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Deze week
in de krant:

velsen - Het HOV-traject
tussen IJmuiden en Haarlem-Noord wordt steeds beter zichtbaar. In IJmuiden is
de woning aan de Heidestraat gesloopt om ruimte
te maken voor de busbaan
tussen de Troelstraweg en
Plein 1945. Ook is het tun-

neltje van het voormalig station IJmuiden-Oost bij de
Briniostraat door afgravingen weer zichtbaar. Vanaf de spoorwegovergang bij
Stadsschouwburg Velsen is
goed te zien hoe het voormalige spoortraject wordt
afgegraven. In Driehuis/

Santpoort-Noord wordt gewerkt aan het viaduct onder
de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Tussen het kruispunt
Hoofdstraat/afrit N208 en de
Broekbergenlaan is de nieuwe weg met vrije busbaan zo
goed als klaar. (foto’s: Erik
Baalbergen en Ron Pichel)

Staalprotest
in Brussel

De Trouwspecial
WINTERSPORT?
• ACCU
• BANDEN
• SNEEUWKETTINGEN
Wij hebben het op voorraad

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

TELSTAR
SPARTA
ROTTERDAM
Vrijdag
19 februari
20.00 uur

VERBOUWEN
Deze week in de krant
voorjaar 2016
zondag 21 februari
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

IJmuiden - Duizenden werknemers uit de staalindustrie hebben maandag gedemonstreerd
tegen het dumpen van staal op de Europese markt en het ongelijke speelveld voor de Europese staalindustrie. Onder de demonstranten waren driehonderd medewerkers van Tata Steel
IJmuiden. Karl Köhler, CEO van Tata Steel in Europa, reisde ook mee naar de zetel van het Europees Parlement. ,,We hebben de Europese leiders vandaag duidelijk gemaakt dat ze maatregelen moeten nemen tegen de stortvloed aan staal dat tegen oneerlijke prijzen op de Europese markt wordt gedumpt. Die dumpingpraktijken vormen een bedreiging voor de werkgelegenheid en de toekomst van onze industrie.” (foto: Tata Steel)

Stormvogels

tegen

rKVV Velsen

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt
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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.

Hoe rijden bus 73 en 74
tijdens de renovatie?
Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden helemaal dicht voor een flinke opknapbeurt. Ook de bussen 73
en 74 kunnen dan niet meer door de tunnel rijden. Vervoerder Connexxion moest daarom op zoek naar alternatieven.
Omrijden via de Wijkertunnel bleek niet handig, vanwege
de langere afstand en de kans op files. Connexxion heeft
daarom een andere oplossing bedacht voor de gebruikers
van deze buslijnen: bus 74 sluit aan op de pont en bus 73
op de trein. In Velsen-Noord komt een tijdelijke pendelbus
tussen de pont en station Beverwijk: buslijn 77.

IJmuiden - Het team van
kapsalon Restyled by Westerop & Ko sloeg de schrik
om het hart toen zij zagen
dat het plein volledig open
ligt door de renovatie van
het centrum in IJmuiden. Iedereen zal blij zijn met het
uiteindelijke resultaat, maar
daar horen dan wel een paar
maanden bij dat winkels
moeilijk bereikbaarheid zijn.
Daarom heeft het team van
Restyled Kappers een aantal
ludieke acties bedacht om
het ongemak voor de klant
te compenseren. Er zullen
steeds andere acties zijn dus
houd het nieuws in de gaten.
Zo is er de actie op donderdag: ‘Zo lang de stoep is
weggehaald, ben jij degene die de prijs van het knippen bepaalt.’ Maak een afspraak op donderdag, laat
je knippen en kijk zelf wat
je de knipbeurt waard vindt,
die prijs betaal je.* Deze actie
geldt alleen voor de knipbehandeling en op donderdag.
Op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag, kan je als

klant je eigen korting grabbelen. Dit varieert van 5% tot
50%.
Het team waardeert het zeer
dat de klanten toch blijven komen, ondanks dat
het iets lastiger is om de salon te bereiken. Maar via de
Oosterduinweg en de Kennemerlaan zijn zij prima te
bereiken, evenals de parkeerplaats op het Oosterduinplein. Ook via de Heerenduinweg en de Spaarnestraat, waar altijd wel parkeerplek is, ben je zo bij Velserhof. Fietsen kunnen worden neergezet bij schoenwinkel Ziens en tegenover
juwelier Ris. Daar is fietsruimte gecreëerd.
Het team van Restyled Kappers staat ook deze maanden voor u klaar met een
heerlijk kopje koffie, advies
en vaktechniek om u weer
fantastisch gestyled naar
huis te laten gaan, zoals u al
jaren van ze gewend bent.
Restyled by Westerop & Ko,
Velserhof 111, IJmuiden,
0255-513832.

Bus 73
Tijdens de renovatie rijdt bus 73 vanuit Velserbroek 2 keer
per uur naar NS-station Santpoort-Noord. Daar kunnen
reizigers de trein pakken naar Beverwijk of verder. In Beverwijk sluit de trein aan op de lokale busdiensten. Inclusief
overstaptijd bedraagt de extra rijtijd ongeveer 8 minuten.
Tussen de stations Beverwijk en Uitgeest rijdt bus 73
volgens de gebruikelijke dienstregeling. De halte Velser
Traverse in Velsen-Noord vervalt, maar pendelbus 77
stopt er wel vlakbij.
Bus 74
Bus 74 rijdt tijdens de renovatie alleen door IJmuiden en
sluit op de zuidoever aan op de veerpont. Overdag rijdt de
bus 3 keer per uur, ’s avonds en op zondag 2 keer per uur.
Aan de andere kant van het kanaal rijdt de nieuwe pendelbus 77 tussen de pont en station Beverwijk, vanwaar je
verder kunt reizen. De extra rijtijd voor een reiziger tussen
Beverwijk en IJmuiden bedraagt ongeveer 10 minuten.
De halte Beeckestijn vervalt. De overige haltes van bus 74
in Velsen-Zuid zijn te bereiken met bus 82 (IJmuiden –
Amsterdam).
Van IJmuiden richting Alkmaar en Hoorn
Reizigers naar Alkmaar en Hoorn kunnen het beste de
stoptrein in Driehuis pakken. Vanuit IJmuiden rijden de
bussen 3 en 75 naar station Driehuis.
Meer weten? Met vragen over de buslijnen kunt u terecht
bij Connexxion, van maandag t/m zaterdag overdag
bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 266 63 99.
Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? Kijk
op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: www.
facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertunnelrws.

Clubs profiteren van
Tanken & Schenken
Velsen-Zuid - Sommige
tankstations geven handdoeken weg, maar Peut Koks
gooit het over een andere
boeg. Dankzij het spaarprogramma Tanken & Schenken
krijgt een groot aantal verenigingen en goede doelen
twee keer per jaar een mooi
sponsorbedrag op de rekening bijgeschreven. Op die
manier profiteren duizenden
Velsenaren mee van de actie.
Sinds 1 juli 2015 schenkt de
vrije pomp van Caroline Koks
1 cent per getankte liter aan
een vereniging of goed doel
naar keuze. Klanten kunnen
zelf bepalen waar hun donatie terechtkomt. Na een half
jaar staat de teller in totaal
op ruim 6.000 euro.

Zaterdagmiddag waren tientallen verenigingsbestuurders naar het tankstation
aan de Minister van Houtenlaan gekomen om de eerste
cheque in ontvangst te nemen. ,,Zonder jullie enthousiasme was deze actie niet
zo’n groot succes geworden’’, zei een stralende Caroline Koks. ,,Wij zijn erg blij
dat we op deze manier een
bijdrage kunnen leveren aan
het verenigingsleven en de
goede doelen in de regio.’’
De aanwezigen waren zonder uitzondering enthousiast
over het initiatief van Koks.
,,Het is een geweldige actie
waar heel veel Velsenaren
van meeprofiteren”, aldus
één van hen. (foto: Reinder
Weidijk)
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De winter
Misschien zag u op
tegen de winter en de
feestdagen. Kerst, Oud
en Nieuw, dagen van
gezelligheid in familiekring. Maar die kring is
niet meer wat hij was.
De confrontatie met het
verlies van een dierbare
kan in deze dagen des
te sterker zijn. De dagen
zullen niet zonder pijn
en verdriet zijn geweest.
Kerstbomen, feestverlichting, veel kaarslicht; ze
kunnen pijnlijke gevoelens oproepen. De uiterlijke wereld kan vreemd
en zakelijk aandoen. Misschien hebt u het gevoel
niet meer te passen in
deze wereld, anders te
zijn dan alle anderen.
De winter is tevens een
tijd van bezinning. Voor
hen die iemand hebben
verloren, geldt dat in
dubbel opzicht. De winter
is een tijd van naar binnen gekeerd zijn. Buiten
is het vroeg donker.
Binnen zitten we lekker in
de warmte. Bezinning is
naar binnen kijken, waarnemen wat er is. Voelen
wat er is. In de loop van
dit seizoen kunnen zich
innerlijk nieuwe vormen
ontwikkelen. Ook al voelt
dit niet zo, er gebeurt wel
iets binnen in je.
En dan komt de lente.
De lente is de tijd dat die
nieuwe vormen voorzichtig naar buiten kunnen
komen. Dan komt er
weer licht.

Patty-Lou Middel-Leenheer
Memoria Uitvaartzorg
Telefoon: 0251 - 254 135
www.memoriauitvaartzorg.nl

Nieuwe rugbehandeling Typisch IJ muiden
bij Fysiotherapie Maas

Door Erik Baalbergen

IJmuiden - Fysiotherapie Maas heeft een volledige nieuwe behandeling voor
rugklachten geïntroduceerd.
Het Zorgplan Rugpijn is een
speciaal programma voor alle
mensen met rugklachten. Dit
Zorgplan mag slechts door
een select aantal fysiotherapiepraktijken in Nederland
worden gegeven en biedt de
patiënt de best mogelijk zorg.
Fysiotherapie Maas is één
van de aanbieders van dit
zorgplan.
Rugpijn is iets waar iedereen weleens last van heeft,
of mee te maken krijgt. Van
een lichte irritante pijn tot
een pijn waardoor bewegen
bijna onmogelijk wordt. De
juiste behandeling van rugpijn is belangrijk. Niet alleen
snel herstellen is van groot
belang, ook een blijvend herstel is belangrijk.
Het Zorgplan Rugpijn van Fysiotherapie Maas is er op gericht om de pijn weg te nemen en om zo veel mogelijk te voorkomen dat de patiënt in de toekomst weer
last krijgt. Het Zorgplan Rugpijn bestaat uit een combinatie van persoonlijke be-

handelingen, groepstrainingen en voorlichting en advies. Het Zorgplan Rugpijn is
gebaseerd op de allerlaatste inzichten in de behandeling van rugpijn en bewezen
effectief. Hoe uw Zorgplan
Rugpijn eruit komt te zien,
is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Na een intake en onderzoek, wordt het
meest geschikte behandelplan aan u voorgelegd. Iedere patiënt met lage rugklachten wordt bovendien door de
manueel therapeut gezien,
dé expert op het gebied van
klachten aan de wervelkolom. Als u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten
doorgaans volledig gedekt.
Ook als u niet of beperkt aanvullend verzekerd bent voor
fysiotherapie, maken zij voor
u een offerte. U weet dus
precies hoe de behandeling
er uit gaat zien, hoe lang het
duurt en of er nog kosten aan
verbonden zijn.
Voor meer informatie over
de nieuwe behandeling van
rugpijn kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Maas,
0255-532211. Zie ook www.
fysiomaas.nl.

Ter verbetering van de bereikbaarheid van IJmuiden,
Velsen-Zuid, Santpoort en
Driehuis wordt momenteel
gewerkt aan de aanleg van
een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen IJmuiden
en Haarlem, de HOV Velsen. De aanleg is een gezamenlijk project van de Provincie Noord-Holland en
de gemeente Velsen. Het
leeuwendeel van de kosten wordt gedragen door
de provincie. Velsen betaalt slechts een klein deel
mee maar kan wel lokaal
een aantal verkeerstechnische verbeteringen op kosten van het project uitvoeren. De HOV Velsen moet
in 2017 gaan rijden. Het is
een schakel in het regionale HOV-netwerk en zal uiteindelijk onderdeel vormen
van het R-net, een OV-netwerk dat uiterlijk in 2028 de
hele Randstad zal omvatreisorganisatie.
ten.
Richard Kokke, sinds maart IJmuiden heeft sinds 2011
2015 directeur van SnowPla- te maken met zes van de
net, geeft aan trots te zijn op elf deelprojecten. Zo is de
wat er in het afgelopen jaar
bij SnowPlanet is bereikt: ,,Er
is met man en macht gewerkt
aan verbetering van de piste
door een andere manier van
koelen en SnowPlanet straalt
nu een echte winterse sfeer
uit. Verder zijn we in zee gegaan met Sigi Moser voor het
trainen van onze leraren, zodat wij ons terecht ook ‘De
Nederlandse Skischool’ kunnen noemen.’’ Zie ook www.
snowplanet.nl.

