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Velsen-Zuid - Bijna veertig 
punten na 21 wedstrijden en 
stevig op de vierde plaats. Ie-
dereen die Telstar een warm 
hart toedraagt, loopt momen-
teel glimlachend over straat. 
De Witte Leeuwen doen het 
opvallend goed onder trainer 

Mike Snoei. Volgens kenners 
stond Telstar sinds het begin 
van de jaren negentig halver-
wege de competitie niet meer 
zo hoog op de ranglijst. Af-
gelopen vrijdag werd op zeer 
overtuigende wijze afgerekend 
met FC Eindhoven. Komende 

vrijdag speelt Telstar opnieuw 
thuis. Dan komt de nummer 
16, Jong AZ, op bezoek in het 
Rabobank IJmond Stadion. 
(foto: 1963-pictures.nl)

Elders in deze editie: Tel-
star-pagina. 

IJmuiden - Zondag 28 ja-
nuari, van 10.00 tot 16.00 
uur is in de Zeewijkhal voor 
de derde keer de Gezond-
heidsbeurs Velsen voor 
40-plussers. De organisatie 
is in handen van Stichting 
Welzijn Velsen in combina-
tie met diverse organisaties.  

Via presentaties en demon-
straties van een flink aan-
tal organisaties op het gebied 
van gezondheidszorg, welzijn, 
sport en bewegen kunt u een 
indruk krijgen van wat er ge-
beurt in uw wijk en de rest van 
Velsen. U kunt uw gezondheid 
laten testen en kennis maken 

met diverse sporten geschikt 
voor 40-plussers, zoals yoga, 
walking football en meer. Ol-
ga Commandeur zal twee keer 
het publiek uitnodigen mee te 
bewegen.
De Gezondheidsbeurs wil 
sport en een gezonde leef-
stijl van 40-plussers promoten. 
Daarmee kun je vooral wel-
vaartsziektes zoals suikerziek-
te, hart- en vaatziekten, ho-
ge bloeddruk en overgewicht 
voorkomen. 
De beurs is gratis toeganke-
lijk. Voor een check-up bij de 
paramedici dient u zich van te 
voren aan te melden via www.
hoegezondbenik.nu. 

Over, voor en door Velsen
Velsen - Deze week 
valt .IJmuiden in de 
brievenbus. Het ma-
gazine is onder-
deel van citymarke-
ting en wil laten zien 
wat Velsen te bieden 
heeft. 

Wat weet jij van IJmui-
den en de IJmuidena-
ren? Weet je hoe een 
dag van een windmo-
lenmonteur eruitziet of 
hoe het is om bij Tata 
Steel te werken? Wat 
de favoriete plek is van 
boswachter Rogier in 
Park Zuid-Kennemer-
land? Wie de nieuwe 
eigenaar is van Friet bij Piet? 
Wat voor een huis  je kunt 
kopen in IJmuiden voor 2,5 
ton? En hoeveel nieuwe ba-
nen windenergie oplevert?
De antwoorden op deze vra-
gen zijn te lezen in .IJmui-
den magazine. Het valt van-
af 25 januari in de bus, maar 

ligt ook op leestafels bij 
hotspots in Amsterdam en 
Haarlem.
De citymarketing ging begin 
2017 van start in het Rabo-
bank IJmond Stadion. Vori-
ge week vrijdag was het ci-
tymarketing-team, samen 
met alle betrokkenen, weer 

terug in de thuishaven 
van Telstar. Wethouder 
Arjen Verkaik presen-
teerde hier het eerste 
.IJmuiden magazine.
Na een inleidend woord 
van de wethouder over-
handigde burgemees-
ter Frank Dales het eer-
ste exemplaar aan Fabi-
enne Hendricks, mana-
ger Tata Steel Acade-
my en overall project-
leider van het Techport-
Centre. Zij nam het ma-
gazine in ontvangst na-
mens het bestuur van 
de nieuw op te rich-
ten citymarketingorga-
nisatie. Hierin gaan be-

drijfsleven en maatschappe-
lijke organisaties met de ge-
meente samenwerken aan 
de verdere imagoverbetering 
van Velsen.
De digitale versie van het 
magazine is ook te vinden 
op www.ijmuiden.nl. (foto: 
Reinder Weidijk)
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Twee doden in woning
Velserbroek - De politie 
heeft dinsdagavond rond 
20.00 uur twee overleden 
personen aangetroffen in 
een woning aan de A. Le 
Notrelaan. Het gaat om 
een 25-jarige vrouw uit 
Velserbroek en een 41-ja-
rige man uit Tilburg.

De politie heeft in de woning 
onderzoek gedaan. Er zijn 
aanwijzingen dat de vrouw 
door de man met een vuur-
wapen om het leven is ge-
bracht en dat hij daarna de 
hand aan zichzelf heeft ge-

slagen. Dit wordt door de 
politie onderzocht. Het in-
cident ligt in de relatione-
le sfeer.

Eerder op de avond kreeg 
de politie een melding dat er 
mogelijk ruzie was in de wo-
ning. Agenten troffen toen 
niks aan en zijn toen ook 
niet in de woning geweest. 
Na een tweede melding later 
op de avond zijn de agenten 
wel de woning binnen ge-
gaan. De politie doet verder 
onderzoek. (foto: Michel van 
Bergen)
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Erik Baalbergen legt we-
kelijks een typisch IJmui-
dens beeld vast, naar aan-
leiding van de actuali-
teit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement 
of gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto 
schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. De-
ze week aandacht voor het 
nieuwe onderkomen van 
RTV Seaport aan de Ge-
rard Doustraat.

Met het vertrek van Stichting 
Witte Theater is een belang-
rijke huurder van de voorma-
lige PEN Centrale verdwe-
nen. Behoud van het gebouw 
als onderkomen voor de ove-
rige huurders, waaronder 
RTV Seaport en het Decora-
telier, zou leiden tot hoge on-
derhoudskosten en een ne-
gatieve exploitatie. Boven-
dien zou de gemeente Vel-
sen al te veel ‘vastgoed voor 
maatschappelijke doelein-
den’ hebben. Om sloop te 
voorkomen heeft Velsen het 
markante gebouw te koop 
gezet. Zij hoopt dat de koper 
het een nieuwe functie kan 
geven. Vanwege de verkoop 
moeten de huidige gebrui-
kers vertrekken.
RTV Seaport, dat per 1 fe-
bruari 2018 de PEN Centrale 
moet hebben verlaten, heeft 
een nieuw onderkomen ge-
vonden. Op 22 december 
2017 heeft zij een afscheids-
programma vanuit de ou-
de studio verzorgd. Volgens 
plan zal per 1 februari 2018 
de nieuwe studio op de nieu-
we locatie operationeel zijn.
Het nieuwe onderkomen is 
het pand op de foto. Het staat 
aan de Gerard Doustraat, na-
bij de basisscholen Het Kom-
pas en De Vuurtoren aan de 
Heerenduinweg. Het gebouw 
huisvestte lange tijd een 
loodgietersbedrijf. Het stond 
halverwege 2017 te koop als 
‘unieke multifunctionele be-
drijfsruimte’. De nieuwe eige-

naar heeft het geschikt ge-
maakt als onderkomen voor 
RTV Seaport. Het pand be-
vat onder meer een studio en 
een vergaderruimte voor re-
dactievergaderingen en an-
dere maatschappelijke doel-
einden. Daarnaast zijn er ate-
liers voor twee IJmuidense 
beeldend kunstenaars.
Het karakteristieke pand is in 
1951 gebouwd in opdracht 
van de ‘Vereniging tot oprich-
ting en instandhouding van 
lokalen voor Christelijke ver-
gaderingen en tot bevorde-
ring van Bijbel- en geschrift-
verspreiding’. Het wordt tot 
in de zeventiger jaren ge-
bruikt voor bijeenkomsten 
van de ‘Vergadering van Ge-
lovigen’ in IJmuiden-Oost. Tot 
eind 1953 is het ook een tij-
delijk onderkomen voor bij-
eenkomsten van evangeli-
satievereniging ‘Elon’, totdat 
deze haar eigen kapel aan de 
J.P. Coenstraat betrekt. Daar-
naast is het gebouw gebruikt 
door de Baptistengemeente, 
die vanaf begin 1949 eigen 
diensten in IJmuiden houdt. 
Tijdens de laatste opknap-
beurt kwam de nieuwe eige-
naar in de kruipruimte nog 
restanten tegen van het bad 
waarin de volwassendoop 
door onderdompeling plaats-
vindt. De Baptistengemeen-
te gaat in 1964 samen met 
Elon; de Elon-kapel aan de 
J.P. Coenstraat wordt in 1968 
verbouwd tot Baptistenkerk. 
In 2004 verhuist de Baptis-
tenkerk naar de huidige lo-
catie, de voormalige Nieuw-
Apostolische Kerk aan de 
Eemstraat.
Het pand aan de Gerard 
Doustraat is ook nog ge-
bruikt als tijdelijk onderko-
men voor een kleuterschool. 
In latere jaren is het pand ge-
moderniseerd en zijn er de-
len aangebouwd. Met het 
nu opgeknapte pand biedt 
de nieuwe eigenaar een toe-
vluchtsoord voor IJmuidense 
culturele en maatschappelij-
ke activiteiten.

Velsen - Wethouder Annet-
te Baerveldt, wethouder van 
onder meer sport, recrea-
tie en toerisme, heeft woens-
dagmiddag het startsein ge-
geven voor de Vissenloop 
IJmuiden, die op zondag 27 
mei wordt georganiseerd. 
Dat gebeurde in het bijzijn 
van genodigden, sponsoren, 
vrijwilligers en bestuursleden 
van KWF Kankerbestrijding 
afdeling Velsen.
De voorzitter van het bestuur, 
Fred van Dam, refereerde in 
zijn openingswoord aan het 
grote succes van de Vissen-
loop in de afgelopen jaren. 
,,In 2017 mochten we 1.920 
deelnemers verwelkomen en 
kon onze penningmeester 
een bedrag van ruim 40.000 
euro, de opbrengst uit in-
schrijfgelden, sponsoring en 
de loterij, op de rekening van 
KWF Kankerbestrijding over-
maken. Zonder de hulp van 
heel veel vrijwilligers, de ge-
meente Velsen, sponsoren en 
natuurlijk de deelnemers zelf 
zouden we dit evenement 
niet kunnen organiseren. Dit 
jaar hopen we richting 2.500 
deelnemers te gaan met als 
resultaat een nog hogere op-
brengst voor dit bijzonder 
goede doel.”
De Vissenloop is een wan-
delevenement met afstanden 
van 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 
km die de deelnemers door 
het IJmuidense havengebied 
voeren maar waarbij de wan-
delaars van de langere af-
standen natuurlijk ook recre-
atiegebied Spaarnwoude en 

