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Langste schip ooit
IJmuiden - Maandagochtend is het langste schip
ooit geschut in de Noordersluis. De pijpenlegger
Solitaire was onderweg
naar Amsterdam voor onderhoud. Het schip is 300
meter lang en heeft een
zogenaamde stinger van
bijna 100 meter aan de
achterzijde.
Het imposante schip werd
in 1972 gebouwd als tanker
en in 1998 omgebouwd tot
pijpenlegger. Pijpen worden
aan boord aan elkaar gelast
waarna deze via de stinger

met een bocht naar de bodem zakken.
In de Noordersluis was het
passen en meten. Gelukkig
kon de stinger boven de buitendeur blijven hangen. Het
gevolg was wel dat er tijdelijk geen verkeer over de
deur mocht rijden vanwege
de veiligheid. Rijkwaterstaat
had verkeersregelaars ingezet.
Het schip werd in IJmuiden opgewacht door enkele honderden mensen. Hoog
boven de mensen uit kwam
het moeiteloos de sluis in varen. De breedte van 43 me-

ter valt nog binnen de veilige
marges van de Noordersluis.
Er werd geen gebruik gemaakt van sleepboten. Het
schip beschikt over meerdere schroeven waarmee het
zichzelf in positie kan houden op zee. Dat kwam in de
sluis ook goed van pas.

Spektakel op het strand

Het schip ligt nu in de Amerikahaven in Amsterdam
voor onderhoud en modificatie. Daarna moet het weer
via de Noordersluis naar zee.
Het is niet bekend wanneer
dat gebeurt. (foto: Ko van
Leeuwen)

IJmuiden - Het was in deze regio summier aangekondigd,
dus veel publiek stond er afgelopen weekend niet langs de
kant bij de voorronde van NK Offroad Racing op het IJmuiderstrand. De toeschouwers die er wel weet van hadden of
er toevallig langs liepen, werden getrakteerd op bont gekleurde jeeps die met hoge snelheid door de lucht vlogen.
Op de website van het evenement stellen de deelnemers dat
in IJmuiden sprake was van ‘hard zand’. (foto: Ton van Steijn)

‘Kans dat sirene afgaat door graafwerkzaamheden’
IJmuiden - Inwoners
van IJmuiden en velsenNoord moeten er rekening mee houden dat de
sirene af kan gaan vanwege ontploffingsgevaar op
het sluiseiland. Dat heeft
waarnemend burgemeester Koopmanschap vorige
week gezegd.
Er bestaat een ‘zeer kleine
kans’ dat bij de voorbereidingen op de aanleg van de
nieuwe zeesluis grote bommen worden gevonden die
‘spontaan’ kunnen afgaan.
In dat geval wordt binnen
dertig minuten een NL Alert
verstuurd en gaat de sirene af.

In een straal van 1,5 kilometer moeten inwoners
dan naar binnen en de calamiteitenzender
RTVNH
aanzetten. Binnen een cirkel van 375 meter rond het
aangetroffen explosief kan
sprake zijn van een drukgolf. ,,De kans is heel klein
en het klinkt misschien dramatisch, maar we vinden
dat we onze inwoners op
deze wijze moeten informeren.’’
Inmiddels zijn er al tal van
kleine explosieven verwijderd en op het strand tot
ontploffing gebracht (foto).
Grotere bommen worden op
open zee tot ontploffing gebracht door de Explosieven

Opruimingsdienst
(EOD).
,,Iedereen is zeer goed voorbereid op wat gaat komen”,
aldus de waarnemend burgemeester. ,,Hopelijk kunnen we na de zomer zeggen
dat alles goed is gegaan.”
De komende maanden
wordt een groot deel van
het middensluiseiland afgegraven om ruimte te maken
voor de nieuwe zeesluis, die
tussen de middensluis en de
noordersluis komt te liggen.
De haven van IJmuiden lag
in de Tweede Wereldoorlog zwaar onder vuur. Naar
schatting 10 procent van de
bommen is nooit afgegaan.
(foto: Dennis Gouda)
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Alzheimer Café in
bibliotheek IJmuiden
IJmuiden - Op dinsdag 8
maart 2016 is er weer een
Alzheimer Café in IJmuiden.
Het onderwerp is ‘Dementie
en huisarts’.
De huisarts heeft een centrale rol. Soms is er twijfel en durft men niet naar
de huisarts te gaan met zijn
zorgen. Dat is jammer, want
een huisarts kan snel uitsluitsel geven. De kans is
groot dat men eerst in contact komt met een praktijkondersteuner. Wat mag
je van de praktijkondersteuner en vervolgens van de
huisarts verwachten?
Mick Flieringa, de gespreksleider van deze avond, gaat
hierover in gesprek met Annemieke van der Brom. Zij
werkt als praktijkondersteuner bij een huisarts en combineert dit werk met haar
functie van casemanager bij
GGZ Dijk en Duin.
Wilt u meer weten over dit
onderwerp of heeft u behoefte aan andere infor-

matie over dementie? Kom
naar het het Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek
in IJmuiden, Dudokplein 16
(boven Albert Heijn), 1971
EP IJmuiden. De ontvangst
is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur
en eindigt rond 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen
met geheugenproblemen,
partners, kinderen, vrienden, buren. Wie er nog nooit
eerder is geweest, moet beslist komen kennismaken.
De toegang én het eerste
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen
kopje koffie zijn gratis. Aanover de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In
melding vooraf is niet nodig.
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij
De bezoekers krijgen inforverschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook
matie van hulpverleners en
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten
van mensen die uit eigen
ervaring spreken. Bij elk
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via
café worden deze geïnterwww.facebook.com/velsertunnel.
viewd door onze vaste gespreksleider. Na dit gesprek
is er gelegenheid om vragen
te stellen. Er is een tafel met
brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden helete lezen.
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Het verkeer kan
dan door de Wijkertunnel rijden. Sommige mensen denken
dat het handig is om in plaats daarvan de Sluizenroute te
nemen, via de zeesluis bij IJmuiden. Maar is die wel geschikt? Het antwoord daarop is ondubbelzinnig: nee.
Behalve dan voor liefhebbers van filerijden.

Tunnelkwesties
Waarom is de sluizenroute
ongeschikt als omleidingsroute?

Geen dieet, maar gewoon
gezond leren eten
IJmuiden - EGA Nederland BV is al ruim 35 jaar
een begrip als het om gezonde voeding en verantwoord afslanken gaat.
Niet alleen ‘minder wegen’,
maar bewust worden van
een gezonde leefwijze, dat
is het motto.
EGA werkt niet met spectaculaire nieuwe rages, overgewaaid uit Amerika of met
geheimzinnige
recepten,
pillen of drankjes waarvan
men de herkomst moet raden. Zij leren u omgaan
met voedingswaarden van
producten voor normale
maaltijden, zodat u geen
honger hoeft te lijden en
toch uw overtollig gewicht
verliest. Met deze wetenswaardigheden en wat zelfdiscipline gaat u een gezonde toekomst tegemoet.
Oprichtster en directeur
van EGA Nederland, Annie
Disseldorp, woog ooit zelf
ruim 50 kg teveel en heeft
vanuit haar eigen ervaring
een cursus afslanken ontwikkeld. Uitsluitend op basis van dagelijks gezond
voedsel verloor zij haar
overtollige kilo’s. Het resultaat sprak voor zich: een
gezonder leven, een beter
uiterlijk en beslist niet onbelangrijk, méér zelfver-

trouwen. Inmiddels houdt
Annie Disseldorp zich al 35
jaar bezig met het begeleiden van mensen om van
hun overgewicht af te raken.
EGA heeft een uitgekiende eetwijzer ontwikkeld en
brengt tevens haar eigen
receptenboeken uit. De
EGA -afslankmethode is
veilig en volkomen verantwoord. Veel artsen en internisten bevelen de ‘EGA
-methode’ aan voor patiënten met voeding- en gewichtproblemen. De EGA
methode is niet alleen bedoeld voor mensen die willen afslanken, maar ook
voor hen die in gewicht
willen toenemen. In de afgelopen jaren heeft EGA
Nederland in samenwerking met huisartsen en dietisten een scala aan voedingsproducten
ontwikkeld.
Wilt u ook graag onder begeleiding, gezond en verantwoord afslanken? Kom
dan naar deze nieuwe cursus in IJmuiden en ervaar
zelf het verbluffende resultaat wat u kunt bereiken met het gebruik van de
E.G.A. Eetwijzer.
Meer weten? Bel 0624229511 (Petra Vis).

Haakse bochten
Wat maakt de sluizen tot zo’n slechte omleidingsroute? Eén
enkele blik op het sluizencomplex leert dat de weg over de
sluizen compleet ongeschikt is om veel verkeer te verwerken. Dit komt door de talrijke haakse bochten over de sluisdeuren. Auto’s moeten er noodgedwongen langzaam rijden.
En als er een zeeschip door de Zuidersluis vaart, dan staat
het wegverkeer stil. Scheepvaart heeft immers voorrang en
houdt geen rekening met de spits. De sluizenroute gebruiken is vragen om in de file aan te sluiten.
Omleidingsroute via Wijkertunnel
Verkeer dat normaal gesproken door de Velsertunnel rijdt,
wordt tijdens de renovatie omgeleid via de Wijkertunnel.
Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat weggebruikers deze route
goed kunnen gebruiken: er komen extra verbindingswegen
en in de Wijkertunnel komt een tijdelijke, extra rijstrook.
Fietsers
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel is de sluizenroute
voor automobilisten uitdrukkelijk af te raden. Maar voor de
sportieve forens en andere fietsers is de route tegen die
tijd – op dit moment vinden nog herstelwerkzaamheden
plaats – juist wel goed toegankelijk. Het fietspad is in 2015
opgeknapt.
Nieuwe zeesluis IJmuiden
Rijkswaterstaat heeft de planningen van de aanleg van een
nieuwe zeesluis in het sluizencomplex en de renovatie van
de Velsertunnel lang van te voren naast elkaar gelegd.
Voor het autoverkeer heeft het gelijktijdig uitvoeren van
deze projecten geen gevolgen. Zowel het wegverkeer als
de scheepvaart kan het sluizencomplex blijven gebruiken.
Wel verwacht Rijkswaterstaat dat er tijdens de aanleg van
de zeesluis korte stremmingen plaatsvinden, maar we doen
er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel?
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel,
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of
Twitter: @Velsertunnelrws.

4

3 maart 2016

Lezing over
‘De menselijke
computer’

Zaterdag 5 maart 20.00 uur

Crazy Old live in
IJmuidens Haventje

Zaterdag 5 maart wordt het
extra gezellig in Gastrobar
IJmuidens Haventje. Dan
speelt de bluesband Crazy
Old in combinatie met een
speciaal introductiemenu.
Liefhebbers van blues en
lekker eten kunnen twee
uur lang tapas proeven en
frisdrank, huiswijn en tapbier drinken voor 24,95 euro per persoon. Aanschuiven kan tussen 17.00 en

18.00 uur. Het optreden van
de bluesband Crazy Old begint om 20.00 uur. Reserveren is gewenst.
Gastrobar IJmuidens Haventje gaat regelmatig live
muziek brengen met artiesten uit de regio. Zaterdag 5
maart is de eerste keer.
IJmuidens Haventje, Halkade 29 in IJmuiden, 0255578556. Zie ook www.ijmuidenshaventje.nl.

Jimi Hendrix tribute
in het Thalia Theater
Op vrijdag 25 maart eert Thalia de meest flamboyante en
invloedrijke gitarist allertijden: Jimi Hendrix. De Amerikaan bracht een revolutie
in het gitaarspelen teweeg
door het gebruik van nieuwe akkoorden, feedback en
vernieuwende opnametechnieken. Hij overleed in 1970,
maar zijn muziek leeft nog altijd bij velen voort. Met de in
1996 opgerichte band ‘Are
You Experienced’ blijft de
geest van Hendrix in leven.
Bandleider en zanger-gitarist
John Campbell vertolkt op levensechte wijze zijn superheld met ijzersterke nummers
zoals: ‘Voodoo child’, ‘Purple
Haze’, ‘Hey Joe’ en ‘Foxy Lady’ en creëert zo opnieuw de
live-ervaring van zijn grote
held. Het concert begint om

21.00 uur. De toegang is 20
euro euro. In de voorverkoop
bij Hotel Augusta of via www.
thaliatheater.nl betalen muziekliefhebbers 15 euro.

Velsen-Zuid - De Kennemer Sociëteit voor heren
houdt op woensdag 9 maart
tijdens haar bijeenkomst
om 10.00 uur een lezing
over ‘De menselijke computer’. De lezing gaat in op
het leven van Willem Klein,
die zijn heel leven niets anders gedaan heeft dan rekenen. Hij was werkzaam aan
het Mathematisch Centrum
te Amsterdam en het CERN
in Genève. Tevens trad hij op
in verschillende radio- en TV
shows in binnen- en buitenland. Willem Klein was een
rekenwonder met de artiestennaam Willy Wortel. Soms
gebruikte hij ook de namen Pascal of Moos Optel.
Hij kreeg verschillende vermeldingen in het Guinness
Book of Records.
De toegangsprijs is 6 euro inclusief koffie. Aanmelden via kennemersocieteit@
gmail.com. Zie ook www.
kennemersocieteit.nl.

Koffieconcert
met Cigale en
VAO
Velsen-Zuid - Op zondag
6 maart kunt u komen genieten van twee bijzondere
gezelschappen: het Vocaal
dubbelkwartet Cigale en
het Velser Amusementsorkest (VAO). Zij treden om
12.30 uur voor u op in de
Engelmunduskerk te Velsen-Zuid onder auspiciën
van de Culturele Stichting
Velser gemeenschap. Het
al ruim 30 jaar bestaande
vocaal dubbelkwartet Cigale bevindt zich al jaren
aan de landelijke top van
de a-capella lichte muziek.
Vanouds wordt Cigale geroemd om haar fraaie samenklank. Een andere bijzonderheid van Cigale is
het uitvoeren van bijzondere nummers en arrangementen. Ook bij dit koffieconcert zal dat het geval
zijn. Onder leiding van muzikaal leider Sjoerd Janssen blijft Cigale u aangenaam verrassen. Het Velser
Amusementsorkest is een
kleine, maar wel goed uitgebalanceerde groep muzikanten. Hun repertoire
bestaat uit het spelen van
onder andere oldies, ballads en popmuziek. Toegang gratis. Zie ook www.
velsergemeenschap.nl.