SnowPlanet tweede
bij SnowPlaza Awards
Velsen-Zuid - Zoals elk jaar
waren er ook dit jaar weer
de internationale Snowplaza
Awards. Bij de verkiezing van
de beste skihal kon er gekozen worden uit elf banen in
Nederland, Duitsland en België. Met trots meldt SnowPlanet dat zij tot tweede beste skihal gekozen is.
Aan de verkiezingen van
SnowPlaza deden dit jaar
weer ruim 50.000 wintersporters in Europa mee. Naast de
verkiezing voor beste skihal
waren er ook verkiezingen
voor beste skigebied, beste
skishop en beste wintersport

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

Kromhoutstraat
opnieuw
ingericht en zijn werkzaamheden aan de Planetenweg
verricht. De Lange Nieuwstraat wordt tussen september 2015 en medio februari 2017 in zes fases heringericht. Het kruispunt Plein
1945-Zeeweg wordt verbeterd en er komen verkeerslichten. De P.J. Troelstraweg
wordt opnieuw ingericht
en er komt een doorgang
naar Plein 1945. Daarom is
het hoekhuis aan de Heidestraat gesloopt. En tenslotte wordt er een busbaan
aangelegd vanaf de Briniostraat over het tracé van de
voormalige spoorlijn richting Santpoort. Langs het
hele HOV traject in IJmuiden zijn en worden HOV
haltes aangelegd.
De meningen over de HOV
lopen uiteen. Maar hoe
mooi zou het zijn geweest
als de HOV bus gewoon
door de De Noostraat rijdt
om na het politiebureau af
te buigen naar het zuiden.
Bij de halte in de bocht kun
je gemakkelijk overstappen
op de draagvleugelboot, zodat je ook in no-time in Amsterdam kunt zijn...
Helaas is deze draagvleugelbootverbinding twee jaar
geleden opgeheven om 1,2
miljoen subsidie per jaar uit
te sparen. Voor 70 miljoen
ben je wel een paar minuten eerder bij de stadsgrens
van Haarlem!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Stormvogels de bietenberg op
IJmuiden - Het eerste zondagelftal en het eerste zaterdagteam van Stormvogels leden
afgelopen weekend allebei
een nederlaag in de uitwedstrijden tegen respectievelijk Kolping Boys (2-0) en SC
Buitenveldert (4-0). Voor het
team van trainer Jeroen Kroes
kwam deze nederlaag als een
verrassing; voor trainer Marco Adema was dit verlies ingecalculeerd.
Tegen Kolping Boys, staande een paar plaatsen onder
de middenmoot, had Stormvogels een gelijkwaardige tegenstander die echter beter met de geboden kansen
omging. De eerste kans was
voor Stormvogels; na een ingestudeerde corner belandde de bal via Danny Blok voor
de voeten van Sjaak Lettinga die vanaf de zestien rakelings naast schoot. Elf minuten later moest doelman Danny Adrichem handelend voor
Stormvogels optreden nadat
een verraderlijke voorzet van
het doel afdraaide.
Halverwege de eerste helft
namen de Oudorpers een
voorsprong. Na een voorzet
belandde de bal in de kluts
waar Fouad Charik klaar stond
doelman Danny Adrichem het

Driehuis - Werd de eerste
wedstrijd tegen Uitgeest nog
simpel met 0-4 gewonnen, op
deze druilerige zondag zag het
er heel anders uit voor Velsen.
Uitgeest zette direct druk en
zag de bal bij de eerste aanval
nog maar net over gaan. Daarna redde Sander van der Lugt
met de voet op een inzet van
Jordy Duijn. Ook bij een mooie
aanval van Uitgeest via de zijkant bleek Sander attent. Pas
na ruim twintig minuten zorgde
Velsen voor gevaar voor doel
van Uitgeest: Patrick Castricum
schoot rakelings voorlangs.
Uitgeest was de baas alleen
de eindpass schoot nog tekort.
Aan de andere kant kon Donny Koning het net niet vinden
bij een van de schaarse Velsenaanvallen. Velsen schakelde noodgedwongen over op de
lange bal maar de boomlange
verdedigers van Uitgeest wisten daar wel raad mee. Na een
half uur zorgde het inbrengen
van Eric Metgod voor een lichte

nakijken te geven, 1-0. Na deze achterstand ging Stormvogels op zoek naar de gelijkmaker en vier minuten later
had Mart Willemse pech met
zijn actie. Na een hoekschop
van Joshua Jansen nam hij de
bal fantastisch op zijn borst
aan om vervolgens uit te halen, maar dit schot werd geblokt. Vlak voor de thee zag
Danny Blok een vrije schop
door keeper Patrick de Vries
over getikt worden. Derhalve
een 0-1-ruststand.
Binnen een minuut in de
tweede helft kreeg Kolping
Boys een strafschop, genomen door Amine Ouaziz en
gestopt door Danny Adrichem. Stormvogels bleef zoeken naar haar vorm, maar die
was ver te zoeken; daardoor
waren er sporadisch kansen voor het team van Jeroen
Kroes. Die waren voor Bastiaan Scholten en Richie Boye
die beiden op doelman De
Vries stuitten.
Zeven minuten voor tijd viel
het doek definitief voor de
IJmuidenaren toen Rens Langedijk uit een vrije schop
doelman Adrichem voor de
tweede keer het nakijken gaf,
2-0.
Zondag 21 februari staat een

onvervalste en spannende
stadsderby op het programma, want niet minder dan
RKVV Velsen komt dan naar
Sportpark Zeewijk.
Stormvogels-zaterdag
had
in koploper SC Buitenveldert een heel sterke tegenstander en omdat de Amsterdammers binnen twee minuten door Bjørn Ouwehand
een 1-0-voorsprong namen,
was het voor de IJmuidenaren daarna vechten tegen de
bierkaai.
Halverwege de eerste helft
was het opnieuw Ouwehand die de 2-0 aantekende.
Stormvogels kon weinig terugdoen en vlak voor de thee
werd de ruststand door Maarten den Haar op 3-0 bepaald.
De tweede helft probeerde
Stormvogels de schade zoveel mogelijk te beperken en
omdat bij Buitenveldert de
drive er uit was, viel er slechts
een een doelpunt; Ebenezer
Ntim bepaalde de eindstand
op 4-0. Ian Hille kreeg daarna een kans, maar zijn schot
ging rakelings naast.
Zaterdag komt Blauw Wit/
Beursbengels naar sportpark
Zeewijk. Hopelijk valt er dan
wat te behalen voor het team
van trainer Marco Adema.

verbetering maar Uitgeest bleef
toch de betere ploeg.
De tweede helft begon met een
fraaie redding van Sander na
schot richting benedenhoek.
Daarna volgde de grootste
kans voor de thuisploeg: Patrick Castricum gleed met bal
en al langs de verkeerde kant
van de paal na een voorzet van
Tim Groenewoud. Aan de andere kant liet Ruud Koedijk de
0-1 aantekenen. Na een fraaie
diagonale pass schoot hij de
bal met veel effect langs Sander van de Lugt. Velsen stroopte de mouwen op. Jesper Gutteling schoot een vrije trap hard
door de muur maar doelman
Tim uit den Bogaard redde. Uitgeest beperkte zich verder tot
verdedigen. Er kwamen kansen
voor Velsen maar de Uitgeester
defensie bleef overeind.
In de blessuretijd ging zelfs
Sander mee ten aanval. Het
werd druk in het strafschopgebied van Uitgeest. Plotseling werd de bal naar voren ge-

schoten waar spits Sven Koning het gevecht aanging met
Remco van Dam en Mischa
Plug.
Met veel geluk zorgde hij bij afwezigheid van Sander voor 0-2.
Een gevoelige nederlaag voor
Velsen dat nu de eerste plaats
deelt met Assendelft. Volgende
de derby bij Stormvogels.

Nieuw jeugdbestuur SVIJ
IJmuiden - Het nieuwe jeugdbestuur van SVIJ bestaat uit
Jef Abrahams, Dave Westerwal, Danny Dietvorst en Marco Hoogendoorn.
Woensdagavond 10 februari
is er een nieuw jeugdbestuur
gevormd binnen SVIJ. In een
goed bezochte kantine waren
nagenoeg alle jeugdleiders,
jeugdtrainers, ereleden, Jeugd
Technische Commissie, backup coaches van het jeugdbestuur en barmannen van deze
avond, Theo Weber en Pieter
Perisutti, (waarvoor dank) aanwezig. Het nieuwe bestuur, bestaande uit Danny Dietvorst
(voorzitter), Jef Abrahams (secretaris), Marco Hoogendoorn
(voetbalzaken) en Dave Westerwal (communicatie en ledenwerving) heeft deze avond
haar visie en doelstellingen bekend gemaakt. Zo zal er veel
aandacht uitgaan naar het
werven van nieuwe jeugdle-

den, het ondersteunen op zaterdag van de T.C. en uiteraard
zullen er nieuwe plannen op
worden gepakt t.a.v. jeugdactiviteiten en het oppakken van
de bestuursdiensten op de zaterdagen.
De Jeugd Technische Commisie, die de bestuurstaken
de afgelopen periode naast
het voetbalwerk heeft verricht,
heeft namens goeroe Willem
Kruyer haar doelstellingen gepresenteerd voor de komende
jaren. Zo zal er gestreefd worden om over een aantal jaren
weer een eerste elftal te hebben, gevormd uit zelf opgeleide jeugdspelers. Selecteren, de
voetbalschool, het spelplezier,
het opleiden, leuke activiteiten, gericht trainen: het zijn allemaal speerpunten die er voor
moeten gaan zorgen dat de eigen jeugd niet zo maar meer
door omliggende verenigingen
zullen worden weggehaald.

Veel aanmeldingen
voor Sportgala Velsen
Velsen - De organisatie is erg
tevreden met het aantal aanmeldingen voor het Sportgala
Velsen. Onder de genomineerden zijn veel talenten, maar ook
topsporters die al vaker op het
podium hebben gestaan.
Het gala wordt vrijdag 11
maart gehouden in het Thalia
Theater in IJmuiden en is vrij
toegankelijk. Tijdens de feestavond worden alle kampioenen
gehuldigd en worden de namen bekend gemaakt van de
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent en Master van het
jaar 2015. De presentatie van
het Sportgala is in handen van
Frank Snoeks. Speciale gasten zijn zangeres Sharon Doorson en televisiepersoonlijkheid
Jack Spijkerman.
Genomineerd voor Sportman:
Miguoël Admiraal (schaken),
Joris Bodin (tennis), Lars Bottelier (zwemmen), Matthijs
Büchli (baanwielrennen), Jimmy Demmers (trampolinespringen), Melvin Schol (judo
/ jiu jitsu), Timo Lesterhuis (judo), Ben Zentveldt (marathonzwemmen).
Sportvrouw: Linda Bolder, Gaby de By, Jasmijn Lesterhuis,
Karen Stevenson (allen judo),
Tessa Dijksman, Nina Kessler (wielrennen), Soclaina van
Gurp, Ginger de Weert (soft-

bal). Sportploeg: Ben Rietdijk Sport (judo), Joris Bodin
en Maikel Borg (tennis), TVIJ
A-jeugd meisjes, B-jeugd jongens (trampolinespringen), hsv
Terrasvogels (softbal), VZOS
(handboogschieten).
Talent: Amine Abaidi, Sterre Basjes (turnen), Bruno van
Beek, Amber Bolte, Owen van
Braam, Marit de Winter (allen
judo), Shelley Blaauw (alpine
snowboarden), Jochem Dobber (atletiek), Anaïs Hollander, Nadine Hollander (karate),
Manon Iskes (schaatsen), Mel
van der Kolk, Siebe Wielenga (trampolinespringen), Cor
Langbroek (freestyle skiën),
Amy van der Meer (fietscross),
Sergey Mol (skiën), Olav Molenaar (roeien), Marisa Olislagers (veld voetbal), Robin Vogel
(pencak silat).
Master: Nel Bellaart, Theo Bellaart (lawn bowls), Monique
Boerema (schaatsen), Ernie
Breuer, Judith Porsch, Maarten
Porsch, Monique Kuipers, Miriam Madou, Richard Schenk,
Jan Weber (allen handboogschieten), Brian Burggraaf
(wielrennen), Maarten Duijn
(karate), Simone Geel (atletiek).
Het Sportgala begint om 19.30
uur. Het officiële programma
duurt tot 21.45 uur. Zie ook
www.sportgalavelsen.nl.
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Herdenking 75 jaar
Februaristaking

Ochtend Sociëteit wordt
Kennemer Sociëteit
Velsen-Zuid - De Kennemer
Sociëteit heeft na 27 jaar de
statuten aan de nieuwe tijd
aangepast en ook een nieuwe naam gekozen. Dit laatste
ging gepaard met een zeer
levendige doch harmonieuze
discussie.
Hierbij kwamen vooral naar
voren de basisprincipes van
deze mannensociëteit, waar
men elkaar in waarde, geloof
en overtuiging respecteert en
dat ze als sociëteit geen uiting van voorkeursrichtingen aangeven. Een expliciete vastlegging zal dan ook in
het huishoudelijk reglement
opgenomen worden.
De naam ‘Ochtend Sociëteit Velsen’ is vervangen door
‘Kennemer Sociëteit’ en de
regio Velsen is uitgebreid
door deze als Kennemerland
aan te duiden. Zie ook www.
kennemersocieteit.nl. Contact is mogelijk via e-mail:

kennemersocieteit@gmail.
com.
Ook zijn er nieuwe bestuursleden aangesteld en werd afscheid genomen van twee
gerenommeerde bestuursleden, J.H. Zwart (voorzitter) en
P. Tiernego. Zij hebben zich
niet meer herkiesbaar gesteld na een zeer verdienstelijke periode. Hun grote inzet
heeft de sociëteit gebracht
tot wat het nu is. Een zeer
veelzijdige vereniging van
zeer geïnteresseerde mannen met verschillende achtergronden.
Het voorzitterschap is met algemene stemmen overgedragen aan J.C. Zuurbier, rechts
op de foto. Het bestuur bestaat nu uit J.C. Zuurbier
(voorzitter), J. Kemink (penningmeester), C.T.M. Smit
(secretaris), T.P. Robroch,
M. de Wolff, J.J. Wijker en
A.P.Bets.