het nabij gelegen duingebied 
zullen aandoen. De Guppen-
loop (5 km) is vooral bedoeld 
voor jongeren, verenigingen 
en scholen maar vanzelfspre-
kend kunnen ook (groot)ou-
ders met kinderen en ande-
re belangstellenden zich voor 
deze afstand inschrijven. Bo-
vendien is deze korte afstand 
ook geschikt voor gebruikers 
van hulpmiddelen.
Tevens wordt dit jaar weer 
een loterij georganiseerd 
waarmee fraaie (gesponsor-
de) prijzen te winnen zijn. 
Met een bijdrage van slechts 
één euro per lot komt ook 
deze opbrengst  geheel ten 
goede van KWF Kankerbe-
strijding. Sinds de derde edi-
tie van de Vissenloop is de 
Club van 100 geïntroduceerd 
voor mensen en bedrijven die 
iets extra’s willen doen. Door 
jaarlijks honderd euro te do-
neren komt de betreffen-
de naam of logo op een visje 
te staan dat een vaste plaats 
krijgt in het ‘aquarium’ dat op 
de website en tijdens de Vis-
senloop een ereplaats krijgt.
De Vissenloop is een goed 
verzorgd wandelevenement 
met versnaperingen en live-
muziek onderweg en bij de 
fi nish. Voor elke deelnemer is 
er na afl oop een medaille en 
gratis (gebakken) vis. Kort-
om, een mooie balans tussen 
inspanning en ontspanning 
met veel gezelligheid.
Kijk voor meer informatie, in-
schrijven en sponsoren op 
www.vissenloopijmuiden.nl. 
(foto: Joop Waaijenberg)
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Velsen - De laatste tijd is 
het maken van muziek ook 
in wetenschappelijk kringen 
‘hot’. Muziek maakt slimmer, 
is goed voor de ontwikkeling 
van je brein. 
Toch wordt er op (basis)scho-
len maar weinig gebruik ge-
maakt van dit gegeven. Mu-
ziek staat vast als vak op het 
rooster, maar wordt vaak op-
geofferd aan andere activitei-
ten. Ook voelen lang niet alle 
leerkrachten zich competent 
genoeg om muziekles te ge-
ven. Daarom heeft OCW een 
aantrekkelijke subsidierege-
ling in het leven geroepen. 
Niemand minder dan konin-
gin Maxima is bescherm-
vrouwe van dit initiatief. Dat 
muziek slim en vooral ook blij 
maakt, weet men bij Soli na-
tuurlijk allang. Daarom wil 
Soli graag haar steentje bij-
dragen. Basisschool De Toer-
malijn in Driehuis is ook en-
thousiast over het plan en 
werkt graag mee. Aan het 

begin van het nieuwe school-
jaar zijn de instrumenten aan 
de scholieren uitgereikt en 
zijn de leerlingen enthousiast 
aan het repeteren geslagen. 
Door de aanschaf van de me-
thode ‘Metropole op school’ 
wordt muziek weer vast op 
het rooster van de school 
gezet. Docenten/instruc-
teurs van Soli ondersteunen 
de leerkrachten bij het ge-
ven van de lessen. Daarnaast 
zullen er, aansluitend op de 
schooltijden, lessen worden 
verzorgd op blaas- en slagin-
strumenten. Het doel daarvan 
voor de Toermalijn is het op-
richten van een schoolorkest. 
Soli zelf wil op deze manier 
een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de kinderen 
en de (blaas)muziek promo-
ten, met als achterliggende 
gedachte; ‘onbekend maakt 
onbemind’. Inmiddels zijn de 
eerste orkest repetities van 
start gegaan. (foto: aangele-
verd)

Schaaktoernooi
Velsen-Zuid - Het Gym-
nasium Felisenum organi-
seert op donderdagmiddag 
1 februari de dertigste editie 
van het jaarlijkse Interscho-
lair Felisenum Schaaktoer-
nooi. Voor dit schaaktoer-
nooi worden leerlingen van 
groep 5, 6, 7 en 8 van de ba-

sisscholen uit de regio uit-
genodigd. Gemiddeld doen 
er 40 enthousiaste, jonge 
schakers mee. Het schaak-
toernooi vindt van 13.30 tot 
16.15 uur plaats in de au-
la van het Gymnasium Feli-
senum. Publiek is van harte 
welkom.

Velsen gaat handhaven 
bij paardenhouderij
Santpoort-Noord - De 
gemeente Velsen heeft 
aangekondigd dat het gaat 
optreden tegen overtredin-
gen van het bestemmings-
plan op het adres Duin- 
en Kruidbergerweg 43 
waar een paardenhoude-
rij is gehuisvest. Er zouden 
een aantal illegale bouw-
sels zijn en bovendien is er 
sprake van opslag van ma-
terialen buiten het bouw-
vlak. 
De eigenaar is het niet 
eens met het bestem-
mingsplan en heeft hier-
over ook al contact gehad 
met de wethouder, maar 
zij zijn er samen niet uit-
gekomen. Uitgangspunt is 
de illegale bouwsels beter 

te reguleren en de paar-
denhouderij zo beter te la-
ten passen in het duin-
landschap. Een paarden-
houderij in Velsen mag in 
het algemeen beschikken 
over een rijbak, longeercir-
kel, mestvaalt, voeropslag 
en een paddock. Maar de-
ze moeten zoveel mogelijk 
geclusterd worden en ach-
ter het hoofdgebouw dus 
uit het zicht geplaatst. 
Het probleem bij nummer 
43 is echter dat het eigen-
lijk met de achterkant naar 
de weg staat, waardoor 
een aantal zaken op het erf 
moeten worden verplaatst. 
Als de eigenaar niet mee-
werkt kan de gemeente 
dwangsommen opleggen.

Velsen - Omdat het voor 
het MKB vaak moeilijk is 
om een financiering te krij-
gen als het gaat om innova-
ties, gaat de gemeente Vel-
sen het MKB helpen. Bedrij-
ven kunnen een aardige sub-
sidie krijgen als er sprake is 
van nieuwe oplossingen in 
de maak- en onderhoudsin-
dustrie. Dan gaat het onder 
meer om digitaliseren, auto-
matiseren, verduurzamen of 
schoner maken. Velsen ziet 
dit als een belangrijke impuls 
om de economie te stimule-
ren waardoor ook meer ba-
nen worden gecreëerd.

Gemeente 
helpt MKB

Velsen - Het laatste nieuws 
van de Omgevingsraad 
Schiphol is dat zo’n 3000 
mensen in de regio IJmond-
Alkmaar ernstig in hun slaap 
worden gestoord door nacht-
vluchten. In Velsen zou het 
gaan om 6 procent van de 
inwoners. De regio wil daar-
om vooral de vakantie(nacht)
vluchten laten schrappen, die 
zouden immers weinig meer-
waarde voor de economie 
hebben. Veel nachtvluchten 
zijn vakantievluchten. 
De hinder in Velsen is door 
de jaren heen gelijk geble-
ven. Wel is opgemerkt dat 
het nieuwe uitvliegen vanaf 
de Polderbaan extra hinder 
geeft omdat er langer laag 
over onze regio wordt gevlo-
gen. Het betreft een minder 
groot gebied maar onder de 
uitvliegroute is meer overlast. 
De gecertificeerde geluid-
smeetpost in Velsen-Noord 
wordt mogelijk verplaatst 
omdat er een relatief hoog 
geluidsachtergrond is van 
andere bedrijven. Dit geeft 
mogelijk een vertekend 
beeld van de overlast door 
vliegtuigen. Omdat Schip-
hol dit automatische meet-
punt beheert wordt dit on-
derzocht door Omgevings-
dienst IJmond en vervolgens 
aan Schiphol voorgesteld. 
Het overleg over de middel-
lange termijngroei van Schip-
hol is nog niet gestart. Het 
moet eerst nog worden on-
derworpen aan een second 
opinion, vanwege de com-
motie over de berekende ge-
luidsniveaus rond Lelystad. 
Daarnaast meldt de Omge-
vingsraad Schiphol dat de 
groei van de luchtvaart de re-
alisatie van de klimaatafspra-
ken bedreigt. Of Schiphol 
dan nog door kan gaan met 
groeien is nog maar de vraag.

Overlast 
Schiphol

Is uw organisatie ‘Arbo-proof’?
Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ge-
wijzigd. De Arbowet heeft als doel de gezondheid, de veilig-
heid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers 
te bevorderen en ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het 
werk, te voorkomen.
In de vernieuwde wet is meer aandacht voor preventie. Ook 
wil de wetgever de betrokkenheid van werkgevers en werkne-
mers vergroten. De volgende wijzigingen zouden daarvoor moe-
ten zorgen:

Open spreekuur
Werknemers moeten de bedrijfsarts altijd kunnen raadplegen/
bezoeken, ook als nog geen sprake is van ziekte of ziektever-
zuim. 

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Hier-
door krijgt de bedrijfsarts (beter) inzicht in de arbeidsomstan-
digheden en de belasting van het werk.

Second opinion
Indien een werknemer twijfelt aan de juistheid van een door de 
bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opi-
nion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moe-
ten dat verzoek in beginsel altijd honoreren, tenzij er zwaar-
wegende argumenten tegen zijn. De second opinion moet door 
werkgever worden betaald.

Basiscontract arbodienstverlening
Een van de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe Arbo-
wet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt 
minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en 
werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en 
de second opinion.

Steviger rol van de preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een 
steviger rol in de Arbowet. De preventiemedewerker heeft als 
taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts. 
 De benoeming van de preventiemedewerker moet met instem-
ming van de OR plaatsvinden. De preventie medewerker heeft 
drie wettelijke taken:
a)  het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisa-
tie en evaluatie (RI&E);
b)  het adviseren en nauw samenwerken met de OR of perso-
neelsvertegenwoordiging over maatregelen voor een goed ar-
beidsomstandighedenbeleid; en
c)  de maatregelen (mede) uitvoeren.

Handhaving
De Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW, voorheen 
de Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de Arbo-
wet. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 
de tijd om de contracten aan te passen. Voldoet een organisatie 
niet aan de nieuwe regelgeving? Dan kan de In-
spectie SZW een boete opleggen.

Wilt u weten of uw organisatie Arbo-
proof is, of heeft u vragen? 
mr. M.J. (Mirjam) van der Staaij is ar-
beidsrechtspecialist en ervaren fami-
lierechtadvocaat; partner bij Oass 
Advocaten in Haarlem, Van Eeden-
straat 9. Tel. 023 – 531 1077, 
email staaij@oass.nl. 
Het eerste halfuur van een 
vrijblijvend gesprek is gra-
tis.
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Op woensdag 14 februari zal Thalia Theater in het teken 
staan van Valentijnsdag. Op deze speciale dag kun je je ge-
liefde uitnodigen voor een Valentijnsdiner waarbij tussen 
de gangen door de heerlijke, romantische, fi lm ‘Love, Rosie’ 
wordt vertoond vol passie, hartstocht en humor!
Al sinds hun kindertijd zijn Rosie en Alex onafscheidelijk. 
Rosie is dan ook ontroostbaar als Alex met zijn familie van 
Dublin naar Boston verhuist. Ze besluit om naar de hotel-
school in Boston te gaan als ze van school af is, zo hoeven 
ze elkaar maar een jaar te missen. Maar het loopt anders. 
Rosie raakt zwanger en blijft bij haar ouders wonen om voor 
haar dochtertje te kunnen zorgen, terwijl Alex met een Ame-
rikaanse trouwt. Hun magische band houdt hen op de been 
tijdens alle ups en downs in hun bestaan, maar geen van 
beiden weet of hun vriendschap de jaren en kilometers – en 
nieuwe relaties – zal overleven. In Rosies achterhoofd speelt 
altijd de vraag of ze misschien ooit meer hadden kunnen 
worden dan goede vrienden. Misverstanden, omstandighe-
den en pure pech hebben hen uit elkaar gehouden, maar 
als de ultieme kans zich aandient, zullen ze dan alles op het 
spel zetten voor echte liefde? Genieten dus met het uit liefde 
bereide drie gangendiner en de fi lm waar de romantiek van-
af spat samen met je eigen Valentijn in het Thalia Theater. 
Toegang bedraagt 44,50 euro (inclusief bubbels, fi lm, drie-
gangen Valentijnsdiner en koffi e). Aperitief: 19.00 uur. Aan-
vang fi lmdiner: 19.30 uur. Zie ook www.thaliatheater.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Waar nog niet zo lang geleden 
de ABN-AMRO bank was ge-
vestigd aan Broekbergenlaan 49 
in Santpoort-Noord zijn Christie 
Beths en Vince Claessen Brasse-
rie de Bank begonnen. In dit lich-
te, gezellige restaurant kan men 
van woensdag tot en met zondag 
gezellig aanschuiven voor heer-
lijke tapas en diverse plates zo-
als spare ribs, kabeljauw of saté.
Vince werkt al tien jaar als kok in 
de horeca en wilde dolgraag zijn 
eigen zaak beginnen. In je een-
tje is dat een hele klus. Geluk-
kig vond hij ondernemer Chris-
tie Beths van Christie’s Vastgoedbeheer bereid om samen in te stappen bij Brasserie de 
Bank, waar Christies ouders eerder waren begonnen. Per 1 oktober 2017 zijn het dus de 
enthousiaste Vince en Christie die verantwoordelijk zijn voor al het heerlijks dat uit de 
keuken komt. Inmiddels hebben zij een aardige reputatie opgebouwd en moet je zeker 
op vrijdag en zaterdag echt van te voren reserveren om verzekerd te zijn van een plekje. 
Gastvrijheid en verse producten staan hoog in het vaandel bij de twee vrienden.
,,We zijn heel trots op hoe het nu al loopt’’, zegt Christie opgetogen. ,,Omdat het zo goed 
gaat willen we vanaf maart ook lunches gaan verzorgen.’’ Ook staat Brasserie de Bank 
open voor feestjes en diverse gelegenheden, zoals jubilea, babyshowers of een condole-
ance. Bel voor informatie of een reservering met 023-5746616 en zie de website www.de-
banksantpoort.nl. (foto: aangeleverd)

