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Grote brand in De Schouw

Velsen-Noord - In Velsen-Noord heeft zondagochtend een grote brand gewoed in het voormalige conferentiecentrum De 
Schouw aan de Bleyenhoevelaan. Het pand, dat al veertien jaar leeg staat, zou binnenkort gesloopt worden om plaats te ma-
ken voor nieuwbouw. Vanwege de rook riep de Veiligheidsregio Kennemerland via sociale media en NL-Alert op ramen en 
deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. Verschillende omwonenden zijn tijdelijk opgevangen in buurtcentrum 
De Stek. Loco-burgemeester Ronald Vennik heeft zich ter plekke op de hoogte laten stellen van de hulpverlening. De brand-
weer heeft in het brandende pand asbest aangetroffen, maar niet in de omgeving. Het nablussen heeft vrijwel de hele dag 
geduurd. Niemand raakte gewond. (foto: Mizzle Media/Niels Folkers)

Robert te Beest stapt op
Velsen - Wethouder Ro-
bert te Beest (CDA) heeft 
maandagavond zijn func-
tie neergelegd. Dat deed 
hij aan het begin van de 
tweede raadsessie over 
het dossier Stadsschouw-
burg Velsen.

Vorige week bleek dat de 
gemeenteraad zeer kritisch 
was over het collegevoor-
stel om 1,5 miljoen euro in 
de schouwburg te steken, 
bovenop de subsidie van 8 
ton die het Velsense theater 
jaarlijks ontvangt.
Een meerderheid wil de 
schouwburg niet laten val-
len, maar de manier waarop 
Te Beest de raad heeft geïn-
formeerd schoot veel raads-
leden in het verkeerde keel-
gat. ,,Ik heb geworsteld met 
de informatievoorziening’’, 
gaf Te Beest maandagavond 

toe. ,,De discussie daarover 
draagt niet bij aan de op-
lossing, te weten de Stads-
schouwburg Velsen weer in 
toekomstbestendig vaarwa-
ter te krijgen.’’
Robert te Beest was bij-
na acht jaar wethouder van 
de gemeente Velsen. ,,Voor 

hem is dit natuurlijk een 
persoonlijk drama, met de 
haven in zicht’’, aldus Henk 
Wijkhuizen van D66 Velsen. 
De collegeperiode eindigt 
in maart, als de gemeente-
raadsverkiezing plaatsvin-
den.
Het CDA liet weten geen 
aanleiding te zien om uit de 
coalitie te stappen. Voor de 
resterende collegeperiode 
wordt geen vervanger ge-
zocht voor Te Beest.
Na het vertrek van Te Beest 
namen de wethouders An-
nette Baerveldt en Arjen Ver-
kaik de beantwoording van 
de vragen voor hun reke-
ning. De gemeenteraad lijkt 
op 25 januari in te stemmen 
met het raadsvoorstel om de 
Stadsschouwburg Velsen te 
redden. Als fi nanciële steun 
uitblijft, dan gaat het theater 
failliet. (foto: Dennis Gouda)

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

TELSTAR
FC

EINDHOVEN
VRIJDAG 

19 JANUARI
20.00 UUR

Auto belandt op spoor
Velsen-Noord – Een auto-
mobilist is in de nacht van 
zaterdag op zondag met zijn 
voertuig het Gildenspoor op-
gereden. De man reed over 
de Andreaweg toen hij ter 
hoogte van de spoorweg-
overgang om onduidelijke re-

den linksaf sloeg, de rails op. 
Hij kwam met zijn wagen vast 
te zitten op het spoor. De be-
stuurder is door ambulance-
personeel opgevangen en 
naar het ziekenhuis vervoerd. 
De auto is weggesleept. (foto: 
Mizzle Media)
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Erik Baalbergen legt weke-
lijks een typisch IJmuidens 
beeld vast, naar aanleiding 
van de actualiteit, een bij-
zondere gebeurtenis, een 
evenement of gewoon van-
wege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke 
foto schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. De-
ze week aandacht voor de 
bij de aanleg van de nieuwe 
zeesluis gevonden kieplorrie.

Bij de aanleg van de nieuwe 
zeesluis wordt diep in de grond 
gegraven en veel grond verzet. 
Daarbij zijn de afgelopen ja-
ren resten uit het verleden bo-
ven water, of liever gezegd, bo-
ven de grond gekomen. Al eer-
der zijn munitie en bunkers te-
voorschijn gekomen. Recentelijk 
meldde Rijkswaterstaat dat er 
tijdens werkzaamheden “train-
rails en een treinstel” zijn gevon-
den in de ondergrond. Het blijkt 
te gaan om een stuk smalspoor 
en een zogenaamde kieplorrie, 
die zijn gebruikt bij de bouw van 
de naastgelegen Noordersluis 
tussen de honderd en negentig 
jaar geleden. De aanleg van de 
Noordersluis startte zo’n eeuw 
geleden, na het aannemen van 
het voorstel voor aanleg van de-
ze sluis tot wet in 1917. Op 29 
april 1930 werd de Noordersluis 
offi cieel geopend door konin-
gin Wilhelmina. Op een oude fo-
to uit 1925 van de bouwput van 
de Noordersluis is een netwerk 
van smalsporen met kieplorries 
te zien. Kieplorries werden bij de 
bouw gebruikt voor het vervoer 
van bouwmaterialen.
Een lorrie is een niet zelf-aan-
gedreven en meestal tweeas-
sig klein railvoertuig voor het 
vervoer van goederen over een 
spoor of smalspoor, vaak bij een 

fabriek of grote bouwplaats. Ze 
worden geduwd met de hand of 
getrokken door een locomotief, 
lier of trekdier. Een kieplorrie is 
een lorrie met een kiepwagen. 
Bij de nu gevonden kieplorrie 
ontbreekt de kiepwagen.
Naar aanleiding van de recente 
vondsten heb ik in oude kran-
ten gezocht naar vondsten bij 
de aanleg van de Noordersluis. 
Daarbij is ook diep gegraven 
en veel grond verzet. De IJmui-
der Courant meldt in de eerste 
helft van de twintiger jaren di-
verse vondsten, waaronder een 
vrouwenschedel waarbij ‘de rest 
van het geraamte ontbrak’, een 
stuk van een ijzeren handvat, 
barnstenen kralen, munten, het 
bot van een mammoetpoot, een 
mammoetrib en meerdere haai-
enkaken.
De nu gevonden kieplorrie is op 
het stukje gevonden smalspoor 
voor nieuwsgierigen opgesteld 
bij het uitkijkpunt van OpenIJ 
aan de noordkant van de Noor-
dersluis. Rijkswaterstaat geeft 
op de facebookpagina ‘Rijkswa-
terstaat Nieuwe Zeesluis IJmui-
den’ aan dat de vondsten voor-
lopig daar tentoongesteld blij-
ven. Het Zee- en Havenmuseum 
en SHIP zouden geen belang-
stelling voor de vondsten heb-
ben. Als er zich geen geïnteres-
seerden melden, dan zullen de 
vondsten na afronding van de 
werken afgevoerd worden. 
De vondsten zijn echt Typisch 
IJmuidens te noemen; het zijn 
stille getuigen te noemen van 
een stukje noeste arbeid bij 
IJmuiden: de aanleg van de 
Noordersluis. 
Het is te hopen dat deze vonds-
ten toch voor en bij IJmuiden 
bewaard blijven, in een museum 
of desnoods op het midden van 
een rotonde.

IJmuiden – In 2008, in cri-
sistijd, een bedrijf opstarten 
en na 10 jaar kunnen zeg-
gen dat het een succes is, 
betekent karakter, deskun-
digheid en inzet. Oddesigns 
IJmuiden is het stralende 
voorbeeld van zo’n bedrijf. 
Dennis Oudendijk en Nick 
Remmers zijn de eigenaren 
van dit bedrijf dat staat voor 
webdesign en grafi sch ont-
werp. 
Bent u op zoek naar een 
bedrijf dat u helpt met het 
opzetten van een profes-
sionele en goedwerken-
de website of webshop? 
Of wilt u een nieuwe huis-
stijl of een logo die meteen 

zeggen waar u voor staat? 
Oddesigns regelt het voor u 
en levert desgewenst bro-
chures, fl yers en adverten-
ties, net als reclame-mate-
riaal zoals (auto)besticke-
ring, vlaggen en spandoe-
ken. Zij werken samen met 
goed bekend staande be-
drijven en professionals uit 
de regio zoals drukkerijen 
en fotografen. 
Samen met Oddesigns zet u 
uw bedrijf zo neer zodat u 
goed te vinden bent op in-
ternet en de lokale, natio-
nale of wereldwijde mark-
ten. Zie www.oddesigns.nl 
of bel Dennis Oudendijk via 
06-52014388.

Business Boxing: sparren 
in en buiten de ring

Regio - Hannes Schnei-
der begint deze week met 
Business Boxing, een licha-
melijke en mentale training 
voor iedereen die energiek 
in het leven staat. ‘Boost 
yourself, boost your busi-
ness’, is de leus waarmee 
ondernemers en hun team 
worden uitgedaagd mee te 
doen.
,,Boksen is een sport die je 
met elkaar beoefent’’, al-
dus Schneider. ,,Daarom is 
boksen ook zo geschikt om 
mensen met elkaar te ver-
binden. In en buiten de ring 
gaan we respectvol met el-
kaar om. En netwerken 
doen we ook buiten de trai-
ning om via diverse evene-
menten.’’
In Groot Brittannië is ‘White 
Collar Boxing’ al een be-
grip. Schneider koos be-
wust voor de term ‘Busi-
ness Boxing’ om de lading 
beter te dekken. Niet el-

ke ondernemer loopt im-
mers in pak. Door ‘s mor-
gens vroeg te trainen be-
gin je de dag meteen goed. 
Er wordt in kleine groe-
pen gewerkt met persoon-
lijke aandacht voor ieders 
doelen. Een bokstraining is 
zeer effectief. Na de pittige 
warming-up wordt gewerkt 
aan bokstechnieken en de 
algehele conditie.
Hannes Schneider heeft 
als gecertifi ceerd trainer 
bij de Nederlandse Boks-
bond veel ervaringen met 
boks-clinics voor beken-
de bedrijven. Daarnaast is 
hij personal trainer. Busi-
ness Boxing is op dinsdag- 
en donderdagochtend van 
07.00 tot 08.00 uur, aan Ver-
spronckweg 63 in Haarlem, 
vlakbij Karwei. Daar is vol-
doende parkeergelegen-
heid. Durft u het aan? Zie 
www.businessboxinghaar-
lem.nl of bel 06-81337700.
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18 JANUARI
Koffieochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Amu-
let’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro.

(foto: SHIP)
Film ‘Zicht op water’ in 
SHIP. Aanvang 15.30 uur.

19 JANUARI
Open dag Ontmoetings-
centrum Zeestroom, Zee-
wijkplein 262 IJmuiden. Van 
10.00 tot 16.00 uur.

Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Open Tafel. 
3-Gangenmenu. Vers ge-
kookt. Aanvang 12.15 uur.

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

Start Rabobank Straten-
teams Velserbroek. De 
bal gaat om 18.00 uur rol-
len.

Telstar-FC Eindhoven. 
Aanvang 20.00 uur.

Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord: Cellist 
Joachim Eijlander. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Paulien Cornelisse. 
Aanvang 20.15 uur.

20 JANUARI
Biljarttoernooi in De Hof-
stede, A.Jacobsstraat Vel-
serbroek. Van 09.00 tot 
17.00 uur.

Informatiebijeennkomst 
over Lourdesreizen in de 
Moeder van de Verlosser-
kerk, Prof. Eijkmanlaan 48 
Haarlem en Diocesaan Hei-
ligdom, Onze Lieve Vrouw 
ter Nood, Hoogeweg 65 in 
Heiloo. Bijeenkomsten be-
ginnen beide om 10.30 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus en ‘IJmuiden weer-
spiegeld’. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleuter 
tot puber. 

Informatiebijeenkomst 
Marathon Training door 
Run2Forty2 bij AV Suomi in 
Santpoort-Noord. Aanvang 
14.00 uur.

Stadsschouwburg Vel-
sen: Ode aa Marvin Gaye. 
Aanvang 20.15 uur.

Scapino Ballet Rotterdam 
danst Scala. Om 20.15 uur 
in De Vest Alkmaar. Cho-
reograaf Ed Wubbe creëert 
opnieuw een dansdrama in 
de extravagante sfeer van 
de barok.

Dutch Lemmy Memori-
al part 2 in De Nozem en 
de Non in Heemskerk, aan-
vang 21.15 uur. De avond 
staat in het teken van Lem-
my Kilmister, de in 2015 
overleden zanger van 
Motörhead. Op deze avond 
treden er twee Motörhead 
tributebands op, een uit 
Engeland en een uit Neder-
land.

21 JANUARI
Laatste rommelmarkt 
voor AMREF in de recre-
atiezaal van Velserhooft 
in Santpoort-Noord. Van 
09.00 tot 16.00 uur.

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-

een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: Peter Herweijer)
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus en ‘IJmuiden weer-
spiegeld’. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleu-
ter tot puber. Om 14.30 uur 
gratis rondleiding (na en-
tree).

(foto: aangeleverd)
IVN Zuid-Kennemerland: 
wandeling door oude dui-
nen van Santpoort. Vertrek 
13.00 uur bij chalet van res-
taurant Boschbeek, Wüstel-
aan 73-75 Santpoort-Zuid. 
Deelname gratis.

Boekpresentatie ‘Jokele-
dokus enhet eilandmyste-
rie’, van Bert Smit in boek-
handel De Vries, Ged. Oude 
Gracht 27 in Haarlem. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang is 
gratis.

(foto: Mosterdzaadje)
Viool en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

22 JANUARI

▲

(foto: aangeleverd)
Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Open Tafel. 
3-Gangenmenu. Vers ge-
kookt. Aanvang 12.00 uur. 
Biljarttoernooi 09.00 tot 
13.00 uur.

23 JANUARI
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 
uur in Velserbroek. Elke 
dinsdagochtend.

Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Open Tafel. 
3-Gangenmenu. Vers ge-
kookt. Aanvang 17.00 uur.

Stadsschouwburg Vel-
sen: Richard Groenendijk. 
Aanvang 20.15 uur.

24 JANUARI
OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 
12.00. Info: 0255-522330.

Wijkcentrum De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek: Open Tafel. 
3-Gangenmenu. Diepvries. 
Aanvang 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vis-
sersschepen’ door Jan de 
Reus en ‘IJmuiden weer-
spiegeld’. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleuter 
tot puber. 

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tuin 
vol Geheimen’. Voor ieder-
een vanaf 3 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 
bovenop de entreeprijs.

Gymnasium Felisenum 
geeft een lezing als titel 
‘Iets kleins heeft de groot-
ste impact’. Van 15.30 tot 
17.00 uur. 

Evangelie samenkomst in 
Het Terras, Dinkgrevelaan 
17, Santpoort-Noord. Van 
19.45 tot 20.45 uur. Voorlo-
pig elke woensdag.

Open avond Vrouwen-
koor Sparkle in de Hofste-
de, A. Jacobsstraat, Velser-
broek. Van 20.00 tot 22.00 
uur. Ook op 24 en 31 janu-
ari. 
Stadsschouwburg Vel-
sen: Hans Dorrestijn. Aan-
vang 20.15 uur.

25 JANUARI
Koffieochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Amu-
let’. Geopend donderdag tot 
en met zondag van 11.00 
tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro.

Kids Fun 54 van 15.30 tot 
17.00 uur voor jeugd van 8 
t/m 14 jaar in Inside54, Schut-
terskwartier 54 te Heemskerk. 
Deelname is gratis.