OIG-IHD leeft met u mee
Velsen - OIG-IHD is een stichting met een doelstelling. Aan
deze stichting zijn ruim 100 vrijwilligers verbonden die voor
100 procent achter de doelstelling staan. Velen van u zijn bekend met de naam OIG-IHD,
maar bij zo velen zijn er nog
veel vraagtekens. De letters
OIG staan voor Ontspanning –
Invaliden - Gehandicapten. De
letters IHD staan voor Invaliden – Hulp – Dienst. De stichting voorziet in een grote sociale behoefte, voor lichamelijken geestelijk gehandicapten,
alleenstaanden en eenzame
nog zelfstandig wonende mensen alsmede ouderen wonende
in verzorgingshuizen. OIG-IHD
is er voor alle gezindten.
Om alle activiteiten van ontspanning en personenvervoer
te kunnen bekostigen heeft
de stichting een verkoopruimte waar een tiental vrijwilligers
twee of zelfs meerdere dagen
per week aan het werk zijn.
Dagelijks zijn er ook twee tot
drie vrijwilligers bezig met het
legen van containers met kleding en schoenen etc. die op
diverse plaatsen in de gemeente zijn geplaatst.
De opgehaalde goederen wor-

den afgeleverd in de verkoopruimte van OIG-IHD in Industriestraat 66 in IJmuiden (tegenover het voormalig visrestaurant van Gerard van Es).
Hier worden de goederen gesorteerd en ter verkoop aangeboden, wekelijks op woensdagochtend tussen negen en
twaalf uur.
Er is niet alleen veel kleding
maar regelmatig ook een heel
scala van tweedehands meubels zoals tafels, stoelen, banken, bedden, matrassen, radio’s, tv’s, muziekapparatuur,
lampen,
koffiezetapparaten,
wasmachines, boeken. Cd’s,
dvd’s, servicegoed, bestek,
glaswerk en nog veel meer.
Grote stukken zoals banken,
tafels, wasmachines, kasten
etc. kunnen tegen een geringe
vergoeding thuis worden bezorgd. De prijzen zijn uitermate laag, dat kunt u zelf ervaren
door een bezoek aan de winkel.
Bel voor informatie over goederen: 0255-522330, dat kan
op maandag-, dinsdag- en
woensdagmorgen. Of bel het
kantoor 0255-515133 van
OIG/IHD over vervoer of sociale activiteiten. Graag tot ziens.
(foto: Erik Baalbergen)

Aantal huurwoningen
regio wordt gewaarborgd
Regio – Gemeenten in ZuidKennemerland en de IJmond
werken samen aan het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016 tot en met 2020.
Begin februari is de gemeente Velsen al akkoord
gegaan met het voorgestelde Plan van Aanpak. Uitgangspunt van de provincie Noord-Holland is dat in
2020 voldoende woningen
zijn voor de inwoners van de
provincie, met een passende
kwaliteit en een aantrekkelijk woonmilieu. In het Plan
van Aanpak is opgenomen
dat de totale voorraad sociale huurwoningen in de regio
minimaal op het huidige niveau blijft en waar mogelijk
wordt uitgebreid. Omdat dit
een regionaal uitgangspunt
is, kan het zijn dat de situatie op lokaal niveau anders
is. Het gaat tenslotte om de
regionale resultaten. In Velsen zouden voldoende so-

ciale huurwoningen zijn. In
sommige andere gemeenten in de regio is een tekort
zodat men daar de voorraad wil uitbreiden. Door
de IJmondgemeenten wordt
gesteld dat de genoemde afspraak geen belemmering
mag vormen voor de ontwikkeling van de eigen voorraad
sociale huurwoningen bij
herstructurering. Daarmee
waarborgen de IJmondgemeenten hun eigen woningvoorraad sociale huurwoningen. Als alle partijen hebben
getekend voor het Plan van
Aanpak, wordt het plan verder ontwikkeld met het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP), waarin het Plan
van Aanpak verder wordt
uitgewerkt.
Op 24 maart krijgt de gemeenteraad van Velsen het
concept-RAP
gepresenteerd. Pas na de zomer wordt
er besloten over het RAP.
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Expositie in
Huis ter Hagen
Driehuis - Vanaf 6 maart is
in Huis ter Hagen, Lodewijk
van Deyssellaan 254, een expositie van schilderijen te bewonderen. De 72 tentoongestelde schilderijen zijn gecreeerd door Bea Versteege en
haar leerlingen. Bea geeft les
in aquarel, acryl, bister en gemengde technieken. De hobby van Bea is om in het vooren het najaar gezellige schilderbijeenkomsten te organiseren. De expositie is dagelijks te
bekijken van 9.00 tot 20.00 uur.
De opening van de expositie is
zondag 6 maart om 15.00 uur.

Regio - Alweer 25 jaar geleden kwam Ad Ketels als ambachtelijke jonge bakker vanuit Noord Brabant om in IJmuiden voor zichzelf te beginnen.
Op 4 maart 1991 opende hij
de deuren van de eerste twee
winkels aan het Willemsplein
en Cepheusstraat. Al vrij snel
kwam daar het filiaal Lange
Nieuwstraat bij, gevolgd door
de winkel in Velsen-Noord, en
nog later een filiaal in winkelcentrum Marsmanplein te
Haarlem en een in winkelcentrum Zeewijkpassage.
,,Met zes winkels en een kleine 50 medewerkers is het
hard werken’’, zegt Ad. ,,Maar
dat doen we met z’n allen. Elke dag opnieuw. Anders zou
het nooit gelukt zijn. Ik kan het
niet allemaal alleen. Zonder
al die medewerkers en zoveel
klanten en mijn partner Dees
natuurlijk was het nooit zo’n
succes geworden.’’
Inmiddels werkt de 22-jarige
zoon van Ad al een paar jaar
mee in de bakkerij dus dat belooft wat voor de toekomst.
Behalve de overbekende ech-

Velsen-Zuid – Landgoed
Waterland is al een aantal jaren bezig vergunning te verkrijgen voor een schuur en
een nieuwe toegangsweg
naar de schuur op het eigen
terrein. Daarvoor is het ook
nodig een aantal bomen te
kappen.
Omdat de plannen niet in het
bestemmingsplan passen is
een
omgevingsvergunning
nodig. Het college wil met de
nieuwste aanvraag de vergunning toekennen omdat is
betoogd dat het gaat om een
beheersschuur waar appara-

te Bossche Bollen waar er
meer dan 1 miljoen van zijn
verkocht zijn er natuurlijk ook
de dagelijks meer dan 70 verse broodsoorten, waarvan het
11-granenbrood het meest
bekend is. Vele honderden per
dag worden er van dit heerlijke meergranenbrood gebakken, en men komt zelfs van
omringende plaatsen om dit
brood bij Ad Ketels halen.
,,Met een 25-jarig jubileum
moet je wel flink uitpakken’’,
vindt Ad. ,,Onze trouwe klanten die het mogelijk hebben
gemaakt mogen het uiteraard
meevieren. Vandaar de speciale actie die geldt voor de hele week van 7 tot 12 maart: bij
elke echte Bossche Bol krijgt
u er een gratis. Bij elk 11-granenbrood krijgt u er ook een
gratis. Dus twee halen en
maar een betalen.’’
Voor dagelijks het beste brood
en heerlijk banket is Warme
Bakker Ad Ketels al 25 jaar
uw vertrouwde adres, en dat
hoopt hij nog lang te blijven.
Op de foto Ad Ketels met zijn
partner Dees van Berkom.

ten en paarden worden gestald die nodig zijn voor het
beheer van het landgoed. De
oppervlakte van de schuur,
de bouwhoogte en de goothoogte wijken af van de toegestane grootte en hoogtes.
Er zijn diverse zienswijzen tegen de aangekondigde plannen ingediend. Door de jaren
heen zijn de grootte van de
schuur en de hoogtes al diverse keren aangepast. Het
college stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan
met de laatste vergunningsaanvraag.

Voetbalstadion
veilig verklaard
Velsen-Zuid – Jaarlijks is
een veiligheidsverklaring nodig voor betaald voetbal organisatie Telstar. Zonder die verklaring krijgt Telstar geen licentie van de KNVB om te
spelen. Het gaat er vooral om
dat de veiligheid van bezoekers en spelers tijdens wedstrijden te waarborgen. Daarom is onlangs het stadion geinspecteerd door de gemeente Velsen. De daadwerkelijke
inspectie gebeurt door Bouwen Woningtoezicht van de gemeente, brandweer en politie en door Telstar zelf. Aangezien geen problemen werden
aangetroffen is de veiligheidsverklaring ondertekend door
de partijen en mag Telstar volgend seizoen weer lekker voetballen onder toeziend oog van
supporters en bezoekers.

Uitgeest wil uit
IJmond Werkt!
Regio – De gemeenteraad van
Uitgeest heeft er voor gekozen
zoveel mogelijk samen te werken met de gemeentes Bergen,
Castricum en Heiloo. Samen
met Uitgeest vormen zij de
BUCH-gemeenten. Daarom wil
Uitgeest uit de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
stappen. IJmond Werkt! verricht voor de IJmondgemeente de dienstverlening rondom
arbeidsintegratie en meer. De
gemeente Velsen heeft aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt en dat Uitgeest te maken kan krijgen met financiële gevolgen als zij de afspraken niet nakomt. Er is nog nader onderzoek nodig naar die
gevolgen voor Velsen akkoord
kan gaan met uittreding uit
IJmond Werkt!

Provincie betaalt mee
aan sluisinformatiepunt
IJmuiden - Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland
willen 7 ton investeren in
het Sluis- en Haveninformatiepunt (SHIP) in IJmuiden.
Vanuit dit informatiecentrum
is het mogelijk om de bouw
van de nieuwe grote zeesluis
te volgen.
,,We willen de nieuwe sluis,
de havens en het Noordzeekanaalgebied graag meer
voor het voetlicht brengen,
net als alle ontwikkelingen en
mogelijkheden die hier zijn
op het gebied van duurzaamheid, innovatie en werken in
de haven”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Elisabeth Post. ,,SHIP biedt daar
een uitgelezen kans voor.”
Beoogde locatie is het afgebrande restaurant ten noorden van de Noordersluis. Het
nieuwe
informatiecentrum
komt er voor een periode van

5 jaar ingericht als informatiecentrum. De totale kosten
bedragen 3,2 miljoen euro.
De gemeenten rondom het
Noordzeekanaal, havenbeheerders,
Rijkswaterstaat
en de provincie hebben gezamenlijk het initiatief voor
SHIP genomen. Alle partijen
spannen zich in om de financiering rond te krijgen. Daarnaast worden bedrijven uitgenodigd om te participeren.
Naar verwachting nemen
Provinciale Staten in april
een besluit over de provinciale bijdrage.
Als de financiering rond is,
gaat de provincie in samenwerking met alle betrokken
partijen aan de slag met de
realisatie hiervan. Naar verwachting kan SHIP in oktober haar deuren openen.
(beeld: Provincie Noord-Holland)

ING-campagne helpt
Voedselbank vooruit
Velsen - ING Nederland
heeft onder de naam ‘Help
Nederland vooruit’ een fonds
in het leven geroepen om
organisaties die actief zijn
mensen vooruit te helpen
een steuntje in de rug te geven. Het fonds heeft als missie burgers en organisaties
vooruit te helpen die het initiatief nemen Nederland sterker te maken.
Voedselbank Velsen heeft
zich aangemeld met als resultaat dat zij in deze regio
één van de 5 organisaties zijn
die genomineerd zijn. Alleen
al de nominatie levert een
donatie op van 1.000 euro
en dat kan oplopen tot 5.000
euro. Het hoogste bedrag
kan alleen gehaald worden
als er zoveel mogelijk op de
voedselbank wordt gestemd.
Het is daarom van het allergrootste belang dat iedereen

die de Voedselbank Velsen
een warm hart toedraagt te
stemmen.
Stemmen kan tot 11 maart.
Op de website www.voedselbankvelsen.nl staat aangegeven hoe een stem kan worden uitgebracht. Voedselbank Velsen wil met de donatie de klantvriendelijkheid
verbeteren door meer keuzemogelijkheden te bieden bij
het uitdelen van voedselpakketten. Daarnaast wil Voedselbank Velsen door het vervaardigen van een folder bij
mensen meer bekendheid
creëren die nog geen klant
zijn, maar daarvoor wel in
aanmerking komen. De folders zullen door geheel Velsen verspreid worden via diverse hulpverlenende instanties in de regio.
Voedselbank Velsen dankt u
hartelijk voor uw stem!
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Donderdag
3 maart

Buitenplaats
Beeckestijn: Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Stadsschouwburg Velsen:
‘The Key of life’ met o.a. Sabrina Starke. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: André Manuel met ‘Het geval Apart’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
4 maart

Buitenplaats
Beeckestijn: Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Donateursconcert in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Lady in
the Van’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
5 maart

Sportvereniging Olympia
organiseert een sportinstuif
voor knderen tussen de 6 en
12 jaar in de gymzaal van de
Brede School, Wijckeroogzaal in Velsen-Noord. Van
10.00 tot 12.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn: Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-

gang 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:
Buurman & Buurman. Aanvang 14.00 en 16.00 uur.
Bingo bij speeltuin De Veilige Haven. Aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Creed’.
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
6 maart

Grote rommelmarkt in
sporthal IJmuiden Oost, Tiberiusplein 6 IJmuiden. Van
09.00 tot 15.00 uur.
Forteiland IJmuiden geopend voor publiek. Afvaartom 10.45, 12.45 en 15.10
uur vanaf Kop van de Haven.
Buitenplaats
Beeckestijn: Jubileumtentoonstelling Bloemendaalse Kunstkring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Lezing’. Beeldhouwwerk, fotografie en schilderijen. Open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4,-.
Koffieconcert met dubbelkwartet Cigale en Velser
Amusementsorkest in deEngelmunduskerk in VelsenZuid. Aanvang 12.30 uur.
Toegang 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’.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Toverbos’, vanaf 3 jaar. Toverknutselen van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden: De Grote Broer En Zus Show. Aanvang 14.00 en 16.00 uur.
Winterwandeling Een Zee
van Staal bij Wijk aan Zee.
Verzamelen 14.00 uur bij ingang park, Reyndersweg.
Toegang gratis.
Verhaallezing ‘Recepten in
de puree te raken’ bij Carmen de Haan in het St. Rap-

haëlkerkje, Popellaan 1
Bloemendaal. Van 14.00 tot
16.00 uur.
Twee pianorecitals in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Opening expositie van Bea
Versteege en haar leeringen in Huis ter Hagen, Lod.
van Dyssellaan 254 Driehuis.
Aanvang 15.00 uur. De expositie is dagelijks te bezichtigen van 09.00 tot 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen: Willem Ruis de musical.
Aanvang 16.00 uur.
DJ John bij Café Bartje, Hoofdstraat SantpoortNoord. Aanvang 17.00 uur.
Toegang gratis.
Dansavond voor 50+ in
Zalencentrum
Velserduin,
Velserduinplein 3-5 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur. Live
muziek en lekkere hapjes.
Toegang 7,-.

Maandag
7 maart

Ruilbeurs voor legpuzzels in wijkcentrum Zeewijk
in IJmuiden. Van 10.00 tot
11.00 uur.
Postzegelavond bij Postzegelvereniging IJmuiden in
De Bolder, Bloemstraat 124
IJmuiden. Aanvang circa
19.45 uur.

Dinsdag
8 maart

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek van IJmuiden. Onderwerp ‘Dementie
en huisarts’. Ontvangst vanaf
19.00 uur, programma start
om 19.30 uur en eindigt rond
21.00 uur.
Lezing over bijenstand Mellona in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg
201 Santpoort-Zuid. Van
20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Sterrenregen voor ontroerend eerbetoon aan Herman
Brood. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Big
Short’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
9 maart

OIG
winkeltje,
Industriestraat 66 in IJmuiden.
Geopend van 09.00 tot 12.00
uur. Verkoop van kleding en
huisraad.
Lezing over ‘De menselijke
computer’ bij de Kennemer
Sociëteit. Aanvang 10.00 uur.
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’.
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.

Donderdag
10 maart

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur. Thema:
‘Verandering in de zorg/belasting regelgeving’.
Introductie-avond bij Odd
Fellows, Stationsweg 95 in
Velsen-Zuid. Aanvang 19.30
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Micha Wertheim. Aanvang
20.15 uur.

‘Explosief’
nieuws:
rtvseaport.nl

Poging
doodslag
Velsen - Maandag heeft er
omstreeks 14.00 uur op de
Amsterdamseweg naar aanleiding van een verkeersconflict een bedreiging/poging
doodslag
plaatsgevonden.
Hierbij waren een vrachtwagen en een personenauto betrokken. De politie komt graag
in contact met mensen die
hier getuige van zijn geweest:
0900-8844. Vermeld hierbij registratienummer: 2016046702.

Busreis naar
Sauerland
Velsen - Op veler verzoek
heeft Senioren Vereniging Velsen weer een busreis georganiseerd naar Sauerland, Duitsland. Velen kennen deze reis
als de klaverjasreis, maar ook
niet-klaverjassers kunnen deelnemen. De vertrekdatum is 21
maart. De terugreis vindt plaats
op vrijdag 25 maart. Verblijfplaats is Hotel Bilstein in Bilstein, Sauerland. Verblijf is op
basis van all-inclusive, inclusief vrij drinken van 17.00-24.00
uur. Deelname kost 335 euro
per persoon. Leden van Senioren Vereniging Velsen krijgen
5 procent korting. U kunt zich
aanmelden tot 10 maart uiterlijk, bij mevrouw Minke Uytendaal, via 023-7522153 of e-mail:
minkepiet@gmail.com. Wacht
u niet te lang, er is veel belangstelling.