Fysiotherapie Maas houdt, wegens succes, in februari weer 
twee gratis voorlichtingsbijeenkomsten over artrose, in de 
praktijk aan Grahamstraat 5 in IJmuiden. De bijeenkomsten 
zijn donderdag 1 februari en dinsdag 6 februari vanaf 10.30 
uur. Artrose is een aandoening van het gewrichtskraakbeen. 
Bij artrose neemt de kwaliteit en de hoeveelheid kraakbeen 
langzaam af. Hierdoor kunnen krachten in een gewricht op-
gevangen worden.  Dit leidt tot een verdikking of vervorming 
van botuiteinden. Artrose veroorzaakt pijn, stijfheid en be-
wegingsbeperkingen. Afname van coördinatie, spierkracht 
en uithoudingsvermogen zijn het gevolg. U reageert minder 
goed op een misstap of onverwachte beweging. 
Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de ge-
zondheid. Artrose hoeft geen belemmering te zijn om (meer) 
te bewegen. Heeft u pijnklachten en behoefte aan tips en 
adviezen? Is het lastig om zelfstandig in beweging te ko-
men? De fysiotherapeut zal uitgebreid informatie en advies 
geven en uw vragen beantwoorden. 
Deelname is vrijblijvend. Aanmelden kan telefonisch via 
0255-532211, of per mail naar info@fysiomaas.nl.

De afgelopen weken 
heeft Multimate Bouw-
markt een geweldige 
sponsoractie gehouden. 
Bij elke 20 euro beste-
ding kreeg de klant twee 
muntjes die elk 1 euro 

waard zijn.
Één van de muntjes mocht 
de klant houden om bij 
een volgend bezoek weer 
in te leveren. De ingelever-
de muntjes werden van het 
aankoopbedrag afgetrok-
ken. Kassa!! voor de klant 
dus. Het andere muntje 
mocht de klant doneren aan 
een goed doel.
Er waren drie goede doelen geselecteerd: het Zee- en Havenmuseum, het Pieter Vermeulen 
Museum en een aantal mensen die zich inzetten voor de bouw van een jongerenwerkplaats, 
vertegenwoordigd door de heer Kiekens.
De klanten mochten natuurlijk zelf bepalen aan wie van de drie goede doelen het muntje werd 
geschonken. Voor alle drie de doelen is uitzonderlijk goed gegeven. Het totaalbedrag is uitge-
komen op 4119 euro. Het jongerencentrum kreeg 1354 euro, het Pieter Vermeulen Musuem 
1311 euro en het Zee- en Havenmusuem 1454 euro. Voor het geschonken bedrag worden 
door Multimate gratis spullen geleverd voor van te voren gemelde projecten. Het Zee- en Ha-
venmuseum gaat er een kotter van opknappen, het Pieter Vermeulen Museum gebruikt het 
voor de ontwikkeling van een nieuwe tuin en het jongerencentrum moet nodig onderhoud 
plegen aan het pand. Op deze manier wordt het geschonken geld uitstekend besteed en kan 
men meteen aan de slag.
Multimate bedankt de vele klanten voor hun welwillende medewerking en kijkt alweer uit naar 
de volgende actie. (foto: Multimate)

Valentijnsfi lmdiner 
‘Love, Rosie’ in Thalia

Waar nog niet zo lang geleden 

Lekker aanschuiven

bij Brasserie de Bank

Voorlichting artrose
bij Fysiotherapie Maas

Multimate schenkt ruim 
4000 euro aan goede doelen
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 26 januari 20.00 uur Telstar - Jong AZ

Colorscan en EMR
op wedstrijdkleding

Colorscan en European 
Metal Recycling (EMR) 
staan de rest van het sei-
zoen op de wedstrijdkle-
ding van Telstar. Color-
scan staat voortaan onder 
het rugnummer en EMR 
op de broek. Beide namen 
deel aan de actie ‘Je ken 
me rug op!’.

Colorscan helpt partners met 
een op maat gemaakte off- 
en online strategie. Zij ge-
ven vorm aan content voor 
print of online uitingen. Of 
het nu gaat om uw brochu-

re, catalogi, e-trainingen, op-
timalisatie van uw website 
of uw volledige marketing-
communicatie volledig auto-
matiseren. Colorscan is van-
af 1 maart gevestigd in Vil-
la Wenckebach in Velsen-
Noord.

European Metal Recycling 
levert grondstoffen vanuit 
het recyclen van metaal. Het 
omzetten van metaalschroot 
in een inkomensstroom of 
het leveren van kwaliteit 
hoogstaande gerecyclede 
producten, EMR levert het.

Snoei beste coach 
van tweede periode
De successen van de Witte Leeuwen zijn ook diep in de Zeis-
terbossen doorgedrongen, want Telstar-trainer Mike Snoei is 
winnaar geworden van de Bronzen stier in de tweede perio-
de van de Jupiler League. De vierde plaats van Telstar is een, 
terecht, veelbesproken onderwerp in Nederland. Met Mike 
Snoei heeft Telstar een trainer die de taal van de suppor-
ters spreekt, aanvallend voetbal predikt en heel duidelijk is 
in zijn bewoordingen: Telstar gaat vol voor de Jupiler League 
play-offs. Snoei nam de prijs afgelopen vrijdag, voorafgaand 
aan de wedstrijd tegen FC Eindhoven, in ontvangst. (foto: 
1963-pictures.nl)

Overtuigend begin van 
tweede seizoenshelft

Telstar is de tweede sei-
zoenshelft overtuigend 
begonnen met een 4-1 
overwinning op FC Eind-
hoven. De ploeg van 
de beste coach van de 
tweede periode, Bron-
zen Stier-winnaar Mike 
Snoei, blijft de gemoede-
ren bezighouden. De toe-
schouwers konden afge-
lopen vrijdagavond weer 
genieten van fraaie staal-
tjes IJmuidens voetbal. 
Novakovich (twee keer), 
Platje en Osman lieten 
met weergaloze goals 
geen spaan heel van de 
Brabantse bezoekers. 
Een dag later legde de 
coach van FC Eindhoven, 
Wilfred van Leeuwen, zijn 
taken als coach neer.

,,Voetbal moet je voor het 
publiek spelen. De mensen 
hebben een mooie avond 
beleefd: veel mooie goals 
gezien. Daar gaat het mij 
ook om”, was de kenmer-
kende reactie van Snoei 
na afl oop. Dit jaar is Telstar 
namelijk niet alleen bete-

re resultaten gaan behalen, 
maar ook een stuk mooi-
er en vooral aantrekkelijker 
gaan voetballen.

De 3-1 was daar exempla-
risch voor. Een hachelijke 
situatie rond de eigen zes-
tien werd op zijn ‘Catalaans’ 
opgelost. In plaats van te-
rug te spelen naar zijn ei-
gen keeper of uit te verde-
digen, bracht de opnieuw 
uitblinkende Jerdy Schou-
ten de bal bij Melvin Plat-
je. Zijn voorzet werd door 
Mo Hamdaoui op precies 
het goede moment afgele-
verd bij Andrija Novakovich, 
die simpel zijn elfde van het 
seizoen kon binnentikken.
Al na de eerste 45 minu-
ten was de wedstrijd over-
tuigend beslist door de Wit-
te Leeuwen. In de tweede 
helft konden de toeschou-
wers in, het opnieuw niet 
helemaal uitverkochte, Ra-
bobank IJmond Stadion 
gaan genieten van de in-
dividuele opvliegingen van 
Telstar-creatievelingen. De 
mooiste kwam op naam van 

de Nederlandse Syriër Os-
man. Een fraaie balomwen-
teling werd bekroond met 
een ouderwets ‘buitenkant-
je rechts’, die met een heer-
lijke krul achter Swinkels 
verdween. De Eindhoven-
se doelman was opnieuw 
kansloos. 

De stijgende lijn van de eer-
ste seizoenshelft werd dus 
zonder al te veel moeite 
weer opgepakt. Het Velsen-
se sprookje duurt dus ook 
in het nieuwe jaar voort. 
Niet alleen het geweldige 
middenveld en de van cre-
ativiteit overlopende aan-
val zijn de sleutels tot suc-
ces. Rody de Boer lijkt het 
begrip ‘betrouwbare sluit-
post’ te hebben uitgevon-
den. De solide verdediging 
kan vertrouwen op de pu-
re rust die de doelman uit-
straalt. Als de Telstar-trein 
ook in 2018 zo blijft door-
denderen, kunnen er zich 
voetbalzaken voltrekken die 
niemand voor mogelijk had 
gehouden. (Douwe de Vries, 
foto: 1963-pictures.nl)
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25 JANUARI
Koffieochtend in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Amu-
let’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

26 JANUARI
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Amu-
let’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

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

Telstar-Jong AZ. Aan-
vang 20.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Familie Beltiukov Con-
cert in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

27 JANUARI

(foto: aangeleverd)
Finaledag Rabobank Stra-
tenteams Velserbroek.

Kennemer College Be-
roepsgericht houdt open 
huis van 09.30 tot 13.00 uur. 
Het adres is Van Riemsdij-
klaan 103 in Heemskerk.

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

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

Stadsschouwburg Vel-
sen: ‘Tina, De Musical’. 
Aanvang 19.30 uur.

Dansavond in De Stek in 
Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 
uur.

Voorstelling ‘Later Eleva-
tor’ te zien bij het Kraak 
Theater in Driehuis. Aan-
vang 20.15 uur.

28 JANUARI
Beeckestijn Cross. Zie 
ook www.suomi.nl

Gezondheidsbeurs in de 
Zeewijkhal in IJmuiden. 
Van 10.00 tot 16.00 uur.

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

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).

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling Tuin 
vol geheimen voor ieder-
een vanaf 3 jaar 13.00 tot 
17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Optreden Tata Steel Big 
Band in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 14.00 uur.

ZoMiPo in De Hofstede, 
Velserbroek. Optreden Ha-
rald. Aanvang 14.00 uur, 
zaal open 13.30 uur.

