veel volwassenen die graag 
willen leren fietsen. Daarom 
organiseren wij fietslessen. 
Wilt u hieraan meedoen of 
wilt u helpen om anderen te 
leren fietsen? Bel voor meer 
informatie naar Nurcan of Ni-
cole in Buurtcentrum de Spil 
0255-51018

Fietsles

Dwarsligger - Zaterdag 
13 februari a.s.  wordt er bij 
Buurtcentrum de Dwarslig-
ger weer een rommelmarkt 
gehouden. U bent vanaf 9.00 
uur van harte welkom. We 
eindigen om 13.00 uur Wilt 
u een tafeltje reserveren, dat 
kan door te bellen met Ger-
da Broek, telefoon 0255-
522782 S.v.p. bellen na 9.30 
uur!

Rommelmarkt

Gratis puzzels ruilen
De Stek - Woensdag 17 fe-
bruari van 14.00 tot 16.00 
uur kunnen puzzelaars gratis 
puzzels ruilen bij de puzzel-
ruilbeurs in De 2de Kans. De 
2de Kans is het tweedehands 
kledingwinkeltje in De Schul-
pen, ingang via de parkeer-
plaats aan de Van Diepen-
straat. Inmiddels is een klei-
ne verzameling puzzels voor-
radig, zodat er in ieder geval 
aanbod is om te ruilen. Puz-
zels kunnen ook aangele-
verd worden in het winkeltje 
dat dinsdag t/m vrijdag ge-
opend is van 10.00 tot 14.00 

uur. Tijdens deze eerste puz-
zelruilbeurs is een kop kof-
fie/thee gratis, omdat het ook 
bedoeld is als een gezelli-
ge middag. Meer weten? Bel 
0251-226445.

Wandelen met een groep
Buurtsport - Er zijn steeds 
meer mensen die wandelen. 
Wandelen in een groep is ge-
zond, gezellig en gratis. Van-
uit de buurtcentra hebben wij 
verschillende wandelgroepen 
waar u zo bij aan kunt slui-
ten. Op maandagochtend van 
10.00 tot12.00 uur vanuit De 
Spil, op dinsdag van 10:00 tot 
11:00 uur vanuit De Spil, op 
dinsdag om 14:00 uur van-

uit De Brulboei (alleen da-
mes), op woensdagochtend 
van 9:30 tot 11:00 uur (al-
leen dames) vanuit De Spil 
en van 10:00 tot 12:00 uur 
(incl. koffiepauze)  vanuit De 
Dwarsligger. Wandelen wordt 
steeds populairder. Voor meer 
informatie kunt u contact op-
nemen met de buurtsport-
coach voor volwassenen op 
0255-510186 of 06-12798959

Buuv spreekuur
Santpoort - Vanaf zaterdag 
13 februari start Buuv met 
een maandelijks spreekuur 
voor de bewoners van Sant-
poort-Zuid en aangrenzende 
plaatsen. Het Buuv spreek-
uur wordt elke 2e zaterdag 
van de maand gehouden. 
De ambassadeur is dan van 
14.30 tot 16.00 uur aanwezig 

om uw vragen te beantwoor-
den. Santpoorts Belang stelt 
hiervoor de ruimte binnen 
’t Brederode Huys beschik-
baar. Tevens zal er een Buuv 
prikbord en brievenbus in ‘t 
Brederode Huys worden ge-
plaatst zodat vraag en aan-
bod altijd zichtbaar is. U bent 
van harte welkom!

Voorleesactiviteiten
Bibliotheek - Nu kun je 
ook bij Servicepunt Het Ter-
ras luisteren naar verhalen 
uit prachtige boeken! Na het 
voorlezen doen we een leu-
ke activiteit in het thema van 
het boek, zoals het verhaal 
naspelen, liedjes zingen of 
een kleine knutselopdracht. 
Het volgende Voorleesfeest 
bij Het Terras is op vrijdag 26 

februari van 13.00 tot 14.00 
uur. Boekenpret wordt speci-
aal voor kinderen van 0 t/m 
3 jaar georganiseerd en de 
Voorleesfeesten zijn voor kin-
deren van 4 t/m 6 jaar. Kinde-
ren kunnen gratis lid worden 
van de bieb, dus iedereen 
kan na de activiteit met een 
geleend boekje naar huis!