IJmuiden - Op woensdag 24
februari organiseert het Bonekamp-herdenkingscomité in
de Bibliotheek Velsen de vertoning van de documentaire ‘Als
een fascist ademt, dan liegt ie’
uit 1981.
De vertoning vindt plaats in
het kader van de herdenking
van 75 jaar Februaristaking;
een algemene staking als protest tegen de bezetter en de
Jodenvervolgingen. Meer dan
300.000 mensen gaven gehoor
aan de oproep van de toen illegale CPN. De staking breidde zich uit van Amsterdam
naar de Zaanstreek, Hilversum,
Utrecht, Weesp, Haarlem en
Velsen, waar onder meer gestaakt werd bij de Hoogovens
(2200 stakers) en papierfabriek
Van Gelder (1000 stakers).
In de documentaire komen arbeiders aan het woord die vertellen over de onvergetelij-

ke indruk die de staking op
hun achterliet. Onder meer de
hoogovenarbeider Jan Brasser komt aan het woord, over
de staking bij de Hoogovens in
IJmuiden.
De vertoning van de documentaire wordt voorafgegaan
met een inleiding van de jonge IJmuidenaar Erik Gerritsma. ,,De Februaristaking toonde de kracht van gewone mensen om in verzet te komen. Vorig jaar op 4 mei, bij de herdenking van de IJmuidense
verzetsstrijder Jan Bonekamp,
sprak de (toen) 91-jarige oudverzetsman Hugo van Langen.
Hij wees er op dat het niet de
“Soldaten van Oranje” waren
die voorop gingen in het antifascistisch verzet. Maar gewone jongens als Jan Bonekamp,
Jan Brasser en vele anderen.’’
De herdenking begint om om
19.30 uur. De toegang is gratis.

www.jutter.nl

Extra clubmiddag bij
Biljartvereniging Velsen
Santpoort-Zuid - Er is dinsdagmiddag en -avond
steeds meer animo om ‘s zijn vol. Het maakt niet uit
middags te biljarten bij of u al goed kunt biljarten
een officiële biljartvereni- of niet. Bovendien is het bij
ging. Daarom stelt Biljart- Biljartvereniging Velsen movereniging Velsen nu naast gelijk om op niveau les te
dewww.heemskerksecourant.nl
dinsdagmiddag ook elke krijgen van een drietal gedonderdagmiddag het lo- diplomeerde KNBB-biljartkaal beschikbaar van 13.00 instructeurs.
tot 17.00 uur. Dit is een ex- Het prachtige biljartlokaal
tra clubmiddag, er wordt in eigen beheer beschikt
ook gespeeld op maandag- over drie zeer goed onderavond, dinsdagavond, don- houden Wilhelmina biljartderdagavond en dus op tafels. De club is gevestigd
dinsdagmiddag.
aan de achterzijde van het
Er is nog ruimte voor nieu- voormalig oude badhuis aan
we leden op de maandag- Wüstelaan 79 in Santpoortavond en op de donder- Zuid. Meer weten? Bel 06dagmiddag- en -avond. De 15316378.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op

Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag
en woensdag kan men vanaf ca. 11.30 uur terecht ivoor
het doorgeven van uw maaltijdkeuze. 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: 26 februari: groentesoep, fricandeau,
aardappelen, groente van de
dag en toetje van de chef.
Kosten 6,50. Aanvang 12.30
uur. Reserveren maandag 22
februari tussen 11-12 uur.
Hofstede
thuisbioscoop.
Vrijdag 4 maart wordt de film
‘Ja zuster, nee zuster’ gedraaid.
Aanvang 19.30 uur. Kaartjes
kosten 2,50 euro en zijn verkrijgbaar aan het buffet.
Optreden Delta Combo. De
Peacock Foundation biedt dit
spetterende optreden aan op
donderdag 17 maart. Aanvang
14.00 uur
Paas In 2016 op maandag
28 maart. De kaartjes zijn verkrijgbaar aan het buffet. Kosten 7,50. Aanvang 12.00 uur.
Met muzikale omlijsting van
Hans Baaij.

Zelf kaas
maken

Kijk voor het actuele nieuws op

www.hofgeest.nl

Ouderennieuws

Velsen-Zuid - Op 22 mei
klinkt voor de achtste keer
het startschot in het Rabobank IJmond Stadion voor
de ZorgSpecialist Loop. Een
loop die je zeker een keer
meegedaan moet hebben.
Jessica Gerretsen (34 jaar)
is al acht jaar een fanatieke hardloopster. Ze woont
in Velserbroek en vindt het
heerlijk om aan deze regionale loop mee te doen. ,,Lekker op de fiets naar de start,
dus onderweg doe je al de
warming-up, je parkeert je
fiets en hoppa je gaat rennen.
Het is ook een erg prettig
parcours. Eerst loop je door
de wijk richting het kanaal
en het pontje, daarna gaat
de route om een heel schattig parkje en dan weer richting het stadion. Omdat de
loop kleinschalig is heb je de
ruimte, en hierdoor is hij uitermate geschikt om lekker

snel te lopen om je persoonlijke record te verbreken. En
wat ook ontzettend fijn is, is
dat er vrienden en kennissen langs het parcours staan
om je aan te moedigen. Daar
krijg je altijd weer even een
extra boost van.’’
Ze zou deze loop bij iedereen
aanbevelen. ,,Wij wonen in
een prachtige en veelzijdige
regio. En er is gelukkig een
flink aanbod aan lokale lopen
op verschillende parcoursen
en met verschillende afstanden. Voor iedereen is er wel
een leuke uitdaging te vinden! Om te beginnen dus op
22 mei in Velsen.’’
De ZorgSpecialist is onderdeel van het Loopcircuit. Doe
je mee aan vier van de vijf lopen uit het Loopcircuit, dan
krijg je een leuke attentie in
de vorm van een cadeaubon
van Run2Day. Inschrijven kan
via www.zorgspecialistloop.
nl.

Velsen-Zuid - Wie altijd al
een zelf een kaasje heeft willen maken kan hiervoor terecht op 12 maart op Informatieboerderij Zorgvrij midden in het recreatiegebied
Spaarnwoude. Tijdens de
workshop leer je van de verse melk van de koeien van
Zorgvrij stap voor stap je eigen kaasje te maken. Je
wordt ontvangen met koffie of thee. Tijdens het bereiden van het kaasje is er
ook nog tijd om boter te maken De workshop begint om
11.00 uur en duurt ongeveer
drie uur. Er kunnen maximaal
20 personen meedoen en is
voor iedereen vanaf 12 jaar.
Minimaal 10 dagen van te
voren opgeven via zorgvrij@
spaarnwoude.nl. Smaakt het
kaasmaken naar meer dan
kun je na afloop van de workshop bij pannenkoekenboerderij Onder de Platanen nog
meedoen met een kaasproeverij van echte Hollandse kazen. Zie ook www.spaarnwoude.nl.
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Postzegelavond bij Postzegel Vereniging Santpoort in
het Terras, Dinkgrevelaan 17
Santpoort-Noord.

Dinsdag
23 februari

Donderdag
18 februari

Buitenplaats
Beeckestijn: Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Pauline van Vliet bij Videofilmers Velsen in De Abeel,
Abelenstraat 1 IJmuiden.
Toegang gratis. Ook niet-leden zijn welkom.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Nonsens’ met o.a. Mariska van Kolck. Aanvang 20.15
uur.

Vrijdag
19 februari

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar.
Buitenplaats
Beeckestijn: Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
José van Waveren in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Workshop in het teken van
whisky, rum en sigaren, georganiseerd door Slijterij &
Wijnhuis Zeewijck in Café
Kruiten IJmuiden. Aanvang
20.00 uur, inloop vanaf 19.45
uur.
Franse Chansons in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Try out ‘De Koperen Tuin’. Aanvang 20.30
uur.

Zaterdag
20 februari

Kinderkermis op basisschool De Klipper, Koningsplein 7 IJmuiden. Van 10.00
tot 16.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, foto-

grafie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities
‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en ‘Een
droom door Holland op z’n
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt
en/of Kunst’.
Stadsschouwburg Velsen:
Boudewijn de Groot met liedjes van nieuw album ‘Achter
Glas’. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
21 februari

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar.
Buitenplaats
Beeckestijn: Jubileumtentoonstelling
Bloemendaalse Kunstkring
‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’.
Beeldhouwwerk,
fotografie en schilderijen. Open van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-. Extra poëziemiddag van
15.00 tot 17.00 uur. Dichters
en kunstenaars dragen gedichten voor bij de kunstwerken. Entree gratis.
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’.
Amsterdams
Smartlappenkoor tijdens ZoMiPo in
Verzorgingshuis Velserduin
in IJmuiden. Aanvang 14.00
uur.
Duo Heemsbergen & Van
Jaarsveld in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Miranda van Kralingen in
musical ‘Wie is Loesje?’. Aanvang 15.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyer live:
Ampless. Van 16.00 tot 19.30
uur.
Dansavond voor 50+ in Velserduin, Velserduinplein 3
IJmuiden. Live muziek en
lekkere hapjes. Toegang 7,-.
Van 19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
22 februari

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Koninklijke Visio aanwezig voor informatie en advies
over slechtziend- en blindheid in Bibliotheek Velserbroek. Van 14.00 tot 16.00
uur.
Lezing over bijzondere moderne museumarchitectuur
door drs. Suzanne Roelofs bij
Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg in SantpoortZuid. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Cor Bakker ontvangt lokale held Gerard Alderliefste.
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
24 februari

OIG
winkeltje,
Industriestraat 66 in IJmuiden.
Geopend van 09.00 tot 12.00
uur. Verkoop van kleding en
huisraad.
Lezing over Papierfabriek
Van Gelder en Zonen bij de

Kennemer Sociëteit in Velsen-Zuid. Aanvang 10.00 uur.
Aanmelden via kennemersocieteit@gmail.com. Zie ook
www.kennemersocieteit.nl.
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’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Kindervertelmiddag
op
Beeckestijn: voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro per
kind. Opgave via carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252. Tot
uiterlijk dinsdag ervoor tot
18.00 uur.
Voorleesfeest van Bibliotheek Velsen in Centrale Bibliotheek in IJmuiden. Van
14.30 tot 15.30 uur.
Workshop over Financiële veiligheid voor senioren
in
Bibliotheek
Velsen,Dudokplein
IJmuiden. Van 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten leden 5,- niet-leden
7,50.
Film ‘Waiting for a Miracle’ bij het apostolisch ge-

nootschap, Doorneberglaan
29. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Hiske Eriks
breekt Door (toneel). Aanvang 20.30 uur.

Donderdag
25 februari

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur. Het thema
is: ‘Vier het leven’ door Hanneke van der Laan.
Optreden Gospelkoor ‘Get
Together Again’ in Het Kruispunt, Zonbastion 3 Velserbroek. Zaal open vanaf 19.30
uur, aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Danish Girl’. Aanvang 20.30 uur.

Stil staan voor
de tunnel?
107.8 FM

Nieuw: Top van Holland

Vergelijken & besparen
voor bedrijf en particulier
Regio - Wilt u flink geld besparen in uw financiële huishouding? Wilt u dat dit op een
eerlijke en transparante wijze gebeurt? Dat kunt u vanaf vandaag zorgeloos uit handen geven aan Top van Holland.
Top van Holland is een jong
bedrijf, van oorsprong uit Velsen. Opgericht door een bekend gezicht, Erwin van der
Kolk en zijn zakenpartner Pieter de Jong, die hun specifieke achtergronden, ervaringen, opleidingen en expertises hebben gebundeld in één
organisatie.
Erwin woont in IJmuiden en
Pieter in de kop van Noord
Holland. Het kantoor is gevestigd in Alkmaar. Zij richten zich specifiek op Vergelijken & Besparen voor bedrijven, particulieren en verenigingen. Dat doen zij op het
gebied van assurantiën, energie, telecom (vaste telefoon/
tv/internet), mobiele telefonie
en salarisadministratie. Daarnaast verzorgen zij ook alle soorten belastingaangiftes.