Hulpdiensten via groene
berm Santpoortse Dreef
Santpoort-Noord – Als er
een file staat tussen de afslag N208 en de rotonde Hagelingerweg/ Santpoortse
Dreef blijken nood- en hulpdiensten met haast vaker gebruik te maken van de groene berm op de Santpoortse Dreef tussen Velserbroek
en Santpoort. VVD Velsen
maakt zich hier zorgen over
en vroeg het college of het
mogelijk is de groene berm
te voorzien van een verharding zodat hulpdiensten niet
vast komen te zitten.
Tijdens de herinrichting van
de rotonde kwamen diverse inspraakreacties over de
bereikbaarheid en veiligheid
van hulpdiensten tijdens calamiteiten. De nieuwe opvanglichtinstallatie (bedoeld
voor het openbaar vervoer)
geven ook prioriteit aan hulpdiensten die zijn uitgevoer

met een korte afstand radio (KAR). Het college voorziet dan ook geen problemen
voor de doorstroming van
hulpdiensten, zelfs als zij bij
nood gebruik moeten maken
van de middenberm. Het college is (nog) niet van plan om
de middenberm te verharden,
ook omdat zij geen signaal
hierover hebben ontvangen
van de hulpdiensten. Het is
ze bekend dat hulpdiensten
af en toe gebruik maken van
de groene berm. Maar ze willen het groene beeld van die
berm niet verstoren. Bovendien zou een verharding kunnen leiden tot ongewenst gebruik van anderen dan hulpdiensten. Wel hebben zij toegezegd het vraagstuk te bespreken met de hulpdiensten. Dit zou eventueel kunnen leiden tot aanpassingen
aan de huidige situatie.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende wedstrijd: vrijdag 4 maart 20.00 uur Telstar - VVV Venlo

Aanvaller Telstar uitgeroepen tot beste Jupiler League-speler van derde periode

Tarik Tissoudali wint Bronzen Stier
Tarik Tissoudali is uitgeroepen tot winnaar van
de Bronzen Stier. De aanvaller van Telstar ontvangt
de prijs voor beste speler
van Jupiler League vrijdagavond
voorafgaand
aan de wedstrijd FC Eindhoven-Telstar.
Tissoudali (22) geldt dit seizoen als de revelatie van Telstar. Mede door zijn 13 treffers zijn de Witte Leeuwen
volop in de race voor het behalen van de play-offs. Hij
werd zowel door de aanvoerders en trainers in de
Jupiler League als het publiek verkozen tot beste speler van de derde periode. Daarmee liet hij Ralf
Seuntjens (VVV-Venlo), Paco van Moorsel (Sparta Rotterdam) en Jinty Caenepeel
(FC Eindhoven) achter zich.

Telstar is ongelooflijk trots
op de prestatie van de aanvaller. ,,Net als het team is
Tarik bezig aan een goede reeks wedstrijden”, aldus
trainer Michel Vonk. ,,Deze
uitverkiezing is een mooie
beloning voor de energie die
hij er in stopt om te presteren zoals hij nu doet. Hij kan
alleen nog maar beter worden en wij hopen nog lang
van hem te mogen genieten.”
De winnaars van de Bronzen Stier in de categorieen beste speler, beste talent
en beste trainer per periode zijn automatisch genomineerd voor de Gouden Stier.
Deze hoofdprijzen worden
aan het einde van het seizoen uitgereikt tijdens het
jaarlijkse Gouden Stier-gala
van de Jupiler League. (foto:
ProShots)

‘The Iceman’ bezoekt training Witte Leeuwen

IJskoude voorbereiding op de wedstrijd
‘Oeh, ah’ klonk gister door
de gangen van het Rabobank
IJmond Stadion. Wim Hof, alias The Iceman, zorgde voor
mooie taferelen. Spelers pepten zich op omdat zij ook wisten wat hen te wachten stond:
het ijsbad. De spelers en de
technische staf gingen allen
de uitdaging aan en toonden
zich ware strijders in het ijsbad.

normaal geen controle over hebben. Met uitzondering van Wim
Hof.

Zo stond Wim Hof maar liefst 1
uur en 53 minuten in een bak
met ijsklonten en behield hij een
lichaamstemperatuur van 37 graden, waar de lichaamstemperatuur van een ongetraind persoon levensgevaarlijke waarden
zou aannemen. Wetenschappers
over de hele wereld willen de
Wim Hof heeft zichzelf geleerd vinger leggen op de uitzonderlijhoe hij controle kan krijgen over ke prestaties van Wim Hof.
zijn hartslag, ademhaling en
bloedcirculatie. Dit wordt alle- Vrijdag zal blijken of de ijskoude
maal geregeld door het autono- voorbereiding Telstar goed heeft
me zenuwstelsel, waar mensen gedaan. (foto: Telstar)

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
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Meer waarde
uit afval

Velsen – De gemeente Velsen werkt met afvalcentrale en -ophaaldienst HVC hard
samen om de afval te verminderen en meer afval te hergebruiken. Er zijn verschillende campagnes en projecten.
Een daarvan is de 100-100-100
campagne, waarbij 100 huishoudens uitgedaagd worden
100 dagen 100 procent eigen
huisvuil te scheiden.
Daarnaast gaan twee wijken
in Velsen aan de slag met het
project Meer waarde uit afval.
Het gaat om bewoners van 450
laagbouw woningen in Santpoort-Noord en bewoners van
900 woningen in de Botenbuurt in Velserbroek. Er wordt
begonnen met bijeenkomsten
over het gescheiden inzamelen. In Santpoort wil met kijken
wat de effecten zijn van het afvalscheiden met vier minicontainers aan huis. In Velserbroek
wil men bekijken hoe het gaat
met drie minicontainers aan
huis en het restafval naar verzamelcontainers in de buurt.

Diefstal motor
IJmuiden - Tussen woensdag 24 februari 14.00 uur en
donderdag 25 februari 08.30
uur is er vanaf de Koningin
Wilhelminakade in IJmuiden
een oranje motor, merk KTM,
type 520 EXC, beginnend met
het kenteken MD-JR-.. gestolen. Heeft u iets gezien of
gehoord dat met deze diefstal te maken kan hebben?
Meld dit dan via 0900-8844
bij de politie in Velsen. Of
meld dit via Meld Misdaad
Anoniem: 0800-7000.
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Velsen in de race voor
Haarlemmerliede &
Spaarnwoude

IJmuiden - Traditiegetrouw
brengt C.O.V. IJmuiden de Matthäus Passion van J.S. Bach in
de week voor de viering van Pasen en wel op vrijdag 18 maart
in de vertrouwde Nieuwe Kerk
aan Kanaalstraat 250 in IJmuiden.
Dit op muziek gezette lijdensverhaal van Christus is voor steeds
meer mensen niet weg te denken in de beleving van het paasfeest. Telkens weer worden we
geconfronteerd met een herbezinning op de betekenis van het
leven en op de indrukwekkende
rol, die Christus daarin heeft gespeeld of nog steeds speelt.
De vaste bezoekers van dit geniale muziekstuk leven vooral toe
naar een aantal fragmenten van
eeuwige schoonheid en emotie,
zoals het openingskoor ‘Kommt
ihr Töchter, helft mir klagen’ en
‘Sind Blitze, sind Donner’, de aria
voor alt ‘Erbarme Dich’ en natuurlijk het prachtige slotkoor
‘Wir setzen uns mit tränen nieder’. Maar eigenlijk zijn er teveel
mooie aria’s en koorstukken
om op te noemen, de Matthäus

moet je ondergaan. Dit jaar zal,
net als vorig jaar, de uitvoering
met authentieke instrumenten
worden uitgevoerd.
Aan dit concert wordt medewerking verleend door: Nienke Oostenrijk – sopraan; Annelies v.d. Vlies – alt; Jan-Willem Schaafsma – tenor(aria’s);
Rick Zwart – bas(aria’s); Vincent
Lesage – evangelist; Pieter Hendriks– Christuspartij; Vocal Twist
– coro in ripiene en tenslotte Barokensemble Eik en Linde – orkest. Het geheel staat onder leiding van Piet Hulsbos.
De kerk aan de Kanaalstraat
gaat open om 18.45 uur Het
concert begint stipt om 19.30
uur. De toegangsprijs bedraagt
30 euro, voor jongeren tot en
met 16 jaar 15 euro, inclusief
consumptie. Voorverkoop ten
zuiden van het Noordzeekanaal bij Tineke Zwanenburg via
0255-525693 en ten noorden
van het kanaal bij Joke Spruit via
0251-211612, via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl. Zie
ook www.cov-ijmuiden.nl. (foto:
Afke Spaargaren)

Regio – De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
is op zoek naar een fusiepartner. Tot deze gemeente behoren de kernen Spaarndam
en Halfweg, Penningsveer,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude met totaal 5.000 inwoners. Velsen is een van de zes
gemeenten die in de race zijn
voor een fusie. Juist de overeenkomst met de verschillende kernen in Velsen zou voor
Haarlemmerliede & Spaarnwoude een goede motivering zijn om Velsen als fusiepartner te kiezen. Velsen
ziet groot voordeel in de fusie vanwege de groene buffer die deze gemeente vormt
tussen Haarlem en Amsterdam.
,,Geografisch gezien en met
Recreatieschap
Spaarnwoude in ons midden hebben wij veel overeenkomsten’’, aldus wethouder Annet
Baerveldt.,,Ook het Noordzeekanaal verbindt onze gemeenten.’’
Via zogenaamde ‘position
papers’ doen deelnemende
gemeenten een gooi naar de
fusie met Haarlemmerliede.
,,Wij beloven geen gouden
bergen’’, zegt Baerveldt hierover. ,,Wel kunnen wij een
goede kwaliteit bieden op het
gebied van beleid en het behoud van de diverse kernen,
net zoals wij in Velsen doen.’’
In de position paper noemt
Velsen de Visie op Velsen als
toekomstperspectief die is

ontstaan door de inzet van
inwoners, organisaties en
bedrijven. In deze visie staat
de veelzijdigheid en diversiteit van de zeven Velsense kernen centraal. Elke kern
heeft eigen voorzieningen,
iets waar de gemeente Haarlemmerliede ook belang aan
hecht. Ook qua bedrijvigheid
zou Velsen mooi aansluiten.
Velsen heeft nooit bezwaar
gemaakt tegen de ontwikkeling van Sugar City, waar nu
een outletcentrum wordt gepland.
De IJmondiale samenwerking
met Beverwijk en Heemskerk
wordt niet als bezwaar gezien
voor een fusie. Velsen ziet de
aansluiting met Haarlemmerliede als een kans de diversiteit te vergroten, evenals de
positie in de Metropoolregio
Amsterdam en de samenwerking in het Noordzeekanaalgebied. Volgens het college van Velsen maakt onze gemeente een zeer goede kans op een fusie met de
gemeente
Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Deze gemeente kiest in maart twee
samenwerkingspartners om
verder mee te onderhandelen. In mei spreekt Haarlemmerliede haar voorkeur voor
een partner uit. Uiteraard zal
ook de gemeenteraad van
Velsen moeten beslissen over
een eventuele fusie. Haarlemmerliede & Spaarnwoude
wil dat de fusie per 1 januari
2019 rond is.

Introductie-avond bij Odd Fellows
Velsen-Zuid - Voor degenen die altijd al hebben willen weten wat de Odd Fellows
zoal doen op een logeavond
is er nu de mogelijkheid om
dit zelf mee te maken. En wel
op donderdag 10 maart vanaf
19.30 uur in het gebouw van
de Odd Fellows aan Stationsweg 95 in Velsen-Zuid. U en
ook uw partner zijn van harte welkom.
De ontvangst is die avond
vanaf 19.30 uur. U wordt ontvangen door leden van de
IJmondloge en Duinroosloge. Na de eerste kennismaking onder het genot van een
kop koffie of thee zullen de
Odd Fellows zich voorstellen,
onder andere met een stukje geschiedenis. Zoals ook tijdens een logeavond voor leden gebruikelijk is, gaat men

na de koffie naar boven, naar
de ontmoetingsruimte, waar
in alle rust naar wat muziek,
tekst en uitleg kan luisteren. Na afloop van deze zitting kan in de recreatieruimte beneden worden genoten
van een drankje en hapje en
is er alle gelegenheid om vragen te stellen.
De vorige introductieavond
was op 26 november 2015.
Er was toen voldoende belangstelling en de sfeer beviel blijkbaar zo goed dat zich
toen weer een aantal mensen
hebben aangemeld, hoewel
de avond geheel vrijblijvend
toegankelijk is.
Met deze introductieavonden
wil Odd Fellows mensen bereiken, waarvan zij menen dat
die de extra factor bezitten,
die hen tot een geschikt Odd

Fellow zou kunnen maken,
zoals levenservaring, leergierigheid, inhoud en persoonlijkheid. Mensen dus, die hun
nieuws- en leergierigheid willen bevredigen, zich persoonlijk willen ontplooien en willen deelnemen aan gezelligheid in een vriendenclub. Zij
willen hun vereniging laten
groeien door verjonging en
vernieuwing, met mensen die
een nieuwe uitdaging niet uit
de weg gaan. Zo hoopt Odd
Fellows mee te werken aan
een betere samenleving.
Alle inwoners van de IJmond
en Zuid-Kennemerland zijn
van harte welkom. U kunt
parkeren op de hoek Stationsweg/Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid. Graag
tijdig aanmelden via: de heer
H. Bouma, 06-53698497, e-

mail: info@ind-part.com; de
heer G. Stet, 06-5337.8768, email: gerard@jobjoost.nl; de
heer B. Wellink, 0251-228268,
e-mail: bwellink@zonnet.nl
of de heer A. Koehorst, 023-

5390240, e-mail: 40ijmond@
oddfellows.nl. Of u kunt een
bericht sturen naar Stationsweg 95, 1981 BB Velsen-Zuid.
Zie ook: www.oddfellows-velsen.nl.
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Grote
rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 6 maart
wordt van 09.00 tot 15.00 uur
in sporthal IJmuiden Oost
een grote rommelmarkt georganiseerd. De toegang bedraagt 2 euro per persoon,
kinderen hebben gratis toegang. Men vindt sporthal
IJmuiden Oost aan het Tiberiusplein 6 (naast het politiebureau).