Het Terras - De Wester-
se maatschappij is gericht 
op consumeren. We kopen 
steeds meer spullen. Zodra 
ze mankementen gaan ver-
tonen, gooien we ze weg en 
kopen nieuw. Het oude pro-
duct repareren, komt bij veel 
mensen niet meer op. Daar-
om willen we een Repaircafé 
beginnen. Wat kunt u  laten 
repareren? Kleine electrische 
apparaten, fietsen, kleding 
en computers. De reparaties 
zijn gratis maar vervangende 
onderdelen moet u zelf aan-
schaffen. Heeft u vaardighe-
den om eenvoudige repara-
ties uit te voeren en wilt u uw 
kennis inzetten om te helpen, 
dan zijn wij op zoek naar u! 
Bij voldoende aanmeldingen 
willen wij in maart van start 
gaan. Meer weten? Bel Jan-
neke Cluistra: 023-3031228

Repair Café

Acryl schilderen
Het Terras - Op de cursus 
acryl schilderen zijn er plek-
ken vrij. Wilt u het proberen 
dan heeft u nu de kans om 
een paar lessen acryl schil-
deren te volgen. Deze cur-
sus wordt gegeven in Dorps-
huis het Terras op maandag-
middag van 14.00 tot 16.00 
uur. Wat heeft u nodig? Een 
grote en eenm kleine ny-
lonhaar kwast, schilderdoek 

van maat 50 x 50 cm of gro-
ter, acrylverf in potjes in pri-
maire kleuren rood geel en 
blauw en wit en zwart. Een 
oude theedoek of rol keu-
kenpapier. Verder uw fanta-
sie! Mocht u interesse heb-
ben dan kunt u contact op-
nemen met Daniella van 
Delft, 0255-548548 of ge-
woon een kijkje nemen in 
het Dorpshuis.

Creatieve jongeren gezocht
JongerenTerras - De crea-
tieve groep voor jongeren in 
Santpoort-Noord is  opzoek 
naar nieuwe deelnemers. De 
groep komt 1x per week om 
dinsdagmiddag van 16.00 tot 
17.00 uur bij elkaar in het Jon-
gerenTerras. Je kan er voor 
kiezen om gezamenlijk aan 

een thema (kunststroming) te 
werken of aan de slag te gaan 
met eigenwerk. Door samen 
bezig te zijn kan je ideeën uit-
wisselen, elkaar inspireren en 
is het natuurlijk is dit  ook ge-
woon gezellig. Aanmelden of 
meer informatie via daphnes-
mit@welzijnvelsen.nl.

Workshop pc/tablet/iPad
De Brulboei - Al een aantal 
jaren vindt op woensdagmid-
dag in De Brulboei de suc-
cesvolle workshop Omgaan 
met de pc plaats. Afwisselend 
leren beginners en gevorder-
den in vijf lessen met de com-
puter te werken. Inschrijven 
kan altijd en de kosten voor 
de gehele workshop bedra-
gen 20 euro. De lessen zijn 
van 13.30 tot 15.30 uur. Ook 

kunt u nog steeds meedoen 
met de workshop Omgaan 
met je Tablet of iPad in twee 
lessen. Er wordt dan aandacht 
besteed aan het apparaat en 
het besturingssysteem. De 
kosten bedragen 15,00 euro 
per deelnemer. De workshop 
is op donderdagmiddag  van 
13.30 tot 15.30 uur. Eigen iPad 
of tablet meenemen! Meer 
weten? Bel 0255-510652

Buurtsport - Wilt u 6 weken 
met een fysiotherapeut  wer-
ken aan uw conditie en 15 
weken tennisles? Als u een 
minimum inkomen heeft kan 
dit voor 40 euro. Bel of mail 
snel naar de buurtsportcoach 
voor volwassenen via 0255-
510186 of 06-12798959.

Fit met tennis

Gastheer/vrouw gezocht
Zeewijk - Vindt u het leuk 
om één of meerdere dagde-
len in de week in Senioren-
centrum Zeewijk als gast-
heer/vrouw de bezoekers te 
ontvangen? Dan zijn wij op 
zoek naar u! Als gastheer/
gastvrouw verzorgt u sa-
men met een collega de con-
sumpties voor de bezoekers 
en deelnemers aan de diver-
se activiteiten. U bent klant-

vriendelijk, draagt bij aan 
de gezellige sfeer en onder-
houdt goede contacten met 
de andere vrijwilligers. Er is 
plek voor vaste dagen op al-
le ochtenden in de week en 
voor de invalploeg. De werk-
tijden zijn van 8.30 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 16.30 
uur. Neem contact op met 
elisabethhoekstra@welzijn-
velsen.nl of 0255-520650.