Ook bieden zij andere financiële en zakelijke diensten op
uiteenlopende gebieden.
Erwin van der Kolk: ,,In onze
werkwijze bespreken wij samen met u de huidige situatie. Wij maken een inventarisatie en stellen een analyse
op voor vergelijken & besparen. Wij doen dit op transparante wijze zodat u op ieder
onderdeel uw wensen eenvoudig kenbaar kunt maken.

Deze zullen wij vervolgens op
uw verzoek volledig realiseren en uitvoeren zodat u daar
zelf geen enkele zorg van zult
hebben.”
Voor verenigingen heeft Top
van Holland een volstrekt
uniek verenigingsmodel ontwikkeld, waarmee de club extra inkomsten kan genereren.
Kijk op www.topvanholland.
nl of bel voor meer informatie 085-0290085.
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Screening documentaire
‘Waiting for a Miracle’
IJmuiden - ‘Waiting for a Miracle’ is het verhaal van de twee,
oorspronkelijk Palestijns Christelijke, dorpen Iqrit en Biram in
het noorden van Israel. De inwoners van deze dorpen werden in 1948 tijdens de Israëlitische Onafhankelijkheidsoorlog – die de Palestijnen ‘de Catastrofe’ noemen – door het Israëlische leger gevraagd hun
dorpen voor twee weken te
verlaten. Achtenzestig jaar later wachten de inwoners nog
steeds op toestemming om terug te mogen keren naar hun
land.
Alhoewel beide dorpen in het
begin van de vijftiger jaren werden vernietigd door het Israëlische leger zijn de dorpelingen
altijd blijven strijden om terug

te mogen keren. In tegenstelling tot alle andere Palestijnse
dorpen die ook werden vernietigd zijn de kerk en het kerkhof
in deze twee dorpen bespaard
gebleven. Deze documentaire is in co-productie met de EO
tot stand gebracht door Maurice Chayut van Zarai Media Production.
De film zal worden getoond op
woensdagavond 24 februari in
de plaats van samenkomst van
het apostolisch genootschap
aan de Doorneberglaan 29. Na
afloop is er mogelijkheid om
met elkaar in gesprek te gaan,
met als doel de totstandkoming
van de definitieve documentaire De aanvangstijd is 20.00 uur
en de toegang is gratis. Bij inloop is er koffie en thee.

Zege DCIJ voorkomt
directe degradatie
IJmuiden - In de voorlaatste
ronde in de hoofdklasse van
de nationale competitie boekte de Damclub IJmuiden een
overtuigende en grote overwinning op PSV uit Eindhoven.
Mede hierdoor is directe degradatie voorkomen en ziet het
ernaar uit dat de IJmuidenaren
veroordeeld zijn tot een promotie- degradatiewedstrijd.
De wedstrijd tegen het zwakke
PSV werd nimmer een echte
wedstrijd. De Eindhovenaren
waren, om verschillende redenen, met slechts zeven spelers
achter de borden verschenen.
Daardoor kreeg DCIJ een 6-0
voorsprong zonder een schijf
te verzetten. Ook in het vervolg
was DCIJ oppermachtig. Jesse
Bos, Cees van der Vlis en Feroz Amirkhan wonnen daarna gemakkelijk waardoor de
definitieve winst snel binnen
was Vervolgens zag Kees Pippel van een damgevecht af en
speelde remise. Willem Win-

Verkleedfeest op basisschool De Vuurtoren
IJmuiden - Woensdag 10 februari waren er op De Vuurtoren-west geen kinderen te
bekennen. Wel waren er piraten, prinsessen, beren, politieagenten en draken die
zich op de catwalk lieten
zien.
Deze ochtend was het groot
feest met allerlei leuke ac-

ter speelde een buitengewoon
moeilijke partij waarbij de kansen bijna per zet keerden. Uit
eindelijk moest een vermoeide Winter de vlag strijken. Stijn
Tuijtel won nog en Martin van
Dijk kwam niet verder dan een
puntendeling. Hierdoor prijkte aan het einde van de wedstrijd een fraaie 16-4 score op
het wedstrijdformulier.
Het tweede tiental moest aantreden tegen SNA 4 uit Heerhugowaard. Het experimentele tiental neemt dit seizoen
voor de eerste maal deel aan
de Nationale Competitie en
herbergt een aantal Afrikaanse meesters en grootmeesters. Daar waren de IJmuidense reserves natuurlijk niet tegen opgewassen. Opmerkelijk in deze ontmoeting was de
winst van tientalleider Klaas de
Krijger en de remises van Piet
Kok en vooral Arnold Olijfveld.
De nederlaag 16-4 was daar- IJmuiden - De krokodil van
mee niet te verhinderen.
de Poetsbus heeft een week
gelogeerd in peuterspeelzaal De Spil. Zijn tanden en
kiezen werden door de peuters verzorgd. De juffen lazen
voor uit boekjes over tanden
Het startsein voor de viswed- en kiezen en hadden zelfs
strijd wordt gegeven door wet- een behandelkamer voor alle
houder Annette Baerveldt van peutertandartsen van De Spil
de gemeente Velsen (Toerisme ingericht.
en Recreatie). Rond 15.00 uur Op vrijdag 12 februari kwam
start het evenement en het ein- De Poetsbus naar IJmuidigt om 21.00 uur, waarna rond den. De mobiele praktijk ge22.00 uur de prijsuitreiking zal huisvest in een Amerikaanplaatsvinden in restaurant Sea se schoolbus werd naast De
You. Mogelijk zal Piet Paulus- Spil geparkeerd. Alle ouders
ma het weer presenteren vanaf waren door de juffen uitgede locatie. Meer informatie over nodigd op de peuterspeelhet evenement en inschrijvin- zaal. Zij kregen in het buurtgen via Facebook: https://www. huis een voorlichting over de
verzorging van de tanden en
facebook.com/Gullenmeppers.

Viswedstrijd Noordpier
Velsen-Noord - In samenwerking met Rijkswaterstaat en de
gemeente Velsen houdt Gullen
Meppers Gilde Noordpier een
hengelsportevenement op zaterdag 27 februari op de Noordpier. Op deze dag zal naast de
gulviswedstrijd (kabeljauw) ook
aandacht worden geschonken aan het (zwerf)afval op onze pieren en stranden. Het evenement zal onder winterse omstandigheden
plaatsvinden,
dat past uitstekend bij het thema IJmuiden Rauw aan Zee.

Vrijwilligers
gezocht voor
Zeewijk

tiviteiten zoals een springkussen,
limonadefontein,
schminken, klimmen en
klauteren, spelletjes en bingo. Ook was er een optreden van een echte goochelaar met een buikspreekact.
Het gezellige verkleedfeest
werd afgesloten met een lekkere snack van Friet van Piet.

IJmuiden - Vindt u het leuk
om één of meerdere dagdelen in de week in Seniorencentrum Zeewijk als gastheer/vrouw de bezoekers te
ontvangen? Dan zijn zij op
zoek naar u. Als gastheer/
gastvrouw verzorgt u samen met een collega de consumpties voor de bezoekers
en deelnemers aan de diverse activiteiten. U bent klantvriendelijk, draagt bij aan
de gezellige sfeer en onderhoudt goede contacten met
de andere vrijwilligers. U
kunt goed met geld omgaan
en bent stressbestendig. Er is
plek voor vaste dagen op alle ochtenden in de week en
voor de invalploeg. De werktijden zijn van 8.30 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 16.30
uur. Meer weten? Mail naar
elisabethhoekstra@welzijnvelsen.nl of bel 0255-520650.

Kinderkermis
De Klipper

Poetsbus bezoekt
peuterspeelzaal De Spil
kiezen van hun peuter. Na afloop werden alle tanden van
de peuters gepoetst en kon
iedereen de Poetsbus bezoeken. Ruim dertig peuters van
De Spil namen plaats in een
behandelstoel, tanden en
kiezen werden bekeken en
geteld. Ouders konden vragen stellen en kregen advies van de deskundige Judith Bout, over het gebit van
hun kind. Het werd een vrolijke zonnige ochtend voor de
peuters om het thema tandenpoetsen samen met juffen en ouders af te sluiten.
De Poetsbus is geen vervanging voor het bezoek aan de
tandarts maar toevoeging
aan preventie. Zie ook www.
poetsbus.nl.

IJmuiden - Zaterdag 20 februari 10.00 tot 16.00 uur is
van een gezellige kinderkermis op basisschool De Klipper, Koningsplein 7 in IJmuiden. Er is dan heel wat te doen
op school. Met een rommelmarkt, Hollandse spelletjes,
een loterij en nog veel meer.
Dit alles wordt overgoten met
een 2016 sausje. Het evenement is georganiseerd door
de ouderraad, met medewerking van vrijwel de gehele
middenstand in en om IJmuiden. De opbrengst van de
kermis komt geheel ten bate van de kinderen op school
en wordt besteed aan buitenspeelgoed.

Smartlappen
IJmuiden - In Verzorgingshuis Velserduin laat het
ZondagMiddagPodium liefhebbers op zondag 21 februari meegenieten van een
optreden van het Amsterdams Smartlappenkoor. Als
het koor losbarst, gaat de
adrenaline stromen, wordt
er meegezongen, meegedeind, gelachen en gehuild.
De voorstelling begint om
14.00 uur en vanaf 13.30
uur is de zaal open. Kaarten kosten 4 euro en zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar
bij alle ZoMiPo-locaties en
zondag aan de zaal.
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Veel animo voor Startersarena Rabobank IJmond

Goed voorbereid van start

Tafeltennissen bij Fusio
IJmuiden - Tafeltennisvereniging Fusia is één van de
oudste
sportverenigingen
van IJmuiden. De vereniging
speelt met drie teams in de
competitie van de Nederlandse Tafeltennis Bond. De
vaste avond is elke donderdagavond in de Sluiswijkzaal.
Het eerste team speelt momenteel in de 3e klasse. Best
een goed niveau voor een
kleine vereniging als Fusia.
Daarnaast spelen elke week
een aantal recreanten van
verschillend niveau. Soms
trainen de competitiespelers
met de getalenteerde recreanten.
Fusia is een club, waar naast
serieuze
sportbeoefening
ook gezelligheid een grote rol speelt. De vereniging
is al zo oud, dat diverse vaders met hun zoons bij Fusia
tafeltennissen. Boze tongen
beweren, dat de Batavieren
toen ze de Rijn af kwamen
zakken bij het begin van on-

ze jaartelling al lid van Fusia
waren.
Even serieus: tafeltennis is
een wellicht wat onderschatte sport, maar vereist veel
beweging en geoefendheid.
Voor u wellicht ideaal om te
doen. Bij T.T.V. Fusia kunt u
aan uw trekken komen als
deelnemer aan de competitie
of als recreant. Ga eens kijken of een balletje slaan op
de vaste speelavond op donderdag. Voorzitter Dirk Meijer, 0255–521113, is graag
bereid eventuele vragen te
beantwoorden.
Elk jaar organiseert Fusia diverse activiteiten, zoals clubkampioenschappen en een
toernooi als het Open Kampioenschap van IJmuiden. Aan
dit toernooi wordt ook door
leden van andere verenigingen en recreanten deelgenomen. Er zijn dan diverse
leuke prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door de
IJmuidense middenstand.

Van alles te doen
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen op informatieboerderij
Zorgvrij naar hartenlust spelen en knutselen.
Kinderen in de leeftijd van
5 tot en met 12 jaar kunnen
een voorjaarspotje maken.
Het potje wordt gemaakt met
narcisjes en takjes en veertjes. Of ze kunnen een speurtocht langs de dieren op de
boerderij maken, dan komen
ze langs de konijnen, kippen,

koeien en natuurlijk de varkens. Deze speurtocht is voor
kinderen vanaf 7 jaar. Voor
de kleinere bezoekers is er
de tentoonstelling ‘de toverboerderij’. Met een toverstokje vertellen de dieren hun eigen verhaal. Voor de activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Of kom
gewoon even langs om naar
de pasgeboren lammetjes en
kuikentjes te kijken. Zie ook
www.spaarnwoude.nl.

IJmond - Zorg dat je goed
voorbereid van start gaat.
Dat was de belangrijkste tip waarmee de bezoekers van de Startersarena naar huis gingen. Met
de aanwezigheid van diverse startende en oriënterende ondernemers was
de tweede editie in het Beverwijkse Adviescentrum
van Rabobank IJmond een
groot succes.