Filmpremière ‘Horen,
Zien en Melden’

IJmuiden - Vorige week
werden in het Witte Theater
negen nieuwe filmpjes getoond in het kader van het
vorig jaar door de gemeente
Velsen gestarte programma
‘Horen, Zien en Melden’.
Dat gebeurde in aanwezigheid van loco-burgemeester A. Koopmanschap, wethouder R. te Beest en politiechef M.Putman.
De negen korte filmpjes
zijn gemaakt door de afdeling Mediatechniek en het
Haarlem College met onder
meer onderwerpen als: woninginbraak, hengelen, flipperen en diefstal uit auto’s.
De filmpjes zullen na deze
première worden gebruikt
om Facebookteksten te illustreren maar zullen ook
op YouTube te zien zijn.
De filmcrew van het Haarlem College weet, in nauwe
samenwerking met de politie, in de negen filmfragmenten duidelijk het belang over te brengen om
ramen en deuren, ook bij
korte afwezigheid, goed te
sluiten. Ook een ladder in
de achtertuin blijkt een geliefd stuk gereedschap voor
inbrekers.
In de filmpjes komt ook

duidelijk het belang naar
voren van de oplettende
burger die, op het moment
dat er sprake is van bijvoorbeeld inbraak of van verdachte handelingen, de politie op de hoogte brengt.
Martijn Putman benadrukte in zijn toelichting het belang om in dit soort situaties het alarmnummer 112
te bellen.
,,Zo’n alarmmelding stelt
ons in staat om snel aanwezig te zijn en, zo mogelijk, de criminelen op heterdaad
te
betrappen.
Het afgelopen jaar konden we op deze manier
al 17 verdachten aanhouden. Ook is relevante informatie over de dader(s) bij
zo’n melding van groot belang: signalement (groot of
klein),kleding, wat valt op
(bijvoorbeeld witte schoenen) zijn zaken die de politieagenten enorm helpen
op hun zoektocht.’’
Op www.facebook.com/horenzienmelden, maar ook
op Twitter orden door de
politie in dit kader alle meldingen van pogingen tot
inbraak en van verdachte
omstandigheden geplaatst.
(foto: Joop Waaijenberg)

Anti-discriminatiebeleid aangescherpt
Velsen – De gemeente Velsen heeft haar beleid rond
discriminatie, polarisatie en
radicalisering aangescherpt.
Op nationaal en internationaal niveau is hier veel aandacht voor.
Het ministerie voor Veiligheid
en Justitie vindt dat gemeenten hierover de regie zouden moeten voeren omdat
zij het dichtst bij de inwoners

staan. Met name preventie,
het voorkomen, het signaleren en eventuele nazorg is
een taak die aan gemeenten
wordt toegedicht. In de gemeente Velsen maakt men
hier maatwerk van. De gemeente Velsen heeft nu vastgelegd met welke partners
wordt samengewerkt en volgens welke structuren wordt
gewerkt.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Velsen
ruimt op
Velsen – Niet alleen bij winkels, ook bij de gemeente Velsen is het tijd voor een
grote opruiming. Al sinds
2012 is men bezig bepaalde voorwerpen en stukken
met culturele of historische
waarde een nieuwe plek te
geven. Veel artikelen gingen
naar het Noord Hollands archief, maar ook gingen bepaalde stukken naar musea,
organisaties of verenigingen.
Nu resten er nog 12 artikelen
met enige waarde die mogen
worden weg gegeven aan organisaties of mensen die er
belang in stellen. Als er geen
belangstelling voor is worden ze vernietigd. Het gaat
bijvoorbeeld om een oorkonde en een gevelsteen van
de eerste steenlegging van
de voormalige Don Boscoschool uit 1956, lichtfakkels
van Brandweer Velsen, verschillende gedenkplaten en
meer. De gemeente Velsen
gaat in de plaatselijke media
een oproep doen voor nieuwe eigenaren.

Rommelmarkt
in Polderhuis
Velserbroek - Zondag 20
maart van 09.00 tot 15.00
uur is er weer een gezellige,
overdekte, rommelmarkt in
sporthal Het Polderhuis aan
het Vestingplein 58. Er wordt
weer van alles te koop aangeboden op de vele kramen.
Het belooft weer een leuke
en gezellige markt te worden. Er is voldoende, gratis,
parkeergelegenheid en het
Polderhuis is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Ook is de gezellige kantine de gehele dag geopend.
De toegang bedraagt 2 euro, kinderen tot en met 6 jaar
hebben gratis toegang. Voor
het huren van een kraam kan
men bellen met telefoonnummer 023-5374218 of 0613213704.

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.
Na de opening van het
Noordzeekanaal in 1876
maakte IJmuiden een onstuimige groei door. Tegen
het einde van de negentiende eeuw lag de ontwikkeling
van IJmuiden in handen van
de Maatschappij IJmuiden,
die grond verkocht en straten en pleinen liet aanleggen.
Ook de samenleving groeide, zij het op een iets minder
geordende manier. In 1891
werd de vereniging IJmuidens Belang opgericht. Een
doel was het bevorderen van
de samenleving door allerlei
initiatieven, zoals het stimuleren van het verenigingsleven.
De vereniging probeerde de
naam IJmuiden naar buiten
toe een goede klank te geven, wat hard nodig was…
Jarenlang heeft IJmuidens
Belang bij de Maatschappij IJmuiden gepleit voor de
aanleg van een eigen begraafplaats voor IJmuiden.
Uiteindelijk kocht de Maatschappij een stuk grond van
Jan Braam in de zuidpunt van
de Breesaap, aan de voet van
de Moerberg, en liet de bomen rooien en de grond egaliseren. In 1896 werd de dodenakker geopend en von-

den er al 48 teraardebestellingen plaats. Opzichter en
doodgraver werd Jan Braam,
die in een houten huisje
naast de begraafplaats ging
wonen. Aanvankelijk lag de
begraafplaats buiten IJmuiden. Een begrafenisstoet uit
IJmuiden moest zich een
weg banen door de geul en
over de spoorrails. De hellingen werden begaanbaar gemaakt met platgetrapte vismanden en de rails werden
gepasseerd over dikke planken. Vaak hadden de paarden van de lijkwagen moeite om de helling weer op te
gaan. De dominee werd dan
vooruitgestuurd. Buiten zijn
gehoorsafstand werden de
paarden aangespoord met
voor domineesoren ongeschikte taal.
Een gedeelte van de begraafplaats is in gebruik voor de
graven van Oud-katholieken. Tijdens de eerste wereldoorlog zijn er Duitse mariniers begraven. Ook bevindt
er zich het graf van verzetsstrijder Jan Bonekamp.
In latere jaren werd de Westerbegraafplaats
omsloten door ‘nieuw’ IJmuiden
en werd een omheining geplaatst. De hoofdingang is
verplaatst van de Fultonstraat
naar de Havenkade, waar de
muur werd vervangen door
een hek. Vanaf de begraafplaats biedt het toegangshek
de bezoeker een blik op het
voormalige woon- en werkgebied van velen die er begraven liggen.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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DCIJ-nieuws

Bingo- en
loterijavond
IJmuiden - Zaterdag 5 maart
wordt de bingo- en loterijavond weer georganiseerd
in speeltuin De Veilige haven
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Er zijn weer leuke
prijzen te winnen. Wie woonachtig is in ijmuiden en geen
vervoer heeft kan contact opnemen met telefoonnummer
06-28900999 of 0255-518077,
dan wordt met opgehaald
en na afloop weer thuis gebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin
om weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige
bezoekers van de speeltuin.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 12
maart wordt er bij buurtcentrum de Dwarsligger weer
een rommelmarkt gehouden.
Bezoekers zijn welkom van
09.00 tot 13.00 uur. Wilt u een
tafeltje reserveren, dan verzoeken we u vanaf maandag
7 maart te bellen met Gerda
Broek (0255-522782) S.v.p.
bellen na 9.30 uur!

Opfrisbeurt
strand
Noordpier
Velsen-Noord – Het college van Velsen heeft een bedrag van 250.000 euro begroot voor twee investeringen rond het strand bij de
Noordpier. Het gaat dan om
het opknappen van de rommelige ruimte achter de paviljoens. Ook wordt de wens
van de ondernemers gehonoreerd voor een nieuwe
strandopgang vanaf de parkeerplaats aan de Reyndersweg. Dat heeft dan ook als
voordeel dat leveranciers en
voetgangers niet meer gebruik hoeven te maken van
hetzelfde pad. Dat komt de
veiligheid voor strandbezoekers zeker ten goede en ook
wordt het strand dan beter bereikbaar. Inmiddels is
samen met betrokken partijen de plaats van de extra strandopgang bepaald.
Het plan is samen met ondernemers, Rijkswaterstaat
en het Hoogheemraadschap
gemaakt. De investeringen
passen prima bij het thema
Rauw aan Zee. Met dit thema
wil men de unieke sfeer op
en rond de Velsense stranden
duidelijker uitstralen om toeristen en dagjesmensen aan
te trekken.

Nipte nederlaag
in laatste ronde

Acrobatiek op de golven
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuseum organiseert iedere twee maanden een filmen verhalenmiddag. Op zaterdagmiddag 12 maart is de
eerstvolgende middag met
als onderwerp ‘Loodsboten
en tenders’. Aanvang 13.30
uur.
Vanaf het leugenaarsbankje zullen in het museumcafé weer verhalen worden verteld, dit keer over het werk
op loodsboten en tenders.
De verhalen worden verteld door oud medewerkers
van het loodswezen. De film
gaat over het dagelijks werk
dat bij weer of geen weer en
bij nacht en ontij door loodsboten, tenders en helikopters
wordt verricht. Jaarlijks navigeren loodsen zo’n honderdduizend schepen de Nederlandse havens in of uit. Schepen vanaf 90 meter lengte en
schepen met gevaarlijke la-

ding zijn verplicht een loods
aan boord te nemen. Het is
belangrijk dat een loods vlot
en veilig aan en van boord
kan gaan. Ook als het mistig
is of bij hoge golven tot 2,5
meter.
Aanleiding voor het onderwerp van deze middag is de
overhandiging van een model van de Lacerta tender
door Johan van der Laan,
voorzitter van het Loodswezen Amsterdam-IJmond, aan
Cor Oudendijk, voorzitter van
het museum. Dit model is
vervaardigd door Arthur van
de Graaf.
De entree voor deze verhalen- en filmmiddag wordt gesponsord door het Nederlands Loodswezen en is gratis. Het maximaal aantal deelnemers in de filmzaal is 100
personen, dus kom op tijd.
Zie ook www.zeehavenmuseum.nl.

Woningoverval:
getuigen gezocht
IJmuiden - Het overvallenteam heeft een onderzoek ingesteld naar een woningoverval die woensdagochtend plaatsvond in een
woning aan de Orionweg.
Bij een 37-jarige bewoonster
werd woensdagochtend rond
09.00 uur aan de voordeur
geklopt en toen de vrouw
opendeed, stormden twee
mannen de woning binnen.
Zij bedreigden de vrouw met
een wapen en gingen er met
de buit vandoor. De vrouw
raakte lichtgewond, maar
hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.
De afdeling Forensische opsporing heeft een technisch
onderzoek in de woning verricht en de rechercheurs van
het overvallenteam hebben
een onderzoek ingesteld en
zijn op zoek naar mensen die
mogelijk iets verdachts hebben gezien woensdagoch-

tend, dat te maken kan hebben met deze woningoverval.
Van één van de daders is een
goed signalement bekend:
Signalement dader 1: dik gezicht, sprak goed nederlands,
ongeveer 1.80 meter lang,
lichte kleur ogen, onbekende
huidskleur, leeftijd tussen de
18-28 jaar.
Signalement dader 2: sprak
Nederlands met een buitenlands accent.
Heeft u vorige week woensdagochtend iets verdachts
gezien op de Orionweg of in
de directe omgeving, dat te
maken kan hebben met deze overval? Belt u dan s.v.p.
met de rechercheurs van het
overvallenteam via telefoonnummer: 0900-8844. Liever
anoniem? Bel dan met Meld
Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of
doe online melding via de
link MisdaadAnoniem.

IJmuiden - In de laatste ronde van de nationale competitie moest DCIJ aantreden
tegen de kampioenskandidaat Excelsior uit Den Bosch.
Het IJmuidense tiental dat
met twee invallers afreisde
naar de Brabantse hoofdstad
slaagde er zowaar in de wedstrijd ongekend spannend te
houden. Na regelmatige nederlagen van Stella van Buuren en invaller Jack van Buuren zag het er met de kansen
van DCIJ niet goed uit. Maar
na goede remises van Harry
van de Vossen, Max Doornbosch en Willem Winter bleek
dat de strijd nog niet beslist
was. Vooral de wijze waarop
Max Doornbosch een punt
pakte tegen Karen van Lith,
de elfvoudig nationaal kampioen bij de vrouwen, was
imponerend. Vervolgens leek
de wedstrijd te kantelen toen
‘Good old’ Cees van der Vlis

erin slaagde te winnen. De
ambities van de IJmuidenaren moesten na een nederlaag van Marcel Doornbosch
weer bijgesteld worden.
Na een ongemeen spannend duel gaf Stijn Tuijtel
de IJmuidenaren weer hoop
op een goed resultaat. Mede omdat Kees Pippel over
goede winstkansen beschikte leek een 10-10 tot de mogelijkheden. Pippel won inderdaad maar kort daarvoor
moest Martin van Dijk ervaren dat Wim van der Kooij
net iets te sterk was. Met deze, zij het nipte nederlaag is
DCIJ gedoemd tot het spelen
van een beslissingswedstrijd
met een promotiekandidaat
uit de eerste klasse om het
hoofdklasserschap te behouden. Die wedstrijd zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart
op een nog nader te bepalen
locatie.

Forteiland opent
voor nieuw seizoen
IJmuiden - Op zondag 6
maart opent het Forteiland
dit seizoen weer zijn deuren voor bezoekers. Zij kunnen als vanouds een professionele rondleiding krijgen
in en rond dit uit 1888 daterende Pantserfort, dat deel
uitmaakte van de zogeheten ‘Stelling van Amsterdam’.
Binnen deze verdedigingslinie rondom de hoofdstad
was Fort IJmuiden het grootste vestingwerk, met 3 verdiepingen, meer dan 70 kamers en zalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van zo’n 600 meter lengte.
Op het eiland kunnen tevens
diverse bunkers uit de Duitse bezettingstijd worden bezocht, waarvan er enkele volledig authentiek zijn ingericht. Ook kan men een kijkje nemen in de museumzalen
van het Fort, waar ondermeer
in de oorlogstijd (WO II) gebruikte wapens, projectielen,
huisraad en kleding zijn tentoongesteld. Dit jaar staat het
Forteiland precies 20 jaar op
de UNESCO Werelderfgoed
lijst. Zie ook www.forteilandijmuiden.com.
De overtocht naar het Forteiland wordt verzorgd door MS
Koningin Emma vanaf de Kop
van de Haven in IJmuiden. De
afvaarttijden zijn hier op zon-

dag om 10.45, 12.45 en 15.10
uur. Vanaf het eiland keert de
boot terug (naar keuze) om
13.00, 15.15 en 17.15 uur. Bezoekers worden op het eiland gedurende 1,5 uur in
groepjes in en rond het Fort
rondgeleid door professionele gidsen. Na de rondleiding kan men op eigen gelegenheid nogmaals het Fort
of het eiland verkennen, of in
de Koepelzaal van het Fort of
op het aangrenzende buitenterras genieten van een hapje en een drankje. Bezoekers
kunnen op het eiland verblijven totdat de laatste boot
vertrekt.
Pinnen is helaas niet mogelijk op het eiland. Mindervaliden moeten er bovendien rekening mee houden dat het
Fort niet overal makkelijk begaanbaar is.
Voor rolstoelen zijn bijvoorbeeld sommige ruimtes niet
toegankelijk.
Toegangskaarten voor de
overtocht heen en terug, inclusief rondleiding, kosten
12,50 euro. Kinderen t/m 6
jaar hebben gratis toegang
(onder begeleiding; max. 4
kinderen per begeleider).
Bestellen kan via www.ijmuidenserondvaart.nl of 0255511676. Aan boord van de
Koningin Emma kunnen ook
kaarten worden gekocht.
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Unidos overtreft
zichzelf met Aida
Velsen - Superlatieven
schoten mij zaterdagavond tekort tijdens en na
het bijwonen van de musical Aida door de Velsense Musicalvereniging
Unidos. ‘Fantastisch, uitmuntend, buitengewoon’,
hoorde ik het publiek om
mij heen luidkeels roepen. Ik had het grootse
deel van de voorstelling
van ontroering het hart in
mijn keel en natte ogen:
wat een indrukwekkende
uitvoering van deze bijzondere musical.
Door Karin Dekkers
Het verhaal is losjes gebaseerd op de opera Aïda
van Verdi. Van deze musical
met muziek van Elton John
en tekst van Tim Rice, twee
grootheden op hun terrein,
verwacht je uiteraard veel.
De tekst werd door Martine
Bijl in het Nederlands vertaald, ook prachtig gedaan!
Tussen 2000 en 2003 werd
de musical in Nederland gebracht in het Circustheater
in Scheveningen.
Ook fans van deze musical
waren aanwezig bij de voorstelling van Unidos en waren
daarvan diep onder de indruk. In de geweldige hoofdrollen speelde Diana Vermeulen Aida; Marloes Verwoort Amneris en Wouter
Wensink kapitein Radames.
Zij zongen de sterren van de
hemel: helder, met veel power en goed verstaanbaar,
een feest om te beluisteren.
Mereb (Rick van Zijtveld)
speelde een rol die hem op
het lijf was geschreven als

slimme en af en toe komische knecht. Maar ook de
overige rollen en het koor
waren volmaakt en wisten iedereen te raken, zowel
muzikaal als met hun choreografie.
Het verhaal in het kort: kapitein Radames komt terug
in Egypte na een overwinning op het land Nubië. Hij is
verloofd met de dochter van
de farao, Amneris, maar hij
wordt verliefd op een slavin,
Aida, die later de prinses van
Nubië blijkt te zijn. De liefde
blijkt wederzijds.
Radames en Aida raken in
gewetensnood omdat beiden worstelen met hun beloftes. Ze willen elkaar loslaten, maar Radames wordt
gesnapt terwijl hij Aida en
haar vader helpt ontsnappen. Aida en Radames
wacht een somber lot. Toch
wordt er een prachtig einde aan het drama gemaakt
doordat prinses Amneris na
de dood van de farao vrede
weet te stichten tussen de
twee landen. En in de toekomst weten geliefden Aida
en Radames elkaar weer te
vinden.
Prachtig dat zo’n oud verhaal in een nieuw jasje het
publiek zo weet te raken. Het
team van Unidos streeft naar
perfectie en slaagde met Aida in haar streven. Choreografie, decor, kleding, alles
was tot in de puntjes verzorgd. Wie we zeker ook niet
mogen vergeten zijn de leden van het Rex Orkest onder leiding van Bas Jongsma die de zangstukken even
perfect begeleidden. Geweldig! (foto: Unidos)