IJmuiden wat…
De Brulboei - Buurthuis de 
Brulboei brengt u op don-
derdag 25 februari de ge-
zellige filmavond IJmuiden 
wat… met ‘Zeesleper Hol-
land’. De Holland, de zeesle-
per van Rederij Doeksen op 
Terschelling, is in het verle-
den gevolgd door een Duitse 
filmploeg die twee reddingen 
heeft verfilmd.. Na de pauze 
ziet u ‘Sluizers in de sleep-

vaart’. Een film over Sleep-
vaartbedrijf L. Smit, dat zijn 
thuisbasis had in Maassluis, 
waar ook de meeste beman-
ningsleden woonden. De eer-
ste film begint om 20.00 uur. 
Kaarten à 2,50 euro zijn van-
af maandag 15 februari ver-
krijgbaar aan de balie van het 
buurthuis en op de avond zelf 
aan de zaal. Meer weten? Bel 
0255-510652

Zeewijk - Er wordt weer een 
heerlijke maaltijd verzorgd 
bij Seniorencentrum Zeewijk 
door de vrijwilligers. Voor vrij-
dag 12 februari is dat Toma-
tensoep en een hoofdgerecht 
van de dag en vla. Op woens-
dag 17 februari: groentesoep, 
het hoofdgerecht is een ver-
rassing en yoghurt. De kos-
ten zijn 6,50 euro per maaltijd 
en worden geserveerd vanaf 
12.00 uur. Meer weten? Bel 
0255-520650 of kijk op onze 
Facebookpagina.

Open Tafel
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Kap bomen gedeelte
Lange Nieuwstraat
In verband met de reconstructie 
van de Lange Nieuwstraat worden 
de bomen in het gebied vanaf de 
Spaarnestraat tot aan Plein 1945 
gekapt. Deze kap is gepland op 
maandag 22 februari. Half decem-
ber 2016 worden er weer nieuwe 
bomen geplant.

Afsluiting
Om deze werkzaamheden veilig uit 
te kunnen voeren wordt de Lange 
Nieuwstraat op 22 februari de gehele 
dag deels afgesloten voor doorgaand 
verkeer, namelijk vanaf Plein45 t/m 
de Spaarnestraat. Wij verzoeken de 
bewoners van dit gedeelte om vanaf 
07.00 uur geen voertuigen te plaat-
sen. 

Direct kappen
Het plan was om in januari en fe-
bruari eerst alleen de takken van de 
86 iepen te verwijderen. Dit om te 
voorkomen dat vogels in het broed-
seizoen in de bestaande bomen hun 
nesten maken. Later dit jaar zou-
den de stammen van de  bomen ge-
kapt worden. Omdat het e�  ciënter 
en goedkoper is, heeft de gemeente 
besloten direct tot volledige kap over 
te gaan. 
Inmiddels is fase 1 afgerond (roton-
de Gijzenveltplantsoen tot Vecht-
straat). In dit gebied zijn al nieuwe 
bomen geplant. 

Verkeersmaatregelen
Het doorgaande verkeer wordt op 
maandag 22 februari  omgeleid, zie 
tekening. 

Bussen omgeleid
Ook de lijndiensten van Connexxion 
worden deze dag omgeleid. 

Omleidingsroute richting Den-
nekoplaan voor lijn 82 en 286: 
Plein 45 rechtdoor Zeeweg, rechts-
af Heerenduinweg, rechtsaf Gijzen-
veltplantsoen, 3e afslag rotonde Pla-
netenweg, op route. 
Omleidingsroute richting Haar-
lem en Amsterdam lijn 82 en 286: 
Planetenweg, rotonde 1e afslag Gij-
zenveltplantsoen, linksaf Heeren-
duinweg, linksaf Zeeweg, rechtdoor 
op route. 
Omleidingsroute voor lijn 3: Zee-
weg, rechtdoor Heerenduinweg, 
rechtsaf Gijzenveltplantsoen, roton-
de 3e afslag Planetenweg, op route. 
Omleidingsroute voor lijn 75 
richting Dennekoplaan: Zeeweg, 
rechtdoor Heerenduinweg, rechtsaf 
Gijzenveltplantsoen, rotonde 3e af-
slag rotonde Planetenweg, op route. 
Omleidingsroute voor lijn 75 
richting Haarlem: Planetenweg, 
1e afslag rotonde Gijzenveltplant-
soen, linksaf Heerenduinweg, recht-
door Zeeweg, op route.