Vita Duo in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Optreden zanggroep 
Voices in de oude Kerk, 
Kerkplein Spaarndam-
West. Aanvang 15.00 uur.

29 JANUARI

(foto: Vellesan College)
Informatieavond voor 
ouders bij het Vellesan 
College, Briniostraat 16 
IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur.

30 JANUARI
Kledingbeurs Het Kruis-

▲

punt van 10.00 tot 12.00 
uur in Velserbroek. Elke 
dinsdagochtend.

Nationale Voorleesda-
gen in Bibliotheek Castri-
cum: Boek ‘Ssst! De tijger 
slaapt’ wordt met babyge-
baren voorgelezen door 
Christianne Osinga, docent 
babygebaren van Vrolij-
ke Baby. Vanaf ongeveer 6 
maanden, vanaf 10.00 uur. 

Informatieavond voor 
ouders bij het Vellesan 
College, Platanenstraat 50 
IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur.

Lezing over Trump in ‘t 
Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Aanvang 20.00 
uur.

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

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 13.00 tot 
17.00 uur. Workshop knut-
selen 13.30 – 15.30 uur 
kosten 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs.

Basketbaltoernooi voor 
leerlingen groep 7 en 8 van 
Beverwijkse basisscholen 
van 14.00 tot 17.00 uur in 
Kinheimhal te Beverwijk. 
Organisatie: Schoolsport-
commissie Beverwijk. 

Alleen is ook maar al-
leen. Bijeenkomst om an-
dere mensen te leren ken-
nen om samen leuke din-
gen te ondernemen. Het 
gaat niet om relaties, maar 
om vriendschap. Van 14.00 
tot 16.00 uur in buurt-
centrum Het Spectrum te 
Heemskerk. 

Evangelie samenkomst 
in Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17, Santpoort-Noord. 
Van 19.45 tot 20.45 uur. 
Voorlopig elke woensdag.

Hartenjagen bij Café 
Bartje, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord. Inschrijven 
aan de bar.

Open avond Vrouwen-
koor Sparkle in de Hof-
stede, A. Jacobsstraat, Vel-
serbroek. Van 20.00 tot 
22.00 uur. 

1 FEBRUARI
Open huis bij Inloophuis 
Kennemerland, Wulverder-
laan 51 Santpoort-Noord. 
Van 10.00 tot 15.00 uur.

Voorlichting artrose bij 
Fysiotherapie Maas IJmui-
den. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

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. Toe-
gang 4 euro.

Schaaktoernooi Gymna-
sium Felisenum in de au-
la. 13.30 tot 16.15 uur. Pu-
bliek is welkom.

Basketbalwedstrijd Ra-
cing Beverwijk tegen re-
gerend kampioen en ere-
divisionist Donar om 20.00 
uur in sporthal van Bever-
wijk. Tickets aan kassa 7,50 
euro. In voorverkoop voor 5 
euro te bestellen bij kaart-
verkoop@racingbeverwijk.
nl 

Informatieavond over 
transgenders om 20.00 
uur in bibliotheek van Be-
verwijk. Toegang is gratis, 
aanmelden is niet nodig.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda
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IJmuiden - Afgelopen vrij-
dag stond de laatste van de 
tien gratis damlessen voor 
topscorers van het school-
damtoernooi op het pro-
gramma. Nadat een week 
eerder het Van der Wal-exa-
men werd afgenomen, mocht 
iedereen het nu in een si-
multaan opnemen tegen de 
clubkampioen bij de jeugd, 
Fico van Beek. 
Het was een mooi gezicht 
hoe Fico in rap tempo de 
borden rondging. Na een 
half uur mocht hij de eer-
ste overwinningen noteren, 
maar de meeste paspoort-
dammers en jeugdleden bo-
den goed weerstand. Uitein-
delijk wist Fico elf van de ze-
ventien wedstrijden winnend 
af te sluiten. 
Vier spelers lukte het om Fico 
te verslaan: jeugdleden Mo-
ritz Woestenburg en Lars van 
Eeken en paspoortdammers 
Lois Turkesteen en Mark 
Dietvors. Paspoortdamsters 
Caithlin Korf en Rosa Rooij 

pakten een punt. Uiteinde-
lijk behaalde Fico een knap-
pe 71% score. 
Hierna volgden de diploma- 
en prijsuiteiking. Jeugdleid-
ster Nicole Schouten kon vol 
trots vertellen dat alle pas-
poortdammers geslaagd wa-
ren. Jens Mischke behaal-
de zelfs een 100% score. Dat 
Jens het dammen goed onder 
de knie heeft bleek ook uit de 
eindstand van de paspoort-
competitie. Hierin behaalde 
hij namelijk de eerste plaats 
bij de paspoortdammers met 
een score van 14 punten uit 
14 wedstrijden. Tweede werd 
Mark Dietvors met 12 uit 14. 
Caithlin Korf completeerde 
het podium met 10 uit 11. In 
het totaalklassement werden 
de eerste zes plaatsen ver-
deeld onder de jeugdleden 
van DCIJ. Overall winnaar 
werd Fico van Beek met 27 
uit 16, gevolgd door Lars van 
Eeken met 25 uit 16 en Renée 
Bal met 20 uit 13. (foto: aan-
geleverd)

Velsen-Noord - Op zater-
dagavond 27 januari is er 
weer een leuke dansavond in 
Wijkcentrum De Stek. De zaal  
gaat om 19.30 uur open, het 
dansen begint om 20.00 uur. 
De kosten bedragen 3,50 eu-
ro per persoon. Dus heeft u 
zin om weer eens ouderwets 
met de voetjes van de vloer 
te gaan, kom dan zaterdag 
langs!

Dansavond
in De Stek

IJmuiden Dames 1 klaar 
voor tweede seizoenshelft
Velsen-Zuid – Het eerste 
weekend van januari stond 
het jaarlijkse trainingskamp 
van IJmuiden Dames 1 op het 
programma. Vrijdagochtend 
werd er vroeg vertrokken om 
een training af te werken op 
de velden van de KNVB cam-
pus te Zeist. Alle faciliteiten 
voor een goede training wa-
ren aanwezig.
Na de training werd de reis 
vervolgd naar Nijmegen. Na 
de teambuilding op vrijdag-
avond stond op zaterdag een 
oefenwedstrijd tegen Quick 
1888 op het programma. Met 
goed veldspel en overtuiging 
werd de tegenstander op ei-
gen helft goed vastgezet. Dit 
resulteerde in een 2-1 voor-
sprong. Wanneer het vizier 

op scherp had gestaan, wa-
ren er zeker meer doelpun-
ten gevallen. Na vele om-
zettingen in de tweede helft 
werd in de laatste minuten de 
voorsprong weggeven. 
De trainers waren na afloop 
zeer te spreken over het po-
sitiespel. De teambuilding 
op de zaterdagavond moet 
een goede start zijn voor 
een mooie tweede seizoens-
helft. De goed georganiseer-
de steppentocht door de bin-
nenstad van Nijmegen was 
een mooie afsluiting van dit 
trainingskamp. De techni-
sche staf heeft alle vertrou-
wen in deze groep dames. 
Zaterdag 20 januari is de eer-
ste competitiewedstrijd weer 
gespeeld. 

Velsen-Zuid – Zaterdag 20 
januari was de derde zater-
dag van de maand. Voor de 
klootschieters van Full Speed 
betekent dat: PK gooien, of-
tewel schieten voor de Per-
soonlijke Kampioenschap-
pen, wat inhoudt, dat er in-
dividueel een afstand van 3 
km wordt geschoten. Aan-
gezien Harm de vorige keer 
met een schot verschil van 
Nico had gewonnen, voelde 
deze zich wel gemotiveerd 
daar iets aan te doen.  Wat 
verder Spaarnwoude in wa-
ren een aantal fietspaden 
door opvriezen spekglad ge-
worden, zodat ontspannen 
gooien hier uitgesloten was 
, maar gelukkig ging er nie-
mand onderuit. Nico bleek 
met de omstandigheden het 
best te kunnen omgaan en 
voltooide de 3 km in slechts 
23 schoten. Harm had er dui-
delijk meer moeite mee en 
werd tweede met 28 schoten. 
Met 29 schoten deelden Bert 
en Jan plaats 3 en 4 en met 
33 schoten waren de plaat-
sen 5 en 6 voor Dries en Lia. 
Ina eindigde met 37 schoten 
op plek 7.  Zie ook www.full-
speedsport.club of bel 0255-
518648.

Klootschieten

IJmuiden - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt er in buurtcen-
trum de Dwarsligger weer 
een rommelmarkt gehou-
den. U bent vanaf 9.00 uur 
van harte welkom. De rom-
melmarkt eindigt om 13.00 
uur. Een tafel reserveren kan 
vanaf maandag 5 februari via 
0255-522782 (bellen na 9.30 
uur).

Rommelmarkt

Brian Tevreden aan de 
slag bij FC Velsenoord
Velsen-Noord - FC Velsen-
oord is verheugd dat het met 
Brian Tevreden een trainer 
heeft kunnen aanstellen die 
goede ervaring heeft met 
het werken met een jonge 
groep. ,,Na de succesvol-
le periode met trainer Dan-
ny Brands denken we hier-
mee opnieuw een trainer te 
hebben die onze vereniging 
op sportief gebied weer een 
aantal stappen verder kan 
brengen.’’
Voorzitter Ed van Beilen is 
blij met de aanstelling van 
zijn nieuwe hoofdtrainer. 
,,Op onze vacature heb-
ben acht kandidaten gere-
ageerd, waaruit ik samen 
met Arie Duineveld vier 
kandidaten geselecteerd 
heb. We hebben hen daarna 
besproken met de selectie 
en staf en daar kwam una-
niem Brian naar voren. Voor 
een club als FC Velsenoord 
is het een goed teken dat 

we zoveel reacties hebben 
gehad en ook een teken dat 
we goed bezig zijn. We heb-
ben een geweldig complex, 
we zijn een stabiele club en 
hebben alles in huis om er 
samen met Brian iets moois 
van te maken.”    
De 48-jarige Tevreden komt 
volgend seizoen dus terug 
in de regio. Tevreden kwam 
uit voor Haarlem, Heeren-
veen, Telstar (later Storm-
vogels Telstar) en Cam-
buur. Na zijn voetbalcarriè-
re was hij als trainer werk-
zaam bij Oosthuizen, daar-
voor bij onder andere FC 
Purmerend, OFC en VVA/
Spartaan Aan de inmiddels 
ervaren trainer de taak om 
FC Velsenoord aan succes-
sen te helpen. 
Tevreden heeft momenteel 
geen elftal onder zijn hoe-
de, en was voor het laatst 
actief bij EVC. (foto: aange-
leverd)