De Startersarena werd geopend door Ron Eman, directeur Bedrijven van Rabobank
IJmond. ,,Het is een goed moment om te ontdekken wat
uw drijfveer is, want dit jaar
trekt de economie nog verder aan. Zeker in de IJmond.
In deze krachtige regio is in
veel sectoren sprake van een
bovengemiddelde groei.’’ Na
het welkomstwoord werd
het panel voorgesteld waarin een accountant, medewerkers van de bank en verschillende marketing- en communicatiespecialisten zitting
hadden (de notaris was op
het laatste moment verhinderd). Op basis van een aantal stellingen kwam een levendig debat op gang waar
alle aanwezigen iets van opstaken. De panelleden gaven
tips en trucs om te voorkomen dat de starters tegen zaken aanlopen die ze niet hadden voorzien. De eerste stelling ging over de vraag of je
kunt starten zonder ondernemingsplan. ,,Ik vind dat je wel
iets op papier moet zetten als
houvast voor jezelf’’, reageerde fotograaf Ron Pichel, sinds
1 januari zelfstandig ondernemer. ,,Het zorgt ervoor dat
je vooraf nadenkt over kansen, risico’s en de doelgroep

Velsen-Zuid - De Kennemer
Sociëteit houdt op woensdagochtend 24 februari om 10.00
uur een lezing over de Papierfabriek Van Gelder en Zonen.
Bij deze lezing met vele foto’s
en twee korte films staat de
vestiging van de Papierfabriek
in Wijkeroog uit 1895 centraal.
Deze eerste grootschalige industrie aan het Noordzeekanaal kwam niet zonder slag of
stoot tot stand. Voor, tijdens
en na de bouw van de fabriek
moesten veel moeilijkheden
overwonnen worden. De toegangsprijs is 6 euro inclusief
koffie. Aanmelden kan via kennemersocieteit@gmail.com. Zie
ook www.kennemersocieteit.nl.

die je wilt bereiken.’’ Online zijn handige tools te vinden die starters helpen bij het
opstellen van een ondernemingsplan.
Bij het aanvragen van een financiering heb je zo’n plan
trouwens wel nodig, zei accountmanager MKB Job
Worm. ,,Natuurlijk is het cijfermatige deel voor ons erg
belangrijk, maar een ondernemingsplan moet ook passie uitstralen. Daarmee kun je
er als starter voor zorgen dat
het glas voor ons, als bank,
half vol is. Besteed dus voldoende aandacht aan de eerste pagina’s van je plan.’’ Accountant Rob Gaal van Deijle
en Veldt: ,,Je moet als ondernemer altijd oog houden voor
de financiële mogelijkheden
en onmogelijkheden. Zolang
je realistisch blijft kun je er
heel lang een goede boterham mee verdienen.’’
De communicatie- en marketingspecialisten in het panel waren unaniem in hun
oordeel dat ondernemers anno 2016 niet zonder een goed
netwerk kunnen. Zowel online als offline. ,,Je hebt een
platform nodig om uit leggen

wat je doet’, aldus Kevin Sars.
,,Een website is een uitstekend middel, maar je kunt social media ook prima inzetten
om contact te leggen met potentiele opdrachtgevers. Het
resultaat moet wel zijn dat je
offline met elkaar afspreekt
voor een kop koffie. Net als
dat het belangrijk is dat je
onderdeel gaat uitmaken van
een ondernemersnetwerk.’’
Aan het einde van de Startersarena bleek dat vrijwel alle vragen van de deelnemers
waren beantwoord. In sommige gevallen werd een vervolgafspraak gemaakt met de
panelleden of medewerkers
van de bank. Daarna was het
tijd voor één van de belangrijkste elementen van het ondernemerschap: het netwerken.
Bent u startende of oriënterende ondernemer en wilt
u de volgende Startersarena van Rabobank IJmond bijwonen? Bel dan (023) 51 33
600 of mail naar bedrijven.
ijmond@rabobank.nl. Aanmelden kan ook via www.rabobank.nl/ijmond. De volgende Startersarena vindt plaats
op 13 juni 2016.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende wedstrijd: 19 februari 20.00 uur Telstar - Sparta Rotterdam

Care IS treedt toe als
businessclubpartner
Voorafgaand aan de wedstrijd Telstar–Jong Ajax ondertekenden Telstar en het
Volendamse Care IS het
contract waarmee de beste vermogensbeheerder van
2015 toetreedt als businesspartner van de Witte Leeuwen. Steef Hammerstein:
,,De contacten liepen al
even, maar nu we de samenwerking hebben bekrachtigd
ben ik toch wel erg trots. In
2015 is Care IS nog verkozen
als beste vermogensbeheerder van Nederland. Nu zien
zij het potentieel in de Witte
Leeuwen en haar sponsoren. we een mooie samenwerIk ben er van overtuigd dat king tegemoet gaan!’’

Witte Leeuwen boeken drie overwinningen op rij

Klaar voor de koploper
Telstar is bezig aan een
goede reeks. De klinkende 3-0 overwinning op
Fortuna Sittard, afgelopen maandag, was alweer
de derde op rij. Wat opvalt
is het swingende combinatievoetbal dat de ploeg
laat zien.
De overtuigende zege op
Fortuna Sittard was geen
toeval, want drie dagen eerder werd Jong Ajax in een
galavoorstelling van de mat
gespeeld (4-2). Sterspeler
Tarik Tissoudali scoorde in
die wedstrijd misschien wel
het mooiste doelpunt van het
seizoen. Zo mooi dat er door
de analisten van Fox Sports
langdurig over werd nagepraat. De lichtvoetige aanvaller gaf ook een prachtige assist en nam de vierde Velsense treffer voor zijn rekening.
Hij werd voor de tweede achtereenvolgende keer uitge-

roepen tot Man of the Match
en kreeg van de rapporteur
van Voetbal International het
rapportcijfer 8,5.
De zegereeks begon op vrijdag 5 februari met een afgetekende 4-0 zege op MVV
Maastricht. Telstar scoorde
in elf dagen net zoveel doelpunten en klom op naar plek
8. De doelstelling is om in de
top-10 te eindigen, iets dat er
in winterstop nog niet in leek
te zitten.
Vrijdag a.s. komt Sparta Rotterdam naar het Rabobank
IJmond Stadion. De trotse koploper van de Jupiler
League kent geen druk, want
het won de eerste periodetitel en staat inmiddels negen punten ‘los’. Gezien de
bloedvorm van Telstar belooft
het een aantrekkelijke, open
wedstrijd worden met twee
aanvallend ingestelde ploegen.
Telstar hoopt op nóg vollere

tribunes dan afgelopoen vrijdag (2.563 toeschouwers).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
het Rabobank IJmond Stadion en online via voetbal.iticketsro.com/sc_telstar.
Telstar adviseert vooraf kaarten
te kopen, want het kan druk
worden.
De wedstrijd begint om 20.00
uur. Zie ook www.sctelstar.
nl. (foto: 1963 Pictures/Pieter
Hoogeveen)

Wedstrijd live
op Fox Sports
Het duel tussen de Witte
Leeuwen en koploper Sparta Rotterdam wordt vrijdag
live uitgezonden op Fox
Sports. Om de wedstrijd
te kunnen bekijken is een
abonnement nodig.

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

Oosttribune aangepast
Sponsor J. van der Vlugt &
Zn. heeft de zijkanten van de
oosttribune vervangen. Het
gebroken draadglas in de
stalen frames is vervangen
door moderne kunststof kozijnen. Ook Staalwerk uit Velsen–Noord heeft in de voorbereiding zijn aandeel geleverd. En last but not least de
vrijwilligers die het oude glas
hebben verwijderd en het

onderframe van menie hebben voorzien. Dat dit alles
ook ondersteund wordt door
Multimate en Peinemann
Hoogwerkers mag ook niet
vergeten worden. Een staaltje samenwerking van al deze partijen die het in drie weken mogelijk heeft gemaakt
deze broodnodige verbeteringen aan de accomodatie
door te voeren!
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André Manuel met
‘Het geval apart’ in WT

DWDDsucces Peter
Pannekoek naar
schouwburg
Velsen - Peter Pannekoek
is bekend van zijn wekelijkse conference in De Wereld
Draait Door. Peter wordt getypeerd door zijn persoonlijke
verhalen, is actueel, geraffineerd en op het randje. Soms
hard, maar vergeet niet: die
jongen is zacht van binnen.
Op dinsdag 15 maart (20.30
uur) speelt wegens een enorme vraag naar kaarten zijn
avondvullende voorstelling
‘Zacht van binnen’ niet in
het Witte Theater maar in de
Stadsschouwburg Velsen. De
kaartverkoop voor deze ingelaste voorstelling is nu gestart via www.stadsschouwburgvelsen.nl. Prijs 17,50 euro. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto:
Hans Peter van Velthoven)

Buurman &
Buurman
tijdens voorjaarsvakantie
Velsen - Op zaterdag 5 maart
wordt de voorjaarsvakantie wel
heel bijzonder afgesloten in de
Stadsschouwburg Velsen. Nadat ze twee jaar geleden hebben geprobeerd de schouwburg te verbouwen komen
Buurman & Buurman nu terug
om beroemd te worden. Om
14.00 en 16.00 uur gaan De
Buurmannen er alles aan doen
om dit doel te bereiken en
hiervoor gebruiken ze natuurlijk al hun klustalent. De liedjes
zijn geschreven door taalkunstenaar Ivo de Wijs. Cabaretier
Jelle Kuiper schreef de teksten
en regisseur Bruun Kuijt maakte er, net als bij de twee eerdere producties, een echte slapstickmusical van! Prijs 18 euro, kinderen tot en met 12 jaar
16 euro. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

IJmuiden - André Manuel
had geen betere titel voor zijn
nieuwe show op donderdag 3
maart (20.30 uur) in het Witte
Theater kunnen kiezen, want
een geval apart is hij zeker.
Al 25 jaar staat de Tukker bekend als de bikkelharde satiricus. De shows van deze
compromisloze bulldozer zitten vol incorrecte schimpscheuten, harde grappen en
beledigingen.
Sinds de aanslagen in Parijs –
en de daaruit voortvloeiende
discussies over vrijheid van
meningsuiting en zelfcensuur – heeft het programma
van André Manuel opeens
een andere lading gekregen. ,,In de laatste recensies
kwam telkens het woord ‘urgent’ voor. Dus ik het woordenboek pakken. En ja, het
klopt hoor. Ik merk het aan
het publiek, en aan mijn eigen energie. Ik ben nog meer
gefocust op het verhaal dat ik
wil vertellen. Die aanslagen
kon ik natuurlijk niet voor-

spellen, maar ik probeer altijd
superactueel theater te maken. En dit is hét onderwerp
van nu. Het is nog lang niet
voorbij, gaat alleen maar groter worden. We zijn gewoon
allemaal weer even met de
neus op de feiten gedrukt.”,
aldus André in een interview
in Vrij Nederland (februari 2015). Prijs: 17,50 euro. Locatie: Witte Theater, Kanaalstraat 257. Reserveren: www.
wittetheater.nl, www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Govert de Roos & Gijs Kuijper)

Huub Stapel schittert
in de ‘Intouchables’
Velsen - ‘Intouchables’ veroverde in 2011 de harten van
talloze bioscoopbezoekers.
Met wereldwijd meer dan
50 miljoen bezoekers is deze
tragi-komedie de best bekeken Franse film ooit. Op dinsdag 1 en woensdag 2 maart
(20.15 uur) is de theaterbewerking in de Stadsschouwburg Velsen te zien. En wie
anders dan Huub Stapel is de
gedroomde Philippe, de miljonair in de rolstoel. Vanaf
het moment dat hij Driss, een
kleine crimineel uit de banlieus van Parijs als persoonlijk verzorger aanneemt, staat
hun wereld op zijn kop. Philippe wordt uitgedaagd door
het lef en de keiharde overlevingsdrift van Driss. De
mannen zoeken samen naar
spanning en avontuur. Hierdoor ontstaat een intense
vriendschap, die even kwetsbaar als ontroerend is.
Lef
Huub Stapel en Cyriel Guds
spelen de hoofdrollen in de
theaterbewerking van Intouchables. Regisseur Peter de
Baan en schrijver Dick van
den Heuvel bewerkten de

Franse bioscoopkraker uit
2011 voor toneel: een internationale primeur. Stapel, die
eerder met De Baan en Van
den Heuvel werkte en voor
de rol van Philippe werd gevraagd, was op de audities
onder de indruk van de verschijning en het lef van Guds.
Prijs 35,- inclusief drankje en
garderobe. Meer informatie
en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Janita Sassen)

www.
www.