In De Kapel aan de Pot-
gieterweg 4 in Bloemen-
daal wordt een gevarieerd 
programma ten gehore ge-
bracht.  Zie ook www.deka-
pel-bloemendaal.nl

Stadsschouwburg Vel-
sen: Woordkunstenaar Ro-
nald Snijders. Aanvang 
20.15 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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VACATURE TOP 5 januari

Ontbijtvrijwilliger Villa Velsen  Vac.nr: 1642
Ontbijt verzorgen en begeleiden op do.- en vr. morgen. Aan-
dacht hebben en gezelligheid creëren voor dementerende 
bewoners tijdens het ontbijt. 

Vriendschappelijk huisbezoek  Vac.nr: 1636
Wekelijks of 1x per 14 dagen bezoekje brengen aan een da-
me of heer om de eenzaamheid te doorbreken.

Chauffeurs en bijrijders voor de Dierenambulance Vel-
sen   Vac.nr: 1630
Heb je hart voor dieren en ben je bereid naast dagdiensten 
ook avond- en nachtdiensten draaien? Dan zoeken wij jou!

Begeleiden  computer- leesprogramma basisschool de 
Beekvliet   Vac.nr:1629
Kinderen die lezen moeilijk vinden begeleiden in het gebruik 
van een leesprogramma op de computer.

Taalvrijwilliger/ Taalcoach Velsen Noord Vac.nr: 1646
Taalcoaching/les aan huis geven voor anderstalige vrouwen 
en mannen. Eén uur per week gedurende 20 weken. Onder-
wijsbevoegdheid is niet nodig.

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dins-
dag van 12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 
9.30 tot 12.30 uur,  terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Gezondheidsbeurs Velsen
Op zondag 28 januari, van 10.00 
tot 16.00 uur, wordt in de Zeewijk-
hal van IJmuiden voor de derde 
achtereenvolgende keer de suc-
cesvolle Gezondheidsbeurs Vel-
sen gehouden.  De organisatie 
is in handen van een samenwer-
kingsverband van Stichting Wel-
zijn Velsen, CareworX, huisartsen-
praktijk Het Baken, Fysiotherapie-
praktijk  Smit, Health Care Con-
nect en Press4Life.  Ook de Ge-
meente Velsen is hier nauw bij 
betrokken. Doel van de Gezond-
heidsbeurs is het promoten van de 
preventieve gezondheidszorg en  
het belang van een gezonde leef-
stijl, onder andere door genoeg 
te sporten en te bewegen en een 
gezonde voeding. Uit onderzoek 
blijkt dat veel chronische ziek-
ten hierdoor voorkomen of terug-
gedrongen kunnen worden. Ook 
blijkt, dat gelukkig  steeds meer 
40+ers het belang hier van inzien. 

Op deze beurs kunnen bezoe-
kers van 40 jaar en ouder een kijk-
je nemen bij een 40-tal organisa-
ties op het gebied van de gezond-
heidszorg, sport, fitness, lifestyle, 
voeding en welzijn. Er zijn artsen 
en fysiotherapeuten aanwezig die 
gratis (para-)medisch onderzoek 
verrichten en advies geven. Voor 
een persoonlijke afspraak bij een 
specialist moet u zich van tevo-
ren aanmelden via www.hoege-
zondbenik.nu Daarnaast kunnen 
mensen kennis maken met allerlei 
sport- en beweegvormen (yoga, 
jeu des boules, walking football en 
nog veel meer). Ook kan men zich 
laten voorlichten door tal van or-
ganisaties die zich direct of indi-
rect met gezondheid en bewegen 
bezig houden. Olga Commandeur 
zal - net als vorig jaar - aanwezig 
zijn en op vertrouwde wijze het 
publiek uitnodigen om met haar 
in beweging te komen op muziek. 

Meer informatie kan ingewonnen 
worden bij de Buurtsportcoaches 
Nicole Sheridan: 0255-510186 en 
Ad Otten: 06-11883720,  per mail 
buurtsport@welzijnvelsen.nl of op 
onze Facebooksite: Buurtsport@
welzijnvelsen.

G Disco in Velserbroek 
Iedere eerste zaterdag van de 
maand, te beginnen op zaterdag 
3 februari, organiseert stichting 
‘Ook Voor Jou’ in samenwer-
king met het Sociaal Wijkteam 
Velserbroek een discoavond 
voor mensen vanaf 18 jaar met 
een beperking. De discoavond 
in ontmoetingscentrum De Koe 
begint is van 19.30 uur tot 22.00 
uur, de toegang is 2,50 euro in-

clusief 1 consumptie. Voor mee-
gekomen begeleiding, is de toe-
gang gratis. Dj’s Rens en Frank 
verzorgen de muziek waarop 
gedanst kan worden en er kan 
natuurlijk ook een verzoeknum-
mer worden aangevraagd. Voor 
mensen met een beperking is 
het lastiger om mensen te ont-
moeten terwijl ook deze groep  
graag een leuke avond wil stap-

pen om zo nieuwe contacten op 
te doen, te dansen en nieuwe 
vrienden maken. In het regulie-
re uitgaansleven is dit vaak niet 
mogelijk vandaar dit initiatief. 
Vrijwilligers van Stichting ‘Ook 
Voor Jou’ en van De Koe zorgen 
er voor dat de avond goed ver-
loopt. Meer informatie op face-
book: ook voor jou disco en op 
www.ookvoorjou.com.

Kom naar Kansen&Zo
De Spil - Bij binnenkomst in Buurt-
centrum de Spil staat u direct in de 
ontmoetingsruimte. U kunt er altijd 
een kop koffie of thee drinken en 
gezellig in gesprek met de ande-
re bezoekers. Ook kunt u de IJmui-
der Courant lezen of meedoen aan 
diverse inloopactiviteiten zoals sa-
men breien op maandagmorgen; 
samen wandelen op dinsdag of 
samen creatief op woensdagmor-
gen. Of u kunt een keer mee-eten 
bij ‘samen eten’ op diverse dagen 
(voor 4 euro). Daarvoor is het no-

dig dat u zich een dag van te vo-
ren aanmeld. De activiteiten zijn 
kosteloos, wel betaalt u een bijdra-
ge voor de gebruikte materialen. 
Wilt u meedoen aan de groepsac-
tiviteiten kunt u een afspraak ma-
ken met een van de medewerkers. 
Daarnaast zijn er nog vele activi-
teiten in de Spil. Een overzicht van 
het programma van Kansen&Zo en 
Buurtcentrum de Spil vindt u op de 
website www.buurtcentrumdespil.
nl Meer weten over Kansen&Zo? 
Bel: 06-23802814

Natuurgids
De Spil - Dinsdag 23 januari 2018 wandelt de natuurgids weer 
mee bij het samen wandelen in De Spil. We verzamelen in Buurt-
centrum de Spil (Frans Halsstraat 29, IJmuiden) waar we om 9:45 
uur vertrekken. De wandeling is gratis en duurt ongeveer een uur. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon langskomen. Na afloop 
is er koffie of thee in het buurtcentrum. Meer weten? Bel 0255-
510186.

TaalActief - Voor anderstalige 
vrouwen en mannen met na-
me in Velsen-Noord zoeken we 
met spoed vrijwilligers die taal-
coaching / les aan huis willen 
geven. Het gaat om één uur 
per week gedurende 20 we-
ken. U hoeft niet te beschikken 
over een onderwijsbevoegd-
heid. Lijkt het u leuk om een 
anderstalige te helpen bij het 
leren van de Nederlandse taal 
en wilt u meer informatie, neem 
dan contact op met Nurcan 
Arslan in Buurtcentrum De Spil 
op dinsdag of donderdag. Tel: 
0255-510186/ 06-83132300, of 
mail: nurcanarslan@welzijnvel-
sen.nl

Taalvrijwilligers 
gezocht

De Brulboei - Op donderdag 25 
januari ziet u Northern leader, een 
prachtige film van een longline 
vissersschip. Dit schip vist op de 
Beringzee met een lijn van 80 km 
lang met maar liefst 70.000 ha-
ken en blijft ook in winden met 
orkaankracht doorvissen. Na de 
pauze en de verloting komt Visse-
rij in beeld, alles over de visserij 
in Stellendam. De eerste film be-
gint om 20.00 uur. Kaarten à 3,00 
euro zijn vanaf 15 januari verkrijg-
baar aan de balie van De Brulboei 
en op de avond zelf aan de zaal. 
Meer weten? Bel 0255-510652, 
Buurthuis De Brulboei, IJmuiden.

IJmuiden wat 
vertel je me 

nou

Het Terras - Veel Santpoorters zijn 
in de veronderstelling dat Dorps-
huis Het Terras alleen voor ouderen 
is. Het tegendeel is waar, het dorps-
huis is voor alle leeftijdsgroepen en 
bewoners van Santpoort-Noord en 
Santpoort-Zuid. Het Terras is een 
plek waar activiteiten plaatsvinden 
die aansluiten bij de bewoners en 
ook zo veel mogelijk door hen zelf 
worden georganiseerd. Het is altijd 
moeilijk om in te schatten waar be-
hoefte aan is. Wil men een mam-
acafé? Een podium voor jong ta-
lent? Een workshop-dag? Meet en 
Greet van ZZP-ers? Dorpshuis het 
Terras wil graag een aantal doeners 
en denkers uitnodigen die samen 
met de beroepskrachten hun ge-
dachten willen laten gaan over het 
opzetten van nieuwe activiteiten. 
Heeft u interesse neem dan con-
tact op met Janneke Cluistra: 023-
3031228 of via de mail: janneke-
cluistra@welzijnvelsen.

Doe- en 
denktank
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Brood bezorgen nu ook in 
Driehuis, Santpoort en Velserbroek

Regio - De Haarlemse On-
dernemer van het jaar Erwin 
Miedema lanceerde in no-
vember Bready: de start-up 
die iedere ochtend vers brood 
aan de voordeur hangt. Van-
af deze week is het bezorg-
gebied uitgebreid naar delen 
van Velsen.
Genoeg van oud brood mee 
naar school? Klaar met be-
vroren boterhammen? Brea-
dy komt te hulp! Deze brood-
bezorgservice maakt de och-
tend niet alleen makkelijker 
maar ook lekkerder door ’s 
morgens vroeg, als de klant 
nog op één oor ligt, knisper-
vers brood aan de voordeur te 
hangen.
Op bready.nl (ook heel mak-
kelijk op mobiel), kun je tot 
middernacht brood bestel-
len voor de volgende dag. 
De bestelling wordt ‘s nachts 
vers gebakken, en de volgen-
de ochtend vóór 7 uur door 
een fi etskoerier geleverd. Er 
wordt niet aangebeld, maar 
de bestelling wordt aan de 
deurknop gehangen. En voor 
de voordeuren zonder greep 
heeft Bready een ingenieus 
ophangsysteem voor de brie-
venbus bedacht. 
Bready heeft een overzich-
telijk assortiment dat je voor 
een of meerdere dagen kunt 

bestellen. Veel verder voor-
uit bestellingen plannen kan 
ook - handig voor gezinnen 
die zeker willen weten dat er 
vers brood in de broodtrom-
mel mee naar school gaat. 
De logistieke uitvoering van 
Bready is een fl inke kluif. Ter-
wijl de klanten liggen te sla-
pen begint Bready te bakken. 
Ondertussen verdeelt de zelf 
ontwikkelde applicatie de or-
ders over de verschillende 
bezorgroutes. Na het samen-
stellen van de orders komen 
Bready’s eigen fi etskoeriers 
in alle vroegte in actie. Zij 
brengen het verse brood tus-
sen 06.00 en 07.00 uur ’s och-
tends van deur tot deur. 

Het eerste pilotgebied was 
Haarlem-Zuid. Omdat Brea-
dy daar zeer positief is ont-
vangen, is het bezorggebied 
uitgebreid. Vanaf nu kun-
nen ook mensen in Haarlem 
noord, Overveen, Bloemen-
daal, Santpoort, Velserbroek 
en Driehuis van Bready ge-
nieten: ,,We breiden stap voor 
stap uit naar postcodegebie-
den in en rond Haarlem. 
Als het allemaal goed loopt 
en we onze klanten in Haar-
lem en omstreken blij kunnen 
maken dan gaan we vanaf 
daar uitrollen, met als uitein-
delijke doel bezorgen in heel 
Nederland natuurlijk!” (foto: 
Bready.nl)

Driehuis - Zaterdagmiddag 
heeft Driehuis en omgeving 
op hartverwarmende wijze af-
scheid genomen van Maaike 
Tromp, de eigenaresse van de 
gelijknamige winkel met wijn, 
koffi e, thee, tabak en cadeau-
artikelen aan de Driehuizer-
kerkweg. Mensen stonden 
zelfs buiten in de rij voor een 
handdruk, een zoen en een 
persoonlijk woord. Er kwa-
men ruim 500 mensen op het 
afscheid af. Op verzoek van 
Maaike werd er gedoneerd 
voor het Bijna Thuis Huis in 
Santpoort-Noord. 
Maaike Tromp nam 24 jaar ge-
leden de tabakszaak over van 
Piet de Ruyter en veranderde 
deze in de loop der jaren in 
een paradijsje met de heerlijk-
ste koffi e, thee en wijn. Maai-
ke had zich daarvoor verdiept 
in de mooiste thee- en koffi e-
soorten en voltooide een op-
leiding tot vinoloog. Maar het 
sjouwen met de vele dozen 
wijn werd haar te zwaar. Re-
den om te stoppen met haar 
geliefde winkel. 
Klanten hoeven haar niet echt 
te missen want Maaike blijft 
in Driehuis wonen. In de toe-
komst zal zij haar man Ron 
Pointl meer bijstaan bij zijn 
wijnhandel in Hoofddorp. Met 
een tevreden gevoel kijkt zij 
terug op haar jaren in de win-
kel en het afscheid: ,,Ik voelde 
mij zo gewaardeerd en wil dan 
ook iedereen hartelijk bedan-
ken dat zij de moeite hebben 

genomen om langs te komen.’’
Lara le Goff-van Beelen nam 
direct contact op toen afgelo-
pen zomer bekend werd dat 
Maaike wilde stoppen. ,,Ik wil-
de eigenlijk 24 jaar geleden 
het winkeltje van ome Piet al 
overnemen’’, vertelt zij. ,,Maai-
ke was me toen voor. Als klein 
meisje kwam ik al in de winkel 
om sigaretten voor mijn moe-
der te kopen.’’ Lara werkte ja-
renlang in de fi nanciële sec-
tor, de laatste jaren bij Ra-
bobank Nederland. Met haar 
Franse man Loïc woonde zij 
een aantal jaren in Frankrijk, 
maar Driehuis riep haar terug. 
,,Hier voel ik me thuis en ik 
ben dolgelukkig dat ik de win-
kel kan overnemen. Veel ga ik 
niet veranderen. Ik ben nog 
bezig met de vooropleiding tot 
vinoloog. De proeverijen blij-
ven, maar daar wil ik ook de 
achterkamer bij betrekken. 
Wel wil ik wat lekkere kaas-
jes aan het assortiment toe-
voegen. Alleen de naam van 
de winkel verandert. Als eer-
betoon aan de eerdere eige-
naar wordt de naam: Ome Piet 
Wijn & Zo.’’ 
Lara draait al sinds september 
mee in de winkel en is van-
af deze week als eigenares-
se fulltime in de winkel te vin-
den, waar zij de klanten net zo 
deskundig en gemoedelijk zal 
ontvangen als Maaike Tromp. 
De opening is zaterdag om 
08.30 uur. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Nieuw: YorBody Fysiotherapie
IJmuiden – Sinds 1 janua-
ri is IJmuiden een nieuwe fy-
siotherapiepraktijk rijker. De-
ze is gevestigd in sportclub 
Basic Fit, op de eerste verdie-
ping, boven Multimate aan de 
C. van der Doesstraat 22. De 
dames Frestha Nayel en Mina 
Modares verwelkomen nieu-
we patiënten van harte. Vol-
wassenen en kinderen vanaf 
8 jaar kunnen met alle klach-
ten aan het bewegingsappa-
raat bij hen terecht.
Tijdens de intake wordt de 
klacht deskundig opgenomen 
en de behandeling bepaald. 
Afhankelijk van de proble-
men kan het zijn dat u oefe-
ningen moet doen. Daarvoor 
kan men dan samen met Mi-
na of Freshta gebruik maken 
van de apparaten of materia-
len van Basic Fit. Ook ideaal 
dus voor klanten van Basic Fit 
die een blessure hebben. Met 
YorBody Fysiotherapie wordt 
uw lichamelijke klacht vak-
kundig behandeld. 
YorBody Fysiotherapie is zes 
dagen per week geopend, zo-
dat ook voor werkende men-

sen een behandeling haal-
baar is. Voor een afspraak 
kunt u bellen met Mina via 
06-24450762 of Freshta via 
06-24452225. U kunt ook 

een WhatsApp sturen of mai-
len naar ijmuiden@yorbody.
nl. Zie ook www.yorbodyfy-
siotherapie.nl. (foto: aange-
leverd)

Laatste rommelmarkt 
voor AMREF

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 21 januari wordt de al-
lerlaatste rommelmarkt voor 
AMREF gehouden in de re-
creatiezaal van Velserhooft. 
Alles moet weg, dus de prij-
zen zijn extra laag! De toe-
gang is gratis. De zaal is ge-

opend van 9.00 tot 16.00 uur. 
De opbrengst van de markt 
komt weer geheel ten goe-
de aan AMREF/Flying Doc-
tors. Dit is een onafhankelijke 
organisatie die zich inzet voor 
een betere gezondheidszorg 
in Afrika.
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Kennisgeving
Kavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Van vrijdag 19 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018 liggen de kavelbesluiten III en IV  
ter inzage voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.