Pionieren 
in IJmuiden

HIER
bouwen wij 

ons droomhuis

ons droomhuis

Bouw je eigen 
droomhuis! 

Op 3 prachtige locaties in 
de gemeente Velsen:

Snippenbos, IJmuiden
Van den Vondellaan, Driehuis

Jan Ligthartgebouw, IJmuiden

Kom 
woensdag 17 februari 

tussen 17.00 en 20.00 uur 
naar de inloopavond 

in de burgerzaal van het 
gemeentehuis Velsen.

  Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Uitstel opvang status-
houders missiehuis
De gemeente Velsen wilde van-
af 1 april 2016 starten met het 
huisvesten van de eerste sta-
tushouders in het Missiehuis in 
Driehuis. Door een aantal rede-
nen is dit uitgesteld tot medio 
mei. 

Zo is er nog geen contract met het 
Rijksvastgoedbedrijf, de verhuur-
der van het pand. Verder vraagt de 
procedure om het pand in gebruik 
te nemen (brandveilig gebruik) 
meer tijd dan gepland. 

Tot slot is ook een tijdelijke ont-
he�  ng van het bestemmingsplan 
nodig. Een besluit over deze ont-
he�  ng wordt op korte termijn ver-
wacht. Direct belanghebbenden 
kunnen daarna binnen 6 weken te-
gen dit besluit een bezwaarschrift 
indienen. 

Zolang beide vergunningen niet 
zijn verleend, kunnen er nog geen 
mensen in het Missiehuis ge-
plaatst worden. Pas na vergun-
ningverlening kunnen de aanpas-
singen aan het pand worden uit-
gevoerd. Zie voor meer informatie: 
facebook.com/gemeentevelsen.
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PLASTIC, blik & pak: de basis vOOR NIEUWe PRODUCTeN.
Pakken, plastic en blik
worden ingezameld.

1 3

Pakken, plastic en blik 
worden gesorteerd.
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De pakken worden verpulverd
en in warm water (500C) 
gesplitst in drie nieuwe 
grondstoffen: plastic 
korrels, papier en 
granulaat voor 
aluminium.

Eindproducten:
pannen, kranten, 
plastic flesjes.

Het blik wordt samen met staal 
omgesmolten. Het vloeibare 
staal wordt in profielen gegoten 
of gewalst in platen, gesneden 
en opgerold.

Eindproducten:
blikjes, fietsen,
vliegtuigonderdelen,
treinstellen.

Het plastic wordt geperst in 
balen, versnipperd, gewassen 
en gedroogd en 
verwerkt tot nieuwe 
plastic korrels.

Eindproducten:
broodtrommels, 
bermpaaltjes,
plastic flesjes.

Eindproducten:
broodtrommels, 

Eindproducten:
blikjes, fietsen,
vliegtuigonderdelen,

 worden verpulverd
en in warm water (500C) 
gesplitst in drie nieuwe 
grondstoffen: plastic 
korrels, papier en 
granulaat voor 

Eindproducten:
pannen, kranten, 

2

Gooi uw lege pakken, plastic en 
blik in de plastic-container.

Meer weten? Ga naar indegoeiebak.nl

2

Pionieren in IJmuiden:
Bouw je eigen droomhuis
Bouw je eigen droomhuis! Met 
uitzicht op zee, vrijstaand of 
2-onder-1 kap? Of verbouw je lie-
ver een oude gymzaal tot droom-
huis? Dit is allemaal mogelijk aan 
het Snippenbos in IJmuiden, Van 
den Vondellaan in Driehuis en het 
Jan Ligthartgebouw in IJmuiden. 
De gemeente Velsen gaat vanaf 
maandag 21 maart 2016 kavels en 
kluswoningen verkopen.

Het bijzondere aan dit project is 
dat het ontwerp en de bouw volle-
dig naar je eigen wensen zijn, met als 
enige voorwaarden dat je je aan de 

regels uit het kavelpaspoort houdt. 
Je bepaalt zelf hoe duur alles wordt 
en waar je je geld aan uitgeeft. Om-
dat elke zel� ouwer zijn eigen archi-
tect inschakelt, levert het straks een 
samenspel van unieke droomhuizen 
op.

Donderdag 4 februari onthulde wet-
houder Ronald Vennik het bouw-
bord aan het Snippenbos in IJmui-
den en gaf hiermee het startschot 
voor het project ‘Pionieren in IJmui-
den’. (foto: Reinder Weidijk). Kijk 
voor meer informatie op www.pio-
niereninijmuiden.nl.