.nl
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‘Songs In The Key of Life’
in Stadsschouwburg
Velsen - Er zijn van die platen,
die nummer voor nummer en
noot voor noot onderdeel zijn
gaan uitmaken van ons collectieve muziekgeheugen. Zoals ‘Songs In The Key of Life’:
het muzikale meesterwerk van
Stevie Wonder met onvergetelijke hits als ‘I Wish, As’ en
‘Isn’t She Lovely’ Voor de makers van de hitshow ‘Top 2000
Live’ de reden om Stevie Wonder te eren door zijn meesterwerk integraal uit te voeren.
Op donderdag 3 maart (20.15
uur) kunnen bezoekers in de
Stadsschouwburg Velsen genieten van een geweldige live
band en de beste vocalisten
van dit moment zoals de twee
souldiva’s Sabrina Starke en
Erica Young.
‘Songs In The Key of Life’ is
naast één van de belangrijkste mijlpalen uit de popgeschiedenis ook het bekendste en meest succesvolle album uit Stevie Wonders carrière. Legendary Albums Live

presenteert de plaat als theaterspektakel. Regisseur is Jos
Thie de man achter de successen van Jochem Myjer en Armin van Buuren. Deze theaterman pur sang staat garant
voor een muzikaal en visueel indringende uitvoering van
dit swingende soulalbum. Alle
songs exact in de juiste volgorde gespeeld door een grote band bestaande uit Nederlandse en Belgische topmusici
met blazers, vleugel, toetsen,
percussie, drums, bas, gitaren,
een (hoe kan het anders) ongelooflijke mondharmonicaspeler en drie meeslepende
solisten: Sabrina Starke, Erica
Yong en Ricardo Burgrust. Een
muzikaal verhaal verpakt in
een uiterst ritmisch, beeldend
en swingend spektakel. Prijs
33,50 euro, inclusief drankje
en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Danny van den berg)

Sterrenregen voor
Willem Ruis de musical
Velsen - ‘Willem Ruis, de
show van zijn leven’ is weer
bekroond, na de sterrenregen
van de pers, nu met drie nominaties voor de Musical Awards
en een nominatie voor de publieksprijs. Op zondag 6 maart
(16.00 uur) is de bejubelde
musicalproductie met Xander van Vledder, Maaike Widdershoven, John Kraaijkamp jr.
in de hoofdrollen in de Stadsschouwburg Velsen te zien. In
de jaren ‘80 keken bijna 9 miljoen mensen naar ‘De Willem
Ruis Show’. Met zijn onuitputtelijke energie, liefde voor entertainment en brutale toon
wist showmaster Willem Ruis
een groot publiek te veroveren.
Zijn plotselinge dood schokte het hele land. Willem’s levensstijl stond immers haaks

op de dood. Hoe heeft het zover kunnen komen? De televisieheld keert terug, deze keer
in het theater. Als een bijzonder jongetje dat opgroeit zonder vader en maar één droom
heeft: beroemd en succesvol
worden. Om de erkenning te
vinden waar hij zijn hele leven
al naar verlangt. De jonge acteur Xander van Vledder (Nationale Toneel) deed een verpletterende auditie. Zijn vertolking van Willem Ruis leverde hem niet alleen een nominatie voor de Musical Awards
op voor de ‘Beste Mannelijke Hoofdrol in een Grote Productie’ maar ook verschillende
vier-sterrenrecensies op.
Prijs: 36 euro, inclusief drankje en garderobe. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
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Doorrijden na
botsing met
politieauto

Inwoners IJmond
tevreden over
begeleiding en contact
IJmond - De inwoners van
Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn over het algemeen
heel tevreden over het contact met de gemeenten en
de overgang van de begeleiding (Wmo) naar de gemeente. Ook de ondersteuning door
de sociale (wijk)teams en het
Centrum voor jeugd en gezin
(CJG) IJmond worden goed
gewaardeerd. Inwoners voelen zich serieus genomen en
gaven aan de medewerker
goed te begrijpen. Het overgrote deel van de ondervraagden geeft aan dankzij de ondersteuning een stap verder
te zijn gekomen.
Dit blijkt uit twee onderzoeken die de IJmondgemeenten hebben laten uitvoeren. Er
is gevraagd naar de ervaringen van cliënten met de on-

dersteuning door de sociale teams, het CJG IJmond en
met de begeleiding in het kader van de Wmo. De gemeenten zijn blij met de uitkomsten
van het onderzoek: Het is een
nulmeting, maar de eerste resultaten stemmen optimistisch. De gemeenten gaan de
uitkomsten gebruiken om van
te leren en de dienstverlening
waar nodig te verbeteren. In
2016 gaan zij opnieuw bekijken hoe inwoners en cliënten
de dienstverlening waarderen.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de
gemeenten verantwoordelijk
voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig
zieken en ouderen. Een deel
van deze taken hadden de gemeenten al, een deel hebben
de gemeenten overgenomen
van de Rijksoverheid.

D66 Velsen reikt taart
uit op Valentijnsdag
IJmuiden - Afgelopen zondag heeft de fractie van D66
Velsen haar jaarlijkse taart
uitgereikt aan een vrijwilligersorganisatie. Elk jaar deelt
D66 Velsen op Valentijnsdag
een taart uit aan een vrijwilligersorganisatie die een positieve inbreng heeft in de Velsense samenleving. Dit jaar
is de keus gevallen op de
IJmuider
Reddingsbrigade
(IJRB), omdat zij bij nacht en
ontij klaar staan om mensen
te redden die te water zijn
geraakt, of op het strand in
de problemen zijn gekomen.
De IJRB heeft drie speerpunten: het geven van zwemlessen, het opleiden van jongeren vanaf 15 jaar (tot zwemmend redder en op te leiden
tot volwaardig EHBO’ers) en
door actief het strand en het

zwemwater van IJmuiden en
Velsen-Noord te bewaken.
Een andere, wat meer onbekende taak, is hulp bij watersnoodrampen, zoals die
van 1993 in Limburg, maar
ook recent bij een zoektocht
naar een vermist persoon in
de duinen wordt er een beroep gedaan op de Reddingsbrigade.
De wethouder en fractieleden kregen een uitgebreide
rondleiding en hoorden veel
over het werk dat de vrijwilligers met veel plezier, kundigheid en inzet verrichten.
D66Velsen is trots op de
IJmuider Reddingsbrigade,
waar circa 125 vrijwilligers,
soms zelfs met gevaar voor
eigen leven, zich inzetten
voor het welzijn van inwoners
en toeristen in Velsen.

Kleuters Kompas West
bij Tender College
IJmuiden - Wat was het een
feestje! Vorige week woensdag zijn de kinderen van
groep 1/2 A van Het Kompas
West naar het Tender College geweest.
Met een frisse neus van de
wandeling erheen werden
de kinderen gezellig ontvangen door de leerlingen op het
plein. De tocht ging richting
het kooklokaal, waar meester Danny al op hen stond te
wachten.
De leerlingen zijn bezig met
het thema ‘De Bakker’, en
meester Danny wilde hen

daar nog wel wat over leren.
In het prachtige kooklokaal
liet hij zien welke ingrediënten er in een brood gaan. Ook
liet hij zien hoe goed en hoe
lang er gekneed moest worden (wel vier liedjes lang).
Daarna mochten de kinderen allemaal zelf een broodje
maken, én versieren met rozijntjes, suiker, kaneel of sesamzaad.
Tijdens het kleuren van een
mooie kleurplaat roken we
de warme geur van versgebakken brood. En wat waren
ze héérlijk!

Puntjes op de i voor
voorjaarsconcert

IJmuiden - Afgelopen zaterdagmorgen hield de politie
een 27-jarige man uit IJmuiden aan wegens het doorrijden na een aanrijding. Omstreeks 02.00 uur had een politiepatrouille hun opvallende
dienstauto geparkeerd op de
IJsselstraat. De politiemensen waren uit hun auto gestapt en waren lopen de wijk
ingegaan. Toen zij een harde
klap hoorden, liepen zij terug
om tot de ontdekking te komen dat er iemand tegen de
politieauto was gebotst. Getuigen hadden gezien dat een
automobilist eerst een paaltje
had geraakt, was doorgereden om vervolgens vol de politieauto te raken. Ook daarna was de bestuurder doorgereden, waarbij hij een aantal losse onderdelen van zijn
auto ter plaatse achterliet. Op
de Torricellistraat werd de auto teruggevonden. De gevonden onderdelen paste naadloos in de gaten in de gevonden auto. Op basis van het
kenteken kon de bestuurder korte tijd later in zijn woning worden aangehouden.
Hij bleek wel alcohol te hebben gebruikt, maar blies niet
het wettelijk maximum. Tegen
de man wordt proces-verbaal
opgemaakt wegens het doorrijden na een aanrijding.

Viering in
Dorpskerk

Santpoort-Noord - Met nog
vier weken tot het jaarlijkse
voorjaarsconcert op 12 maart
in de Stadsschouwburg Velsen zetten alle geledingen
van Muziekvereniging Soli
deze weken de laatste puntjes op de i.
Het thema van het voorjaarsconcert van Muziekvereniging Soli is ceremoniële muziek. Bij heel veel evenementen en gebeurtenissen vormt
muziek een belangrijk onderdeel. Afgelopen weekend bij
het WK afstanden schaatsen
was het thema van Olympic
Fanfare bijvoorbeeld bij elke prijsuitreiking te horen.
De Harmonie van Soli zal dit
stuk bij het concert ten gehore brengen. Daarnaast
mag natuurlijk de traditionele bruiloftsmars van Men-

delssohn ook niet ontbreken.
Het Harmonieorkest van Soli besteedde aan beide stukken tijdens hun extra repetitie afgelopen zondag volop
aandacht.
Maar ook alle andere geledingen van Soli zijn druk bezig met de repetities. De komende weken zullen er ook
gezamenlijke repetities met
de Twirlmeiden van Soli zijn
die bij alle orkesten minimaal
één nummer zullen optreden.
Ook zullen de nieuwe orkesten van de vereniging zoals
de Funband en Bigband tijdens het voorjaarsconcert te
horen zijn.
Kaarten voor dit concert kosten 15 euro en zijn te koop bij
de Schouwburg Velsen en bij
Muziekhandel Molenaar in
Santpoort-Noord.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 20 februari is er in de
Dorpskerk om 19.30 uur een
viering in de geest van de Iona-gemeenschap. Iona is een
klein eilandje voor de Schotse kust, waar een oecumenische gemeenschap huist die
haar wortels vindt in de zogenaamde Keltisch-christelijke spiritualiteit (www.iona.org.uk). ’s Middags is er
ook een programma, waarbij
u alvast de liederen van Iona
kunt zingen en kunt instuderen onder leiding van Antje
de Wit. Aanvang 15.00 uur.
Er is om 16.30 uur een lezing over Keltische spiritualiteit en de Iona gemeenschap
door ds. Otto Sondorp. Rond
18.30 uur is er soep en brood.
De viering sluit het programma af. Kosten voor deelname
aan het namiddagprogramma (incl. soep met brood):
15 euro. De lezing is vrij toegankelijk. Aanmelding voor
het middagprogramma (zingen en eten) is verplicht: 0621805104 (Antje de Wit).
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Katie Lebbink wint
Velsense voorleeswedstrijd

IJmuiden - De 20ste editie van
Bluestrain to Thalia op zaterdag 19 maart wordt een extra
feestelijke editie waar bluesliefhebbers van zullen smullen!
The Pignose Willy’s, Sugar Boy
& The Sinners en John the Revelator & The Alabama Horns
zorgen voor een onvergetelijke
muziekavond in het sfeervolle
Thalia Theater.
Het ontstond allemaal 20 jaar
geleden. Lovers liet toen - als
eerste private spoorwegmaatschappij in Europa - een trein
rijden tussen Amsterdam en
IJmuiden, John en Monique
van Waveren hadden het in
verval geraakte Thalia Theater
prachtig laten verbouwen en
nieuw leven ingeblazen en muzikant Tom Huissen was al langer op zoek naar een geschikte locatie voor een jaarlijks terugkerend blues evenement.
Toen zij elkaar op een nieuwjaarsreceptie in 1997 ontmoet-

ten, was het pleit snel beslecht
en werd besloten de Bluestrain
to Thalia te laten ‘rijden’. Letterlijk, want het eerste jaar werden bezoekers uit Amsterdam
en Haarlem die met de Loverstrein naar IJmuiden trokken tijdens de treinreis muzikaal onthaald en ging men in
optocht van station IJmuiden
naar het Thalia Theater.
De trein rijdt inmiddels al lang
niet meer, maar Bluestrain to
Thalia is een begrip geworden
in IJmuiden. De afgelopen jaren heeft een keur aan nationale en internationale artiesten
het Thalia podium beklommen,
waaronder Peter Green and
The Splinter Group, Chicken
Shack, Chris Farlowe, Snowy
White, Buddy Whittington,
Barrelhouse, Cuby & the Blizzards, Kaz Lux, Frank Kraaijeveld, Jacques Kloes, Julian Sas
en de ‘huisband’ John the Revelator. Om het trouwe publiek

te bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun aan dit evenement, ontvangen alle bezoekers een exclusieve voucher.
Daarmee kunnen zij gratis een
compleet concert downloaden
van nooit eerder uitgebrachte
audio opnames van de Bluestrain. Het betreft soundboard
opnames van huisband John
the Revelator met gastoptredens van onder andere Snowy
White, Buddy Whittington,
Frank Kraaijeveld, The Alabama Horns en The Mississippi Threesome. Het downloadconcert eindigt met een opname met bluesmaatje Jacques
Kloes, als eerbetoon aan de
vorig jaar helaas veel te vroeg
overleden zanger die meerdere
malen te gast was op de Bluestrain.
Kaarten kosten 15 euro en zijn
verkrijgbaar bij Hotel Augusta
of online via www.thaliatheater.nl.