Wat gaat er gebeuren?
In het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werk-
gevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, 
het Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat het Rijk via een gefaseerd tenderproces 
subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de periode 2015 – 2019.

Op grond van de Wet windenergie op zee nemen de ministers van Economische Zaken en 
Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor elk windpark een kavel besluit. 
In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd 
en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Het gaat om de volgende besluiten: 
- kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid);
- kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Waarom is het windpark nodig?
Het gebruik van olie, gas en kolen leidt tot opwarming van de aarde. Het maakt ons land ook  
afhankelijk van de levering van die brandstoffen uit andere landen. Daarom stapt Nederland 
bijna helemaal over naar nieuwe energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte. Die bronnen 
zijn schoon en onuitputtelijk. Maar daarvoor moet nog veel gebeuren, want op dit moment  
is pas 6% van onze energievoorziening duurzaam.
Windenergie is voor ons land nu en in de toekomst onmisbaar. Daarom komen er windparken 
op zee en op land. De rijksoverheid heeft hierover afspraken gemaakt in het Energieakkoord 
voor duurzame groei.

Voor elk van de kavelbesluiten is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen 
voor het milieu in beeld te brengen. 

De ontwerpkavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) hebben van  
vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van  
de terinzagelegging zijn 11 zienswijzen en 1 reactie ontvangen. Onlangs zijn, rekening houdend 
met deze zienswijzen en reacties, de kavelbesluiten III en IV genomen. 

Welke procedure wordt gevolgd? 
De kavelbesluiten worden bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staats courant 
en zullen tevens met de toelichting op vrijdag 19 januari 2018 in de Staatscourant worden  
geplaatst. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een van de ontwerpkavel-
besluiten kunnen nu beroep instellen tegen de kavelbesluiten.

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt de kavelbesluiten, de MER’en en de andere onderliggende stukken van vrijdag 19 januari 
2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018 digitaal inzien op: www.bureau-energieprojecten.nl.  
Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken  
op de  volgende locaties: 
-  gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161,  

3151 AE  Hoek van Holland, T 14 010; 
-  gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV  Den Haag, T 14 070; 
-  gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, 2242 LV  Wassenaar, T 14 070; 
-  gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW  Katwijk ZH, T (071) 406 50 00; 
-  gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW  Noordwijk, T (071) 366 00 00; 
-  gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB  Zandvoort, T 14 023 of 023 574 01 00;
-  gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ  Overveen, T 14 023; 
-  gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN  IJmuiden, T 14 0225.

Hoe kunt u beroep indienen? 
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpkavelbesluit kunnen 
tegen het kavelbesluit beroep instellen bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en start de dag nadat de  
besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is 
van zaterdag 20 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018. Een belanghebbende aan wie  
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp 
van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op de kavelbesluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.  
Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen 
het besluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop 
van de indieningstermijn kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. Wij raden u 
aan in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van ondertekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. 

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft  
ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet  
betalen.

We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. directie WJZ (D-passage 2)
Postbus 20401
2500 EK  Den Haag

Wat gebeurt er nog meer?
De kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn op 16 december 2016  
ter inzage gelegd. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
6 december 2017 zijn die kavelbesluiten onherroepelijk. Gelijktijdig aan de voorbereiding van 
de kavelbesluiten I en II en III en IV worden onder de rijkscoördinatieregeling het inpassings-
plan en de vergunningen voor het net op zee Hollandse Kust (zuid) voorbereid. De ontwerp-
besluiten hiervoor hebben van 6 oktober 2017 tot en met 16 november 2017 ter inzage gelegen. 

In een gebied ten noorden van de bestaande windparken vindt tevens de voorbereiding van 
het kavelbesluit V voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) plaats, dat op meer dan 
18,5 kilometer uit de kust van Noord-Holland is gesitueerd. Hiertoe heeft tot 29 mei 2017 de 
conceptnotitie reikwijdte en detailniveau ter inzage gelegen. Gelijktijdig heeft ook de concept-
notitie reikwijdte en detailniveau voor het net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage gelegen. 
Kennisgevingen voor het net op zee Hollandse Kust (zuid en noord) en voor het kavelbesluit V 
voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) worden elk afzonderlijk gepubliceerd.

Wilt u meer weten? 
Meer informatie over kavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en  
alle bijbehorende stukken vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl.  
Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten 
naar telefoonnummer 070 379 89 79.







Heeft u er ook wel eens over gedacht om naar 
Lourdes te gaan? Lourdesgroep Bisdom Haar-
lem-Amsterdam begeleidt al jaren bedevaart-
reizen naar Lourdes die aangeboden worden 
door het Huis voor de Pelgrim. De informatie-
bijeenkomst vinden op zaterdag 20 januari op 
twee adressen plaats: in de Moeder van de Ver-
losserkerk aan de Prof. Eijkmanlaan 48 in Haar-
lem en in de Diocesaan Heiligdom, Onze Lieve 
Vrouw ter Nood aan de Hoogeweg 65 in Heiloo. 
De bijeenkomsten beginnen allebei om 10.30 

uur. Via een powerpointpresentatie wordt een 
beeld gegeven van de Lourdesreizen. Zo gaat 
er een busreis van 26 mei tot 3 juni. Vertrek is 
vanuit Haarlem. Of kies voor de vliegreis van 28 
mei tot 2 juni. Tevens is er van 11 tot 16 septem-
ber een vliegreis met Mgr. J. Hendriks, hulp-
bisschop Bisdom Haarlem-Amsterdam. Meer 
weten? Bel met 06-42347729 (Joke Hoekman), 
06-53887641 (Diaken Philip Weijers) of kijk op 
www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.
nl. (foto: aangeleverd)

Tata Steel Big Band
in Thalia Theater

De Tata Steel Big Band The Swing Masters speelt op 28 ja-
nuari muziek van Nat King Cole in het Thalia Theater. Het 
concert begint om 14.00 uur. The Swing Masters is een big 
band met grote dromen en wensen. De band heeft een eigen 
unieke sound die gekenmerkt wordt door een mix van Jazz, 
Dance, Latin, Swing en nog vele andere stijlen. Onder de be-
zielende leiding van dirigent André Elders wordt het muzikaal 
niveau opgevoerd tot verrassende hoogte. Ook het talent van 

verschillende solis-
ten draagt bij aan de 
kwaliteit van de op-
tredens. De sfeer van 
de jaren 50 en 60 via 
de wereldberoem-
de nummers van 
Nat King Cole, wordt 
door The Swing Mas-
ters schijnbaar moei-
teloos vertolkt. Kaar-
ten reserveren kan 
via kaarten@tatas-
teelorkest.nl. 
(foto: aangeleverd)

Zondagmiddag 21 januari vindt in 
boekhandel De Vries de presentatie 
plaats van het boek ‘Jokeledokus en 
het eilandmysterie’, geschreven door 
Bert Smit. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom te proosten met de au-
teur en illustrator op dit avonturenver-
haal, dat de boodschap uitdraagt res-
pect te tonen voor het milieu. ‘Joke-
ledokus en het eilandmysterie’ gaat 
over een klein mannetje van onge-
veer 40 centimeter lang, met een bol 

hoofdje, wipneusje en 
een rechtopstaand 
plukje haar. Uit zijn 
olijke oogjes kijkt hij 
altijd parmantig de 
wijde wereld in. Hij is 
erg nieuwsgierig en 

houdt van reizen. Bert Smit heeft ‘Jo-
keledokus’ geschreven met de bood-
schap: ,,De aarde staat als een kost-
bare parel in het heelal. Zij beschikt 
over een bewonderenswaardige na-
tuur dat een milieu vormt waarbinnen 
veel soorten van leven mogelijk zijn. 
Denk aan de planten- en dierenwe-
reld in het bijzonder.’’  De boekpresen-
tatie begint om 15.00 uur in boekhan-
del De Vries, Gedempte Oude Gracht 
27 in Haarlem. De toegang is gratis. 
(beeld: aangeleverd)

Basketbaltoernooi voor basisscholen
Voor de 35ste keer zal basketbalclub Akrides uit 
IJmuiden een basisscholentoernooi organiseren. 
Dat wordt deze keer gehouden in de voorjaarsva-
kantie op maandag 26 februari vanaf 9.00 uur, in 
sporthal IJmuiden-Oost. Heb je altijd al eens wil-

len basketballen, geef je dan via school op. Pu-
bliek is van harte welkom. Er worden nog wat 
scheidsrechters gezocht, zij kunnen zich opgeven 
via Jos Meijer, 023-5384203. Je hoeft niet de he-
le dag te fl uiten, enkele wedstrijden is ook goed.

Jokeledokus 
en het eilandmysterie

Bert Smit

VOOR MIJN KINDEREN EN KLEINKINDEREN

De aarde staat als een kostbare parel in het heelal.

Zij beschikt over een bewonderenswaardige natuur dat een milieu 

vormt waarbinnen veel soorten van leven mogelijk zijn. Denk aan 

de planten- en dierenwereld en in het bijzonder aan de mensen. 

De ontwikkeling van het leven op aarde, dus ook van jullie en jullie 

kinderen etc., is sterk afhankelijk van het milieu waarin wij leven.

Helaas wordt de waarde van een goed milieu vaak onderschat en 

gaat men hier onachtzaam mee om met alle negatieve gevolgen van 

dien. Het benoemen van de vele aspecten gaat hier te ver.

Wel roep ik jullie op om het milieu te respecteren en acties te 

ondernemen om dit te verbeteren.

Dit boekje met het avonturenverhaal  “Jokeledokus en het 

eilandmysterie”, dient ter ondersteuning van mijn oproep aan jullie 

en aan alle jonge mensen. 

Bert

denktankschoneoceanen.nl
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Informatiebijeenkomst 
over Lourdesreizen

Inschrijving Grote 
IJmuiden Quiz van start
Na geslaagde edities in 2016 en 2017 vindt de derde 
editie van De Grote IJmuiden Quiz dit jaar plaats op 
woensdagavond 28 maart in het Thalia Theater.
De bibliotheek, waar de vorige twee edities plaatsvon-
den, is te klein geworden voor het toenemende aan-
tal deelnemers. In Thalia zal initiatiefneemster en quiz-

Presentatie 
‘Jokeledokus’ 
in boekhandel 

De Vries

master Nel Luiken vanaf 19.30 uur de IJmuiden-kenners aan de tand 
voelen over het verleden, heden en de toekomst van IJmuiden.
Welk team gaat dit jaar met de eer strijken? Eerder wonnen de teams 
van Je Bent IJmuidenaar Als (2016) en Een IJmuidenaar Leeft (2017). 
Nel Luiken en Erik Baalbergen zijn volop bezig met het samenstel-
len van quizvragen in onder meer de categorieën Nieuws, Historie en 
Sport. De winnaar krijgt eeuwige roem en mag een jaar lang de wis-
selbeker in zijn bezit houden.
Teams met maximaal vijf personen kunnen zich aanmelden via nel.
luiken@gmail.com (onderwerp ‘Aanmelding Grote IJmuiden Quiz’). 
Vermeld naam, mailadres en telefoonnummer van de teamleider, de 
naam van het team en het aantal teamleden.
Individueel aanmelden kan ook. In dat geval wordt op de avond zelf 
gekeken of er met de losse aanmeldingen extra teams kunnen wor-
den geformeerd of dat men kan aanschuiven bij andere teams.
De kosten van deelname zijn 6 euro per persoon, ter plekke te vol-
doen. Publiek is welkom (gratis toegang) om zelf in stilte na te den-
ken over de vragen en om de deelnemers aan te moedigen. (foto: 
Erik Baalbergen)
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Valencia-
trainers komen 
weer naar SVIJ
IJmuiden - In de zomerva-
kantie beleeft de jeugd van 
IJmuiden en omgeving weer 
een voetbalweek om nooit 
te vergeten. De Spaanse 
topclub Valencia CF stuurt 
dan trainers van de jeugd-
opleiding naar SVIJ.
In Spanje staat Valencia CF 
bekend om de goede jeugd-
opleiding. Geen enkele an-
dere club leverde meer in-
ternationals aan het Spaan-
se team in de afgelopen 15 
jaar. Sterren als Jordi Alba, 
David Villa, Juan Mata, Da-
vid Silva, José Luis Gayà en 
Carlos Soler zijn klinken-
de voorbeelden van de suc-
cesvolle jeugdopleiding. Het 
Valencia CF Voetbalkamp is 
te gast in de zomervakantie 
van donderdag 30 augustus 
tot en met zaterdag 1 sep-
tember op het complex van 
SVIJ. Het Valencia Voetbal-
kamp is een 3-daagse trai-
ningsweek voor jeugdspe-
lers (jongens en meisjes) 
van 6 t/m 14 jaar van elk ni-
veau onder leiding van of-
ficiële Valencia CF-jeugd-
trainers. De kinderen wor-
den ingedeeld op leef-
tijd en niveau, zodat ieder 
kind op zijn/haar eigen ni-
veau kan trainen. De Valen-
cia CF-trainers worden ge-
assisteerd door Nederland-
se UEFA gecertificeerde en 
ervaren trainers die allen 
een opleiding hebben ge-
noten van Valencia CF. Het 
aantal deelnemers is geli-
miteerd, zo is iedereen ver-
zekerd van voldoende aan-
dacht, óók van de Spaanse 
trainers.
Deelname kost 170 eu-
ro (mogelijkheid tot beta-
ling in twee termijnen). Zie 
ook www.valenciavoetbal-
kamp.nl. 