IJmuiden - Manuele therapie helpt bij mensen die pijn
hebben met bewegen of last
hebben van hun gewrichten.
Heeft u last van bijvoorbeeld
een stijve nek, schouder, een
pijnlijke rug, of hoofdpijnklachten? Dan bent u bij de
manueel therapeut aan het
juiste adres! Dit is dé expert op dit gebied. Bij Fysiotherapie Maas zijn maar
liefst 3 manueel therapeuten/masters in manuele therapie werkzaam. De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van
klachten aan de wervelkolom en de gewrichten. Hij
kijkt ook of er misschien
andere redenen zijn waardoor u deze klachten heeft
of houdt. Een manueel therapeut heeft daarvoor na zijn
reguliere opleiding tot fysiotherapeut een 3 of 4-jarige vervolgopleiding gedaan.
U heeft geen verwijsbriefje
meer van uw arts nodig voor
een afspraak. Na een inventarisatie van uw klachten,
onderzoekt de manueel therapeut de spieren, gewrichten en zenuwen. Zo krijgt de
manueel therapeut een goed
beeld van uw probleem. Hij
bespreekt met u de aanpak
voor de verdere behandeling en wat u kunt verwachten. Hoeveel behandelingen
zijn er nodig en wanneer
moeten de klachten minder
worden. Zo heeft u meteen
na de eerste afspraak duidelijkheid. Mensen die met
klachten bij een manueel
therapeut zijn geweest, voelen vaak direct een verandering. Dit komt omdat de manueel therapeut tijdens de
behandeling gewrichten op
een bepaalde manier beweegt en samen met u oefent om uw houding, kracht,
stabiliteit of coördinatie te
verbeteren. Voor vergoeding
van manuele therapie is een
aanvullende verzekering nodig. Weet u niet hoe u verzekerd bent? Dan controleren
wij dit graag voor u.
U kunt altijd bij Fysiotherapie Maas terecht, ook als u
besloten heeft geen aanvullende verzekering te nemen.
U betaalt dan direct aan de
manueel therapeut.
Meer weten? Bel 0255532211 of mail naar info@fysiomaas.nl. Zie ook www.fysiomaas.nl.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

De ZorgSpecialist:
deskundig en betrokken
Velsen - Als (thuis)zorgaanbieder is de ZorgSpecialist
van vele markten thuis. Op
het gebied van dementie onderscheidt de ZorgSpecialist
zich door het veelzijdige aanbod. Kenmerkend is de betrokkenheid en kleinschalige
aanpak. Zaken die belangrijk
zijn als je te maken krijgt met
dementie.
De casemanagers van de
ZorgSpecialist weten waar
ze het over hebben. Zij bieden ondersteuning wanneer
iemand het gevoel heeft dat
‘het niet helemaal goed gaat’
waarbij het lastig is om precies aan te geven wát dat nu
is.Zonodig kan er in overleg met de huisarts Specialist Ouderengeneneeskunde
ingeschakeld worden om uitgebreider onderzoek te doen.
Ook bij uitgebreidere begeleiding kunt u een beroep
doen op de casemanagers.
Casemanager Robert Bakker:
,,De begeleiding geeft rust en
overzicht. Naast het geven
van informatie en praktische
tips, bied ik ook handvatten
voor begripvolle communicatie. Dat is veel waard. En wanneer er zorg nodig is: in het
Odensehuis kunnen mensen
met dementie terecht met en
zonder indicatie.’’
Coördinator Yvonne de Vries:
,,We vinden het belangrijk dat
mensen hier gemakkelijk binnen kunnen stappen. En dat
naasten gewoon meekomen
en mee doen. Wat we bieden
is maatwerk, waarbij het een
uitdaging is om aan te sluiten
bij de talenten van de deelnemers.’’
Het Odensehuis is bij steeds
meer mensen bekend. Yvonne: ,,Wat veel mensen niet
weten is dat wij ook begeleiding bieden voor mensen die

een indicatie vanuit de gemeente hebben voor Begeleiding Groep (dagbesteding).’’
Pijlers zijn kunst en cultuur,
muziek, natuur en bewegen.
Dat laatste kan in de moderne sportruimte met interactieve apparatuur voor alle
leeftijden en vooral voor jongere mensen vaak een schot
in de roos.’’
De ZorgSpecialist heeft inmiddels vijf kleinschalige
woonvoorzieningen. Zowel
voor mensen met dementie
als voor mensen die kwetsbaarheid ervaren maar nog
geen zorg nodig hebben. Eveline Slenter, manager kleinschalig wonen verwoordt het
mooi: ,,Veiligheid en nabijheid, daar draait het om. Tijdens een huisbezoek maken
we kennis met een toekomstige bewoner en diens naasten. Dit lijkt een detail, maar
het blijkt elke keer veel uit te
maken wanneer je iemand
al eerder in diens omgeving
ontmoet hebt.”
Samen onbezorgd op vakantie gaan schiet er vaak als
eerste bij in wanneer er sprake is van dementie. In april
organiseert de ZorgSpecialist
daarom twee kleinschalige
groepsreizen: in de week van
5 tot 12 april en de week van
19 tot 26 april. Een uitgelezen
kans om tot rust te komen in
de Algarve. De mooie locatie - in een villa die van alle
gemakken is voorzien op een
wijnlandgoed én met deskundige begeleiding - dragen
bij aan een week waar nieuwe herinneringen gecreëerd
worden.
Meer weten? Bel 023
-5100200 of mail naar info@
dezorgspecialist.nl. Binnenlopen bij de Zorgspecialistwinkels kan natuurlijk ook.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Grootste zeesluis: toen en nu
IJmuiden - Met de aangekondigde bouw van een
nieuwe, grote zeesluis komen bij een aantal van ons
ook nostalgische gedachten naar boven. Zo ook bij
een verzamelaar van oude kranten, die zich bij de
redactie meldde met een
verzameling oude uitgaven van ‘De Amsterdammer’ uit 1924.

meter diep. De nieuwe sluis
komt te liggen tussen de huidige sluizen in.
Vervanging van de huidige grote sluis is nodig onder
meer nodig omdat de sluis,
na honderd jaar, aan het einde van zijn technische levensduur is. Maar ook vanwege
het feit dat er almaar groter
wordende, nieuwe generatie, schepen (cruiseschepen,
bulkschepen en containerschepen) in de vaart worden
genomen. Een grotere, getijonafhankelijke, sluis beperkt
de wachttijd voor schepen en
biedt de mogelijkheid voor
capaciteitsuitbreiding van de
zeesluis.

Hierin wordt uitgebreid melding gemaakt in fraai ‘oudNederlandsch’ van de aanvang van de werkzaamheden
voor de bouw van de grootste
zeesluis in die tijd. Zo’n honderd jaar geleden een huzarenstukje van Hollandse waterbouwkunde zoals de foto’s
duidelijk maken.
De diepgang van de schepen op het Noordzeekanaal
Maar dat huzarenstukje blijft echter onveranderd op
wordt nu herhaald met de maximaal 13,75 meter. Schestart van de bouw van, we- pen die dieper steken moederom, de grootste zeesluis ten worden gelichterd, wat
ter wereld! Deze nieuwe gro- nu ook al gebruikelijk is bij
te zeesluis wordt 500 meter schepen met droge bulklalang, 70 meter breed en 18 ding. Na in gebruik name van
meter diep. Ter vergelijking: de nieuwe sluis in 2019 zal de
de afmetingen van de huidi- huidige Noordersluis buiten
ge grote sluis zijn 400 meter gebruik worden gesteld. Zie
lang, 50 meter breed en 15 ook www.rijkswaterstaat.nl.
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ROCOV adviseert over
vervoer Velsertunnel

Fusie
Holleman/
Van Braam
Velserbroek - Holleman Santpoort, Bouwers Van BraamMinnesma en Thunnissen worden samenwerkings-partners.
Door deze samenwerking kan
een totaalpakket geboden worden van nieuwbouw, renovatie, restauratie en onderhoud.
Door de toenemende vraag uit
de markt naar erkende restaurateurs, heeft Holleman het
certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf al jaren in bezit.
De focus bij de samenwerking
ligt dan ook op het aanbieden
van de specialisatie van restauratie en om meerwaarde te bieden op het gebied van renovatie, beheer en onderhoud. Van
Braam-Minnesma en Holleman
vullen elkaar in dit opzicht perfect aan. Cees van der Horst:
,,Holleman Santpoort heeft een
sterke positie in de IJmond en
de regio Amsterdam. Door deze consolidatieslag versterken
we onze marktpositie en hebben we 3 sterke regionale partijen die financieel gezond zijn.”
Peter van Gelder, directeur van
Van Braam-Minnesma: ,,De dagelijkse leiding van Holleman
Santpoort zal door mij worden
gevoerd vanuit het kantoor van
Van Braam-Minnesma in Wormerveer. De samenwerking is
gericht op innovatie van restauratie en renovatie en past bij
onze denk- en werkwijze. Vaklieden worden steeds schaarser
en door deze toevoeging kunnen wij met volle overtuiging en
energie de toekomst tegemoet
gaan en maken wij ook deze
samenwerking tot een succes.’’

Inbrekers
overlopen
IJmuiden
Afgelopen
maandag omstreeks 22.00
uur hoorden een buurtbewoner iets in de achtertuin van
de buren op de Cederstraat.
Door diverse politie-eenheden is bij de woning en in de
omgeving een onderzoek ingesteld. De dader(s) hebben
gepoogd de achterdeur op
de Cederstraat te forceren.
Enkele minuten later kwam
bij de politie een melding
binnen dat er twee inbrekers
waren overlopen door bewoners van de Trompstraat in
IJmuiden. De politie stelden
ook in de omgeving Trompstraat een onderzoek in. Er
zijn geen daders aangetroffen. Heeft u iets gezien of gehoord Meld dit dan via 09008844 bij de politie in Velsen.
Of meld dit via Meld Misdaad
Anoniem: 0800-7000.

HOV-busbaan in
wording bij Groeneweg
IJmuiden - Bij de voormalige spoorwegovergang aan
de Groeneweg, bij de Stadsschouwburg, zijn de werkzaamheden voor de HOVbusbaan nu goed zichtbaar.
De oude rails zijn verwijderd

en een nieuwe laag asfalt
aan weerszijden van de kruising maakt de busroute al
goed zichtbaar. Ook met het
plaatsen van verkeerslichten
is inmiddels een begin gemaakt.

De Grote Broer & Zus
Show in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 6 maart
staat Het Meespeeltoneel, na
het spelen op scholen, bij bedrijven en in het ziekenhuis,
voor het eerst in het theater met ‘De Grote Broer en
Zus Show … en het avontuur
met de tent’. De voorstellingen zijn zondag om 14.00 en
16.00 uur in het Witte Theater. De entree bedraagt 10
euro.
‘De Grote Broer en Zus
Show…en het avontuur met
de tent’ neemt de kinderen mee op een te gek theateravontuur met Luuk (13)
en zijn twee kleinere zusjes
Lot (8) en Laurie (5), die de
grootste avonturen beleven
met een zelfgemaakte tent.
Zo staat de tent het ene moment centraal als het kasteel
van de prinses & de ridder en
is de tent het volgende moment het hol van de rover uit
de woestijn…
De Grote Broer en Zus Show
is niet alleen een leuke, maar
ook een leerzame show
waarbij de kinderen meer
mogen doen dan alleen maar
kijken. Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd om bij een aantal
stukken mee te doen met situaties die ze ook in het dagelijks leven tegenkomen, zo
komen in de voorstelling onderwerpen aan bod als ruzie
maken, samenwerken, ver-

driet, vriendschap, angst en
blijdschap. Van prinsessen &
ridders, tot dieren uit de jungle en van griezelen met spoken, heksen & mummies tot
cowboys & indianen: in deze
show zit het allemaal!
De Grote Broer en Zus
Show… en het avontuur met
de tent is de eerste productie
van Het Meespeeltoneel. Het
Meespeeltoneel bestaat uit
drie enthousiaste jonge mensen: Carlo Snoek, Muriël Burgering en Nadeche van Ackooij, alle drie met een passie voor theater en het werken met kinderen. De voorstellingen zijn geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar en bevatten naast spel ook leuke
liedjes die iedereen natuurlijk
mee mag doen!

Regio - ROCOV Noord-Holland, de Reizigersadviescommissie Openbaar Vervoer Noord-Holland, heeft
een aantal adviezen gegeven rondom het vervoerplan
tijdens de renovatie van de
Velsertunnel. De meeste adviezen zijn door Connexxion
overgenomen. De aanpassing van de buslijnen start
15 april, als de Velsertunnel
dicht gaat voor renovatie.
ROCOV
complimenteerde
Connexxion met de beslissing om de bussen niet te laten omrijden via de Wijkertunnel maar te kiezen voor
alternatieve oplossingen.
Connexxion zal tijdens de
tunnelsluiting passagiers afzetten en ophalen vanaf een
tijdelijke halte bij de pont in
Velsen-Noord. Op advies van
ROCOV is de route van de tijdelijke buslijn 77 in VelsenNoord naar station Beverwijk
aangepast. Deze gaat dan
over de Wijkerstraatweg en
krijgt een halte bij de DekaMarkt. ROCOV zegt over deze verbinding: ,,De 20-minutendienst van de pont sluit
niet mooi aan op de half-uur
dienst van de buslijn. Busreizigers die verder moeten dan
Velsen-Noord of Beverwijk
raden wij daarom aan vanaf
Driehuis per trein te reizen.
De afstand van de bushalte van de lijnen 3 en 75 naar
station Driehuis zijn echter groot: 650 meter, dus on-

geveer 8 minuten lopen, liever hadden wij een bushalte
dichter bij het station gehad.’’
ROCOV: ,,Buslijn 73 gaat
vanuit Haarlem twee keer
per uur naar station Santpoort-Noord waar men per
trein verder kan richting Beverwijk. ROCOV vindt deze
aansluiting acceptabel, ook
al wordt de reistijd iets langer
en de prijs iets hoger. Voor
reizigers uit de omgeving Velserbroek naar Uitgeest, Alkmaar en Hoorn blijft een goede verbinding mogelijk. Bij
het winkelcentrum in Velserbroek wordt tijdelijk een
eindpunt voor chauffeurs gerealiseerd.
Buslijn 74 blijft in IJmuiden
en maakt van maandag tot
en met vrijdag drie keer per
uur een rondje door IJmuiden. In het weekend en ‘s
avonds wordt dat twee keer
per uur. Vanaf halte De Noostraat kan men overstappen
op de pont. ROCOV zegt over
deze verbinding: ,,Voor de vele nieuwe pontpassagiers is
de afstand naar de dichtstbijzijnde bushalte (op de De
Noostraat niet te zien. De
overstap (van bus, naar pont,
naar bus) maakt deel uit van
een doorgaande verbinding
van IJmuiden naar Beverwijk
en daar hoort een wandeling
van 250 meter naar De Noostraat niet bij. Wij hoopten op
een andere, tijdelijke oplossing.’’