Gastvrije
ontvangst in
Kuba Moskee
IJmuiden - De Kuba Moskee
in IJmuiden hield zondag een
open dag voor niet-islamitische belangstellenden. Bezoekers kregen een rondleiding door de moskee, konden een gebedsdienst bijwonen en imam Iskak Demir stond klaar voor om vragen te beantwoorden. Na de
rondleiding konden bezoekers nagenieten van heerlijke Turkse lekkernijen. (bron:
RTV Seaport, foto: Ron Pichel)

Santpoort-Noord - Katie Lebbink van de Parnassiaschool uit Santpoort-Noord
heeft de Velsense voorleeswedstrijd gewonnen.
Deze wedstrijd vond plaats
in het theater van Bibliotheek
IJmuiden. Het betrof hier een
voorronde van De Nationale
Voorleeswedstrijd. De winnaar
zal binnenkort Velsen vertegenwoordigen in de kwartfinale. En wellicht wordt zij wel
De Nationale Voorleeskampioen 2016.
De zes kandidaten werden,
aangemoedigd door hun supporters, om de beurt door presentator Melissa van Waarde
naar voren gehaald en kort
aan het publiek voorgesteld.
Vervolgens las iedere kandidaat een fragment voor uit
een zelf gekozen boek. Tijdens de pauze trok de jury zich terug. Er werd gelet
op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook
het contact van de voorlezer
met het publiek was belangrijk. Na een spannend kwartiertje, werd het verlossende
woord door juryvoorzitter en

directeur van Bibliotheek Velsen Tjeerd de Kort gesproken.
Katie las een fragment voor uit
het boek Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl.
De jury vond dat ze het boek
goed introduceerde en aan
het gelach uit het publiek
was te merken dat zij het een
grappig fragment vonden. Katie zal één van de 12 deelnemers zijn aan de kwartfinale
die op 16 maart 2016 gehouden zal worden in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, locatie Haarlem centrum.

VVD Velsen zet
organisaties in zonnetje

Velsen - De VVD heeft afgelopen vrijdag taarten uitgedeeld aan personen en organisaties die iets bijzonders
voor de gemeenschap hebben gedaan. In Velsen zijn de
mensen van het Bijna Thuis
Huis in Santpoort-Noord en
Stichting De Vrienden van
Velsen-Noord in het zonnetje
gezet. Met de VVD Taartenactie, die jaarlijks rondom Valentijnsdag wordt gehouden,
worden mensen of organisaties gehuldigd vanwege hun
bijzondere inzet voor de gemeenschap in hun buurt, wijk,
dorp, stad, of regio. De VVD
Taartenactie vindt dit jaar voor
de tiende keer plaats.
In Velsen is de keuze van de

lokale VVD-fractie dit jaar gevallen op het Bijna Thuis Huis
en De Vrienden van VelsenNoord.
Het Bijna Thuis Huis omdat
deze vrijwilligers zich al vele jaren inzetten voor mensen die zich in de terminale
fase van hun leven bevinden.
Zij worden door hen liefdevol
begeleid, ondersteund en verzorgd in de locatie de Heideberg of bij de mensen thuis.
De Vrienden van VelsenNoord’ zijn ook gehuldigd
omdat zij de leefbaarheid en
sociale samenhang in Velsen-Noord bevorderen door
het ondersteunen en begeleiden van evenementen en projecten.
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FNV
belastinghulp
IJmond - Ook dit jaar kunnen
leden van FNV regio IJmond
profiteren van gratis hulp met
de belastingaangifte over
2015. Men wordt verzocht
zich tijdig aan te melden, zodat de aangifte binnen de gestelde termijn kan worden
verzorgd. De inzendtermijn is
door de Belastingdienst vastgesteld van 1 maart tot en met
30 april 2016. FNV-leden in de
IJmond kunnen zich voor belastinghulp aanmelden tussen 24 februari en 30 maart.
Dat kan op woensdag tussen 9.00 en 14.00 uur, via 0642619649. Een afspraak maken kan ook via internet. Zie
www.afspraakmakenfnv.nl.
Dit kan vanaf heden.

Inloopochtend
IJmuiden - De Baptistengemeente IJmuiden (BGIJ) is in de
herfst gestart met een maandelijkse inloopochtend en -avond.
Het is gebleken dat deze activiteit voorziet in een behoefte.
De BGIJ wil dit op korte termijn
weer opstarten. Deze maandelijkse activiteit vindt plaats in de
kerk aan de Eemstraat op de
eerste donderdagochtend van
10.00 tot 11.30 uur en de derde
donderdagavond van 19.30 tot
20.30 uur. Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor,
een goed gesprek of gebed is
hartelijk welkom. Zie ook www.
baptistenijmuiden.nl.

Santpoort-Noord - Vanaf 1
maart is iedere dinsdag een
inloopspreekuur van het Sociaal Wijkteam voor inwoners
van Velsen-Zuid, SantpoortNoord en Zuid, Driehuis en
Spaarndammerpolder.
Het
spreekuur is van 11.00 tot
12.00 uur in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in SantpoortNoord.
Iedereen kan wel eens een
steuntje in de rug gebruiken.
Het Sociaal Wijkteam kan u
daarbij helpen. Heeft u vragen op het gebied van wochitect Zocher tekende voor nen, financiën, zorg voor
het ontwerp. Nu wandelt de uzelf of voor een ander, eenbezoeker er over prachtige paden in een groene oase van rust door weelderige
natuur en langs bijzondere
monumenten. Ruim 125 jaar
cultuurhistorie in een uniek,
heuvelachtig
duingebied;
een ontdekkingstocht waard.
Het startpunt van de totale
wandeling (6,25 km) is Station Driehuis. Hier eindigt de
route ook weer. Het Wandelnetwerk Noord-Holland is
een initiatief van gemeenten
en terreinbeheerders. (foto:
Westerveld)

Westerveld onderdeel
Wandelnetwerk N-H
Driehuis - Begraafplaats
& Crematorium Westerveld
maakt als eerste gedenkpark
onderdeel uit van het Wandelnetwerk Noord-Holland.
In het Petit Café Westerveld
is zowel de wandelroute door
het gedenkpark als een speciaal
wandelarrangement
verkrijgbaar. Een wandeling
door Gedenkpark Westerveld
is bijzonder. Het voormalige
‘buiten’ werd eind 19e eeuw
door een aantal Amsterdamse notabelen gekocht, dat er
vervolgens een begraafplaats
stichtte.
De bekende landschapsar-

Project Globaland
op Tender College

Klootschieten
Velsen-Zuid - Vorige week zaterdag was voor twaalf spelers
van s.v. Full Speed een mooie
dag. Het begon koud met
een laagje ijs op de sloten in
Spaarnwoude. Daar is beheer
goed bezig overbodig groen
weg te halen. De blubberpaden
worden met PK gooien op 20
februari dan wel gemeden door
de start en de finish op de weg
te houden. Team 3 met Willem,
Bertus, Harm, werd zaterdag
eerste op de koeienroute met
72 schoten en 36 meter. Team
1 met Sander, Jan Gr. en Nico
werd tweede met 76–15. Team
4 met Ina, Lia en Dries, werd
derde met 79–18. Team 2 met
Gerda, Raymond en Rob werd
vierde met 85–26. Er is een mail
binnen gekomen van Studio
Heemskerk FM IJmondsport.
Speed onder de aanKijkOm
voorFullhet
actuele nieuws
op
dacht
te brengen,
ook darten
en
klaverjassen,
mogen
ze
een
www.jutter.nl
afgevaardigde
sturen
op
zonwww.hofgeest.nl
dag 6 maart om 16.00 uur. Voor
informatie over klootschieten,
bel: Ton Boot 0255-510085 of
mail: snelboot@planet.nl.

zaamheid of een hele andere
vraag, stel deze dan gerust.
Op het Inloopspreekuur is
één van de deelnemers van
het Sociaal Wijkteam aanwezig om uw vraag te bespreken. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn het inloopspreekuur te bezoeken, dan
kunt u uiteraard gebruik maken van de reguliere aanmeldmogelijkheden bij het
Sociaal Wijkteam Velsen, via
088- 8876970 of via mailcontact@swtvelsen.nl. Of u belt
het algemene nummer van
de gemeente Velsen: 140255
(zonder netnummer).

Voedselbank Velsen
laat zich zien
Velsen - Na de afgelopen
periode veel aandacht te
hebben besteed aan het op
orde brengen van de interne organisatie vindt het bestuur het nu tijd om de Voedselbank Velsen meer zichtbaar te maken in de gemeente Velsen. Zo zijn er plannen
tot het ontwikkelen van een
flyer, het organiseren van ac-

ties bij supermarkten, meer
verschijnen in de (social)media en de contacten met andere hulpverlenende organisaties te versterken. De eerste stap is gezet door het logo van de Voedselbank Velsen goed zichtbaar aan beide
kanten aan te brengen op de
bedrijfsauto. Zie ook www.
voedselbankvelsen.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

IJmuiden - De eerste klassen van het Tender College
hebben deelgenomen aan
het tweedaagse project Globaland, een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld.
Het project stond in het teken van de virtuele wereld
die Globaland heet. De leerlingen werden in groepjes
verdeeld en kregen ieder hun
eigen land toegewezen. De
situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er
is bijvoorbeeld slecht onderwijs, geen goede wegen en
het milieu is vervuild. In vier
spelrondes was het de leerlingen hun taak om de situatie in het land te verbeteren.
Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten
konden de leerlingen geld
verdienen om de situatie in
hun land te verbeteren. Tijdens deze actieve opdrachten werden de leerlingen aan

het denken gezet over mondiale problemen in de wereld.
De leerlingen hebben op een
enthousiaste manier deelgenomen aan dit leerzame project en verschillende competenties verworven. Na twee
dagen een fanatieke strijd
werd het project afgesloten
met een feestelijke prijsuitreiking.
Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross
Your Borders. Deze stichting
is in 2004 opgezet door een
groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal
onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 250
scholen deel aan diens onderwijsprojecten. Naast Globaland organiseert Stichting
Cross Your Borders diverse
andere onderwijsprojecten.
Zie ook www.crossyourborders.nl.
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Werk aan tunnel/traverse
De Velsertunnel gaat op 15 april
dicht voor een grote renovatie. Ter
voorbereiding daarop voert Rijkswaterstaat nu al een aantal werkzaamheden uit. Hieronder informatie over de verwijdering van asbest in drie weekenden, de aanleg
van keerlussen (tijdelijke verbindingswegen) en de Velsertraverse.

Asbest
Afsluiting wegens asbest in drie
weekenden en enkele nachten afsluiting Velsertunnel. Voorafgaand
aan de grote renovatie van de Velsertunnel, die 15 april begint, verwijdert Rijkswaterstaat asbest in de
lichtroosters aan het begin en einde
van de tunnelbuizen. Er is steeds één
buis open voor verkeer van zuid naar
noord; de andere buis is dan dicht.
Asbestverwijdering is een tijdrovende zaak (werkplek afzetten, isoleren
en na afloop asbestvrij verklaren).
Daarom zet RWS het maximum aantal medewerkers in en werkt men in
de weekends.
Tunnel dicht
De tunnel is dicht voor verkeer richting IJmuiden / Haarlem op vrijdag
19 februari tot maandag 22 februari, vrijdag 26 februari tot maandag 29
februari en vrijdag 4 maart tot maandag 7 maart. De sluiting is steeds van
vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Verkeer uit het
noorden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel. Als het werk
niet in de geplande weekenden rond
komt, zijn er nog drie reserve weekenden gepland (weekenden van 11 en
18 maart en 1 april).
Keerlussen
Eén van de maatregelen om de
IJmond bereikbaar te houden tijdens
de sluiting van de Velsertunnel is de
aanleg van tijdelijke verbindingswegen, de keerlussen. Dat leidt vanaf
maandag 22 februari verschillende
keren tot overlast:
22 februari – 25 maart: vlucht-

strook A9 bij knooppunt Beverwijk
dicht. Op de A9 richting Alkmaar
sluit Rijkswaterstaat de vluchtstrook af bij knooppunt Beverwijk
en verlaagt de maximum snelheid tot
90km/uur. In 2015 heeft Rijkswaterstaat al zand gestort waar de keerlus
moet komen.
22 februari – 8 maart: rijstrook
N208 en A22 afgezet. Op de N208
richting Velsertunnel wordt de rechterrijstrook (die normaal is afgesloten via de matrixborden) nu afgesloten met een afzetting. Dit is
voor de veiligheid van de wegwerkers. Hetzelfde gebeurt met de rechterrijstrook van de oprit van de A22
(IJmuiden) richting Velsertunnel.
Het gaat hier om de aanleg van een
deel van de keerlussen tussen de
N208 en A22.
22 februari – 18 maart: minder rijstroken vrij. Bij knooppunt Velsen
(A9 richting A22/IJmuiden) is één
rijstrook open (24 uur per dag).
Bij knooppunt Velsen (A22 richting A9/Rottepolderplein) is één rijstrook open (regelmatig ’s avonds en
‘s nachts). Bij knooppunt Velsen, A9
richting Alkmaar, is ’s avonds en ‘s
nachts regelmatig maar één rijstrook
open. Bij knooppunt Beverwijk (A22
richting A9/Alkmaar) is één rijstrook
open (niet in avondspits). Bij knooppunt Beverwijk (A9 richting A22/Beverwijk) is één rijstrook open (gedurende de nacht).
Meer informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat t.b.v. de
Velsertunnel op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel.
Velsertraverse
De provincie Noord-Holland werkt
op de Velsertraverse nog aan de verkeersregelinstallaties (stoplichten),
de verlichting en de definitieve bebording. Vragen hierover kunt u stellen bij het Servicepunt Provincie
Noord-Holland, tel. 0800- 0200 600
(gratis), of via de mail servicepunt@
noord-holland.nl. (foto: RWS)

twitter.com/gemvelsen

Pionieren
in IJmuiden
Bouw je eigen
droomhuis
met uitzicht
op zee!
Aan het Snippenbos in
IJmuiden kun je je eigen
woning bouwen: vrijstaand,
2-onder-1-kap of rijwoning.