Lars van Eeken strijdt om 
plaats in nationale selectie
IJmuiden - Na de nodige 
voorbereidingen braken af-
gelopen weekend spannen-
de dagen aan voor de jeugd-
leden en paspoortdam-
mers van Damclub IJmuiden 
(DCIJ). Zo mochten laatsge-
noemden, die als topscorers 
bij het schooldamtoernooi 
tien gratis lessen gewon-
nen hadden, examen doen 
voor het Van der Wal-diplo-
ma. Wanneer zij meer dan 
de helft van de twintig opga-
ven goed hadden, slaagden 
zij voor het examen. Komen-
de week zullen de diploma’s 
uitgereikt worden en mogen 
zij het opnemen tegen club-
kampioen Fico van Beek, die 
simultaan gaat spelen. 
Tegelijkertijd werden bij de 
training van Lars van Eeken 
de puntjes op de I gezet voor 
de volgende dag. Lars ging 
namelijk een poging doen 
om als 8-jarige (!) een goed 
resultaat te behalen bij de 
selectiedag voor de nationale 
pupillentraining voor jeugd-

spelers onder de 13 jaar. Een 
dag lang mocht hij in Arnhem 
allerlei standen oplossen met 
na afloop een sneldamtoer-
nooi. Bij dit toernooi voldeed 
hij alvast met drie overwin-
ningen en drie nederlagen 
aan de eis om bij de eerste 11 
van de 24 deelnemers te ein-
digen. Binnenkort zal bekend 
zijn of hij ook bij het oplossen 
tot de bovenste helft behoort. 
Intussen werd bij het be-
kertoernooi de tweede fi-
nalist bekend. Bij de inhaal-
wedstrijd tussen Jan-Maar-
ten Koorn en Cees van der 
Vlis was laatstgenoemde de 
meest koelbloedige. Van der 
Vlis treft in de finale Jesse 
Bos, die een week eerder met 
titelverdediger Kees Pippel 
afrekende. Bij de onderlinge 
competitie blijft Bos met een 
100 procent-score fier aan 
kop. Ook tegen nieuwkomer 
Krijn ter Braake (die een ho-
gere rating heeft dan Bos) 
kwam hij met een Hoogland-
aanval tot winst. (foto: DCIJ)

IJmuiden - Zaterdag 
13 januari heeft er om-
streeks 14.50 uur een con-
flict plaatsgevonden op het 
strand van IJmuiden. Hier-
bij is een verdachte aan-
gehouden. De politie isr 
nog op zoek naar men-
sen die getuige zijn ge-
weest van deze mishande-
ling. Zij worden verzocht 
contact op te nemen via 
0900-8844 (zaaknummer 
2018008745).

Getuigen 
gezocht van 
mishandeling

Stadsschouwburg Velsen
Unidos waagt zich aan 
musicalhit vol drama

Velsen - Na het swingende 
‘Hairspray’ zetten de leden van 
de Velsense musicalvereniging 
Unidos dit seizoen hun tanden 
in ‘The Hired Man’, een musi-
calhit vol drama, op vrijdag 9 en 
zaterdag 10 februari (20.15 uur) 
te zien in de Stadsschouwburg 
Velsen. Unidos neemt het pu-
bliek mee naar het Noord-En-
gelse platteland, tussen 1890 
en 1920, dat het decor vormt 
voor een gecompliceerde lief-
desdriehoek. John, gespeeld 
door Patrick Koelman, ver-
wacht samen met Emily, een 
rol van Lisanne Wensink-Kops, 
hun eerste dochter. Hij werkt 
als landarbeider met de zoon 
van zijn baas: Jackson (Bart 
Bijker). Bij de eerste ontmoe-
ting bloeit de liefde op tussen 
Emily en Jackson. Maar dan 
ontdekt John hun geheime ver-

houding en verandert alles.
‘The Hired Man’ is een mu-
sical uit 1984, gebaseerd op 
het boek van Melvyn Bragg uit 
1969. Howard Goodall, bekend 
van musicals als ‘Love Story’ en 
‘Bend it like Beckham’, schreef 
de muziek. Hij liet zich daarbij 
inspireren door het werk van 
de Duitse componist Kurt Weill 
en Engelse folk muziek. De 
musical gaat niet alleen over 
de liefdesdriehoek tussen Emi-
ly, John en Jackson, maar – in 
het tweede deel – ook over de 
Eerste Wereldoorlog. Martijn 
Egelmeer tekent voor de regie, 
de muzikale leiding is handen 
van Bas Jongsma, Robbert van 
Unnik is de vocal coach van 
Unidos en Sanne Ooms heeft 
de choreografie gemaakt. Zie 
ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl 

Informatiebijeenkomst
Lourdesreizen

Zaterdag 20  januari - 10.30 uur
‘de Moeder van de Verlosserkerk‘
Prof. Eijkmanlaan 48, Haarlem.

Zaterdag 20  januari - 14.30 uur
‘Diocesaan Heiligdom, Onze Lieve Vrouw

ter Nood’, Hoogeweg 65, Heiloo.

Informatie:
www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

(Zie ook het redactiebericht in deze krant)

Eikenhouten hekken rond 
buitenplaats Beeckestijn

Velsen-Zuid - Als trotse be-
heerder werkt Natuurmonu-
menten al enkele jaren aan 
het uitvoeren van het verster-
kingsplan voor Beeckestijn. 
Dit plan is samen met ver-
schillende betrokkenen opge-
steld om de cultuurhistorie en 
de bijzondere tuinstijlen van 
de buitenplaats te bewaren 
en de recreatieve mogelijkhe-
den in het park te versterken.
Als buitenplaats heeft Beec-
kestijn van oudsher meerde-
re ingangen. Deze ingangen 
worden nu voorzien van nieu-
we hekken. Daarmee krijgt 
Beeckestijn nóg meer de uit-
straling van een buitenplaats 
en krijgen bezoekers echt het 
gevoel dat ze een bijzonde-
re plek betreden. De hekken 

met ingefreesde letters ‘Bui-
tenplaats Beeckestijn’ zijn ge-
maakt van onbehandeld ei-
kenhout uit de eigen bossen 
van Natuurmonumenten. Ook 
in het nieuwe jaar gaat Na-
tuurmonumenten door met 
het opknappen van Beeckes-
tijn. De beloopbaarheid van 
de paden wordt verbeterd en 
in het voorjaar wordt de bloe-
menwaaier – de parel van 
Beeckestijn – heropend. De-
ze wordt opnieuw ingeplant 
met beplanting uit de periode 
van de oorspronkelijke aan-
leg, de 18e eeuw. Het belooft 
een kleurrijk geheel te wor-
den met talrijke bolgewassen 
en vaste planten. In het najaar 
gaat Natuurmomenten samen 
met de gemeente Velsen aan 

de slag met het herstel van de 
voorzijde, de parkeerplaats bij 
de hoofdentree en de ingang 
bij de kapelwoning.
De herstelwerkzaamheden op 
Beeckestijn zijn mede moge-
lijk gemaakt door financië-

le steun van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds, de Stich-
ting Vrienden van Beeckestijn, 
Stichting Zabawas en andere 
particuliere gevers en de le-
den van Natuurmonumenten. 
(foto: Natuurmonumenten)
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Twee deelnemers, twee 
bekers voor Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag organiseerde danscentrum 
ter Horst alweer voor de zeven-
tiende keer een danswedstrijd 
voor paren. Hieraan deden zes 
dansscholen uit Noord- en 
Zuid-Holland mee. 
Voor danscentrum ter Horst de-
den Edwin van der Schoor met 
Yvette Vellinga en Pascal de 
Vries met Netanja Hillege mee. 
Zij dansten in de hoogste open 
klasse en werden respectieve-
lijk vijfde en tweede. 
Er werd ook nog gestreden om 
het superkampioenschap. Hier-

bij worden alle dansers gekop-
peld aan dansers waarmee zij 
normaal niet mee dansen, van 
andere dansscholen bijvoor-
beeld. Hierbij mag het publiek 
proberen de jury te beïnvloeden 
(lukt uiteraard toch niet) en le-
vert hele leuke situaties op.
Superkampioen is geworden 
Thijs Blad (dansschool Wes-
seling) met Simone Klooster 
(dansschool La Passe). Leuke 
resultaten, maar veel belangrij-
ker was nog het plezier waar-
mee ze hebben gedanst. (foto: 
Danscentrum ter Horst)

Velsen-Zuid – De klootschie-
ters van Full Speed legden za-
terdag volgens het wedstrijd-
schema de Koeienroute af in 
recreatiegebied Spaarnwou-
de. Op de heenweg langs 
het Noordzeekanaal was het 
best mistig, maar wat ver-
der Spaarnwoude in was het 
zicht redelijk. Met 11 aanwe-
zige spelers moest een beet-
je geschipperd worden met de 
ploegindeling, maar tenslotte 
werden drie teams van drie en 
een van twee spelers gevormd. 
Door de vele afgebroken tak-
ken en de ontploffende hopen 
paardenvijgen, die soms door 
een kloot werden getroffen, 
was het niet eenvoudig de klo-
ten op koers te houden, maar 
Sonja, Raymond en Dries wis-
ten het toch voor elkaar te krij-
gen de route in 71 schoten en 
48 meter af te werken. Bert, 
Jan Gr. en Harm hadden het-
zelfde aantal schoten, doch 
slechts 2 meter over de streep. 
Derde waren Monique en Nico 
met 79-1 en als vierde eindig-
den Lia, Willem en Rob met 80-
4. Na terugkeer in het clubhuis 
en het gebruik van de lunch 
ging ieder weer tevreden huis-
waarts. Voor inlichtingen zie 
website www.fullspeedsport.
club of bel 0255-518648.

Klootschieten

IJmuiden - Op 31 januari en 2 
februari komt ANWB Streetwi-
se, een spannend verkeers-
programma, bij basisschool De 
Vuurtoren. ANWB Streetwi-
se leert kinderen van de basis-
school beter om te gaan met 
het huidige verkeer. De Vuur-
toren vindt het belangrijk die 
‘straatwijsheid’ mee te geven.
In verschillende praktijklessen 
leren de kinderen over het ge-
bruik van gordels, kinderzit-
jes, remweg en reactiesnel-
heid. ANWB Streetwise be-
staat uit vier onderdelen voor 
de verschillende leeftijden. In 
Toet toet leren de kinderen van 
groep 1 en 2 in de speelzaal 
verkeersgeluiden herkennen 
en oefenen zij het veilig over-
steken. Daarnaast wordt geoe-
fend met de autogordel in com-
binatie met het kinderzitje. Bij 
Blik en klik leren de kinderen 
van groep 3 en 4  in de gym-
zaal over veilig oversteken. Het 
belang van het dragen van de 
gordel en gebruik van een kin-
derzitje in de auto wordt geoe-
fend met een spannende gele 
elektroauto. ‘Hallo auto’ leert de 
kinderen van groep 5 en 6 over 

de remweg van een auto en de 
invloed van reactietijd op die 
remweg. Kinderen nemen zelf 
plaats op de bijrijdersstoel van 
een ANWB lesauto en mogen 
zelf remmen. Ook het belang 
van het dragen van een veilig-
heidsgordel en een stoelverho-
ger komen in deze les aan bod.. 
‘Trapvaardig’ tenslotte traint de 
kinderen van groep 7 en 8 op 
het schoolplein in praktische 
fietsvaardigheid. De leerlingen 
fietsen over een uitdagend par-
cours en trainen moeilijke ma-
noeuvres. Ook rijden ze met 
een zware rugzak op. Hiermee 
worden de kinderen voorbereid 
op het zelfstandig fietsen naar 
de middelbare school.
Daarnaast is er de iCheck, 
waarmee een simpele maar 
doelmatige indicatieve oog-
meting uitgevoerd wordt. De 
iCheck is speciaal ontwikkeld 
voor ANWB Streetwise en is 
een vast onderdeel van Blik en 
klik. 
Daarnaast wordt er een iCheck 
uitgedeeld voor de groepen 5 
t/m 8, waarmee de leerkracht 
zelf in de klas de oogmeting 
kan uitvoeren.

ZATERDAG 27 JANUARI 2018 - 09.30-13.00 UUR

Van Riemsdijklaan 103, 1965 BE  Heemskerk  |  Tel.: 0251-241944  |  beroepsgericht.kennemercollege.nl

Informatieavond voor ouders

donderdag 1 februari 2018 - 19.30 uur 
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Klassiek 
homeopaat 

Clare Spanjaard
IJmuiden - Clare Spanjaard 
werkt sinds 2004 als klassiek 
homeopaat in IJmuiden. Tij-
dens haar werk  in de regu-
liere gezondheidzorg merk-
te zij dat er met name aan-
dacht voor fysieke sympto-
men was. Waarom iemand 
deze klachten ontwikkelde, 
leek niet erg belangrijk te 
zijn. Zij besloot de HBO op-
leiding tot klassiek homeo-
paat en natuurgeneeskundig 
therapeut te volgen. In deze 
studie werd een duidelijk ver-
band  gelegd tussen lichaam 
en geest. Groot verdriet kan 
bijvoorbeeld lichamelijke 
klachten veroorzaken. Licha-
melijke klachten kunnen voor 
emotionele of mentale klach-
ten zorgen. Hier wilde Clare 
iets aan doen. Tijdens haar 
studie homeopathie leerde 
zij mensen te begeleiden bij 
hun herstel. Het is een zoek-
tocht om een negatief pa-
troon in lichaam en geest te 
doorbreken. Ze gaat op zoek 
naar middelen die bijna de-
zelfde eigenschappen heb-
ben als de persoon en doet 
hier zogezegd een schep-
je bovenop. Als voorbeeld 
neemt zij koude voeten. ,,Als 
je die in een bak warm wa-
ter zet worden ze uiteindelijk 
van buitenaf warm. Zet je ze 
in een bak ijskoud water, dan 
worden ze veel sneller warm 
door stimulatie van het eigen 
lichaam.’’ Het is zoeken naar 
de juiste prikkel. Een home-
opathische behandeling on-
dersteunt Clare meestal door 
onder andere het geven van 
voedings- of leefstijladvie-
zen.  Ook werkt zij met bio-
resonantie, elektro-acupunc-
tuur metingen, kruidenthera-
pie, ontgiften en begeleidt ze 
indien nodig om af te vallen. 
Clare is lid van de beroeps-
vereniging NWP-natuurge-
neeskunde en ze is erkend 
als therapeut door zorgver-
zekeraars. Zie ook www.cla-
re-spanjaard.nl of bel 0255-
537865. (foto: aangeleverd)

Klassiek 

Rabobank verplaatst 
geldautomaat naar 
Versmarkt Driehuis

Driehuis - Rabobank IJmond 
heeft haar geldautomaat in 
Driehuis verplaatst naar de 
Versmarkt. Door de sluiting 
van de Zorgwinkel was de 
bank genoodzaakt een alter-
natieve locatie te zoeken voor 
de geldautomaat.
Directievoorzitter Jakob 
Klompien: ,,Doordat de Zorg-
winkel eerder sloot dan ver-
wacht en er nog geen nieu-
we locatie bekend was, heb-
ben wij met extra inzet van 
onze medewerkers zelf de 
locatie bemand van oktober 
2017 tot en met medio janua-
ri 2018. Door de reacties van 

bezoekers ervaren wij dat we 
klanten hiermee een dienst 
hebben bewezen. We zagen 
de noodzaak om de geldau-
tomaat in Driehuis te behou-
den en zijn blij een nieuwe, 
geschikte locatie te hebben 
gevonden.’’
Sinds woensdag 17 januari is 
de geldautomaat gehuisvest 
bij de Versmarkt Driehuis aan 
de Driehuizerkerkweg 69. 
Klanten kunnen dan tijdens 
de openingstijden van deze 
winkel terecht om geld op te 
nemen. Zie ook www.rabo-
bank.nl/ijmond of volg Rabo-
bank IJmond op social media.IJmuiden - Samen met TV-

kok René Pluijm heeft het 
gerenommeerde visrestau-
rant Gerard van Es in IJmui-
den een nieuw concept ont-
wikkeld. Het restaurant haakt 
hiermee in op ontwikkelin-
gen als shared dining. 
Alle gerechten zijn voortaan 
groot en klein te bestellen. 
Ook zet Gerard nog scherper 
in op puur, ambachtelijk en 
duurzaam. Bovendien is on-
langs de keuken vernieuwd, 
waardoor er nóg gezonder 
(met minder olie en boter) 
gekookt wordt.
Chef-kok Janno heeft met 

René gekeken naar de re-
cepturen, die vanuit de basis 
verbeterd konden worden. 
Daarnaast is een aantal nieu-
we gerechten toegevoegd. 
Ben je benieuwd naar hoe de 
nieuwe menukaart tot stand 
gekomen is? Op de Face-
bookpagina van Gerard van 
Es staat een video van het in-
terview met René Pluijm. 
Voor slechts 19,60 euro kun-
nen gasten op alle maanda-
gen in januari drie gerechten 
proeven van de nieuwe me-
nukaart, die aankomende za-
terdag in gaat. (foto: aange-
leverd)

IJmuiden - Na een heerlij-
ke vakantie staan de mede-
werkers van Gasterij de Hout 
weer voor u klaar!
,,De feestdagen zijn achter de 
rug, de kerstversiering is op-
geborgen en de tulpen op ta-
fel laten zien dat wij richting 
de lente willen gaan. Maar de 
winter kunnen wij nog niet 
afschrijven en daarom wil-
len wij u nog graag verwen-
nen met ons speciale win-
termenu dat bestaat uit erw-
tensoep met eigen gerookte 
rookworst en spek, smakelij-
ke wildzwijn medaillons en de 
alom geprezen Vlafl ip Gaste-
rij.’’ Natuurlijk is er ook een 
mooi alternatief voor hen die 
niet van vlees houden.
Januari is aangebroken en in 
deze periode tot eind maart 
kunt u bij de betere restau-

rants Skrei op de menukaart 
vinden. Zo ook bij Gasterij 
de Hout. Skrei, benaming die 
afkomstig is van het Noor-
se ‘Skreid’, wat zwerver bete-
kent, wordt alleen van janu-
ari tot en met maart gevan-
gen bij de Lofoten. In dit zui-
vere en voedselrijke gebied 
wordt de basis gelegd voor 
een mooi stuk, witte stevi-
ge winterkabeljauw. Maurice 
Maas, gastronoom en som-
melier, heeft een prachtige 
bijpassende rode wijn gese-
lecteerd voor bij deze bijzon-
dere vis.
Heeft u nog geen kennis ge-
maakt met de huisgemaakte 
carpaccio, saté of chocolade 
truffels? Kom dan snel eens 
langs in Gasterij de Hout! Re-
serveren kan via eten@gaste-
rijdehout.nl of 0255-769011.