Geef aan Jantje Beton
Velsen - Van 7 tot en met
12 maart wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte gehouden: een collecte voor
en door het jeugdwerk bij u
in de buurt. In Velsen lopen
de volgende verenigingen
en clubs voor de Jantje Beton Collecte: Scoutinggroep
Wiawaha (foto), Badminton-

club Velserbroek, Scoutinggroep Mazn. De Ruyter, Korfbal CKV Rapid, Scoutinggroep Nannie van der Wiele,
JKC Sportbond Wopsie Topsie kamp, Scoutinggroep de
Ijmondtrekkers, Volleybalclub
Smashing Velsen en Stichting Scouting St.Radboud.
Zie ook www.jantjebeton.nl.
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Trudy Labij in
‘Vrouwen van Later’
Velsen - Traditioneel verzorgt
de Stadsschouwburg Velsen
tijdens de Boekenweek een
voorstelling waarin literatuur
centraal staat. Op woensdag
16 maart (20.15 uur) spelen
Ingeborg Elzevier, Trudy Labij
en Gerrie van der Klei Thomas Verbogt’s nieuwste toneelstuk ‘Vrouwen van Later’. Een gloednieuwe komedie over ouder worden, vitaliteit en wat er van het leven
overblijft ‘op leeftijd’.
In ‘Vrouwen van Later’ kruipt
Gerrie van der Klei in de huid
van Mimie van der Kwast, die
alleen nog maar praat met
uitspraak van Peter Panne- de parkiet. Haar hele leven
koek. Volgens zijn vrienden
bestaat zijn leven dan ook
uit waar verzonnen verhalen.
Maar maakt dat ze minder
waar? Pannekoek is bekend
van zijn wekelijkse conference in ‘De Wereld Draait Door’.
Zijn persoonlijke verhalen
zijn actueel, geraffineerd en
op het randje. Hij brengt ‘pittige humor als medicijn tegen alle kwalen’, schreef de
Volkskrant. Dat kan soms
hard overkomen, maar vergeet niet: die jongen is zacht
van binnen
Prijs 17,50 euro. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
tel. 0255-515789. (foto: Hans
Peter van Velthoven)

Peter Pannekoek in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Elke vrijdag sluiten anderhalf miljoen mensen hun werkweek af met zijn
grappen in DWDD. Zijn theatershows verkopen razendsnel uit. Ook in Velsen. Op
dinsdag 15 maart (20.30 uur)
zou cabaretier en stand upcomedian Peter Pannekoek
met zijn voorstelling ‘Zacht
van binnen’ zijn debuut maken in het Witte Theater. Door
de grote vraag naar kaarten
is besloten om de voorstelling te verplaatsen naar de
Stadsschouwburg Velsen.
‘Ik herinner me meer dan ik
heb meegemaakt’. Volgens
historici is het een citaat van
Benjamin Disraeli. Maar volgens het geheugen van Peter
Pannekoek betreft het een

Opera terug in Velsen
met ‘Il Travatore’
Velsen - Na drie jaar afwezigheid is de opera terug
in Velsen. Het is de Stadsschouwburg Velsen gelukt
de Opera van Tatarstan met
hun veel geroemde enscenering van ‘Il Trovatore’ naar
IJmuiden te halen. Een unieke kans om één van de beste operahuizen ter wereld in
Nederland te zien optreden.
Op vrijdag 18 maart (20.15
uur) pakt het gerenommeerde gezelschap groots
uit met een geweldig koor,
de beste solisten van Rusland en een groot orkest in
de orkestbak.
De Italiaanse grootmeester
Verdi stak niet onder stoelen of banken dat de opera Il Trovatore zijn persoonlijke favoriet was. De klassieker gaat over twee rivalen die zowel in de politiek
als in de liefde tegenover elkaar staan. Felle conflicten

en vurige hartstocht vormen
de opmaat naar een dramatisch einde: na de dood van
een van de mannen blijken
de twee broers te zijn. En
dat is niet de enige dramatische wending in deze opera.
De Staatsopera van Tatarstan, één van de topgezelschappen van de Russische federatie, is gevestigd
in de Russische stad Kazan
aan de Wolga van het landsdeel Tatarstan. De Opera
van Tatarstan is beroemd
om haar perfecte uitvoeringen en haar prachtig uitgewerkte ensceneringen. Het
gezelschap maakt regelmatig buitenlandse tournees
en krijgt in binnen- en buitenland lovende recensies.
Prijs: 39,50 euro, incl. drankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789.0

heeft ze zich opgeofferd voor
haar man, die BN’er was. Nu
hij dood is, kun je in haar leven een speld horen vallen.
Zo stil. Gelukkig heeft Mimie
haar zus nog, dat geeft nog
een beetje aanspraak. Dan
gaat de bel. En staat er een
wildvreemde vrouw voor de
deur. Die komt met een buitengewoon opmerkelijk verhaal over de overleden echtgenoot, dat inslaat als een
bom...
Prijs 29,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Liesbeth List
en Annemarie
Oster in WT
IJmuiden - Op dinsdag 15
maart (20.15 uur) kan in het
Witte Theater genoten worden van een theaterprogramma over ervaringen, herinneringen en observaties van twee
hartsvriendinnen. In ‘Tandem’
wandelen de twee Grande Dames van de Nederlandse kleinkunst, Liesbeth List en Annemarie Oster, langs hoogtepunten uit hun carrière en leven.
De twee hartsvriendinnen delen daarbij hun ervaringen,
herinneringen en observaties.
Begeleid door pianist Ton Snijders zingt List tal van pareltjes
uit haar uitgebreide repertoire,
terwijl Oster deze omlijst met
korte tragikomische verhalen. Prijs: 23,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Witte
Theater, Kanaalstraat 257Reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Erwin Olaf)

Cabaretier Yora
Rienstra in WY
Velsen - Soms maakt de
menselijke stem alle andere instrumenten overbodig.
Zo ook bij Naturally 7: zeven meesterlijke vocalisten
uit New York, die met hun
stembanden ongeveer alle muziekinstrumenten na
kunnen doen. Dat levert
verbluffende resultaten op.
Je ziet een a capella-groep
maar hoort een complete
band. ‘Vocal play’ noemen
ze het zelf, stemmenkunst
van het hoogste niveau.
De Amerikaanse zangsensatie kreeg al staande ovaties in het voorprogramma
van Michael Bublé en Coldplay en staan op zondag
20 maart (16.00 uur) op de
planken in de Stadsschouw-

burg Velsen. Naturally 7
werd in 1999 opgericht door
de broers Roger en Warren
Thomas. Al snel ontwikkelden ze hun unieke concept,
de a capella-zang ver voorbij. Sindsdien zijn ze op triomftocht langs de internationale podia. Steeds weer
verbazen ze hun publiek met
hun uiterst rekbare stembandenacrobatiek, die begeleidingbands overbodig
maakt. Hearing is believing!
De a-capella-groep die muzikanten overbodig maakt.
Prijs: 29,50 euro, inclusief
drankje en garderobe. Meer
informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Chris Mann)

www.
www.

.nl
.nl

IJmuiden - Met een klein
kindje thuis en een echtgenote die te kampen heeft met
hormonale schommelingen,
heeft Yora inmiddels behoorlijk wat begrip gekregen voor
de man die richting de keuken roept: ‘ben even sigaretten halen!’ En niet meer terugkomt. Maar ja, ze rookt
niet. In ‘Drukt haar snor’ begeeft Yora zich op donderdag 17 maart (20.30 uur) in
het Witte Theater in een gebied wat nog niet in kaart is
gebracht. Waar geen reisgids van bestaat. Yora is een
pionier en neemt haar publiek mee op een ontdekkingstocht waar ze zichzelf
en vreemde nieuwe soorten
tegenkomt. Met rake typeringen en scherpe observaties neemt ze zichzelf en haar
nieuwe omgeving onder de
loep. Soms pijnlijk, maar tegelijkertijd hilarisch. Reserveren: www.wittetheater.nl,
www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

17 3 maart 2016

Pim Mulierloop 2016
Santpoort-Noord - Op zondag
29 mei organiseert Atletiekvereniging Suomi voor de 76ste keer de
Pim Mulierloop. Deze door Run2Day
Haarlem gesponsorde loop is de
oudste hardloopwedstrijd van Nederland. Sinds 2014 loopt het schitterende parcours voor de 10 km en
de 10 EM door Duin & Kruidberg en
de Heerenduinen.
De loop is in samenwerking met Natuurmonumenten opgezet. Het parcours is grotendeels verkeersvrij, alle kilometerpunten staan aangegeven. Er zal dit jaar voor
het eerst gelopen worden met electronische
tijdwaarneming met een chip.
Omdat steeds meer kinderen hardlopen zet
AV Suomi een loopcircuit op voor basisschool
kinderen uit de regio, het Roadrunner circuit.
Dit circuit bestaat uit vier lopen: de Pim Mulierloop, de Velserbroekloop, de Pierloop en de
Sinterklaasloop. De school met de beste prestatie wint aan het eind van het circuit een mooie
prijs. Bovendien krijgt elk kind dat aan drie van
de vier lopen meedoet een circuitprijs en is er
per loop een prijs voor de beste scholier.

Er is parkeerruimte bij sportpark Groeneveen in
Santpoort-Noord. AV Suomi hoopt ook gebruik
te kunnen maken van het nieuwe clubhuis met
douche- en kleedgelegenheid. Na afloop is er
een loterij op startnummer.
De start van de diverse afstanden is tussen
10.30 en 11.15 uur. Tot 26 mei kunnen hardlopers (jong en oud) zich voorinschrijven voor de
Pim Mulier-Run2dayloop via www.inschrijven.
nl.
Na-inschrijven kan op de wedstrijddag vanaf
9.15 uur tot een kwartier voor de start. Zie ook
www.pimmulierloop.nl of www.avsuomi.nl.

Bekersprookje duurt voort

RKVV Velsen schakelt
hoofdklasser ADO’20 uit
Driehuis - Op een koud
maar zonovergoten Sportpark Driehuis, onder toeziend oog van zeker 700
toeschouwers, heeft RKVV
Velsen de kwartfinale van
de districtsbeker behaald
na een 2-1 overwinning op
hoofdklasser ADO’20.
De ploeg uit Heemskerk
zette de elf van Velsen
vanaf het beginsignaal direct onder druk en creëerde veel kansen. Zo werd
onder meer een schot van
Kaya van de lijn gehaald
door Gutteling en raakte
Klijbroek nog de lat voor de
ploeg van Thijs Sluijter.
Het was een wonder dat de
mannen uit Heemskerk na
de eerste helft het net nog
niet hadden gevonden. Een
aderlating voor de thuisploeg was het geblesseerd
uitvallen van keeper Eijkelenboom na ruim een half
uur. Hij brak een vinger bij
één van zijn fenomenale
reddingen.
Na acht minuten in de
tweede helft kwam de RKVV Velsen tegen de ver-

houding in op een 1-0
voorsprong. ADO’20 dacht
een vrije trap te krijgen,
maar het spel mocht door
en Velsen counterde snel
met een lange bal en Patrick Castricum schoot binnen, 1-0. Na ruim een uur
leek Velsen op 2-0 te komen, maar Castricum miste, na een voorzet door
Henk Swier vrij voor het
doel een grote kans. De 2-0
kwam er toch.
Een kwartier voor tijd was
het opnieuw Castricum die
fraai binnenschoot. Berntzen bracht vijf minuten
voor tijd de hoop nog even
terug bij ADO’20 door de
2-1 te maken. In de blessuretijd was Keus nog dicht
bij de gelijkmaker voor de
Heemskerkers, maar zijn
inzet werd gekeerd door
keeper Van der Lugt.
Onder het genot van erwtensoep, broodjes worst en
overige consumpties ging
het feest aan de Wolff en
Dekenlaan nog lang door.
Kloosterboer
IJmuiden,

BUKO en WESCO hebben
de vrije entree en de gehele aankleding van deze
beker-derby mogelijk gemaakt.
Voor de kwartfinale wacht
de RKVV Velsen een uitwedstrijd tegen de winnaar
van DTS tegen Magreb die
op 17 maart de degens met
elkaar kruisen. (foto: Den- IJmuiden - Het geluid van tipnis Gouda)
pende basketballen in Sporthal
IJmuiden is weer verstomd. De
tribunes, die de hele dag bezet
waren met enthousiaste familieleden en andere supporters,
zijn weer leeg. Door de 200 leerlingen van de basisscholen van
Velsen is hard gestreden. Spannend werd het in de halve finales. De Duinroos won met 8-4
van de Boekanier, maar de andere halve finale tussen de Plataan en de Beekvliet eindigde in
8-8. Ook na vijf vrije worpen was
er nog geen beslissing. Daarna werd er om en om gegooid
en kwam de Beekvliet als meest
gelukkige uit de strijd. De spelers van de Plataan uit VelsenNoord waren zo teleurgesteld
dat zij kansloos met 28-0 van
de Boekanier verloren.

Duinroos wint
basketbaltoernooi
De finale tussen de Duinroos en
de Beekvliet was een ware thriller. De Beekvliet had met nog
8 seconden te spelen de wisselbeker virtueel al in handen,
maar door een score vlak voor
tijd moest er met drie minuten
verlengd worden. Toen na verlenging de stand nog gelijk was
volgden ook hier vijf vrije worpen. Een meisje uit het team van
de Duinroos, dat vooral uit jongens bestond, maakte de beslissende score. Dat het verschil
tussen de laatste vier teams
niet groot is geweest bleek wel
uit het feit dat de Plataan in de
poule gemakkelijk met 8-2 van
de uiteindelijke winnaar had gewonnen. Eindstand: 1. De Duinroos, 2. De Beekvliet, 3. De Boekanier en 4. De Plataan. (foto:
Sportloket Velsen)

30

3 maart 2016

Lezing over
Bijenstand
Mellona

Intern schaaktoernooi
op Bosbeekschool
Santpoort-Noord - De
Bosbeekschool hield vorige
week een intern schaaktoernooi.
De leerlingen waren sinds
januari ter voorbereiding op
het Velsense schoolschaakkampioenschap bezig met
schaaklessen. Dat gebeurde
onder leiding van twee bevlogen vaders. Helaas ging
het
schoolschaaktoernooi
niet door. Omdat de leerlin-

gen van de Bosbeekschool
zo gedreven en enthousiast
bezig waren met het schaken, is besloten om een eigen schaaktoernooi te organiseren. Het werd een spannende strijd tussen de verschillende teams.
De leerlingen zijn trots op
hun resultaat. Het belangrijkste is dat ze enthousiast
en met veel plezier hebben
geschaakt.

Repair Café in
’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Het Repair
Café is weer geopend op zaterdagmiddag 12 maart van
13.30 tot 16.30 uur. In ’t Brederode Huys draait het op elke tweede zaterdagmiddag
van de maand allemaal om
repareren. Ongeveer de helft
van de bezoekers gaat na een
succesvolle reparatie blij naar
huis, een kwart krijgt een
nuttig advies en vrijwel iedereen. Wiens spullen niet te repareren zijn, verlaat toch op-

gewekt het Repair Café. Op
12 maart en op 9 april zitten
er weer enthousiaste reparateurs van elektrische apparaten, klokken, horloges, meubeltjes, fietsen, speelgoed,
sieraden, boeken, computer
en mobiele telefoons klaar
om te zien welke uitdaging
u voor hen meebrengt. Ook
zal er weer een ambassadrice
van BUUV aanwezig zijn om
uw vragen te beantwoorden.
Zie ook www.repaircafe.org.