R
HouIwEenmwhijuis

b
o
dro
ons

Maandag 21 maart 2016
start de verkoop

Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Bouw je eigen droomhuis!
Bouw je eigen droomhuis met uitzicht op zee, vrijstaand of 2-onder-1 kap. Of verbouw je liever
een oude gymzaal? Dit kan allemaal 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 volledig naar je eigen wensen zijn, met als
enige voorwaarde dat je je aan de regels uit het kavelpaspoort houdt. Je
bepaalt zelf hoe duur alles wordt en
waar je je geld aan uitgeeft. Omdat
elke zelfbouwer zijn eigen architect
inschakelt, levert het straks een samenspel van unieke droomhuizen
op. Meer informatie op www.pioniereninijmuiden.nl.

Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente spant zich in voor
een goed leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. Zij vat haar taken
als het laten ophalen van huisvuil,
de aanleg en onderhoud van riolering, het onderhoud van groen en
straatverlichting serieus op. Deze
diensten worden onder meer be-

taald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. In de editie van volgende week, 25 februari
2016, zit de Belastingspecial. Daarin staat alles over de gemeentelijke
belastingen: de tarieven, de manier
van betalen, kwijtschelding en het
indienen van bezwaarschriften.
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Bomenkap op Rooswijk
Rond de honderd populieren op
Sportpark Rooswijk worden verwijderd; ze zijn een gevaar voor
een hoogspanningskabel die daar
in de grond zit. In plaats van bomen komt er lage beplanting voor
terug.

Op Sportpark Rooswijk worden in
de week van 22 februari 101 populieren verwijderd. Dit gebeurt om veiligheidsredenen. Deze populieren
staan op of vlakbij een ondergrondse
hoogspanningsleiding richting TA-

TA Steel. Tijdens de stormen, afgelopen zomer en najaar (2015), bleek
de conditie en gezondheid van de populieren onvoldoende om te garanderen dat ze bij storm blijven staan.
Er bestaat een groot risico dat de
wortels van de bomen de hoogspanningskabel beschadigen. Daarom
worden de bomen verwijderd en
komt er een lage beplanting voor in
de plaats. Dat gebeurt waarschijnlijk
in het komende plantseizoen van december 2016 tot april 2017.

Omleidingsroute bussen
In de gemeentelijke Infopagina
van 11 februari stond een artikel
over omleidingsroutes voor bussen in verband met de bomenkap
in een deel van de Lange Nieuwstraat op maandag 22 februari. De beschrijving die Connexxion verstrekte heeft tot verwarring
geleid bij enige lezers. Daarom
hier een aanvulling.

Lijn 3 rijdt over de Zeeweg en Hee-

renduinweg tot aan het Gijzenveltplantsoen en gaat dan weer terug.
Lijn 82 rijdt langs het Noordzeekanaal naar Amsterdam; Connexxion
kent deze route als ‘richting Haarlem en Amsterdam’.
Lijn 286 kennen wij in de praktijk
als lijn 280. Deze bus rijdt op 22 februari helemaal niet.
Actuele informatie staat op www.
connexxion.nl/omleidingen.

Wandelnetwerk geopend
Forten, een kanaal, een ruïne en
fraaie landgoederen - wie kennis
wil maken met ‘ruig en sportief
Kennemerland’ kan zijn hart ophalen met het wandelnetwerk Midden-Kennemerland. Op 13 februari werd het netwerk officieel geopend.

Zaterdag 13 februari 2016 was de officiële opening van het wandelnetwerk Midden-Kennemerland in Velsen. Wethouder Annette Baerveldt
en gedeputeerde Jaap Bond onthulden samen het paneel van het startpunt op een bijeenkomst bij Villa
Westend, waarna de aanwezige sportievelingen er op uit trokken. Ze liepen de 25 km lange wandeling ‘Ruig
en sportief Kennemerland’ via de
knooppunten. Dat bracht hen langs
het Fort bezuiden Spaarndam, het
Schoterbos, de Ruïne van Brederode,
het Noordzeekanaal en Velsen-Zuid

terug naar de Westbroekplas – allemaal mooie plekjes in de omgeving
van Haarlem en Velsen.
Tweeduizend kilometer
Het wandelnetwerk Midden-Kennemerland is onderdeel van het wandelnetwerk Noord-Holland en telt op
dit moment ruim 2.000 km, 150 startpunten en 500 rondwandelingen.
Het netwerk kan nog verder worden
uitgebreid naar het zuiden van de
provincie. Velsen is tot nu toe de enige gemeente beneden het Noordzeekanaal dat in het wandelnetwerk is
opgenomen. Het is de bedoeling dat
de gehele provincie Noord-Holland
voor de wandelaar wordt ontsloten.
Recreatie Noord-Holland is trekker
van het project, de provincie NoordHolland en Velsen zorgden voor de
financiën. Meer informatie op www.
wandelnetwerknoordholland.nl. (foto: gemeente Velsen)

Verkeershinder
Santpoort-Noord
College bezoekt Iskes
Donderdag 9 februari jl. bracht
het college van burgemeester en
wethouders een werkbezoek aan
Iskes Sleepdienst en 360 Control.

Iskes assisteert met haar sleepboten
de zeeschepen in IJmuiden en Amsterdam op een 24/7 basis. Tevens
is Iskes actief in de Offshore, bijvoorbeeld bij ‘Rig moves’. Naast Iskes bezocht het college ook het op-

leidingscentrum 360 Control. Hier
is o.a.een simulator training ontwikkeld, waarmee kapiteins en stuurlieden leren zelfstandig te manoeuvreren op een sleepboot.
Op de foto (gemeente Velsen) burgemeester Amy Koopmanschap achter de scheepssimulator die, zoals te
zien is, de werkelijkheid levensecht
nabootst.

Tussen 22 februari en 1 maart
werkt KWS Infra aan de weg op
het Delftplein en een deel van de
Hoofdstraat in Santpoort-Noord.
Rijstroken worden aangepast
voor betere doorstroming. De
(asfalterings)werkzaamheden leveren de nodige verkeershinder
op.

De verkeershinder is een paar dagen
gering en in het weekend groot. Van
maandag 22 tot en met vrijdag 26
februari worden er voorbereidende

werkzaamheden gedaan. Er wordt
dagelijks een rijstrook afgezet van
9.00 tot 15.00 uur. Het verkeer kan
wel gebruik maken van het wegvak.
Van vrijdag 26 februari 20.00 uur
tot maandag 29 februari 6.00 uur is
het wegvak afgesloten voor al het
verkeer. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid. Het werk kan
ook ‘s nachts doorgaan. Als het erg
slecht weer wordt, kan het zijn dat
het werk een week later wordt uitgevoerd.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6
februari 2016 tot en met 12 februari 2016 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerstrand ong., afgraven
duintoppen (10/02/2016) 26462016;
Jupiterstraat 1, gevelwijziging en
interne verbouwing (09/02/2016)
2512-2016;
Elzenstraat 13, plaatsen dakopbouw
(09/02/2016) 2501-2016;
Loggerstraat 17 E, wijzigen bestemming (09/02/2016) 2532-2016;
Kennemerstrand ong., plaatsen
schanskorven (08/02/2016) 24162016

Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., kappen
boom (09/02/2015) 2523-2016.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 211, plaatsen dakopbouw (10/02/2016) 2571-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, aanbrengen lichtreclame (12/02/2016)
2756-2016;
Dr. Kuyperlaan 44, plaatsen dakkapel (voorgevel)(11/02/2016) 27122016;
De Ven ong., (nabij nr. 2), organiseren 2 festivals op 4 en 11 juni 2016
(11/02/2016) 2666-2016;
Meervlietstraat 64A t/m 64R, plaatsen luifel (09/02/2016) 2533-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Velserbroekse Dreef ong., plaatsen
tijdelijke unit voor OV chauffeurs
(11/02/2016) 2660-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg ong., plaatsen faciliteiten op strand (9/02/2016) 26512016.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen

dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Velserbroek
De Zeiler 166, oprichten berging
(10/02/2016) 19450-2015.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, gedeeltelijk slopen
en wijzigen monument en kappen 3
bomen (12/02/2016) 18853-2015;
IJmuiden
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, Kromhoutstraat t/m Badweg,
plaatsen 35 banieren (10/02/2016)
19398-2015;
De Ruyterstraat 140, plaatsen dakopbouw (11/02/2016) 19560-2016.
Velsen-Zuid
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, Kromhoutstraat t/m Badweg,
plaatsen 35 banieren (10/02/2016)
19398-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel

langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes ver-

meld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Pruimenboomplein 46, plaatsen balkonbeglazing (11/02/2016) 22042016;
Pruimenboomplein 64, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing

(10/02/2016) 1268-2016;
Siriusstraat 2, plaatsen dakopbouw
(10/02/2016) 1072-2016;
Siriusstraat 18, plaatsen dakopbouw
(10/02/2016) 1069-2016.
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 44, plaatsen dakkapel (voorgevel)(15/02/2016) 27122016.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, realiseren
zorginstelling (11/02/2016) 182222015.
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Raadsvergadering 25 februari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Burgerinitiatief Glasvezel
8 Aanvraag subsidie explosievenopsporing
9 Zesde Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
10 Toestemming tot wijziging GR IJmond Werkt!
11 Parkeren Duin en Kruidberg
12 Krediet Jan Ligthartgebouw
13 Evenementen in Spaarnwoude
14 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot
woensdag 24 februari 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl)
en hun TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl

Rooien bomen openbare ruimte
Straat
•
•
•
•
•
•

Van Dalenlaan naast 284
Minister van Houtenlaan
Hagelingerweg naast gasstation
Kieftendellaan voor nr 9 en 11
Dobbiuslaan naast nr 35
Bosboom Toussaintlaan 41/43

Plaats
Santpoort-zuid
Velsen-zuid
Santpoort-noord
Santpoort-noord
Santpoort-noord
Driehuis

Aantal/Soort
1 Haagbeuk
1 Populier
1 Els
2 Veldesdoorn
1 Haagbeuk
1 Acacia

Reden
Om overige beplanting meer ruimte te
I.v.m. schade gasleiding tankstation Peut
Boom is dood
Dode kruin
Dode kruin
Vitaliteit is slecht

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten
een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor het volgende perceel:

Kortenaerstraat 7, 1972 LK IJMUIDEN
Kromme Driemaad 15, 1991 ED VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6
weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in

combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij in de vergadering van
9 februari 2016 heeft besloten:

- de beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016
gemeente Velsen vast te stellen.
Samenvatting
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet is

erop gericht zoveel mogelijk mensen
uit de doelgroep mee te laten doen
aan de samenleving via betaald werk
en/ of vrijwilligerswerk. De doelgroep van de Participatiewet bestaat
gedeeltelijk uit mensen met een arbeidsbeperking en uit jongeren die
nog naar school kunnen. In de begeleiding bij het vinden van werk
wordt hiermee rekening gehouden.
Begin 2015 is in de Re-integratieverordening en de Verordening loonkostensubsidie vastgelegd wie on-

der welke voorwaarden voor re-integratieondersteuning in aanmerking
komt. In de Beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen is nu uitgewerkt hoe de re-integratieondersteuning wordt ingezet. De beleidsregels zijn opgesteld in samenspraak
met de doelgroep, die zich verenigd
heeft in een clientenraad.
Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking

op de dag na publicatie.
Ter inzage
De beleidsregels liggen gedurende
twaalf weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling
Algemene Zaken. De beleidsregels
worden ook gepubliceerd in de Regelingenbank. Deze is te raadplegen
via de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