IJmuiden - In het weekend 
van vrijdag 8 en zaterdag 9 
juni organiseert voetbalver-
eniging SVIJ een uniek eve-
nement. De voetbalvereni-
ging staat dan in het teken 
van Woonzorgcentrum W.F. 
Vissershuis.
24 uur lang zal er gevoet-
bald worden op Sport-
park Zeewijk voor het goe-
de doel. Ieder team binnen 
de SVIJ-gelederen (zowel 
jeugd als senioren) orga-
niseert minimaal één wed-
strijd om deel te mogen ne-
men aan dit geweldige me-
gafestijn. Er wordt gestart 
op vrijdagmiddag. 
Een prachtig sociaal maat-

schappelijk initiatief van 
een vereniging die toch al 
zo goed bezig is. SVIJ groeit 
aan alle kanten. Van (jeugd) 
leden tot aan vrijwilligers. 
De saamhorigheid binnen 
de vereniging is al groot. 
Desalniettemin zal dit spek-
takelstuk natuurlijk veel 
stof doen opwaaien in de 
gemeente Velsen. De jeugd 
heeft de toekomst maar de 
ouderen verdienen de zorg 
en onze aandacht. SVIJ 
denkt met het organiseren 
van dit fantastische idee, 
beide kanten op te kunnen 
kijken. SVIJ doet dus waar 
het zo goed in is. Waar het 
altijd goed in is geweest.
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IJmuiden - De zware wes-
terstorm heeft vorige week 
donderdagochtend veel pro-
blemen veroorzaakt. De pont 
ging uit de vaart, in de ha-
ven sloeg een schip los en 
op meerdere plekken raak-
ten gebouwen beschadigd of 
waaiden bomen om. In IJmui-
den stond enige tijd wind-
kracht 11 en werden stoten 
gemeten van ruim 130 km/
uur.
Nabij het spoorviaduct in 
Driehuis dreigde een gro-
te boom op de rijbaan te val-
len. Hierdoor is de route tus-
sen Driehuis en Santpoort-
Noord enige tijd afgeslo-
ten geweest. In de jachtha-
ven Seaport Marina waai-
de een groot zeiljacht van 
de bok af. Bij een leegstaand 
schoolgebouw in IJmuiden 
en een appartementencom-
plex in Santpoort-Noord (fo-

to) kwam een deel van de 
dakbedekking naar beneden.
Restaurant IJmond heeft ook 
schade opgelopen door de 
storm en was daardoor ruim 
een dag gesloten. Bij het 
kantoor van Zeehaven IJmui-
den blies de wind een fl ink 
gat in een muur. Op tiental-
len plaatsen gingen schuttin-
gen, tuinmuurtjes en bomen 
om door de harde wind.
De pieren werden uit voor-
zorg afgesloten. Dat gebeurt 
altijd bij dit soort omstandig-
heden. Later in de ochtend 
werd ook besloten het slui-
zencomplex af te sluiten voor 
alle verkeer.
Rond 11.30 uur begon de 
wind in kracht af te nemen. 
Om 15.00 uur werd code rood 
opgeheven. Het herstellen 
van de schade was toen nog 
in volle gang. (foto: Linda van 
de Putte)

Veel problemen door 
zware westerstorm

‘Cultuur is van ons allemaal’

Velsen - Met grote decor-
stukken sjouwen over trap-
pen omdat ze niet in de lift 
passen, slechte akoestiek 
en veel te veel licht door 
grote ramen bij een optre-
den, dat is wat theatergroep 
Plug-In ervaart na de slui-
ting van het Witte Theater. 
Optreden in een school is 
niet professioneel en geeft 
ook niet het theatergevoel 
dat zo belangrijk is voor 
spelers en publiek. Dit was 
een van de eye-openers 
van de debatmiddag van 
Velser Gemeenschap met 
de politiek, zaterdagmiddag 
in bibliotheek IJmuiden.

Hoewel er was gesteld dat 
er niet mocht worden ge-
praat over de recente be-
sluiten rond Witte Theater 
en Stadsschouwburg Velsen 
kwam herhaaldelijk naar vo-
ren dat een vlakkevloerthe-
ater erg wordt gemist in Vel-

sen. Voor sommige groepen is 
de Stadsschouwburg te groot 
of te duur. Het idee voor een 
extra theatervloer in een apar-
te zaal in de Stadsschouwburg 
werd door de meeste aanwe-
zigen afgeketst, ook vanwege 
slechte akoestiek. Het Kraak-
theater lijkt zich aardig te red-
den in het Witte Huis in Drie-
huis waar zij nu resideren. 
Maar veel andere theatergroe-
pen missen het Witte Thea-
ter als ruimte om te repeteren 
en op te treden. Er is nog een 
kleine hoop dat een van de zes 
bedrijfsplannen die nu zijn in-
gediend voor het Witte Thea-
ter toch een theaterfunctie be-
helst. Dat zou het Decorate-
lier graag tijdig horen, want ze 
moeten nog steeds verhuizen.
Elke vereniging springt an-
ders om met de bezuinigingen 
en veranderingen van de laat-
ste tijd. COV IJmuiden worstelt 
met de vergrijzing en minder 
leden. Het voorstel voor optre-

dens of clinics in school of de 
Ruïne van Brederode was voor 
meer verenigingen een leuk 
idee. Wethouder Annet Baer-
veldt die als lijsttrekker van 
D66 aanwezig was, noemde 
ook de cultuurcoaches als op-
tie om een verbinding te leg-
gen tussen vereniging en be-
woners. 
Verbinding is wat er nodig is in 
sobere tijden. Bij IJmuider Har-
monie doen ze het toch goed: 
er worden al muziekclinics ge-
geven op basisscholen en er 
worden lokalen verhuurd aan 
een school, zodat er wordt ex-
tra geld binnenkomt. Want het 
dak is nodig toe aan vervan-
ging. Niet altijd is een eigen 
accommodatie zo gunstig als 
je denkt, want Soli krijgt min-
der gemeentelijke subsidie 
omdat zij een reserve hebben 
opgebouwd. Dat is dan weer 
jammer.  
In ieder geval blijven er ge-
noeg vragen over om politiek 
en kunst en cultuur vaker om 
de tafel te zetten. Dat is dan 
ook een toezegging van po-
litici die nu iets beter begrij-
pen waar mee wordt gewor-
steld. Voorzitter Gert Jan van 
der Hulst van Velser Gemeen-
schap, die het debat organi-
seerde en presenteerde, heeft 
samen met de aanwezige ver-
enigingen weer wat nieuwe 
aanknopingspunten gekre-
gen om verder te gaan op de-
ze bochtige weg. En de politi-
ci konden zich weer even van 
hun beste kant laten zien, zo 
vlak voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart. 
(tekst en foto: Karin Dekkers)

Kandidatenlijst PvdA Velsen
Velsen - De leden van PvdA 
Velsen hebben de kandidaten-
lijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart 
vastgesteld. De lijst bestaat uit 
17 personen.
Naast een aantal oude beken-
den die niet in de raad zullen 
terugkeren (zoals Marianne 
Poen, Aris Blok en Karel Oc-
keloen) zijn er twee opvallen-
de lijstduwers op plek 16 en 
17: de huidige bestuursvoorzit-
ter van Stadsschouwburg Vel-
sen Sascha Baggerman en de 
oud-directeur van het Tech-
nisch en Maritiem College 
Ruud Porck. 
Op nummer 6 prijkt een nieuw, 
jong talent op de lijst: Martijn 
van der Hulst. Bovendien heeft 
oud-raadslid Marthin Quist (op 
plek 7) de ambitie om zijn ren-
tree te maken in de gemeente-
raad van Velsen. De eerste vijf 
kandidaten zijn begin novem-

ber bekend gemaakt. 
De volledige lijst: 1. Marianne 
Steijn, 2. Ben Hendriks, 3. Mar-
tijn Mewe, 4. Ahmet Karate-
ke, 5. Marlies Havik, 6. Martijn 
van der Hulst, 7. Marthin Quist, 
8. Sieger van der Laan, 9. An-

neke van Wijngaarden, 10. Vir-
ry van den Noort, 11. Marianne 
Poen, 12. Karel Ockeloen, 13. 
Co Beijer, 14. Anne Duijn, 15. 
Aris Blok, 16. Sascha Bagger-
man en 17. Ruud Porck. (foto: 
aangeleverd)

Stormachtig begin van 
gymnasiumloopbaan
IJmond - Ruim zeventig 
groep acht leerlingen van 
verschillende basisscholen 
trotseerden afgelopen don-
derdag de storm om op het 
Gymnasium Felisenum de Fe-
liklas bij te wonen. Deze klas 
bestaat uit vijf korte lessen 
scheikunde, wiskunde, Frans, 
Latijn en fi losofi e.
,,Op deze manier kunnen de 
leerlingen een goede indruk 
krijgen van de school, de do-
centen én de leerlingen”, al-

dus Marcel Kemper, rec-
tor van het Felisenum. ,,De 
kinderen komen vanuit alle 
windstreken voor deze ken-
nismakingslesjes, van bo-
ven het Noordzeekanaal tot 
Haarlem. Wij voorzien in een 
regiofunctie.”
Het Gymnasium Felisenum is 
een categoraal gymnasium 
met 670 leerlingen. De school 
ligt aan de sportvelden, tegen 
Driehuis aan. Zie ook www.
felisenum.nl. (foto: Petra Bax)
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Vellesan College
Informatieavonden 

voor ouders
IJmuiden - Op maandag 29 
januari en dinsdag 30 januari 
is er op het Vellesan College 
een informatieavond voor ou-
ders van achtstegroepers die 
voor de keuze van een mid-
delbare school staan. Bei-
de avonden starten om 19.30 
uur. De eerste informatie-
avond is in het hoofdgebouw 
aan de Briniostraat 16, de 
tweede in de Platanenstraat 
50.
De informatieavond op maan-
dag 29 januari is voor ouders 
die geïnteresseerd zijn in de 
mavo, havo of vwo. In een al-
gemeen deel komt het onder-
wijs van het Vellesan College 
aan bod en kunt u kennis ma-
ken met de school, de rector 
en de afdelingsleiders. Ook 
mentoren en leerlingen ver-
tellen over hun ervaringen op 
het Vellesan College. Daar-
na kunt u zich verdiepen in 
het onderwijs of in de specia-
le klassen zoals de opstroom-
klas, de sportklas, de dans-

klas of het iPad-onderwijs. De 
informatieavond op dinsdag 
30 januari is voor ouders die 
meer willen weten over vm-
bo-basis en -kader. Ook dan 
wordt er gestart met een al-
gemeen deel over de school, 
met de rector en afdelings-
leiders. Ook deze avond la-
ten een mentor en leerlin-
gen u delen in hun ervarin-
gen. In het tweede deel van 
de avond staan de opstroom-
klas en de sportklas in het 
voetlicht en de reguliere klas-
sen, maar kunt u ook meer te 
weten komen over bv LWOO-
onderwijs.
Beide informatieavonden zijn 
boeiend en zeer de moeite 
waard.  Zo kunt u zich als ou-
der goed verdiepen in wat het 
Vellesan College te bieden 
heeft. Ontdek hoeveel keuze 
er is op het Vellesan College 
en welke kansen ze leerlin-
gen bieden. U bent van har-
te welkom op 29 of 30 januari. 
(foto: Vellesan College)

Hospice De Heideberg was 
onlangs plotseling landelijk in 
het nieuws. Een artikel in de 
IJmuider Courant over een in-
zamelingsactie voor Het Hos-
pice door de leerlingen van de 
Parnassia School, die met een 
klas in het bijgebouw van Het 
Hospice zijn ondergebracht, 
leidde tot een lawine van pu-
bliciteit. Niet alleen veel loka-
le kranten, maar ook de Tele-
graaf had het stukje overge-
nomen, waarop het Jeugd-
journaal voor opnames afreis-
de naar Santpoort. Uiteinde-
lijk is de juf van de ‘inwonen-
de’ leerlingen samen met co-
ordinator Patricia, van De Hei-
deberg, nog te gast geweest 
in de studio van Radio 1.
Wat voor de één een natuurlijk 
en ‘doodgewoon’ gegeven is, 
bleek voor velen zeer bijzon-
der. Om kinderen te confron-
teren met de aanwezigheid 
van de dood vindt men blijk-
baar toch nog vaak onwense-
lijk. Wellicht is het de projectie 
van onze eigen angst voor de 
dood, maar het zou natuurlijk 
ook kunnen zijn dat we on-
ze kinderen gewoon willen 
beschermen tegen verdrieti-
ge zaken die ook bij het leven 
horen. Wat mij in ieder geval 
opvalt, is dat de kinderen zelf 
geen enkel probleem heb-
ben met de nabijheid van het 
hospice en dat er geen enke-
le sprake is van spanning of 
ongemak. De kinderen heb-
ben een rondleiding door het 
hospice gekregen en ze leren 
spelenderwijs over ziek zijn 
en sterven. Toen dan ook door 
de juf aan de kinderen werd 
gevraagd om met een goed 
doel voor een kerstactie te ko-
men was de keuze snel ge-
maakt. De opbrengst van hun 
wereldwinkel zou naar de bu-
ren gaan. En wij zijn natuurlijk 
heel erg blij met de cheque 
van 800 euro die we moch-
ten ontvangen, maar bijna 
net zo blij zijn we met de van-
zelfsprekendheid waarmee 
de kinderen omgaan met za-
ken waar wij het nog wel eens 
moeilijk mee hebben.
Het artikel in de krant eindig-
de met de observatie van on-
ze coördinator Patricia die een 
moeder tegen haar kind hoor-
de zeggen toen ze langs het 
Hospice liepen: ‘Kijk maar 
niet hoor, dat is eng’, waarop 
het kind antwoorde: ‘Da’s niet 
eng, dat is de hospice’.