Draak in vlammen op
Velsen - In de hele gemeen-
te Velsen werden vorige 
week kerstbomen verzameld 
om een zo groot mogelijke 
brand te kunnen stoken. Kin-
deren sleepten soms dagen 
met kerstbomen en verdien-
den daarmee een halve euro 
per boom. Dat kon toch aar-
dig oplopen. De bomen wer-
den op diverse plaatsen in-
gezameld. Op woensdag 10 
januari werden alle bomen 
op een hoop gegooid en on-
der deskundig toezicht van 

brandweer Kennemerland 
tot ontbranding gebracht. 
Dat gebeurde in Santpoort-
Noord aan de Hagelinger-
weg en iets verderop aan 
de Heerenduinweg in IJmui-
den. Amateur fotograaf Kim 
Pronk maakte in IJmuiden 
deze bijzondere foto waar-
bij een draak is waar te ne-
men in de vlammen en als je 
goed kijkt zie je ook nog een 
bebaarde man op de achter-
grond. Game of Thrones is er 
niks bij. (foto: Kim Pronk)

‘Zicht op water’ in SHIP
IJmuiden - Donderdag 18 ja-
nuari om 15.30 wordt voor de 
derde keer de fi lm ‘Zicht op Wa-
ter’ getoond in de fi lmzaal van 
het Sluis Haven Informatie Punt 
(SHIP). De kosten voor het bij-
wonen van de fi lmvoorstelling 
bedragen 5 euro. Voor dit be-
drag wordt u vanaf 15.00 uur 
ontvangen met een kopje thee 
of koffi e, waarna de fi lm om 
15.30 uur van start gaat. Aan-
melden kan via www.ship-info.
nl of aan de balie bij SHIP. Wees 
er  op tijd bij, want het bezoe-
kersaantal is beperkt tot 60 per-
sonen. ‘Zicht op water’ is een 
fi lm van Pauline van Vliet en 
Marieke Rodenburg en gaat 
over de gevolgen van het gra-

ven van het Noordzeekanaal 
voor de mensen in de IJmond. 
Nu, 140 jaar later, na de ope-
ning van het Noordzeekanaal 
in 1876, neemt een aantal mar-
kante personen uit de IJmond u 
mee langs de diverse mijlpalen 
in de geschiedenis van het ka-
naal. De fi lm laat onder andere 
de veranderingen in het land-
schap zien, maar ook de blij-
vende band van de inwoners 
van het gebied en hun herin-
neringen aan het, door de ja-
ren heen, veranderende kanaal. 
Mede door de komst de kanaal-
gravers, vissers en industriear-
beiders veranderde het karakter 
van de IJmond enorm en door 
de jaren heen. (foto: SHIP)
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Velsen - ChristenUnie Vel-
sen zet met haar verkiezings-
programma onder meer in op 
wonen, duurzaamheid, wijk-
gerichte aanpak en de invoe-
ring van een wijkambassa-
deur.Iedereen wil graag wo-
nen op een plek waar hij of 
zij zich veilig voelt, met goe-
de plekken om elkaar te ont-
moeten. Een omgeving die 
goed (en duurzaam) verlicht 
is, met voldoende parkeer-
plekken en goede bereik-
baarheid met openbaar ver-
voer. Deze woonvisie moet 
volgens de ChristenUnie op-
gesteld worden in een sa-
menwerking van corporaties, 
wijkplatforms, huurdersra-
den en bewonerscommissies. 
Met middeldure huurwonin-
gen komt woonruimte be-
schikbaar in de sociale huur. 
En de starterslening komt te-
rug. Duurzaamheid op al-
le gebieden wordt vanzelf-
sprekend. Innovatieve bedrij-
ven en industrie werken daar 
hard aan. Via een wijkgerich-
te aanpak worden wonin-
gen op een betaalbare ma-
nier duurzaam gemaakt, zo-
dat snel veel minder aardgas 
wordt gebruikt. De samen-
werking tussen gemeente en 
de wijken is nu soms goed, 
maar vaak ook voor verbe-
tering vatbaar. De Christen-
Unie wil met alle wijkteams, 
wijkplatforms en gemeente-
lijke afdelingen het idee van 
een ‘wijkambassadeur’ ver-
der uitwerken. Een enthousi-
aste verbinder, die zorgt dat 
alle betrokkenen zich serieus 
genomen voelen en mee-
denken en meedoen bij za-
ken die spelen in hun wijk. 
Zie ook www.velsen.christe-
nunie.nl of www.facebook.
com/velsen.christenunie.nl.

ChristenUnie 
wil dat iedereen 

meedoet

Velsen-Zuid - Atletiekver-
eniging Suomi organiseert op 
zondag 28 januari de Krinkels 
Beeckestijn Cross. Over een 
prachtig parcours door het 
mooie park Beeckestijn kunt 
u de afstanden 3,3, 6,3 of 9,3 
km lopen. Ook kunnen pupil-
len en junioren meedoen met 
resp. 1,6 of 3,3 km. De loca-
tie voor het afhalen van de 
startbewijzen en de na-in-
schrijving is in de kantine van 
VV IJmuiden in Velsen-Zuid. 
Parkeren kan op de parkeer-
plaats voor het Rabobank 
IJmond Stadion. Inschrijven 
kan tot 26 januari via www.
suomi.nl.

Beeckestijn 
Cross

Vrouwen voor vrouwen 
op de fiets door Uganda

Velsen - Deze vier dames uit 
Velsen gaan in februari naar 
Uganda om daar 600 kilome-
ter af te leggen in 6 dagen tijd 
voor het goede doel Amref 
Flying Doctors. Amref Flying 
Doctors is een gezondheids-
organisatie die al sinds 1957 
bestaat, met de missie om 
de gezondheid van kwetsba-
re bevolkingsgroepen in Afri-
ka te verbeteren, zodat zij de 
kans krijgen om aan armoe-
de te ontsnappen. Daarbij 
richt Amref zich met name op 
jonge vrouwen. Tijdens deze 
tocht bezoeken zij verschil-
lende projecten van Amref 
om zo te zien waar het spon-
sorgeld naartoe gaat. Zelf 
moeten zij 5000 euro per per-

soon meenemen om deel te 
kunnen nemen aan dit avon-
tuur. Ze zijn al aardig op weg 
door een AirBnB in eigen huis 
te beginnen, mensen naar 
Schiphol te brengen, wijn-
proeverijen te geven, collec-
te te lopen, je verzint het zo 
gek niet, maar ze zijn er nog 
lang niet. Daarom hebben ze 
een mooie deal gesloten met 
slijterij Zeewijck in Ijmuiden; 
daar gaat van iedere fles Cor-
terosso die daar onder ver-
melding van dit doel wordt 
gekocht, 1 euro naar het goe-
de doel. 
Kijk voor mee informatie of 
voor donatie op; https://www.
afr icaclassic.nl/annabel-
snoeks. (foto: aangelevefd)

Velsen-Zuid - Het Gymna-
sium Felisenum start dit jaar 
met een serie lezingen, het 
Studium Generale. De tweede 
lezing heeft als titel ‘Iets kleins 
heeft de grootste impact’. Voor 
deze tweede lezing, op 24 ja-
nuari van 15.30 tot 17.00 uur, 
is stichting Klean uitgenodigd. 
Klean staat voor ‘Klagen Loont 
Echt Absoluut Niet’ en is op-
gericht door Peter Smith. Zij 
dragen de filosofie uit ‘Niets is 
te klein om het verschil te ma-
ken’. Hoe klein je inspanning 
ook is, het doet er toe.
De opwarming van onze Aar-
de, onder andere door vlees-
consumptie, consumptie-
drang en ons autogebruik, 
wordt vaak gezien als de 
grootste uitdaging waar de 

mensheid voor staat. En nu 
komt daar ook nog eens de 
plasticsoep bij. Het grootste 
probleem is dat mensen gelo-
ven dat hun bijdrage - positief 
of negatief - aan problemen 
te klein is om impact te ma-
ken, dus doen ze niets. Bewijs 
hiervoor is dagelijks te vinden: 
autowegen vol files, schap-
pen vol met vlees en straten 
vol met zwerfafval. De opwar-
ming van de Aarde is namelijk 
niets meer dan een symptoom 
van dit geloof.
Aan de hand van het pro-
bleem zwerfafval toont Peter 
aan dat iets kleins grote im-
pact kan hebben. De zaal is 
open vanaf 15.15 uur. Aan-
melden kan via studiumgene-
rale@felisenum.nl.

Lokomotief maatje 
te groot voor Akrides
IJmuiden - Het eerste heren-
team van VBC Akrides nam 
het zaterdag in sporthal IJmui-
den-Oost op tegen Lokomo-
tief uit Rijswijk. Deze ploeg 
kwam als ongeslagen koploper 
naar IJmuiden toe en in de eer-
ste paar minuten leek de ploeg 
ook duidelijk te willen maken 
waarom ze nog zonder punt-
verlies waren. Lokomotief liep 
al snel uit naar een 7 punten 
voorsprong, Akrides reageer-
de echter meteen en verklein-
de de achterstand tot 4 punten. 
In de laatste minuten gaf Loko-
motief iets meer gas en dat re-
sulteerde in een 9-16 stand op 
het scorebord aan het eind van 
eerste kwart.
In het tweede kwart liet Akrides 
zien wat ze konden, de ploeg 
van Bert Samson dichte in de 
eerste 5 minuten het gat en 
kwam terug tot een 19-20 stand 
in het voordeel voor de bezoe-
kers. Lokomotief kreeg lang-
zaam weer wat meer grip op de 
wedstrijd en liep verder uit wat 

resulteerde in een 27-33 stand 
bij rust. In de tweede helft ging 
Akrides wat meer druk zetten, 
hier had Lokomotief het met 
name in de eerste minuten las-
tig mee. Met name doordat bei-
de ploegen hard werkte in de 
verdediging ging het moeizaam 
in de aanval. De stand bleef ge-
durende het derde kwart rond 
de zes punten in het voordeel 
van Lokomtief (41-47).
Het vierde kwart werkte Akri-
des zichzelf helemaal kapot, 
wat resulteerde in meerdere 
spelers met 5 persoonlijke fou-
ten. Ondanks de harde werk-
lust lukte het niet om dichterbij 
de ploeg uit Rijswijk te geraken, 
Lokomtief hield de voorsprong 
vast en bouwde deze zelfs nog 
iets verder uit. Toch mogen de 
IJmuidense heren terugkijken 
op een goede wedstrijd, verge-
leken met het begin van het sei-
zoen hebben ze flinke stappen 
gemaakt en kan de ploeg het 
de topploegen behoorlijk lastig 
maken.

Maandag koos wethouder 
Robert te Beest eieren voor 
zijn geld door op te stappen 
naar aanleiding de financi-
ele problemen bij de Stads-
schouwburg Velsen.
Het slapend beleid tijdens 
zijn tweede periode van Te 
Beest, die onder andere Wel-
zijn en Kunst en Cultuur in 
zijn portefeuille had, heeft 
voor drie grote financiële de-
bacles gezorgd. Actueel is 
het plan om schouwburg een 
impuls van anderhalf miljoen 
euro te geven. Het theater 
staat al jaren in de rode cij-
fers en daardoor werd direc-
teur Bron ontslagen. Echter, 
via de rechter wist hij te be-
werkstelligen dat zijn func-
tie in ere werd hersteld. Wat 
heeft wethouder Te Beest al 
die jaren met de rode cijfers 
van de schouwburg gedaan? 
Bitter weinig, want dan had 
hij vorige week niet aan de 
raad een impuls van ander-
half miljoen euro voor de 
schouwburg hoeven vragen.
Het is niet de eerste keer 
dat de Velsense wethouder 
had zitten slapen, want ruim 
een jaar geleden moest de 
raad een reddingsboei rich-
ting Stichting Welzijn Vel-
sen uitgooien. In vier jaar 
tijd belandde deze stichting 
400.000 euro in de rode cij-
fers, met als gevolg dat di-
recteur Van Deventer en een 
aantal beroepskrachten ont-
slagen moesten worden. 

De raad hield de hand bo-
ven het hoofd van Te Beest: 
Stichting Welzijn Velsen werd 
gered en elk half jaar moet 
Te Beest zich verdiepen in de 
cijfers van Stichting Welzijn 
Velsen om niet opnieuw in 
de rode cijfers te belanden.
Het derde debacle op conto 
van Te Beest is het moeten 
sluiten van het Witte Theater. 
Nu had de wethouder niet 
zitten slapen, maar was hij 
eigenwijs. De gemeente Vel-
sen had het theater aan de 
Kanaalstraat in de verkoop 
gezet en Ron Mellies en 
Hans de Pagter (financier) 
lagen goed in de race eige-
naar te worden, maar wet-
houder Te Beest gooide voor 
dit duo op het laatste mo-
ment roet in hun eten door 
het Witte Theater te verko-
pen aan de heer Klein Ovink. 
Echter, een aantal maan-
den geleden gaf hij te ken-
nen het Witte Theater finan-
cieel niet meer te kunnen 
runnen met als resultaat dat 
de Velser Gemeenschap en 
Seaport FM op zoek moes-
ten gaan naar een andere lo-
catie. Heel veel trouwe be-
zoekers, koren en toneelge-
zelschappen zijn eveneens 
behoorlijk gedupeerd ge-
worden door het eigenwijze 
wanbeleid van wethouder Te 
Beest. Hij is dan ook terecht 
opgestapt.