HVC-promotieteam
komt naar IJmuiden
Deponeer uw lege pakken en blik 
bij het plastic verpakkingsafval! Zo 
kunnen er weer nieuwe producten 
worden gemaakt. Afvalinzamelaar 
HVC vertelt u graag hoe. Uw afval 
vormt namelijk de basis voor nieu-
we producten. Aankomende zater-
dag 13 februari komt het HVC-pro-
motieteam van 10.30 tot 15.30 uur 
naar Albert Heijn aan het Dudok-
plein 10 in IJmuiden.

Een gemiddeld huishouden heeft per 
week wel een vuilniszak vol lege pak-

ken, blik en plastic verpakkingen. Als 
u dit afval thuis in de plastic-contai-
ner doet, kunnen er broodtrommels 
en pannen van worden gemaakt. Er is 
een wereld te winnen met plastic, pak 
en blik. Laten we daar samen voor 
zorgen. 

Wilt u weten hoe een leeg pak vla een 
broodtrommel wordt? Het HVC-pro-
motieteam vertelt het u aanstaande 
zaterdag. Wilt u nu alvast meer infor-
matie over afval scheiden? Kijk dan 
op www.indegoeiebak.nl.

Verkeershinder 
Santpoort-Noord
In de periode van 22 februari tot 1 
maart voert  KWS Infra werkzaam-
heden uit op het Delftplein en een 
gedeelte van de Hoofdstraat in 
Santpoort-Noord. Rijstroken van 
dit weggedeelte worden verbe-
terd om zo het verkeer beter door 
te laten stromen. De (asfalterings)
werkzaamheden leveren de nodi-
ge verkeershinder op.

Vanwege de voorbereidende werk-
zaamheden ondervindt het verkeer 
geringe hinder van maandag 22 fe-
bruari tot en met vrijdag 26 februa-

ri. Hiervoor wordt dagelijks een rij-
strook afgezet van 9:00 uur tot 15:00 
uur. Het verkeer kan wel gebruik ma-
ken van het wegvak.

Afsluiting 
Van vrijdag 27 februari 20:00 uur tot 
maandag 29 februari 6:00 uur is het 
wegvak afgesloten voor al het ver-
keer. Het gemotoriseerde verkeer 
wordt omgeleid. Het werk kan ook ‘s 
nachts doorgaan. Ook is het moge-
lijk dat de werkzaamheden vanwege 
het weer een week later worden uit-
gevoerd.

Extra bijeenkomst over 
opvang statushouders op 
landgoed Dennenheuvel
De gemeente Bloemendaal 
heeft op 22 en 25 januari bijeen-
komsten georganiseerd voor 
omwonenden van landgoed 
Dennenheuvel en inwoners van 
Bloemendaal en Santpoort Zuid.

Dit vanwege de komende opvang 
van statushouders op dit land-
goed.  Voor omwonenden, die zich 
niet meer konden aanmelden 
voor de bijeenkomst van 22 janu-
ari, waaronder ook inwoners van 

Santpoort-Zuid, organiseert de 
gemeente Bloemendaal een extra 
bijeenkomst. Deze is gepland op 
maandag 15 februari, van 19.00-
21.00 in het gemeentehuis van 
Bloemendaal. U kunt zich aanmel-
den via www.bloemendaal.nl/ac-
tueel/statushouders.
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Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Platanenstraat 50, wijzigen ver-
leende vergunning w14.000633 
(9/02/2016) 643-2016;
Kennemerlaan 30, kappen boom 
(05/02/2016) 1555-2016;
Trawlerkade 66a, wijzigen reeds 
verleende omgevingsvergun-
ning voor bouwen bedrijfsruimte 
(02/02/2016) 19098-2015.

Driehuis
Van den Vondellaan 48, plaatsen er-
fafscheiding (02/02/2016) 19345-
2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Anna van Saksenlaan 11, kappen 
boom (09/02/2016) 742-2016;
Vinkenbaan 25, kappen boom 
(03/02/2016) 677-2016.

Velsen-Zuid
Genieweg 52, plaatsen kozijnen in 
stalgebouw (05/02/2016) 19387-
2015;
Rijksweg 130, kappen 12 bomen 
(03/02/2016) 369-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 30 
januari 2015 tot en met 5 febru-
ari 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Rondweg 30, oprichten opslagloods 
(04/02/2016) 2227-2016;
Pruimenboomplein 46, plaatsen bal-
konbeglazing (04/02/2016) 2204-
2016;
Kanaalstraat 170, verbouwen 
schoollokalen tot 2 appartementen 
(04/02/2016) 2203-2016;

Snelliusstraat 9, plaatsen dakop-
bouw (30/01/2016) 1859-2016.