Santpoort-Zuid - In de
week van het geld organiseert het Sociaal Wijkteam
een informatiemiddag met
als thema ‘Meer met minder’.
Budgetcoach Dick Pletting
geeft informatie over belastingzaken en financiële regelingen. De middag wordt
gehouden op donderdag 17
maart van 13.30 tot 15.00 uur
in buurthuis Het Terras aan
de Dinkgrevelaan 17.
In een tijd van bezuinigingen
wordt het soms voor ouderen
steeds moeilijker om rond te
komen. Tijdens deze middag

zal er aandacht besteed worden aan financiële regelingen waar ouderen een beroep op kunnen doen.
Om de middag op een leuke
manier af te sluiten kan men
een voorwerp mee nemen
dat geruild kan worden, denk
bijvoorbeeld aan een kop en
schotel, een zelf gebakken
cake of een paar pannenlappen.
Er kan die middag dan een
levendige ruilhandel ontstaan die u geen cent kost.
U bent die middag van harte welkom.

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 8 maart geeft imker Ad
van Nood een lezing over de
honingbij en de vroegere Bijenstand Mellona. Dat doet hij
in ‘t Brederode Huys. Hoewel de honingbij volop in de
belangstelling staat vanwege bedreigingen voor haar
voortbestaan is toch de kennis van velen beperkt. Onderwerpen als het indrukwekkende sociale leven in de
korf/kast, de betekenis voor
mens en samenleving, de ingenieuze navigatie, drachtplanten en pesticiden passeren deze avond de revue.
Tevens komt de geschiedenis van Mellona aan de orde,
voor vele bewoners van Santpoort-Zuid een dierbare herinnering. De lezing duurt van
20.00 tot 22.00 uur. De entree bedraagt 6 euro. Zie ook
www.santpoortsbelang.nl.

Onderzoek
Velserbroek
Velserbroek - In Velserbroek
is onlangs een wijkonderzoek
gestart door een groep christenen vanuit diverse kerkelijke achtergronden. Doel is een
beeld te krijgen van wat er in
de wijk leeft en welke wensen
en verwachtingen er zijn. Gestart is met straatinterviews,
persoonlijke gesprekken en
interviews met politieke- en
maatschappelijke organisaties. ,,Bij diverse christenen in
Velserbroek leeft de behoefte
om iets te kunnen betekenen
voor hun straat en wijk’’, aldus
Velserbroeker Petra Kossen,
één van de deelnemers aan
het onderzoek. ,,Dat kan heel
praktisch zijn als een luisterend oor voor mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn. Of
misschien is er wel behoefte om van tijd tot tijd iets voor
de buurt te organiseren om de
sociale samenhang te vergroten.’’ Het onderzoek is breed
ingestoken en probeert een
totaal beeld te krijgen van de
wijk en te zien waar een helpende hand kan worden toegestoken. Naar verwachting
zal rond juni de eerste inventarisatie afgerond zijn. Dan
kunnen de eerste conclusies
gepresenteerd worden en op
welke manier er behoefte is
aan nieuwe initiatieven gericht
op bewoners van Velserbroek.
Interesse om mee te doen met
het onderzoek of over de achtergronden? Mail dan naar info@martindejong.org.

TwirlTeam oefent
voor voorjaarsconcert
Santpoort-Noord - Het
TwirlTeam van Muziekvereniging Soli bestaat momenteel
uit negen enthousiaste meiden. Zij oefenen elke woensdag hard voor het voorjaarsconcert van de vereniging
dat op 12 maart plaatsvindt
in de Schouwburg Velsen.
Bij alle orkesten zullen zij die
avond een optreden verzorgen met dancetwirl.
Dancetwirl is een showsport waarbij gymnastieken dansoefeningen op ritmische muziek worden gecombineerd met bewegingen van
een baton (stok). Met de baton doe je verschillende twirls
(draaien) of andere tricks.
Het TwirlTeam van Soli heeft
de afgelopen jaren een omslag gemaakt van het klassieke majoretteoptreden naar
dancetwirl. Traden de majorettes traditioneel alleen met

het Marsorkest op met een
baton, met dancetwirl kunnen de meiden ook zelfstandig op mechanische muziek
optreden en bij andere orkesten.
Tijdens het voorjaarsconcert
op 12 maart zullen zij zowel
bij het Opleidingsorkest, het
Klein Orkest, de Slagwerkgroep en de Harmonie een
optreden verzorgen. Hierbij
dansen zij met de baton maar
ook met pompons, vlaggen
en Olympische hoepels. Zij
visualiseren bij de optreden
dan het thema van de avond
“ceremoniële muziek”. Voor
drie van de Twirlers is dit hun
allereerste optreden en dat is
dus extra spannend.
Kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar bij de kassa van
Schouwburg Velsen en bij
Muziekhandel Molenaar in
Santpoort-Noord.

Toneelgroep de Veste
speelt Club Geranium
Velserbroek - Toneelgroep
de Veste uit Velserbroek
speelt dit jaar ‘ Club Geranium’. Het is een komedie
met een rood tintje. Speeldata zijn: zaterdag 9 april om
20.00 uur en zondag 10 april
om 14.00 uur. Het gaat niet
goed met Club Geranium. De
zo felbegeerde en broodnodige mannen laten het massaal afweten. De dames van
lichte zeden doden hun tijd
met breien, puzzelen en het
invetten van de zweepjes.
Maar dan is Mollige Mien
plotseling verdwenen… Er
verschijnen ook opvallende
types in de club. Wat te denken van de inspectrice van de
volksgezondheid? En die rare
klant… is dat wel een klant?
Dan is er nog die verleidelijke heilsoldate met haar collectebus. Ook clubeigenaar
Japie speelt een bedenkelijke
rol: wat moet hij met die zakken aarde? De plantjes ver-

potten? Kortom: ga naar Club
Geranium en vanuit de zaal
kunt u (met rode oortjes) getuige zijn van een verrassende ontknoping. Locatie: Het
Polderhuis, Vestingplein 58 in
Velserbroek. Kaartjes kosten
9 euro. Reserveren kan via
023-5365905 of via: www.toneelgroepdeveste.nl.
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JW Roy en Leon
Verdonschot in WT
IJmuiden - Op zaterdag
19 maart is singer-songwriter JW Roy met zijn
theatershow Dry Goods &
Groceries in het Witte Theater in IJmuiden. JW Roy,
momenteel in de hitparades met het nummer ‘Treur
niet’ van Diggy Dex, treedt
op samen met schrijver
Leon Verdonschot. Het is
de enige show in de omgeving.
Op zijn nieuwe album Dry
Goods & Groceries keert
JW Roy terug naar zijn
roots: de Americana.
Op dit eerste Amerikaanse
album in tien jaar brengt
Roy de muziek waarmee
hij zijn trouwe fan schare
opbouwde en waarmee hij
album na album lovende
kritieken oogstte. Het boek
dat het album vergezelt
geeft aan waar Roy zijn
inspiratie vandaan haalde: het staat vol met verhalen over, fotografie en
ander beeld van gekoesterde en vergeten singersongwriters, outlaws en legendes. Schrijvers die een
aandeel in het boek leverden zijn onder andere
Mart Smeets, Johan Derksen, Freek de Jonge en Tim
Knol.
Tijdens zijn nieuwe theatertour Dry Goods & Groceries speelt Roy zijn nieuwe nummers en andere
klassiekers uit zijn Ame-

ricana-oeuvre, en brengt
hij de verhalen achter
zijn liedjes. Dat doet hij
niet alleen, zelfs niet alleen met zijn band. Roy
neemt schrijver Leon Verdonschot mee. Verdonschot vertelt over muzikanten, maar ook over reizen. Hij gaat op zoek naar
de verhalen van hun publiek. Want de anekdotes,
overleveringen en mythes
waar JW Roy zijn liedjes
op heeft gebaseerd, die leven overal. In Austin, Nashville en New Orleans,
maar net zo goed Haarlem
en IJmuiden.
Dry Goods & Groceries
is, net als het boek en de
plaat, een voorstelling vol
verhalen, liedjes en beelden, die iedere avond opnieuw verse zuurstof krijgen.
De regie is in handen van
Hazes-vertolker
Frank
Lammers. In het voorprogramma treedt Jurre van
der Linden, winnaar van
de Gitaarlem Talent Award
2015 op.
Vlak voor hun optreden in
het Witte Theater komt JW
Roy op zaterdag 19 maart
naar musicstore North
End. Hij geeft een voorproefje van zijn show Dry
Goods & Groceries. Het albumboek is daar dan ook
te koop. Zie ook www.wittetheater.nl.

Babbeltruc
Linnaeusstraat

Velsen-Noord - Op zaterdag
5 maart houdt sportvereniging Olympia een sportinstuif
voor alle kinderen die lekker
een ochtendje willen sporten.
Er kan gegymd worden op allerlei turntoestellen zoals de
balk en de trampoline. Wil
je springen, klimmen, rollen, balanceren en meedoen
met allerlei leuke spelletjes?

Dat kan ook en deze instuif is
zelfs gratis. Heb jij hier zin in?
Ben je tussen 6 en 12 jaar,
trek je sportschoenen aan en
ga op zaterdag 5 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur
naar de gymzaal van de Brede School, de ‘Wijckeroogzaal’ in Velsen-Noord.
Zie ook http://www.olympiabeverwijk.nl.

Verhalenavond over
Stelling van Amsterdam

IJmuiden - In 2016 staat
de Stelling van Amsterdam
20 jaar op de UNECSO Werelderfgoedlijst. Tijdens deze bijeenkomst op woensdag
9 maart van 19.30 tot 21.30
uur nodigt projectleider Agnes de Boer je uit om te komen vertellen over de Velsense forten IJmuiden en Benoorden Spaarndam! Ook verhalen over de forten Bezuiden
Spaarndam, Penningsveer en
Liebrug zijn welkom.
Misschien is jouw vader ge-

legerd geweest op één van
de forten, heb je gezien hoe
fort Velsen gedeeltelijk is gesloopt, woonde je in een Kringenwetwoning of heb jij als
kind Duitse soldaten in het
fort gezien. Het is belangrijk dat deze verhalen worden verteld, opgeschreven en
doorgegeven. Deze en andere
persoonlijke verhalen over de
Stelling worden daarom gebundeld in het boek ‘Leven op
de Stelling, forten van toen en
nu’. Deelname is gratis.

Voorleesfeest in bieb
Hengelsport op de pier
Velsen-Noord - Kou en
wind kunnen sportvissers
niet deren. Zaterdagmiddag en avond kwamen hengelaars van verre om mee te
doen met de viswedstrijd van
het Gullen Meppers Gilde.

Dan wordt er op kabeljauw
gevist en niet op kleintjes. Alleen met een ‘gulle’ van minimaal 35 centimeter maakte
men kans op een prijs. Wethouder Baerveldt opende in
de middag het visevenement.
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IJmuiden - Voorlezen wordt
nog leuker met het Voorleesfeest van Bibliotheek Velsen!
Ook in het voorjaar kunnen
kinderen van 4 t/m 6 jaar weer
elke twee weken op woensdag meedoen met het Voorleesfeest in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden. Lezen met
kinderen is spelen met boeken en taal. Voorlezen prikkelt de fantasie, vergroot de

woordenschat en stimuleert
de sociaal emotionele vaardigheden. Tijdens het Voorleesfeest duiken de kinderen
in de wondere wereld van een
boek. Na het voorlezen worden er leuke activiteiten gedaan, zoals liedjes zingen of
een kleine knutselopdracht.
Woensdag 9 en 23 maart en 6
en 20 april van 14.30 tot 15.30
uur. Deelname gratis

IJmuiden - Op zaterdag 27
februari omstreeks 15.00
uur hebben twee verdachten geprobeerd middels een
babbeltruc een woning te
betreden aan de Linnaeusstraat in IJmuiden. De verdachten zijn vervolgens
weggelopen in de richting
van de Planetenweg. Heeft
u iets gezien of gehoord dat
met deze babbeltruc te maken kan hebben? Meld dit
dan via 0900-8844 bij de
politie in Velsen. Of meld dit
via Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.

Klootschieten
Velsen-Zuid - Zaterdag
27 februari is een maand
waarin de Beeckestijn–
route valt voor dertien
klootschieters van s.v. Full
Speed. Dit parcours bevat alle categorieën die
men kan vinden: van zandweg tot brede asfaltwegen.
Tien tot honderd meter ver
gooien is tof. Het weer was
die dag zonnig, ook dat
was prettig om mee te maken. Team 2 met Rob, Nico
en Harm werd eerste met
68 schoten en 98 meter.
Team 1 met Gerda, Peter,
Raymond en Sander werd
tweede met 73–23. Team
4 met Jan St., Lia en Bertus, werd derde met 79–
32. Team 3 met Willem, Ton
en Jan Gr. werd vierde met
94–86. Op de agenda staat
zaterdag 26 maart het
Paas-Eier toernooi; met de
Harm-route zijn twee parcoursen door elkaar gemixt.Na afloop is er voor
ieder een doos met eieren.
U kunt zich inschrijven via
het formulier aan het bord
in de kantine. Voor informatie bel Ton Boot 0255510085. Of mail: snelboot@planet.nl.

Ruilbeurs voor
legpuzzels
IJmuiden - Op maandag 7
maart is er weer een ruibeurs
voor liefhebbers van legpuzzels. De beurs is van 10.00
tot 11.00 uur in wijkcentrum
Zeewijk. Iedereen is van harte welkom.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl
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Pionieren
in IJmuiden

Graven naar munitie
in Noordzeekanaal
Bij Velsen komt een nieuwe zeesluis. In het gebied ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Het opruimen daarvan gebeurt deskundig. Velsen heeft
de veiligheidsmaatregelen goed
voorbereid, aldus burgemeester
Koopmanschap in een persconferentie op 25 februari 2016.

spontaan afgaat, binnen 30 minuten. In dat geval stuurt de gemeente – die verantwoordelijk is voor de
veiligheid – een NL Alert uit, met
als bericht: Ga naar binnen (of blijf
binnen), zet Radio/TV Noord-Holland aan en blijf weg bij je ramen.
En/of de sirene gaat af en dan geldt
hetzelfde bericht.

In Velsen wordt de bouw van een
nieuwe zeesluis voorbereid. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is
in dit gebied allerlei munitie achtergebleven, zowel kleine munitie (granaten) als grote (500- en 1000-ponders). Op dit moment zijn gespecialiseerde bedrijven bezig met het opsporen van deze explosieven. Dat
duurt tot de zomer. Burgemeester
Koopmanschap: ,,Ik ben zelf gaan
kijken naar wat er in het gebied gebeurt, wat ik zag stelde mij gerust,
alles is goed afgezet en alleen gespecialiseerde en ervaren mensen houden zich bezig met de opsporing.’’

De gemeente heeft haar oor te luister gelegd bij een groepje inwoners
die in het gebied wonen. Hun advies: geen bewonersbijeenkomsten,
gewoon via de lokale kranten laten
weten wat we moeten doen! We zijn
wel wat gewend in IJmuiden. ,,Zo’n
advies nemen we als gemeente natuurlijk graag ter harte’’, aldus burgemeester Koopmanschap.

De granaten worden verzameld
(980 stuks tot nu toe) en elders tot
ontploffing gebracht. Worden er
grotere bommen gevonden, dan
wordt de bevolking gewaarschuwd
en geëvacueerd; mensen krijgen
daar ruim van tevoren bericht van.
Ook deze munitie wordt elders tot
ontploffing gebracht.
Er is een buitengewoon kleine kans
dat er bommen worden aangetroffen met een speciale ontsteking die

In een kring van ongeveer 375 meter rond zo’n bom ontstaat een
drukgolf, waardoor ramen kunnen
sneuvelen. Vandaar het advies om
bij de ramen weg te blijven. In een
ruimere zone daaromheen, van ongeveer 1,5 kilometer doorsnee, kunnen stukken metaal van zo’n bom
rondvliegen. Wie een dak boven zijn
hoofd heeft, is dan voldoende beschermd.
De gemeente Velsen heeft met alle betrokken partijen verschillende scenario’s beschreven en geoefend. De kans op zo’n ‘spontane’ explosie is buitengewoon klein en Velsen is goed voorbereid. (foto: Ko van
Leeuwen)

Bouw je eigen
droomhuis
vrijstaand of
2-onder-1 kap?
Aan de
Vondellaan
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Van
in Driehuis is dit
mogelijk.
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Maandag 21 maart 2016
start de verkoop

Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Inwoners tevreden over
begeleiding en contact
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 ondersteuning door de socia-

le 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.
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Genomineerden Sportgala
Velsen
Wie worden de sportman, sportvrouw, sportploeg, talent en master van het sportjaar 2015? Kom
vrijdag 11 maart naar de feestelijke bekendmaking in het Thalia Theater in IJmuiden. Frank
Snoeks doet de presentatie.