Dieter van Laar, Velsen-Zuid

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

‘Iets kleins heeft
de grootste impact’
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Eerste Broodfonds 
in de IJmond is een feit

IJmuiden - Donderdag 11 ja-
nuari hebben 34 leden in een 
oprichtingsvergadering offici-
eel het Broodfonds 3Huis opge-
richt. Onder leiding van de pen-
ningmeester en voor de gele-
genheid dagvoorzitter George 
Smits werden de besluiten vlot 
goedgekeurd en verschillen-
de commissies benoemd. Ook 
twee ingebrachte voorstellen 
werden unaniem goedgekeurd. 
Na afloop van de vergadering 
was het tijd om te netwerken 

en te proosten op de oprichting 
van het eerste Broodfonds in de 
regio.
Een Broodfonds is een fonds 
samengesteld door onderne-
mers/DGA’s die de financiële ri-
sico’s van een eventueel lang-
durige ziekte onderling willen 
afdekken. 
Uitgangspunt van dit principe is 
een ondersteuning op een vrij-
willige en gelijkwaardige ba-
sis  door onderling bekende on-
dernemers welke elkaar ver-

trouwen. Deze oplossing is veel 
prettiger, socialer en goedkoper 
dan een reguliere AOV-verze-
kering, welke bijvoorbeeld nog 
wel aanvullende kan worden af-
gesloten met een eigen risico 
voor 2 jaar.
Het geld wordt beheerd door 
de Coöperatie De Broodfonds-
makers, maar deze wordt aan-
gestuurd door het bestuur van 
Broodfonds 3Huis. Het pretti-
ge van deze structuur is dat het 
geld op een eigen speciaal voor 
dat doel ingerichte bankreke-
ning blijft staan, totdat er daar-
van schenkingen worden ge-
daan, totdat het maximale dek-
kingsbedrag is bereikt, of totdat 
de ondernemer stopt met het 
fonds waarna hij/zij het reste-
rende saldo gewoon meeneemt.
Ben je langer dan een jaar zelf-
standig ondernemer in de regio 
Midden- of Zuid-Kennemer-
land en heb je interesse om lid 
te worden van het Broodfonds? 
Meld jezelf dan aan via info@
broodfonds3huis.nl. Zie ook 
www.broodfonds.nl. (foto: aan-
geleverd)

Velser Futsal Toernooi 
weer een groot succes

IJmuiden - In het laatste week-
end van 2017 werd voor de ne-
gende keer het Velser Futsal 
Toernooi voor clubteams geor-
ganiseerd. Het was weer een 
enorme happening in Sporthal 
IJmuiden-Oost met bomvolle 
tribunes en een topbezetting in 
de kantine.
Na het afscheid van hoofd-
sponsor Slagerij Johan van 
Doorn heeft zich een nieuwe 
sponsor aangediend. Het be-
drijf Comfortable Sportcare van 
Arjan en Dick de back (ook van 
De Back Conservering Groep) 
heeft voor de aankomend edi-
ties de toezegging gedaan om 
het toernooi een mooie toe-
komst te bieden. Leuke en 
spannende voorrondes resul-
teerden in mooie halve finales. 
Voor het eerst sinds jaren was 
SVIJ  halve finalist. Zij moch-
ten aantreden tegen VSV. De 
laatstgenoemde ploeg wist in 
de laatste minuut runner-up 
SVIJ uit de finale te houden. 
De andere halve finale ging 
tussen Stormvogels en Velsen. 
Beide ploegen bleven tot aan 
de penalty serie aan elkaar ge-
waagd. Uiteindelijk wist Vel-
sen de finale te bereiken door 

goed keeperswerk van Florian 
Cuvelier. Deze halve eindstrijd 
was even te veel van het goede 
voor de veldspelers van Velsen. 
De finale werd namelijk vrij ge-
makkelijke gewonnen door het 
bij vlagen fantastisch spelen-
de VSV (0-3). Met deze over-
winning heeft VSV de prach-
tige wisselbeker beschikbaar 
gesteld door Swier Sportprijzen 
voorgoed gewonnen en mag 
de organisatie weer op zoek 
naar een nieuw exemplaar. Ook 
dit jaar waren er naast de wis-
selbeker verschillende ande-
re prijzen te verdelen. Zo werd 

Germain Ebbeling van Storm-
vogels keeper van het toernooi, 
Raoul van de Berghe van VSV 
topscorer (zes doelpunten) en 
voor de tweede keer achter el-
kaar Mitchell Bormann beste 
speler van het toernooi. Al deze 
heren mochten naast een mooi 
beeld (Swier Sportprijzen) een 
bon van Sport 2000 ontvangen. 
Kortom, alles bij elkaar weer 
een gezellig super geslaagd 
toernooi met allemaal loka-
le mensen en niet te vergeten 
mede mogelijk gemaakt door 
een trouwe schare sponsoren! 
(foto: aangeleverd)

Gratis rondleidingen in 
Zee- en Havenmuseum

IJmuiden - Het museum or-
ganiseert in de maanden ja-
nuari en februari iedere zon-
dagmiddag om 14.30 uur een 
gratis rondleiding (na entree) 
met een gids.
Een rondleiding voegt zoveel 
toe aan een bezoek. De rond-
leiding wordt voorafgegaan 
door een film over het graven 

van het Noordzeekanaal.
Per rondleiding is plaats voor 
maximaal 15 personen. In-
schrijven vooraf via de web-
site van het museum wordt 
aanbevolen.
Aanmelden in het museum 
kan ook, mits er nog plaats 
beschikbaar is. (foto Peter 
Herweijer).

Griep velt The Smugglers
Velserbroek - Afgelopen 
zondag werd de belangrijke 
wedstrijd tegen RC Castri-
cum met 15-57 verloren.
Na een vrij lange winterstop 
stond zondag weer de eer-
ste wedstrijd van het jaar op 
het programma. Zoals in heel 
Nederland heerste er ook bij 
the Smugglers de griep. Juist 
nu een van de belangrijkste 
wedstrijden van het jaar ge-
speeld moest worden lagen 
er aantal cruciale spelers op 
bed.
Gelukkig waren er genoeg 
spelers waardoor de wed-
strijd gespeeld kon wor-
den.  The Smugglers begon-
nen sterk aan de wedstrijd 
en hadden de nodige kan-
sen om op voorsprong te ko-
men. Helaas werden de twee 
free-kicks gemist. Het was 
RC Castricum die de eer-
ste try en conversie maak-
te. Vrij snel was het Joost 
Maarschalk die orde op za-

ken stelde en de eerste try 
van de wedstrijd maakte voor 
de Smugglers. De conversie 
werd gemist. 
De ruststand van 5-12 gaf 
geen rede tot paniek maar 
niets was minder waar. De 
krachten ebde uit het team 
en ook door het uitvallen van 
ervaren spelers tijdens het 
spel was het RC Castricum 
die de wedstrijd naar zich 
toe trok. The Smugglers pro-
beerde weerstand te geven 
wat nog een try opleverde 
van Joey maar het was Gerrit 
Boudewijn die de bal op de 
grond drukte. 
Robin van Duineveld, man of 
the match, scoorde de con-
versie en zette de einstand 
van 15-57 op het scorebord. 
Het kampioenschap is nu 
verder uitzicht maar een plek 
in de nacompetitie behoord 
nog altijd tot de mogelijk-
heden. Zie ook www.smug-
glers.nl. (foto: Aad van Dijk)
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 19 januari 20.00 uur Telstar - FC Eindhoven

OldStars schitteren
wekelijks op hoofdveld

Telstar heeft in samen-
werking met buurman Ca-
reworX en het Nationaal 
Ouderenfonds gewerkt 
aan een concept om Old-
Stars/Walking Football in 
de regio een plek te ge-
ven. De club vindt het be-
langrijk dat dit op een 
goede en verantwoorde 
manier gebeurt. Momen-
teel vindt deze spelvorm 
iedere woensdagmiddag 
plaats, van half twee tot 
vier uur, binnen de hek-
ken van het Rabobank 
IJmond Stadion.

Ondanks het druilerige weer 
stonden ook vorige week 
woensdagmiddag twaalf en-
thousiaste 60-plussers - de 
oudste deelnemer is 83 jaar 
-  klaar op het hoofdveld van 
Telstar om aan de warming-

up te beginnen. ,,Een heel 
belangrijk onderdeel op de-
ze leeftijd, want eerst moe-
ten de spieren losgemaakt 
worden voordat we met Wal-
king Football gaan starten’’, 
vertelt trainer Hans van Ba-
kel. ,,Daarna worden oefen-
vormen gedaan en we slui-
ten af met een partijtje voet-
bal. Bij Walking Football, de 
naam zegt het eigenlijk al, 
mag niet hard worden ge-
lopen om blessures zo-
veel mogelijk te voorkomen. 
Maar er zijn meer aange-
paste spelregels. Fysiek con-
tact is verboden, slidings zijn 
niet toegestaan en de bal 
mag niet boven heuphoog-
te komen.  Er wordt op een 
kwart veld gespeeld met mi-
nigoals, zes tegen zes, zon-
der keeper. Maar buiten het 
technische aspect, speelt ze-

ker ook het onderlinge soci-
ale contact een heel belang-
rijke rol’’.
Walking Football is inmid-
dels de nieuwe trend gewor-
den. Het idee komt uit Enge-
land, waarna het in 2013 in 
ons land is geïntroduceerd 
door de Eredivisie in samen-
werking met het Nationaal 
Ouderenfonds. De sport ver-
spreidt zich inmiddels snel 
over Nederland. Naast be-
taalde clubs als onder meer 
PSV, ADO Den Haag, Telstar, 
Vitesse en Groningen is het 
ook al mogelijk om bij een 
groot aantal amateurclubs 
deze sport te beoefenen.
Aanmelden kan via www.
oldstars.nl/aanmelden maar 
even bellen met Telstar kan 
natuurlijk ook: 0255-546920. 
(tekst en foto: Joop Waijen-
berg)

Supportersfeest in 
Paviljoen Schoonenberg
Vrijdag speelt Telstar de eer-
ste thuiswedstrijd van de 
tweede seizoenshelft. Nog 
altijd staan de Witte Leeu-
wen op een prachtige vier-
de plaats. Een plek die straks 
recht geeft op, jawel, de Jupi-
ler League play-offs. Komen-
de vrijdag wacht FC Eindho-
ven. 
Voor Telstar een grote moge-
lijkheid om nog meer afstand 
te nemen van de subtop en 
zich veiliger te nestelen op 
die vierde plek. Kortom; een 

énorm belangrijke wedstrijd.
Na afloop van de wedstrijd 
vieren wij graag samen met 
u een feest. Uiteraard ho-
pen wij dat dit met drie pun-
ten kunnen vieren, en daar 
hebben we volledig vertrou-
wen in. 
In het Paviljoen hebben wij 
na afloop DJ Freddy, biertjes 
voor 1.50 (de eerste 90+3 mi-
nuten), lekkere hapjes, een 
aantal spelers en stafleden 
komt langs, en natuurlijk 
1963 % gezelligheid!

Punt mee uit Limburg
Na een korte winterstop 
moest Telstar afgelopen vrij-
dag in Maastricht aantreden 
tegen MVV. Net als in Velsen-
Zuid eindigde dit duel in een 
doelpuntloos gelijkspel: 0-0.
Vooral in de beginfase had 
Telstar moeite met het spe-
len van de bal naar de juiste 
kleur shirt. Daar kwam na elf, 

twaalf minuten verandering 
in. Uit een voorzet van Rod-
ny Lopes Cabral kopte Mel-
vin Platje de bal luttele milli-
meters over het doel. Vier mi-
nuten verder liet Michael Ver-
rips zich bijna verrassen door 
een afstandsschot van Melvin 
Platje. Ternauwernood kon de 
goalie een Velsense treffer 

voorkomen. Halverwege de 
eerste helft begon een Telsta-
raanval bij Rodny Lopes Ca-
bral. Via Frank Korpershoek 
en Melvin Platje kwam uit-
eindelijk Mohammed Osman 
aan de bal. Hij leek op weg 
naar de 0-1. Zijn zwabber-
schot werd moeizaam door 
keeper Verrips gekeerd. Vijf 

minuten later gleed net bui-
ten de zestien Rodny Lopes 
Cabral weg toen hij de leren 
knikker wilde onderschep-
pen. In zijn val nam hij Atilla 
Yildirim mee. De boosdoener 
kreeg voor deze overtreding 
een gele kaart en MVV Maas-
tricht een vrije trap. Vrijetrap-
penspecialist Alessandro Ci-
ranni nam plaats achter de 
bal. Zijn inzet strandde in de 
Velsense muur. In de slotfa-
se van de eerste helft kregen 
namens de thuisclub Ales-
sandro Ciranni, Atilla Yildirim 
en Pieter Nys nog een kans 
op de 0-1. 
De tweede helft begon voor 
Telstar goed. Weer lever-
de Rodny Lopes Cabral een 
puike bal af. In riante posi-
tie schoot Andrija Novako-
vich de bal voor het Maas-
trichtse doel langs. In de 50e 
minuut kwam Jerdy Schou-
ten net voor zijn eigen straf-
schopgebied aan de bal. De 
jarige job draaide met het 
uitverdedigen de verkeerde 
kant op. Jonathan Okita on-
derschepte de bal. Gelukkig 
kon de spits geen medespe-
ler vinden. Drie minuten later 
kreeg Mohamed Hamdaoui 

een tweetal mogelijkheden. 
De eerste keer zette hij met 
een fabelachtige passeerbe-
weging twee tegenstander op 
het verkeerde been. Hij mik-
te net aan naast. Even later 
probeerde hij het met een ge-
kruld schot. Ook deze doelpo-
ging eindigde tegen de recla-
meborden. In de 56e minuut 
kreeg Atilla Yildirim een niet 
te missen kans. Twee minuten 
later kon nogmaals Rodny Lo-
pes Cabral opkomen. De bal 
uit zijn voorzet werd door Jer-
dy Schouten niet vol geraakt. 
Het leder werd een makkelij-
ke prooi voor Michael Verrips. 
Voor beide teams goede kan-
sen om op voorsprong te ko-
men maar na ruim een uur 
spelen stond er nog altijd 0-0 
op het scorebord. Ook in de 
laatste tien minuten gingen 
beide clubs op jacht naar een 
doelpunt. Aan de ene kant 
van het speelveld hield Rody 
de Boer zijn ploeg op de been 
door een geweldige redding 
op de inzet van Tuur Hou-
ben. Even later scoorde Joe-
ri Schroijen wel. Zijn treffer 
werd wegens een handsbal 
van de aanvaller terecht afge-
keurd. (tekst: Marja Korbee)
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 Vlieghinder Schiphol. De ge-
meentes tussen Alkmaar en 

jmond willen minder nachtvluch-
ten van en naar  Schiphol. Door die 
vluchten slaapt 6  van de Velsena-
ren slecht, blijkt uit een onderzoek 
van de GGD. De regio stelt voor om 
de nachtelijke vakantievluchten te 
schrappen.  De vliegtuigen vana  
de Polderbaan volgen een nieuwe 
route die voor e tra hinder zorgt.  

mgevingsdienst Jmond gaat een 
nieuwe locatie zoeken voor de ge-
luidsmeetpost in de Parlevinker-
straat in Velsen- oord; die meet 
nu niet zuiver’ door omgevingsge-
luiden.

 Boete Wet basisregistratie. Het 
is belangrijk dat wij als gemeen-
te de juiste gegevens van onze in-

woners hebben. Die hebben we no-
dig als u een paspoort o  rijbewijs 
aanvraagt.  om te weten wie mag 
stemmen bij verkiezingen en wie 
in aanmerking komt voor een uit-
kering. Het komt steeds vaker voor 
dat inwoners deze in ormatie niet 
doorgeven aan de gemeente.  Dat 
k n nadelig zijn voor iemand  je 
kunt bijvoorbeeld kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen 
mislopen. nwoners moeten zel  op 
hun gegevens letten en de goede in-
ormatie doorgeven. Wie dat niet 

doet, kan daar een boete voor krij-
gen.

eer in ormatie op www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/
raadskalender/collegeberichten.