Driehuis 
Wol�  en Dekenlaan ong., plaatsen 
mast t.b.v. mobiele telecommunica-
tie (1/02/2016) 1968-2016.

Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 20 (gemeentelijk 
monument), plaatsen extra buiten-
deur (03/02/2016) 2112-2016.

Velsen-Zuid
Genieweg 46, wijziging reeds ver-
leende vergunning (fi etsenstalling)
(04/02/2016) 2186-2016;
Oostbroekerweg ong., gebruik ter-
rein voor evenement Beyond Fes-
tival 2016 incl. kampeerterrein op 

13, 14 en 15 mei 2016 (02/02/2016) 
2082-2016.
Santpoort-Zuid
Jan Gijzenvaart ong., plaatsen 
JOP ( jongeren ontmoetings plek) 
(02/02/2016) 2066-2016;
Brederoodseweg 86, kappen boom 
(30/01/2016) 1854-2016.

Velserbroek
Haverland 15, kappen boom 
(01/02/2016) 1967-2016.

Velsen-Noord
Pontweg 1 D, vervangen remming-
werk (01/02/2016) 1957-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velserbroek
Rijksweg 323a, plaatsen erfafschei-
ding (02/02/2016) 19597-2015;
Rijksweg 323a, opslaan campers en 
caravans (02/02/2016) 19599-2016.
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Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 22, kappen 
boom (05/02/2016) 1772-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
O�  road strandraces, strand 
IJmuiden, 27 en 28 februari 2016 
(03/02/2016) 431-2016;
Wandelevenement de 30 van Zand-
voort, duingebied gemeente Velsen, 
19 maart 2016 (04/02/2016) 434-

2016;
Sport- en speldag met vrijmarkt, 
rond Sporthal Zeewijk, Plane-
tenweg IJmuiden, 27 april 2016 
(05/02/2016) 839-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Stichting Sanquin bloedvoorzie-
ning, Parkeerterrein Tata Sta-
dion Minister van Houtenlaan 

(27/01/2016) 19955-2015;
Oliebollenkraam, Vestingplein te 
Velserbroek van 20-10-2016 t/m 
31-12-2016 (26/01/2016) 19952-
2015;
Verkoop bloemen en planten, Cano-
pusplein ong.  woensdag t/m zater-
dag (03-02-2016) 100-2016.

Besluiten (vervolg)

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

Sparrenstraat 42, IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

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

Kappen van bomen Hagelingerweg
De gemeente maakt bekend, dat 
er 35 populieren worden gekapt 
in de windsingels van de gemeen-
telijke opslag aan de Hagelinger-

weg te Santpoort-Noord.

De rooiwerkzaamheden zijn nood-
zakelijk omdat deze bomen  zo slecht 

zijn, dat er gevaar is voor de omge-
ving. Ook zal er in de singel worden 
gesnoeid. De onder beplanting blijft  
overigens zoveel mogelijk gespaard. 

Achter de ‘Orionfl at’ (bij nrs: 200-
256) in IJmuiden worden een aantal 

esdoorns, 1 eik en 1 abeel gekapt om 
andere bomen de ruimte te geven om 

beter uit te groeien.

Vergadering IJmondcommissie op 16 februari 2016
Plaats: Stadhuis Beverwijk , Stationsplein 48, Raadzaal
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: dhr. F. Bennink

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Terugkoppeling vanuit de Regiegroep IJmond
4 Beknopt overzicht IJmondcommissie 17 november 2015

5 Vaststellen formats
6 Contouren regionaal mobiliteitsfonds IJmond
7 Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de raadsgri£  er Martin van Engelshoven-Huls: gri£  e@regioijmond.
nl.

Kappen van bomen Orionfl at


	06_ed8_pag03
	06_ed8_pag05
	06_ed8_pag07
	06_ed8_pag09
	06_ed8_pag10
	06_ed8_pag11
	06_ed8_pag13
	06_ed8_pag14
	06_ed8_pag15
	06_ed8_pag16
	06_ed8_pag43
	06_ed8_pag45
	06_ed8_pag47
	06_ed8_pag49
	06_ed8_pag51
	06_ed8_pag53
	06_ed8_pag54
	06_ed8_pag55
	06_ed8_pag57
	06_ed8_pag58
	06_ed8_pag59