Robert van 
Westerhoven 
Voorzitter
Hospice De 
Heideberg

De Heideberg 
in het nieuws

Zorgspecialist 
Loop 2018 afgelast

Regio - De Zorgspecia-
list en SportSupport Ken-
nemerland zijn genood-
zaakt de tiende editie van 
De Zorgspecialist Loop, die 
gepland stond op 13 mei, af 
te gelasten. Vooral als ge-
volg van het niet beschik-
baar zijn van de in de afge-
lopen edities gekozen thuis-
basis, het IJmond stadion 
van voetbalvereniging Tel-
star.
Met de Fun Obstacle Kids 
Run, de Fun Obstacle Family 
Run en een mooi 5 en 10 km 
parcours is De Zorgspecia-
list Loop in de regio een ge-
vestigd hardloopevenement 

voor het hele gezin. Het mo-
gelijk bereiken van de play-
offs van de Jupiler League 
heeft ertoe geleid dat Tel-
star het stadion als volledig 
onbeschikbaar heeft ver-
klaard. De Zorgspecialist en 
SportSupport hebben hier-
mee geconfronteerd diver-
se mogelijkheden verkend 
en voorgelegd om alsnog 
in 2018 uitvoering te kun-
nen geven, helaas zonder 
het gewenste en gehoop-
te resultaat.  De organisato-
ren richten zich nu op een 
mooie nieuwe en daarmee 
10e editie van de Zorgspe-
cialist Loop in 2019. 

D66 stelt vragen 
over gehandicapten

Velsen - Gemeenteraads-
lid Marc Hillebrink heeft het 
college gevraagd hoe het 
staat met het meedoen van 
mensen met een handicap 
in Velsen. Dit vraagt hij van-
wege het VN-verdrag over 
een inclusieve samenleving 
waaraan iedereen kan mee-
doen. 
Hoe pakt Velsen dat aan? 
Vier wethouders kwamen 
met de antwoorden dat bij 
nieuw beleid binnen al re-
kening wordt gehouden met 
het toegankelijkheid van ac-
tiviteiten en gebouwen en 
dat het beleid ook gericht is 
op het bevorderen van men-
sen met een beperking om 
mee te doen naar vermogen. 
Een werkgroep van de Wmo-
raad signaleert beperkingen 

in de toegankelijkheid van 
openbare ruimten en gebou-
wen met een maatschappe-
lijke functie. Bij herinrichting 
wordt deze groep betrokken.
De Participatiewet heeft de 
focus op meedoen, ook voor 
mensen met een beperking 
waar het werk en onderwijs 
betreft. Ook gaat het dan om 
talentontwikkeling. 
In de Wmo-raad en de nog te 
vormen Participatieraad zijn 
diverse doelgroepen verte-
genwoordigd, hoewel niet al-
le doelgroepen. 
Deelname aan het project 
Ongehinderd wordt dit jaar 
extra onder de aandacht ge-
bracht. Via de app wil men 
ook ondernemers stimuleren 
om werk te maken van een 
betere toegankelijkheid.

Leerlingen Technasium 
veilen Arena-stoel
Driehuis - Ontwerp een 
stoel met de originele Are-
na-zittingen en verkoop deze 
voor een zelf te kiezen goed 
doel. Dat is de opdracht waar 
Technasium-leerlingen van 
het Ichthus Lyceum de af-
gelopen periode aan hebben 
gewerkt. Deze stoelen zijn tot 
en met 31 januari voor ieder-
een te koop via Marktplaats. 
Biedt u ook mee?
Het Technasium biedt met 
het vak Onderzoek & Ont-
werpen projectmatig onder-
wijs waarbij leerlingen aan 
realistische ontwerp- en on-
derzoeksopdrachten werken. 
Toen de originele zittingen 
van de Amsterdam Arena 
begin oktober beschikbaar 
kwamen wist docent Mara 
Rosendahl meteen dat hier 
een interessante opdracht 
binnen het thema circulair 
ontwerpen in zat. 
De leerlingen uit 4 vwo heb-
ben in duo’s gewerkt aan het 
upcyclen van de stoelen. Tij-

dens het ontwerpproces zijn 
ze begeleid door experts van 
het ontwerpbureau Spek uit 
Amsterdam. De leerlingen 
hebben zelf contact gezocht 
met de goede doelen waar 
de opbrengst van de stoel 
naar toe gaat. Dit zijn on-
der andere de Johan Cruijff 
Foundation, KiKa, de Hart-
stichting, Fonds Gehandi-
captensport of de Ajax Foun-
dation.
Op woensdag 24 januari 
hebben de Technasium-leer-
lingen hun stoelen gepre-
senteerd tijdens een presen-
tatiemiddag op school. Vanaf 
dat moment staan de stoelen 
(met echtheidscertificaat) 
ook online op Marktplaats. 
De stoelen zijn te vinden via 
https://www.marktplaats.nl/
verkopers/26464113.html of 
door te zoeken op ‘Technasi-
um stoelenveiling’. 
Bieden kan vanaf 20 euro en 
tot en met 31 januari. (foto: 
aangeleverd) 
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IJmuiden - Akrides is op be-
zoek bij Grasshoppers uit Kat-
wijk getrakteerd op een rui-
me nederlaag, meteen van-
af de tip-off waren de aspi-
raties van Grasshoppers dui-
delijk. Waar Akrides vorige 
week nog een vuist kon ma-
ken liet de ploeg deze week 
de teugels volledig vieren. Na 
het eerste kwart stond een 14 
punten achterstand op het 
scorebord. In het begin van 
het tweede kwart leek Akrides 
de draad op te pakken, maar 
dit was slechts de eerste 5 mi-
nuten een feit. In de resteren-
de 5 minuten werd er vanuit 
Katwijkse kant wat gas gege-
ven en liep de achterstand op 
tot 18 punten bij rust. Na rust 
leek de wedstrijd een formali-
teit die uitgespeeld diende te 
worden, Akrides probeerde 
van alles maar moest gewoon 
toegeven dat Grasshopperss 
een maatje te groot was. In 
het derde kwart liep de ach-
terstand op tot 33 punten. Zo 
was het vierde kwart er al-
leen nog voor de statistieken, 
de ploeg van Bert Samson 
bleef hard doorwerken maar 
de achterstand bleef oplopen. 
Zaterdag hopelijk beter als de 
nummer laatst Harlemlakkers 
in IJmuiden-Oost op bezoek 
komen.

Ruime 
nederlaag voor 

Akrides

Santpoort-Noord – Op don-
derdag 1 februari houdt In-
loophuis Kennemerland aan 
Wulverderlaan 51 een open 
dag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Belangstellenden zijn dan 
van harte welkom. Er zijn de-
ze dag masseurs aanwezig die 
gratis een fijne massage ge-
ven. Daarnaast is er een crea-
tief therapeut die een open les 
geeft in creatieve expressie. 
Een overgangsconsulent geeft 
speedconsulten over hormo-
ontherapie en de overgang. 
De open dag wordt gehou-
den vanwege de internationa-
le Wereldkankerdag op 4 fe-
bruari. Op deze dag wordt we-
reldwijd stilgestaan bij kanker. 

Open dag bij 
Inloophuis

IJmuiden - Als afsluiting van 
de Kunstklas was er in de hal 
van de Bosbeekschool een 
expositie van de kunstwer-
ken van de leerlingen. De 
kunstklas is een cursus voor 
leerlingen die hun talenten 
op het gebied van tekenen 
en schilderen verder willen 
uitdiepen.  
De leerlingen hadden weer 
mooie kunstwerken gemaakt. 

Vol trots exposeerden zij hun 
werk voor vele ouders, groot-
ouders en bekenden die de 
expositie bezochten. Ook de 
bezoekers mochten de pot-
loden en penselen ter hand 
nemen en wisten verrassen-
de creaties te maken. Dit al-
les onder de bezielende lei-
ding van Ludie Bakker van 
Kunstencentrum Velsen. (fo-
to: aangeleverd)

Kick de Groot nieuwe 
trainer Terrasvogels
Santpoort-Zuid - Kick de 
Groot is met ingang van ko-
mend seizoen trainer/coach 
van Terrasvogels. Hij volgt Si-
mon de Weers op, die aan het 
eind van dit seizoen stopt bij 
de selectie. 
Kick de Groot is geen onbe-
kende voor Terrasvogels. Hij 
gaf, als laatste man, twee sei-
zoenen leiding aan de de-
fensie van het vlaggenschip 
van de ‘Vogels’. Hiervoor was 
hij in de 2e, 3e en 4e klasse 
actief geweest in de selectie 
van Onze Gezellen uit Haar-
lem-Noord. Momenteel assi-

steert Kick al, de huidige trai-
ner Simon de Weers op de 
trainingen.
Aan de jonge trainer, zijn eer-
ste vereniging als eindver-
antwoordelijke, de taak om 
de selectie klaar te stomen 
voor de toekomst. Volgens 
bestuurslid selectiezaken 
Edwin van der Heide bezit 
Kick een duidelijke voetbal-
visie, kent hij de club goed, 
heeft kennis van de voetbal-
regio en een groot netwerk. 
,,We geven hem een kans om 
zich binnen Terrasvogels te 
ontwikkelen.’’

Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Het Hofstede 
biljarttoernooi is inmiddels 
drie weken aan de gang en 
in beide poules blijft het on-
verminderd spannend welke 
teams uiteindelijk in de fina-
les zullen belanden.
In poule A maakt Heeren-
duinen een goede kans om 
als eerste te eindigen. Alleen 
Dukdalf en Visserhuis moes-
ten dit weekend spelen; het 
Visserhuis won met 87 tegen 
73. Hierdoor staat de Hee-
renduinen met 175 punten 
ruim aan de leiding. Echter 
ook het Visserhuis maakt met 
162 punten nog een goede 
kans. Derde staat de Dukdalf 
met 157 en vierde Hofste-
de met 151 punten. Komend 
weekend moeten alle vier de 
teams hun derde wedstrijd 
spelen en wordt het uiteinde-
lijke pouleresultaat bekend. 
In poule B was het zaterdag 
ongekend spannend. Zo-
wel het Terras als IJmuiden 
werden door hun tegenstan-
ders verslagen. Het Terras 
verloor nipt van de Waterto-
ren met 89 – 82 terwijl IJmui-
den met 90 – 72 haar meer-
dere moest erkennen in Vel-
serbroek. Eerste in de pou-
le staat nu IJmuiden met 236 
punten met kort daarachter 

het Terras met 231 punten. 
Beide teams zijn in de poule 
uitgespeeld. De Watertoren 
(169 punten) en Velserbroek 
(182 punten) spelen ko-
mend weekend hun laatste 
wedstrijd. Laatstgenoemde 
teams kunnen met een goe-
de uitslag als één en twee 
eindigen in de poule. Echter 
alles is hier nog mogelijk.
Komend weekend worden 
de slotpartijen in beide pou-
les gespeeld. Op zaterdag 27 
januari beginnen we ’s och-
tends met de Dukdalf tegen 
Heerenduinen. ‘s Middags 
gaan ze door met Hofste-
de tegen het Visserhuis. Ver-
volgens wordt op maandag 
29 januari de laatste pou-
lewedstrijd tussen Velser-
broek en de Watertoren ge-
speeld. Al met al beloven het 
weer spannende partijen te 
worden waarbij nog best wat 
verrassingen mogelijk zijn.
Alle ochtendwedstrijden be-
ginnen om 9.00 uur en ’s 
middags wordt er om 13.00 
uur gestart. Plaats van han-
deling: Wijksteunpunt De 
Hofstede, aan de Aletta Ja-
cobsstraat 227 te Velser-
broek. Voor belangstellenden 
staat de deur van de Hofste-
de open.

Scooterrijder gewond 
bij ongeval Strandweg

IJmuiden - Een scooterrij-
der is maandagochtend ge-
wond geraakt bij een aanrij-
ding met een personenauto. 
Het slachtoffer is onder po-
litiebegeleiding naar het zie-
kenhuis gebracht.
Het ongeval gebeurde rond 
08.00 uur op de kruising van 
de Strandweg en de Wierin-
genstraat. Een automobi-

list die de Strandweg op wil-
de rijden, zag de scooter-
rijder over het hoofd. Op de 
plek van het ongeval ligt een 
tweerichtingsfietspad.
De bestuurder van de scoo-
ter kwam onder de auto te-
recht en is met behulp van 
een vorkheftruck uit zijn be-
narde positie bevrijd. (foto: 
Michel van Bergen)
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Noordzeekanaal en de 
IJmond vanuit de lucht
IJmond - Zeehavens Am-
sterdam en IJmond vanuit 
de Lucht is de titel van een 
splinternieuw luchtfotoboek 
over het langgerekte haven-
gebied langs het Noordzee-
kanaal. De havens hebben 
een zeer goed jaar achter de 
rug. Onlangs werd bekend 
dat mainport Amsterdam en 
de havenbekkens van Zaan-
dam, Beverwijk, Velsen en 
IJmuiden gezamenlijk een re-
cordoverslag van 100 miljoen 
ton hebben bereikt.  
Het overgrote deel van het 
boek bestaat, zoals de ti-
tel al aangeeft, uit loepzui-
vere opnamen van het uitge-
strekte havengebied zelf. Het 
ligt tussen de Amsterdam-
se Oranjesluizen en het Oos-
telijk havengebied en hele-
maal westelijk de Noordzee-
sluizen bij IJmuiden. Met ter-
minals, kades, bedrijfsterrei-
nen,  chemische plants, op-

slagtanks  en distributiecen-
tra in Westpoort.  Allemaal 
heel herkenbaar voor wie er 
woont, werkt of op bezoek 
komt.  Ook luchthaven Schip-
hol is niet vergeten.
Vanuit de lucht is heel dui-
delijk de samenhang  te ont-
dekken van het 40 kilome-
ter lange havencomplex. Ook 
de bouw van het IJmuiden-
se sluizencomplex, straks 
het grootste ter wereld, krijgt 
aandacht. 
Zeehavens Amsterdam en 
IJmond vanuit de Lucht  is 
verkrijgbaar bij de boek-
handel . Het fotoboek is te-
vens  verkrijgbaar via web-
winkel Sky Pictures en via al-
le online boekwinkels. Het 
boek wordt uitgegeven door 
Sky Pictures in Arnemuiden 
(Zeeland), als hardcover. Ver-
koopprijs: 29,95 euro. ISBN 
978081777957. (foto: Sky Pic-
tures Fotografie)

Driehuis - Zondag orga-
niseerde manege Hippisch 
Centrum Velsen de eerste 
springcompetitie van dit 
jaar. Een groot aantal ruiters 
had zich voor deze gezellige 
springwedstrijd ingeschre-
ven. In de eerste rubriek 
met een hoogte van 20-40 
cm klassiek met barrage 
werd fraai eerste Kirsten Te 
Beest met Zorro. Een knap-
pe tweede prijs ging naar 
Quinty van Doornspeek en 
de pony Dazer en Demi van 
Straaten met Leo mocht de 
derde prijs mee naar huis 
nemen. Daarna volgde ru-
briek 2 met een hoogte van 
20-40 cm op stijl. Yasmin 
Pool met de lieve pony Diz-
zy behaalde het oranje ro-
zet voor de eerste prijs. De 
tweede prijs ging naar De-
mi van Straaten met Leo en 
Quinty van Doornspeek en 
Kyana Weyland mochten ex 
aquo de derde prijs in ont-
vangst nemen. Het parcours 
werd verhoogd naar 40-60 
cm en in de barrage werd 
eerste Maudy Snijder met 
Penotti, gevolgd door Jin-
the Ferket met Dizzy. Op 
stijl werd fraai eerste Shari-
ta Lowies met debuterende 
Florijn. 
In de rubriek 60-80 cm 
werd eerste in de rubriek 
klassiek met barrage Celi-
na Groen met Montreux en 
een fraaie tweede plaats 
ging naar Esmee Hamers 
met Ufo. Danielle de Beurs 
met Montreux werden eer-
ste in de stijl rubriek ge-
volgd door Esmee Hamers 
met Ufo en Tara Linden-
berg met Dazer. Na afloop 
van de wedstrijd bleven de 
klanten nog gezellig na-
praten onder het genot van 
een drankje in de gezelli-
ge foyer. Zondag 28 januari 
zijn de A(angepaste) dres-
suurproeven voor de jong-
ste ruiters. Zondag 4 febru-
ari zijn er weer de maande-
lijkse kleuterlessen ponyrij-
den. Opgeven kan via info@
hippischcentrumvelsen.nl.

Spring-
competitie

Velsense organisaties 
maken kans op bijdrage
Velsen - Telstar Thuis in 
de Wijk, Dorpsfeest Drie-
huis en KNRM-reddingstati-
on IJmuiden maken kans op 
een mooie bijdrage uit het 
ING Nederland Fonds. Stem-
men kan tot en met 11 febru-
ari via www.helpnederland-
vooruit.nl. 
Afgelopen najaar hebben 
honderden stichtingen zich 
aangemeld voor de actie om 
lokale initiatieven een steun-
tje in de rug te geven. De ko-
mende drie weken kan ieder-
een in Nederland een stem 
uitbrengen op één van de 
geselecteerde stichtingen. 

Alle 260 initiatieven ontvan-
gen een donatie. Het aantal 
stemmen bepaalt de hoog-
te van de donatie die vari-
eert van 5.000 euro voor de 
winnaar tot 1.000 euro voor 
de nummer vijf. Nederland is 
voor deze campagne opge-
deeld in 52 regio’s. In elke re-
gio zijn vijf stichtingen gese-
lecteerd om mee te doen aan 
de stemronde.
Op zaterdag 10 maart wor-
den de uitslagen bekend ge-
maakt aan de stichtingen op 
verschillende ING-kantoren 
in Nederland. (foto: ING Ne-
derland Fonds)

Velserbroek - Iedere eerste 
zaterdag van de maand, te 
beginnen op zaterdag 3 fe-
bruari, organiseert stichting 
Ook Voor Jou in samenwer-
king met het Sociaal Wijk-
team Velserbroek een disco-
avond voor mensen vanaf 18 
jaar met een beperking.
De discoavond in de disco-
zaal van ontmoetingscen-
trum De Koe begint om 19.30 
uur en duurt tot 22.00 uur. De 
toegang is 2,50 euro inclusief 
1 consumptie. Voor eventueel 
meegekomen begeleiding, is 
de toegang gratis.
Dj’s Rens en Frank verzorgen 
de muziek waarop gedanst 
kan worden en er kan na-

tuurlijk ook een verzoeknum-
mer worden aangevraagd. 
Voor mensen met een beper-
king is het lastiger om men-
sen te ontmoeten terwijl ook 
deze groep graag een leu-
ke avond wil stappen om zo 
nieuwe contacten op te doen, 
te dansen en nieuwe vrien-
den maken.
In het reguliere uitgaansle-
ven is dit vaak niet mogelijk 
vandaar dit initiatief. In het 
kader van de participatiesa-
menleving zullen vrijwilligers 
van Stichting Ook Voor Jou 
en van ontmoetingscentrum 
De Koe ervoor zorgen dat de 
avond goed verloopt. Zie ook 
www.ookvoorjou.com.

Martin Haar nieuwe 
hoofdtrainer Velsen
Driehuis - Het bestuur en 
de technische commissie van 
RKVV Velsen zijn zeer ver-
heugd om Martin Haar te 
kunnen presenteren als nieu-
we hoofdtrainer. Hij komt over 
van AZ, waar hij momenteel 
trainer is van het beloftenelf-
tal. ,,Martin Haar behoeft geen 
introductie in de voetbalwe-
reld en wij denken dat hij onze 

mooie club kwalitatief van een 
grote impuls kan voorzien voor 
de toekomst’’, aldus bestuurs-
lid Pieter-Jan Kamphuis. ,,Hij 
kan voortborduren op het fun-
dament dat onze huidige trai-
ner Ton Pronk heeft neerge-
legd.’’ Marcel Looij, ook geen 
onbekende in de voetbalwe-
reld, is vastgelegd als assi-
stent van Martin Haar.

Evaluatie kruispunt 
Weertsplantsoen
Santpoort-Noord - Na het 
plaatsen van een nieuwe 
HOV-bushalte op de Hagelin-
gerweg, bij het Burgemeester 
Weertsplantsoen heeft hier 
vorig jaar een dodelijk ongeval 
voorgedaan. In mei 2017 heb-
ben bewoners van Santpoort-
Noord tijdens een raadsver-
gadering hun zorgen uitge-
sproken over deze onveilige 
locatie,. Onderzoeksbureau 
XTNT heeft daarop opdracht 
gekregen onderzoek te doen 
naar maatregelen om de krui-
sing veilig te maken. 
Er is een bewonersbijeen-
komst geweest om de proble-
men in kaart te brengen en 
een schouw ter plaatse. XT-
NT komt nu met de onder-
zoeksresultaten. Omdat er 

daadwerkelijk sprake is van 
slecht uitzicht op het fiets-
pad, adviseren zij om op kor-
te termijn het uitzicht te ver-
beteren. Dat kan door het ver-
plaatsen van de afvalbak, de 
paal met reizigersinformatie 
en de lantaarnpaal. Een an-
dere oplossing is het verhui-
zen van de gehele bushalte. 
Behalve slechte zichtbaarheid 
zijn er ter plaatse ook proble-
men vanwege parkeerover-
last en een ‘niet op de ver-
keersdeelnemer gerichte om-
geving’. Ook worden manco’s 
in het dagelijks gebruik ge-
noemd als oorzaak, met na-
me dat verkeersdeelnemers 
de situatie niet goed beoorde-
len. Het gaat dan ook om een 
erg drukke kruising.