Uit het college

Proef met blauwe zones 
Santpoort-Noord
Aanstaande maandag 22 janua-
ri start de proef met blauwe zo-
nes in Santpoort-Noord. Naar 
aanleiding van bezwaren van 
omwonenden zijn te beproeven 
blauwe zones kleiner dan eerder 
gemeld.

De volgende parkeerdelen komen 
binnen de blauwe zones te liggen:

1. De hel t van het oostelijk deel 
van de parkeergelegenheid aan 
het Burgemeester Weertsplant-
soen.

2. De schuine parkeervakken ter 
hoogte van het kermisveld aan 
de oostzijde van de Hoo dstraat.

Binnen de blauwe zones is parke-
ren van maandag tot en met za-
terdag tussen 9:00-18:00 uur ge-
durende 2 uur toegestaan. Dit bij 
vertoning van de begintijd van het 
parkeren op de parkeerschij . Aan-
vankelijk was dit 1.5 uur. en lan-
gere tijdsduur lijkt de meeste win-
keliers beter werkbaar. Buiten dit 
tijdvenster zijn de parkeervak-
ken vrij toegankelijk zodat omwo-
nenden, die veelal ’s avonds en ’s 
nachts thuis zijn, er geen hinder 
van ondervinden. a 4 maanden 
wordt de proe  met de blauwe zo-
nes ge valueerd. iteraard zijn wij 
daarbij ook benieuwd naar uw me-
ning.

Scheid afval nauwkeurig!
Uit sorteeranalyses blijkt dat in-
woners van Velsen regelmatig 
restafval in de ondergrondse gft-
container weggooien.

Dit zorgt ervoor dat er van het groen-
te-, ruit- en tuina val helaas geen 
biogas en compost kan worden ge-
maakt.Het g t is dan teveel vervuild. 

et als gevolg, dat de inhoud van de 
container moet worden verbrand. 
Dat is niet duurzaam en kost de ge-
meente veel geld. 

Genoeg argumenten dus om a val 
in de juiste container te gooien. m 

inwoners beter te in ormeren over 
welk a val in welke container thuis 
hoort, zijn HV -a valcoaches dins-
dag de wijk ingegaan in Jmuiden 
om met inwoners te praten over het 
belang van juiste a valscheiding en 
in het bijzonder over g t en etens-
resten. a het gesprek met de a val-
coach kregen de bezoekers inwoners 
een handige snijplank en een rolletje 
biozakjes om het g t naar de onder-
grondse container te brengen. 

p de oto (HV ) mevrouw  Bian-
ca Hoogewer  in gesprek met a val-
coach Astrid.

Robert te Beest legt 
functie als wethouder neer

aandagavond 15 januari jl. hee t 
wethouder obert te Beest een ver-
klaring a gelegd tijdens de raadses-
sie over de Stadsschouwburg Vel-
sen. Hij maakte hiermee bekend 
zijn unctie als wethouder van on-
der andere welzijn, kunst en cul-
tuur neer te leggen. De volledige 
verklaring is te lezen op www.vel-
sen.nl. ( oto: gemeente Velsen)
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Werksessie in de 
Rivierenbuurt IJmuiden
Samen leven in de Rivierenbuurt? 
Daar zorgen we met elkaar voor!

ijdens het buurtca  huis in de i-
vierenbuurt op 22 november 2017 
vertelden buurtbewoners over hun 
ervaringen in de ivierenbuurt. r 
kwamen veel idee n naar boven over 
wat nodig is om zo lang mogelijk in 
deze buurt te kunnen blijven wonen. 
Bijvoorbeeld over woningen, ont-
moeten en het inrichten van de open-
bare ruimte. u alle reacties en idee-

en vanuit het buurtca  bekend zijn, 
willen we met bewoners uit de ivie-
renbuurt komen tot concrete oplos-
singen en acties. 

Wilt u mee doen   bent van har-
te welkom op de werksessie op dins-
dagavond 23 januari 2018 in woon-
zorgcentrum Velserduin aan de 
Scheldestraat 101 in Jmuiden. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur (in-
loop vana  18.45 uur) en eindigt rond 
21.30 uur. ( oto: ico van ijendaal).

De Schouw uitgebrand
Zondagmorgen is het voorma-
lige conferentiecentrum van 
de Hoogovens uitgebrand. De 
brandweer was snel ter plaat-
se aan de Bleyenhoevelaan in 
Velsen-Noord. De brand in het 
slooppand werd direct opge-
schaald van middel naar grote 
brand. Diverse korpsen uit de 
regio hielpen mee met blussen. 
Er is niemand gewond geraakt.

ok wethouder onald Vennik 
was snel ter plaatse om zich per-
soonlijk van de situatie op de 
hoogte te stellen en de omwonen-
den een hart onder de riem te ste-
ken. r was sprake van behoorlij-
ke rookontwikkeling, waardoor er 
direct via Facebook en witter een 
bericht is uitgegaan om ramen en 
deuren te sluiten. veneens is er in 
de directe omgeving een L alert 
verspreid. 

Bewoners uit de omgeving konden 
zich melden in buurtcentrum De 
Stek’. m 13.30 uur was het gevaar 
geweken en konden de bewoners 
weer terugkeren naar huis. 

Asbest
Het getro  en pand zit in de asbest-
sanering sinds oktober vorig jaar. 

r is alleen asbest aangetro  en in 
het gebouw, maar niet in de omge-
ving. De brandweer blij t dit mo-
nitoren. Bovendien zal er een ver-
volgonderzoek worden ingesteld. 
( oto: brandweer Kennemerland)

Wist u dat…

Velsen de toegankelijk-
heid voor mensen met een 
beperking wil verbeteren?
De gemeente Velsen vindt het be-
langrijk dat iedereen mee kan doen 
in de samenleving. m dit te berei-
ken is het belangrijk dat er bij de in-
richting van de openbare ruimte re-
kening wordt gehouden met men-
sen met een beperking. Bijvoorbeeld 
door het plaatsen van op-/a ritten, 
door het aanleggen van blindenge-
leidestroken en door het aanleggen 
van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Onderzoek
De gemeente doet onderzoek naar 
de toegankelijkheid van de open-
bare gebouwen in Velsen. Bekeken 
wordt in hoeverre de gebouwen vol-

doende toegankelijk zijn o  dat er 
aanpassingen gedaan moeten wor-
den.

Wilt u meedenken?
De gemeente doet dit niet alleen. 

r is een werkgroep onder verant-
woordelijkheid van de Wmo-raad 
die meedenkt met de gemeente. De 
Wmo-raad is nog op zoek naar leden 
voor deze werkgroep.  signaleert 
samen met de leden van de werk-
groep knelpunten bij u in de wijk, en 
doet op basis daarvan concrete voor-
stellen. Hee t u interesse  Stuur dan 
een email naar: plat ormtoeganke-
lijkheidvelsen gmail.com.

Hinder nachtvluchten
Uit de gezondheidsmonitor van 
de GGD blijkt dat 6% procent van 
de inwoners uit Velsen hinder er-
vaart door nachtvluchten van en 
naar Schiphol. Het landelijke ge-
middelde ligt op 3%.

Bij 3  procent van de inwoners 
(3000 mensen) leidt de hinderbele-
ving tot ernstige verstoring van de 
slaap. it het recente hinderbele-
vingsonderzoek van de mgevings-
raad Schiphol, waar Velsen lid van 
is,  blijkt dat de hinder voor onze 
gemeente ongeveer gelijk is geble-
ven. Dit blijkt ook uit het aantal ge-
registreerde klachten door de klach-

teninstantie BezoekBas (Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol). 
Wel zorgt de nieuwe wijze van uit-
vliegen vanuit de Polderbaan voor 
e tra hinder voor de regio. Gemid-
deld belee t 8  van de regiobevol-
king ernstige geluidhinder door 
vliegverkeer. 4  van de ondervraag-
den hee t last van ernstige slaapver-
storing.
De regio Jmond-Alkmaar hee t 
daarom in het bestuurlijke overleg 
over de toekomst van Schiphol ge-
pleit voor het schrappen van nachte-
lijke vakantievluchten. Die zijn im-
mers van minder belang voor de eco-
nomie.
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Met de laptop op schoot ‘in ondertrouw’
31 januari gaan ze trouwen in het 
gemeentehuis: René van Ommen 
(37) en Maureen de Jong (39), het 
eerste paar in Velsen dat hun hu-
welijk digitaal heeft aangekon-
digd. Geen romantische onder-
trouw, maar met de laptop op 
schoot je trouwplechtigheid rege-
len. Dat kan nu allemaal.

“ deaal, ik kan het iedereen aanbe-
velen , aldus en  die met aureen 
sinds mei samenwoont in Velser-
broek. “Al sur ende op internet stuit-
ten we op de digitale mogelijkheid om 
ons huwelijk aan te kondigen. Bin-
nen een uurtje was het gepiept. Veel 
makkelijker dan eerst het ormulier 
downloaden, invullen, a spraak ma-
ken om vervolgens de benodigde pa-
pieren op het gemeentehuis te over-
handigen. atuurlijk moet je wel je 
DigiD-code en andere gegevens bij de 

hand hebben. De leges betaalden we 
direct via D Al, zoals we dat met zo-
veel diensten en aankopen doen.’’

Romantiek
omantiek gemist  aureen: “ ee 

hoor. Wij zijn niet bekend met de tra-
ditie van eestelijke momenten van 
ondertrouw. Bovendien houden we 
van e   ci nt werken, zodat er meer 
priv -tijd overblij t. Digitale mel-
ding van ons huwelijk kwam ons pri-
ma van pas. a a  oop hebben we er 
samen een lekker wijntje op gedron-
ken. Daarvoor hee t en  me o   cieel 
ten huwelijk gevraagd en me verwend 
met een prachtige verlovingsring. u 
kijken we uit naar een s eervol huwe-
lijk met een door ons gekozen trouw-
ambtenaar.’’ De gemeente Velsen 
wenst het aanstaande bruidspaar een 
hele gezellige dag en veel geluk in de 
toekomst  ( oto: einder Weidijk)

Melden huwelijk of geregistreerd partnerschap
Ga je trouwen of laat je partnerschap registreren? Dan ging je altijd 
in ondertrouw. Vanaf 1 september 2015 is melding voldoende. Wel 
moesten de ingevulde formulieren nog door een van de partners wor-
den ingediend bij de afdeling Burgerzaken.

Digitaal melden
De techniek en dus ook Velsen staan niet stil. Vana  december is digitale 
melding mogelijk via https://iburgerzaken.velsen.nl/gaas-web/server/con-
tinue/StartHuwelijk burgerzaken. Je hebt daarvoor je DigiD-code nodig, 
maar ook digitale kopie n van de legitimatiebewijzen van beide partners 
en alle getuigen. Verder dient het bruidspaar er zeker van te zijn dat de ge-
kozen locatie beschikbaar is. Het scherm laat deze locaties zien, evenals 
de beschikbaarheid van de trouwambtenaren. Het bruidspaar kan daaruit 
meteen een keuze maken. Betaling voor de gemeentelijke leges kun je doen 
via D AL. m illegaliteit tegen te gaan is uploaden van het D-bewijs een 
verplicht veld. 

Voor de romantici onder de aankomende echtelieden een schrale troost: het 
blij t mogelijk om je huwelijk persoonlijk te melden bij de a deling Burger-
zaken. Download dan van tevoren het aanmeld ormulier op www.velsen.nl 
en neem dit ingevuld mee. Burgerzaken werkt uitsluitend op a spraak. Dit 
kan door te bellen met het Klant ontact entrum (140255, geen netnum-
mer nodig).
 
Wees op tijd

et als bij ondertrouw is het van belang dat je tenminste 2 weken van tevo-
ren het huwelijk o  geregistreerd partnerschap meldt in de gemeente waar 
de ceremonie plaatsvindt. De melding blij t n jaar geldig. 

Kosteloos trouwen
en melding voor een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap kan 

overigens niet digitaal worden gedaan. Alleen inwoners van de gemeente 
Velsen kunnen gratis trouwen.

Bushokje Santpoort-Noord wordt verplaatst
De situatie rond de kruising Hage-
lingerweg/Burgemeester Weerts-
plantsoen wordt overzichtelijker 
gemaakt. Zo zal onder meer het 
bushokje en het informatiepaneel 
worden verplaatst naar de andere 
kant van het fi etspad. Het meubi-
lair staat daardoor niet langer in 
de zichtlijn van het afslaand ver-
keer.

Het college hee t deze aanbevelin-
gen van het verkeerskundig onder-
zoeksbureau  overgenomen. 
Het onderzoek werd ingesteld naar 
aanleiding van een ingediende pe-
titie en het dodelijke ongeval op de 
kruising Hagelingerweg / Burge-
meester Weertsplantsoen. De be-

vindingen in het ona  ankelijke rap-
port worden door het Wijkplat orm 
Santpoort- oord en de indieners 
van de petitie onderschreven. 

Duidelijker verkeerssituatie
Behalve verplaatsing van het bus-
hokje zal op het fi etspad een mar-
kering worden aangebracht, zodat 
dit beter in het oog springt. Verder 
zal worden onderzocht o  het moge-
lijk is om de weekmarkt meer naar 
het zuiden te verplaatsen, zodat de 
kruising wat vrijer komt te liggen. 

p hinderlijk geparkeerde voertui-
gen zal strenger worden toegezien. 

n het rapport is ook vast komen te 
staan dat verkeerslichten dan wel 
het maken van een rotonde niet de 

gewenste resultaten oplevert. et 
de indieners van de petitie en het 
Wijkplat orm is a gesproken om op 
de langere termijn te (laten) onder-

zoeken o  een herinrichting van het 
kruispunt de verkeersveiligheid al-
daar kan verbeteren. ( oto: gemeen-
te Velsen)



Infopagina

18 januari 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

BeestenBende en Toon samen tegen zwerfafval
Een bijzonder mooie ontmoe-
ting afgelopen woensdag. Ze rui-
men allemaal zwerfafval op, niet 
omdat het moet, maar omdat ze 
dat zelf willen en dat schept een 
band.

Woensdag waren de leden van de 
Velsense BeestenBende uitgenodigd 
door het Pieter Vermeulen useum. 

oon van Wijnen ( n van de geno-
mineerden voor de titel Jmonder 
van het jaar), zou langs komen met 
zijn speciale wagentje eun. Jong 
en oud bleken van elkaar te kun-
nen leren. oon wist precies te ver-
tellen waar hij het meeste zwer a -
val aantre t. Picknickplekken lig-
gen vaak vol met verpakkingsmate-

rialen, die mensen gewoon achter-
laten. ok langs de waterkant in het 
riet ligt veel a val. Dat moeten jullie 
door volwassenen laten weghalen 
hoor, straks val je zel  in het water , 
sprak hij zijn jeugdige gehoor toe. De 
kinderen op hun beurt wisten goed 
te vertellen hoe slecht het zwer a val 
is voor de dieren, niet alleen op land, 
maar ook op zee. 

De BeestenBende is een specia-
le club voor kinderen in Velsen in 
de lee tijd van 6 tot en met 11 jaar 
die helpen bij het schoonhouden 
van hun eigen buurt. Voor meer in-
ormatie o  lid worden: www.mijn 

beestenbende.nl. ( oto: Pieter Ver-
meulen useum)

Vergaderingen gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 25 januari 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

 bent van harte welkom de vergadering bij te wonen.  kunt hiervoor plaats-
nemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel 
live als achtera  te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. pen de raads-
kalender en klik op de datum van deze vergadering.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri   e via 
tele oonnummer 0255 - 567502 o  via de mail gri   e velsen.nl met vermel-
ding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en tele oonnummer. De gri -
fi e neemt dan contact met u op.