Er hebben zich weer heel veel sporters aangemeld voor het Sportgala
van de gemeente Velsen. De organisatoren zijn daar heel tevreden over!
Er zitten een hoop talenten tussen
en daarnaast zijn er ook diverse topsporters genomineerd. Een mooie
groep sporters!
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 Sport-

man, Sportvrouw, Sportploeg, Talent en Master van het jaar 2015. De
presentatie van het Sportgala is in
handen van Frank Snoeks.
Kijk voor het programma en de genomineerden op www.velsen.nl.

Open inloop Sociaal
Wijkteam Velserbroek
Sociaal Wijkteam Velserbroek:
iedere tweede donderdag van
de maand open inloop in Bibliotheek in Velserbroek! Kunt u
een steuntje in de rug gebruiken, maakt u zich zorgen om iemand in uw naaste omgeving of
heeft u vragen over zorg, welzijn, financiën? Wij helpen u
graag op weg!

Iedere tweede donderdag van de
maand is het Sociaal Wijkteam
van Velserbroek te vinden in de
bibliotheek van Velserbroek van
11.00 tot 12.30 uur. Het is een open
inloop waarbij iedereen welkom is.
Loop vrijblijvend binnen om een
vraag te stellen of een gevoel te delen. Indien dit wenselijk is komen
wij op huisbezoek. We gaan dan in
alle rust samen na waarmee we u
of uw naaste op weg kunnen helpen.

maken. Het Sociaal Wijkteam organiseert voor deze groep op donderdag 10 maart een themabijeenkomst: Coby Bos, ouderenadviseur
komt dan iets vertellen over voorzieningen en regelingen die er zijn
voor ouderen. Donderdag 14 april
staat het thema veiligheid in huis
centraal waar een wijkverpleegkundige een inleiding zal geven en
er tevens een ergotherapeut aanwezig zal zijn. Daarnaast is iedereen welkom op onze open inloop
op de tweede donderdag van de
maand!

Themabijeenkomst
In de bibliotheek is er iedere donderdag van 10.30 tot 12.00 uur de
gelegenheid om met elkaar te genieten van een kopje koffie. Deze ochtend richt zich op de oudere mens die graag onder het genot
van een kop koffie een praatje wil

Het sociaal wijkteam Velserbroek
biedt ondersteuning aan de inwoners van Velserbroek. Het team
bestaat uit diverse deskundigen
vanuit verschillende organisaties.
Ook werken wij samen met organisaties die actief zijn voor de inwoners van Velserbroek.

Plastic helden bij
basisschool De Boekanier
Op negen basisscholen wordt dit
schooljaar extra aandacht besteed aan afvalscheiding. Plastic
verpakkingen kunnen worden gerecycled en dat scheelt veel energie en nieuwe grondstoffen. Over
een paar maanden wordt bekend
welke school het meest enthousiast plastic afval heeft ingezameld
in hun eigen container die tijdelijk bij elke deelnemende school
is geplaatst.

Wat mag er nou eigenlijk allemaal in
die plastic container? Op De Boekanier weten de kinderen het ondertussen beter dan de ouders en maken er zelfs onderling een wedstrijd
van.
Klassenklassement
Een tabel in de gang van de school
toont per klas hoeveel plastic afval
er is ingezameld per weegmoment.
Groep 5A heeft zo zijn best gedaan
dat ze deze week zijn benoemd tot
de plastic helden van De Boekanier.
Dinsdag werden zij verrast door een
bezoekje van de projectgroep. Juf
Fiona, meester Cor en de leerlingen
kregen een certificaat als herinnering dat vanaf nu in de klas mag komen te hangen.
Fanatiek
Als je de beste klas wil zijn moet
je het wel slim aanpakken: ,,Oma,
heb jij nog plastic afval dat ik mee
naar school mag nemen?” ,,Mám,
dat melkpak mag ook bij het plastic
hoor!” Samen met een paar ouders
is de klas zelfs naar buiten getrok-

ken. Gewapend met handschoenen
en vuilniszakken werd op een ochtend het strand van IJmuiderslag
schoongeveegd. En het plastic dat ze
vonden? Dat ging uiteraard mee terug naar school.
Volhouden
De eretitel is binnen, maar is het nu
dan klaar? Zowel ouders als leerkrachten hebben gedurende het project ondervonden dat als je het plastic afval goed scheidt, er nog maar
weinig overblijft voor de rest afvalcontainer. Om het afval scheiden vol
te kunnen houden heeft de school
in alle klassen en in de aula speciale
vuilnisbalken gezet om het plastic te
blijven scheiden van de rest. Aan de
leerlingen ligt het niet, en dat geldt
ook voor alle andere deelnemende
scholen. Jong geleerd is oud gedaan.
Met zoveel enthousiasme is dat een
goed vooruitzicht. (foto: De Boekanier)
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Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
zoekt fusiepartner
De gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft
besloten dat de bestuurlijke toekomst van deze gemeente ligt
in een fusie. Zij heeft de buurgemeenten gevraagd of zij eventueel beschikbaar zouden zijn als fusiepartner.

De potentiele fusiekandidaten is gevraagd om in een position paper te
verwoorden hoe zij aankijken tegen
de kernwaarden die Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft geformuleerd in het kader van haar zoektocht
naar een geschikte fusiepartner. Ook
het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft een position paper ingediend. Hierin geeft Vel-

sen aan hoe zij tegen de kernwaarden
aankijkt. Op basis van de position papers zal Haarlemmerliede & Spaarnwoude in maart 2016 een short list
maken van potentiele fusiepartners,
en in mei 2016 haar voorkeur voor
één uitspreken. De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft
de ambitie om als één geheel te fuseren met een buurgemeente. Mocht de
gemeenteraad van Haarlemmerliede
& Spaarnwoude de keuze op Velsen
laten vallen als potentiele fusiepartner, is het zo dat de gemeenteraad
van Velsen hierover uiteraard ook
nog een besluit moet nemen.
Het position paper is in te zien op
www.velsen.nl.

Weekendafsluiting 4, 5 en 6 maart

HOV-werk in Santpoort
Drie dagen lang wordt een stuk
Hoofdstraat tot de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord afgesloten voor al het verkeer. Het gaat
om
asfalteringswerkzaamheden
voor de HOV-busbaan aldaar.

Op vrijdag 4 maart om 06.00 uur
tot zondag 6 maart 18.00 uur gaat
de Hoofdstraat in Santpoort-Noord
dicht vanaf de rotonde bij de Wüstelaan tot aan de Broekbergenlaan bij
tankstation Trovato. Verkeer uit de
winkelstraat (Hoofdstraat) kan wel
rechtsaf richting rotonde Wüstelaan.
Fietserss kunnen langs het werk; er
zijn verkeersregelaars voor de veiligheid. Het autoverkeer wordt omgeleid met borden. De busbaan en
de nieuwe rijbaan worden aangesloten op de Broekbergenlaan. Zo ontstaat er ter hoogte van het tankstation Trovato een nieuwe wegindeling.
Het fietspad langs de Slaperdijk
wordt aangesloten op de rotonde.
Als het werk is afgerond, gaat de weg
open voor verkeer. Vanaf dat moment kan er geen verkeer meer over
de Broekbergenlaan bij het kermisterreintje. Voor de uitvoering van het
werk is Heijmans afhankelijk van het
weer. Als het werk wordt uitgesteld,
volgt daarover zo tijdig mogelijk bericht.

Vragen, klachten, informatie
Vragen of klachten over de manier
waarop het werk wordt uitgevoerd,
kunt u dag en nacht kwijt op een
speciaal telefoonnummer van Heijmans Wegen BV: 073-543 53 53, via
de mail hovvelsen@heijmans.nl en
via de post Heijmans Wegen BV, Regio West, Postbus 43, 1566 ZG Assendelft. Meer informatie over HOV
Velsen op www.hovvelsen.nl, en via
Twitter #HOVVelsen. Op de tekening is de blauwe lijn de route naar de
rotonde, de paarse lijnen zijn de routes voor (brom)fietsers en het oranje
vak is het werkgebied van Heijmans.

Werk aan Velsertunnel
en Velsertraverse

Tunnel dicht
De tunnel is dicht voor verkeer richting IJmuiden / Haarlem op vrijdag
4 maart (20.00 uur) tot maandag 7
maart (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).

strook 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.

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: vluchtstrook A9 bij knooppunt Beverwijk
dicht. Op de A9 richting Alkmaar
sluit Rijkswaterstaat de vlucht-

Velsertraverse
In de maand maart rondt de provincie Noord-Holland haar werkzaamheden aan de Velsertraverse af. Er
wordt vooral naast de rijbaan gewerkt en de verkeershinder is minimaal, aldus de Provincie. 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: Rijkswaterstaat)

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. 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.
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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 20
februari 2016 tot en met 26 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
Geen mededelingen.
Driehuis
Waterloolaan 20, vergroten 1ste verdieping, oprichten berging en kappen boom (23/02/2016) 3378-2016.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132, wijzigen bedrijfspand in 2 appartementen
(24/02/2016) 3446-2016;
Marowijnestraat 1, vergroten woning en berging (23/02/2016) 33442016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, kappen 4 bomen (24/02/2016) 3441-2016;
Dr. Kuyperlaan 44, vergroten woning met uitbouw (23/02/2016)
3383-2016.

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

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat
101,
plaatsen
dakkapel voor- en achterzijde
(22/02/2016) 3288-2016.

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
Linie 16, legaliseren
(24/02/2016) 419-2016.

berging

IJmuiden
Haringkade 18, plaatsen van een dakopbouw (26/02/2016) 520-2016.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, plaatsen terrasoverkapping en privacyscherm
(25/02/2016) 19087-2015.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Meidoornstraat 6, plaatsen dakopbouw (23/02/2016) 418-2016;

De Ruyterstraat 140, plaatsen dakopbouw (24/02/2016) 19560-2015;
Kerkweg 86 en 88, plaatsen dakopbouw (26/02/2016) 1590-2016;
Cepheusstraat 27, plaatsen rookgasafvoerkanaal (25/02/2016) 186582015;
Beekmansbos 1 t/m 85, plaatsen erfafscheiding (25/02/2016) 56-2016;
Eksterlaan 8, wijzigen bestemming maatschappelijke doeleinden
naar woondoeleinden (25/02/2016)
17989-2015;
Zeeweg 121, plaatsen dakopbouw
(24/02/2016) 17356-2015.
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 1 A,
plaatsen
fietsenstalling/berging
(24/02/2016) 4233-2016;
Driehuizerkerkweg 123 en 123 DI

(Missiehuis), wijzigen gebruik naar
wonen voor 2 panden en bijbehorend terrein
(23/02/2016) 688-2016.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 20 (gemeentelijk
monument), plaatsen extra buitendeur (25/02/2016) 2112-2016;
HOV tracé deelgebied 5+, uitvoeren grondbewerkingen en realiseren aansluiting Santpoortse Dreef
(25/02/2016)
17382-2015.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 36, plaatsen
dakkapel (24/02/2016) 1319-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Velsen-Noord
Rooswijkweg 216, interne verbouwing/groot
onderhoud
(24/02/2016) 1719-2016.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43 (Tennispark
Brederode), plaatsen 16 lichtmasten
(02/02/2016), w14.000228

Velserbroek
Spitsaak 19, plaatsen dakkapel (achtergevel)(26/02/2016) 93-2016.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Verleende omgevingsvergunningen – bezwaarprocedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen

boom (23/02/2/016)1965-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Haarlem Night Skate Editie 2016, 1,
15 en 29 juni 2016 start- en finishlocatie het Polderhuis, Vestingplein
58 Velserbroek (24/02/2016) 2502016;
Kermis Kennemerplein IJmuiden,
22 t/m 27 april 2016 (24/02/2016)
943-2016.

APV artikel 4:5 Werkzaamheden
buiten reguliere werktijden
Broekbergenlaan, 4 en 5 maart 2016,
start vrijdagochtend 06.00 uur tot
zaterdag 20.00 uur en
Hoofdstraat, 11 en 12 maart 2016
(met eventuele uitloop naar 13 maart
2016), start vrijdagavond 19.00 uur
en zaterdagochtend 05.00 uur tot
21.00 uur (25/02/2016) u16.001149.

Asfalteringswerk Wenckebachstraat/Breedbandweg
In de weekenden van week 9 en
van week 10 zullen asfalteringswerkzaamheden leiden tot enkele
wegafsluitingen en bijbehorende
omleidingsroutes. De werkzaamheden vangen beide weekenden
aan op vrijdagavond 19.00u en
zullen naar verwachting in de loop
van zondag, of uiterlijk maandagochtend 05.00u kunnen worden
afgerond.

In het weekend van week 9; (4 t/m
6 maart) wordt de hoofdrijbaan van
de Wenckebachstraat voor verkeer

vanaf de kruising Grote Hout of Koningsweg naar de spoorwegovergang
afgesloten voor alle verkeer in oostelijke richting. Uitgaand verkeer
wordt omgeleid via de zuidelijke
route om Velsen-Noord. Het tankstation aan de Wenckebachstraat is
tijdens de wegafsluiting uiteraard
niet bereikbaar.
Verkeer in tegengestelde richting,
vanaf de N197 in westelijke richting
(richting Tata/sportpark Rooswijk),
ondervindt geen hinder en kan gewoon door. (Brom-)fietsers kunnen

Bomenkap
Tussen het Langevlak en het Zwartemierenvlak worden 1 meerstammige esdoorn weghalen voor Langevlak nr 10 en 1 meerstammige esdoorn achter Zwartemierenvlak nr
67 om de andere beplanting de ruim-

Zeeweg 1 D, 1971 HA IJMUIDEN
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,

In het weekend van week 10; (11 t/m
13 maart) wordt de hoofdrijbaan van
de Breedbandweg tussen de Wenckebachstraat en de Witte Hekweg afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Verkeer wordt dan omgeleid via de Wenckebachstraat, Staalstraat, Rooswijkweg. Behoudens
bij wegkruisingen ondervindt het

(brom-)fietsverkeer geen hinder van
de werkzaamheden op de hoofdrijbaan.
In geval de weersomstandigheden
de werkzaamheden in een weekend
onmogelijk maken worden alle dat
betreffende weekend uit te voeren
werkzaamheden verplaatst naar het
reserveweekend van week 11 (18 t/m
20 maart).
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf
BAM.

Verkeersmaatregel
te te geven en 1 meerstammige abeel
voor Langevlak nr 9 om te voorkomen dat hij gevaar gaat opleveren
bij het pad. Dit soort bomen kunnen
makkelijk breken.

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

in principe hun normale routes gebruiken, al zullen zij op enkele momenten, ter plaatse van de oversteek
nabij de spoorwegovergang, beperkte hinder kunnen ondervinden.

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.

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen door middel
van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met de
tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord
‘OB504’. De 8 parkeerplaatsen bevinden zich bij bestaande oplaadpalen
op de volgende locaties:
1. Velserduinweg te IJmuiden, nabij
de westelijke oprit naar het Velserduinplein;
2. Burgemeester Weertsplantsoen
te Santpoort-Noord, op het zuidoostelijke deel van de parallelweg
naast de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;

3. Aurora Bastion te Velserbroek, aan
de noordoostelijke zijde van het
parkeerterrein;
4. IJmuiderslag te IJmuiden, aan de
westelijke zijde van de rondweg;
5. Dudokplein te IJmuiden, aan de
zijde van het gemeentehuis;
6. Van Dalenlaan te Santpoort-Zuid,
ter hoogte van huisnummer 171;
7. Roggeland te Velserbroek ter hoogte van basisschool ‘Het Anker’;
8. Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid, op het grote parkeerterrein.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier.