De Agenda

Herbenoeming drie leden commissie Stedelijk Schoon gemeente Velsen
p grond van de Woningwet benoemt de gemeenteraad voor een termijn van 

ten hoogste drie jaar een ona  ankelijke commissie. Deze commissie brengt 
aan het college advies uitover de vraag o  het uiterlijk o  de plaatsing van een 
bouwwerk, waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning is inge-
diend, in strijd is met redelijke eisen van welstand. De commissieleden kun-
nen eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd. 
Het college stelt de raad voor de commissieleden voor een termijn van drie 
jaar te herbenoemen.

Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen 
explosieven
De gemeente Velsen kan bij grondwerkzaamheden zogenaamde iet ge-
sprongen onventionele plosieven’ uit de weede Wereldoorlog tegen-
komen. Vanwege gevaar onderzoekt de gemeente het gebied waaraan ge-
werkt gaat worden op e plosieven en ruimt de gevonden e plosieven voor-
dat er met de werkzaamheden wordt begonnen. m tegemoet te komen aan 
de kosten die een gemeente daarvoor maakt hee t het ijk een subsidiere-
geling. Het ministerie van Binnenlandse aken en Koninkrijkrelaties keert 
70  van de werkelijk gemaakte kosten uit via het Gemeente onds. De raad 
moet instemmen met het gevraagde bedrag van de totale kosten voor 2017 en 
voorgaande jaren:  244.137,17 voordat de aanvraag wordt verzonden.

Referendumverordening 2017
p 1 oktober 2015 nam de gemeenteraad een motie aan waarin de raad het 

college opriep om de elektronische weg voor gemeentelijke re erendum-

verzoeken open te stellen en hiervoor een gewijzigde dan wel nieuwe e e-
rendumverordening aan de raad voor te leggen. Het college legt de raad een  
nieuwe e erendumverordening voor. Deze nieuwe e erendumverorde-
ning 2017 stelt naast de conventionele weg ( ormulier met handtekening) 
ook de elektronische weg (internet met DigiD) open voor de noodzakelijke 
ondersteuningsverklaringen. Deze zijn nodig voor zowel het inleidend re e-
rendumverzoek  als het defi nitie  re erendumverzoek. 

Bestemmingsplan Hillegondswegje
p het Hillegondswegje 14 in Velserbroek staat een agrarische bedrij swo-

ning. De eigenaar wil een bestemmingswijziging van een agrarische bestem-
ming naar een woonbestemming. Het ontwerp bestemmingsplan hee t ter 
inzage gelegen met ingang van 22 september tot en met 2 november 2017.  r 
is 1 zienswijze ontvangen. De zienswijze hee t betrekking op mogelijke ar-
cheologische waarden en het herstel van de oude Ho  eek. aar aanleiding 
van de zienswijze wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen en de dubbelbestemming “Waarde- Archeologie  op te nemen.

Agenda Sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de Sport’ 
De gemeente Velsen wil de komende vij  jaar blijven investeren in gemeente-
lijke sportaccommodaties. m dit te kunnen uitvoeren is een agenda sport-
accommodaties 2018-2022 opgesteld. r is tijdens het opstellen van de 
agenda een participatietraject georganiseerd. Hiermee hee t de gemeente de 
wensen en knelpunten van de gebruikers van sportaccommodaties ge nven-
tariseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de missie, 
het beleidskader en de opgaven van de agenda sportaccommodaties 2018-
2022 uimte voor de sport ’.

Innovatiefonds MKB Velsen 
De innovatiekracht van het idden- en Kleinbedrij  ( KB) bepaalt de groei 
van de economie en de werkgelegenheid. et het nnovatie onds KB Vel-
sen wil de gemeente Velsen innovatie aanjagen en ondernemers uit het 

KB ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunnen maken 
en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn. Het onds is gericht op pro-
duct-, dienst- en procesinnovaties ge nitieerd vanuit het KB gelieerd aan 
de maak- en onderhoudsindustrie. m tot een innovatie onds te komen is 
eerder geld gereserveerd in de reserve Visie op Velsen. Het is nu aan de raad 
om in te stemmen met de uitgangspunten om tot een subsidieregeling te ko-
men voor het nnovatie onds KB Velsen en een bedrag van  2.000.000,- 
vrij te geven voor het nnovatie onds KB Velsen.

Kadernota ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid bestaat uit twee deelonderwerpen, het be-
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leid over grondprijzen en het beleid op het gebied van ontwikkeling (zie de-
ze nota). De Kadernota ntwikkeling speelt in op de trend dat steeds meer 
ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden. De gemeente moet daarbij 
de keus maken om een actie  o  aciliterend grondbeleid te voeren o  een sa-
menwerkingsvorm met private partij(en) aan te gaan. De nota gee t de gro-
te lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het 
grondbeleid kan uitvoeren.

Stadsschouwburg Velsen 
De Stichting Stadsschouwburg Velsen hee t een moeilijke periode achter 

de rug. a een lang slepende interne impasse is de a gelopen periode benut 
om in beeld te brengen wat er nodig is om een toekomstbestendige Stads-
schouwburg met een sterke programmering neer te zetten. m een dreigend 
aillissement a  te wenden en het toekomstbeeld te realiseren is het noodza-

kelijk dat de gemeente een nmalige fi nanci le impuls gee t van ma imaal 
 1,5 miljoen.

Afl eggen eed/belofte steunfractielid
Aan eind van de raadsvergadering leggen twee steun ractieleden de eed o  
de belo te a . 

Vergaderingen gemeenteraad (vervolg)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden o  hee t u een 
vraag  Bel dan 14 0255, u hoe t hier-
voor geen netnummer te draaien. i-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant ontact entrum 

in het gemeentehuis. Het K  is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. p donderdag 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor in-
houdelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen o  
vragen die daarmee te maken hebben, 
kunt u een a spraak maken met n 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op a -
spraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een a spraak 
maken.  kunt natuurlijk ook elke 

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant ontact entrum 
voor een a spraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen aciliteert mel-
dingen o  klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant ontact entrum 
van het gemeentehuis is een ormu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding o  klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land in Haarlem. eer in ormatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 2013 hebben burge-

meester en wethouders van Velsen 
besloten om vana  1 januari 2014 alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook 
gepubliceerd op de n opagina van de 
gemeente in de huis-aan-huisbladen 
De Jutter en De Ho geest. Het elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. n ormatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het aadsplein is te vinden 
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 6 
januari 2018 tot en met 12 januari 
2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Gri tstraat 16, plaatsen dakopbouw 
(08/01/2017) 325-2018;
Leeuweriklaan 13, plaatsen dakop-
bouw (09/01/2018) 547-2018; 
Planciusstraat 15, doorbreken keu-
kenmuur (11/01/2018) 543-2018;  

epenstraat 33, plaatsen dakkapel (9-
01-2018) 549-2018.

Santpoort-Noord
Kie tendellaan 4, vergroten woning 
(11/01/2018) 548-2018;
Burgemeester nsched laan 63, kap-
pen boom (09/01/2018) 542-2018;  
Schipbroekenweg 1, wijzigen gevel 
(10-01-2018) 557-2018.

Santpoort- uid
Anna van Burenlaan 17, kappen 17 bo-
men (11/01/2018) 545-2018.

Velsen-Zuid
horbeckelaan 26, vervangen en ver-

groten dakkapel (06/01/2018) 256-
2018;
Driehuizerkerkweg ong. (Velser-
beek), kappen 2 bomen (10/01/2018) 
552-2018;
Bosboom oussaintlaan 8, plaatsen 
dakkapel (9-01-2018) 544-2018.

Velsen-Noord
e ndersweg 1, legaliseren overkap-

pingen en veranda’s (10/01/2018) 
556-2018;
Dijkckmansstraat 2, verbouwen 
woonhuis en kerk naar 12 apparte-
menten (11/01/2018) 546-2018;

elklaan 26, starten wimpersalon 
(10/01/2018) 554-2018.

Velserbroek
Lockerskamp 10, wijzigen gevel 
(07/01/2018) 273-2018. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer in ormatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes we-
ken:

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25rd, le-
galiseren van 3 naar 5 appartemen-
ten en het uitbreiden van een appar-
tement (10/01/2017) 30027-2017.

Santpoort-Zuid
W stelaan 10, verbouwen schuur 
(09/01/2017) 30270-2017. 

Ingekomen evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
orgSpecialist Loop, op 13-05-2018 

van 06.30 uur - 17.00 uur, Locatie: 
abobank Jmond (4-01-2018) 315-

2018.

IJmuiden    
Strand6Daagse,op 25 juli 2018 van 
11.00 tot 26 juli 2018 11.00 uur, Lo-
catie overnachting bij voetbalvereni-
ging SV J, (10/01/2018) 412-2018.

Ingekomen standplaatsvergun-
ningen APV artikel 5:18

Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, van 1 november 
2018 t/m 31 december 2018 Locatie: 
Hoo dstraat thv nr. 150 (09/01/2018) 
364-2018.

IJmuiden
Verkoop oliebollen, van 13 oktober 
2018  t/m 31 december Locatie: Lan-
ge ieuwstraat/ K. egelstraat  2018 
(09/01/2018) 418-2018.
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Peperkers 15, plaatsen balkonbegla-
zing (09-01-2018) 31087-2017;   
James Wattstraat 3b, plaatsen dak-
uitbouw en splitsen in drie units 
(09/01/2018) 27761-2017;
Jacob van Heemskerkstraat 23, le-
galiseren van 1 appartement, 6 
wooneenheden, wijzigen gevel 
(10/01/2018) 24971-2017.

Santpoort-Noord
Bonairestraat 8, plaatsen dakop-
bouw (09/01/2018) 30747-2017  
Dokter de Grootlaan 9, plaatsen van 
een dakkapel (11/01/2018) 31724-
2017

Verleende standplaatsvergun-
ningen APV artikel 5:18 

Velserbroek
Verkoop grill en Döner Kebab, 
op woensdag t/m zondag, Loca-
tie: parkeerterrein Aurora Basti-
on(10/01/2018) 24-2018  
Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:12 

IJmuiden
Filmopnamen “der Amsterdam 
Krimi’, op 16 januari 2018 Locatie: 
Strandweg 7 (terrein Van Laar) van 
7.30 tot 11.30 uur,  Locatie: Kenne-
merstrand t.h.v. Seaport van 11.30 tot 
16.30 uur (27/12/2017) 345-2018.

Besluiten
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Yannick Bak naar 
Montpellier en Sofia
Santpoort - Yannick Bak 
(nummer 2 op de foto) is 
in de kerstvakantie twee 
keer op pad geweest met 
Jeugd Oranje zaalvolley-
bal. Yannick woont inmid-
dels door de weeks op 
Pa-pendal in Arnhem waar 
hij 4 uur per dag met het 
talent-team traint. 
In de kerstvakantie hadden 
de mannen van jeugd oran-
je een zwaar programma. Na 
een trainingsstage reisde 
het team op tweede kerst-
dag af naar Montpellier voor 
het 8 landentoernooi onder 
de 18 jaar. Van Frankrijk 
en Zwitserland wonnen ze 
al-leen België was nog te 
sterk. Daardoor moesten 
ze strij-den voor de derde 
of vierde plaats tegen 
Spanje. Span-je nam een 
2-1 voorsprong maar door 
de vierde set met 

27-25 te winnen kwam er 
nog een vijfde set. Door de-
ze te winnen sleepten ze de 
bronzen medaille binnen. 31 
december kwamen de man-
nen weer op schiphol aan 
en van 1-1 2018 tot en met 
3-1 2018 begon hun volgen-
de trainingsstage op Papen-
dal.
Op 4 januari vloog de equipe 
naar Sofia (Bulgarije) voor 
het Ek-kwalificatietoernooi. 
Daar moesten ze tegen Bul-
garije, Frankrijk en Zweden 
spelen.
Ze hebben helaas alleen van 
Zweden gewonnen waar-
door ze zich niet voor het EK 
onder 18 hebben geplaatst. 
Dat neemt niet weg dat ze 
weer een hoop hebben ge-
leerd en een mooie erva-
ring rijker zijn. (foto: aange-
leverd)

KNRM dankt vrijwilligers
IJmuiden - Tijdens de 
nieuw-jaarsbijeenkomst van 
de vrij-willigers van KNRM-
redding-station IJmuiden 
ging de spe-ciale aandacht 
uit naar Jan Sikkema en 
Niels Korver. Bei-de 
vrijwilligers hebben in-
middels een ruime staat van 
dienst bij het reddingstation. 
Niels Korver (30) werd in mei 
2007 vrijwilliger bij het 
red-dingstation, de eerste 
jaren als aankomend 
opstapper. Na het behalen 
van diver-se opleidingen, 
zoal EHBO, Vaarbewijs, 
Helicopter Under-water 
Escape Training, Mar-com 
B, brandbestrijding en een 
trainingsweek in Schot-land, 
werd hij in mei 2010 of-
ficieel ‘opstapper’. Niels 
heeft voor zijn tien jaar 
lange inzet de 
Vrijwilligersmedaille Open-
bare Orde en Veiligheid 
ont-vangen. 
Jan Sikkema (73) is sinds juli 
1991 als vrijwilliger bij KNRM 
betrokken als lid van de plaat-
selijke commissie van het 
reddingstation. Vanaf februa-

ri 2010 was hij in de commis-
sie specifiek verantwoorde-
lijk voor het opleiden en oefe-
nen van de vrijwillige beman-
ningsleden. In 2012 werd Jan 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau voor zijn 
20-jaar belangeloze inzet voor 
het reddingstation. In janua-
ri 2017 ontving Jan tevens de 
bronzen legmedaille vanuit de 
KNRM voor zijn 25 vrijwillige 
dienstjaren. Jan was tot afge-
lopen december vrijwilliger bij 
het reddingstation, hij heeft 
zijn stokje overgedragen aan 
Jan Wieger Hof.
Bijzondere gast tijdens de bij-
eenkomst was burgemees-
ter van de gemeente Vel-
sen, Frank Dales. Binnenkort 
wordt hij benoemd als voor-
zitter van KNRM-reddingsta-
tion IJmuiden. Zijn voorgan-
ger Franc Weerwind was tij-
dens zijn burgemeesterschap 
in de periode van 2012-2015 
ook voorzitter van het IJmui-
dense reddingstation. (foto: 
KNRM)

Vellesan 
College in 

finale Artcadia
IJmuiden - Het 
Vellesan College heeft de 
finale be-reikt van de 
kunst- en tech-
niekwedstrijd Artcadia. Zij 
strijden op 11 april met hun 
project ‘Let it be-tontent’ 
om de winst. ‘Artcadia, 
Imagine your future’ is een 
landelijk techniek- en 
kunstwedstrijd voor 
leerlingen in 2 havo/vwo. 
Stel je voor, je leeft in het 
jaar 2080. De stad, zo-als 
je die in het begin van de 
21e eeuw kende, bestaat 
niet meer. Hoe leven we 
met elkaar? Hoe ziet ons 
vervoer eruit? Hoe gaan we 
om met gebouwen, de 
ruimte, het water en ons 
milieu? Met deze 
vraagstukken die zich 
voordoen in de fictieve toe-
komststad, gaan scholieren 
onder begeleiding van do-
centen aan de slag. De 128 
deelnemende scholen uit 
Nederland en België stuur-
den maar liefst 323 maquet-
tes, schilderijen, multime-
dia en andere creatieve ui-
tingen in. Die werkstukken 
zijn door een deskundige ju-
ry beoordeeld en daaruit zijn 
de finalisten geselecteerd. 
Deze groepen werken hun 
projecten vervolgens verder 
uit en geven tijdens de fees-
telijke finale een presenta-
tie. Dat gebeurt op woens-
dag 11 april in het 
Evolu-on in Eindhoven. Het 
Velle-san College in 
IJmuiden was in 2016 al 
eens winnaar van Artcadia. 
Zie ook www.art-cadia.nl.
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