Velsen - Met de nieuwe Wet 
basisregistratie personen 
(BRP) kan de gemeente Vel-
sen boetes uitdelen als men-
sen zich niet of vals registre-
ren. Het gaat dan om nieuw-
komers of vertrekkende men-
sen enzovoorts. De boete zal 
opgelegd worden als er spra-
ke is van opzet of misleiding 
en kan oplopen tot 325 euro.

Boete 
Basisregistratie
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Voorstelling ‘Later 
Elevator’ in Kraak Theater
Driehuis - Zaterdag 27 janu-
ari is de absurdistische voor-
stelling ‘Later Elevator’ te zien 
bij het Kraak Theater in Drie-
huis. Dit relatiedrama gaat 
over Joyce en Dennis en lift-
muziek. 
Er wordt gespeeld door Indy 
van der Hoorn en Niels van 
den Engh. Aanvang 20.30 
uur. Zaal open om 19.45 uur. 

Kaarten à 7,50 euro zijn te re-
serveren via kraaktheater@
gmail.com. Het Kraak Thea-
ter is nu te vinden in het wit-
te huis aan Nicolaas Beet-
slaan 5. Op 31 maart speelt 
de groep Drie Maal Planken-
koorts de voorstelling Cyra-
no, aanvang 20.15 uur, kaar-
ten kosten 10 euro. U kunt nu 
al reserveren.

Driehuis - Vorige week nam 
Maaike Tromp van de ge-
lijknamige delicatessenwin-
kel in Driehuis afscheid van 
haar clientèle. Velen kwamen 
langs om Maaike het beste 
voor de toekomst te wensen 
en zij kwamen niet met lege 
handen! 
Geheel naar Maaikes wens 
werd er massaal gehoor ge-
geven een donatie te doen 
voor Hospice De Heideberg, 
het voormalige Bijna Thuis 
Huis in Santpoort-Noord. 
De cheque van maar liefst 
1.390 euro werd met trots 
door Maaike overhandigd 
aan hospicevrijwilliger Ber-
tus de Vries. Maaike steunde 
de hospice waar zij kon. Zo 
bracht eerder haar tasjesac-
tie een mooi bedrag op voor 
De Heideberg. 
Donaties en schenkingen zijn 
zeer welkom voor de Stich-
ting die, door het inzetten 
van ruim 90 vrijwilligers in de 
hospice of bij de zieke thuis, 
zorg draagt voor terminaal 
zieken in de gemeente Vel-

sen en omstreken.
De vrijwilligers van De Hei-
deberg wensen Maaike al-
le goeds en haar opvolgers 
heel veel succes met Ome 
Piet Wijn & Zo.  (foto: aange-
leverd)

Mooi succes voor 
Oyama Judo Kata
Velserbroek - De judoka 
van de Oyama Judo Kata-
groep hebben op het dis-
trictskampioenschap Judo 
Kata in Alkmaar op zondag 
21 januari zeer goed ge-
presteerd.
Het judokata is een indi-
viduele stijloefening met 
een reeks vastgelegde be-
wegingen, uitgevoerd door 
twee judoka. Ook wel kop-
pels genoemd. Bij het uit-
voeren van de kata zijn 
de houding en de passen, 
naast ritme en het vastpak-
ken zeer belangrijk. Voor 
het behalen van de zwar-
te band judo (1e dan) is het 

uitvoeren van een judoka-
ta verplichte stof. De Kata 
wedstrijden worden gede-
monstreerd voor een vak-
jury.
Oefening Nage no Ka-
ta: goud: Rob van Zijp en 
Maarten Jerominus.
Nage no Kata Kyu Klas-
se: goud: Marc de Graaf en 
Menno Varkevisser.
Katame no Kata: zilver: 
Donna Hendriks en Angelo 
Kinket. Brons: Mark Wellink 
en Pieter de Groot.
Kime no Kata: Zilver: Donna 
Hendriks en Angelo Kinket.
Ju no Kata: Zilver: Rob van 
Zijp en Maarten Jerominus. 

Rugbyvrouw maakt 
debuut bij Smugglers

Velserbroek - Afgelo-
pen weekend gebeurde er 
iets unieks bij rugbyclub 
The Smugglers. In de wed-
strijd tegen RC West-Fries-
land maakte Merte Broos 
haar debuut in het team van 
The Smugglers. Door de ve-
le afwezigen werd Merte, 
die zaterdag nog meespeel-
de bij de voetbalvrouwen van 
VSV, 20 minuten voor tijd in 
het veld gebracht voor haar 
broer Thijmen. Het was geen 
onverdienstelijke entree want 
bij de eerste de beste aan-
val van West-Friesland werd 
de tegenstander door Merte 
vakkundig getackeld. 
Na afl oop van de wedstrijd 
gaf ze aan door de onver-
wachte oproep het allemaal 
wel erg spannend te vinden 
maar tijdens het spel vooral 
genoten te hebben. Ze hoopt 
dan ook dat zij niet de eni-
ge dame blijft en dat ze vol-
gend jaar een aanzet kan ge-

ven tot het eerste vrouwen-
team bij The Smugglers. Het 
verjongde rugbyteam van 
the Smugglers, onder leiding 
van Leon van Haaften speel-
de een verdienstelijke wed-
strijd. Er werd veel in de lijn 
gespeeld wat resulteerde in 
een snel en aanvallend spel. 
Het was dan ook Steve Bak-
ker die eerste try maakte. Dat 
het vooral door een gebrek 
aan ervaring en aan gewicht 
uitmondde tot een groot ver-
lies deerde de spelers niet. 
Mede dankzij grote inzet 
Wouter Kersbergen, verko-
zen tot man of the match, 
werd er heerlijk positief ge-
speeld en was er een mooi 
platform voor de debutan-
ten en spelers die hun eerste 
hele wedstrijd speelden. Het 
spel wat nu gespeeld werd 
geeft veel vertrouwen voor 
de toekomst. Zie ook www.
thesmugglers.nl. (foto: Aad 
van Dijk)

Subsidie voor 
Midden-

havengebied
IJmuiden - Vanuit het in-
ternationale project ‘Ports, 
Energy and Carbon Savings’ 
krijgt het Middenhavenge-
bied een subsidie voor het 
energiepositief maken van 
dit gebied. Dat houdt in dat 
er meer energie wordt opge-
wekt dan verbruikt, zodat de 
extra energie elders kan wor-
den gebruikt. Wethouder Bal 
nam vorige week deel aan 
een startbijeenkomst van dit 
project in Southampton in 
Groot-Brittannië. Er werd met 
deelnemers uit België, Frank-
rijk en Engeland gesproken 
over onderwerpen als kool-
stofarme technologieën en 
de inzet hiervan in zeehavens 
in Europa. Meer weten? Zie 
www.pecs2seas.eu/news-
events.

Regio - De gemeente Vel-
sen heeft samen met ande-
re gemeenten in de Metro-
poolregio Amsterdam (MRA) 
afgesproken de fi etsroutes 
in deze regio te verbeteren. 
Er moet een aantrekkelijk 
fi etsnetwerk komen tussen 
de stedelijke kernen en van 
en naar het landelijk omlig-
gend gebied. Al in het twee-
de kwartaal van dit jaar komt 
er een uitvoeringsprogram-
ma fi etsroutes. De partijen 
hopen hiermee een deel van 
de door het Rijk beschikbaar 
gestelde subsidie (van totaal 
100 miljoen euro) ondersteu-
ning te ontvangen. De Me-
tropoolregio Amsterdam be-
slaat een groot gebied: van 
Lelystad tot en met IJmuiden 
en van Zaanstad tot en met 
Haarlemmermeer.  Er wordt 
zoveel mogelijk ingehaakt op 
bestaande Landelijke Fiets-
routes en Knooppunten.

Betere 
fi etsroutes

Buschauffeur krijgt
lijm in ogen gespoten

Santpoort-Noord - Vori-
ge week vrijdag hield de po-
litie een 37-jarige man uit 
Heemskerk aan op verden-
king van mishandeling van 
een 38-jarige buschauffeur 
uit IJmuiden.
Omstreeks 11.00 uur raak-
ten op de Hagelingerweg de 
gemoederen tussen de man-
nen verhit nadat de bus-
chauffeur de automobi-
list aansprak op zijn rijge-
drag. De Heemskerker wil-
de hier echter niets van we-
ten en spoot direct een vloei-
stof in de ogen van de IJmui-
denaar. De bestuurder ging 

er vervolgens als een speer 
vandoor en de buschauffeur 
bleef met slecht zicht achter; 
de vloeistof betrof namelijk 
lijm. Meerdere getuigen no-
teerde het kenteken van de 
automobilist en de te naam 
gestelde werd door de poli-
tie gebeld. 
Dit bleek de vader van de 
verdachte te zijn die zijn zoon 
direct gesommeerd heeft te-
rug te gaan. De Heemskerker 
gaf hier gehoor aan en agen-
ten konden de man aanhou-
den. De buschauffeur ging 
op eigen gelegenheid naar 
de huisarts.

Velserbroek - Vorige week 
donderdag heeft de politie in 
een woning aan de Lange-
maad een in werking zijnde 
hennepkwekerij aangetrof-
fen. De kwekerij telde onge-
veer honderdvijftig planten. 
De politie nam de planten en 
de bijbehorende apparatuur 
(lampen, fi lters e.d.) in be-
slag. Bij controle bleek er ook 
sprake te zijn van diefstal van 
stroom. De bewoner is uitge-
nodigd voor het afl eggen van 
een verklaring.

Hennep

www. .nl

www. .nl
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 In 2021 komt er een nieuwe m-
gevingswet voor de leefomgeving. 
Plannen, vergunningen en regels 
komen in n wet te staan. Ter 
voorbereiding daarop maken de 
gemeenten Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk samen een plan van 
aanpak.

 Er is een nieuwe eigenaar van het 
pand aan de Zuiderkruisstraat ( 8-
68)/Eenhoornstraat (1 -16 ) in 
IJmuiden. In de afgelopen jaren 

heeft de gemeente bouwkundige 
ingrepen gedaan om de veiligheid 
van het pand voor de bewoners te 
garanderen. We gaan in gesprek 
met de nieuwe eigenaar om ach-
terstallige vorderingen te bespre-
ken en meer duidelijkheid te krij-
gen over de toekomst van het pand.

Meer informatie op www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/
raadskalender/collegeberichten.

Uit het college

Over, voor en door Velsen

.IJmuiden magazine bij 
alle Velsenaren op de mat
Het magazine .IJmuiden is onder-
deel van citymarketing, dat als 
doel heeft te laten zien wat Vel-
sen te bieden heeft.

Het magazine wordt op donderdag 
25 januari huis-aan-huis verspreid. 
Inwoners die een sticker op de brie-
venbus hebben tegen ongeadres-

seerd drukwerk, ontvangen het ma-
gazine niet. Na 25 januari staat de 
digitale versie van het magazine op 
www.ijmuiden.nl.

p 1  januari vond een presenta-
tie plaats in het Telstar Stadion. 
Daarover leest u meer in deze edi-
tie. (foto: Reinder Weidijk)

O�  ciële aftrap 
Vissenloop IJmuiden
Vorige week was de offi  ciële aftrap van de Vissenloop samen met de sponso-
ren. De werkzaamheden voor de wandeltocht op 27 mei zijn begonnen. Met 
dit wandelevenement hoopt WF ankerbestrijding Velsen nog meer geld 
in te zamelen. (foto Reinder Weidijk).

Denk mee over het 
Groenstructuurplan
De gemeente Velsen werkt al eni-
ge tijd aan de voorbereiding van 
een nieuw Groenstructuurplan 
(GSP). Daarbij betrekken we ver-
schillende doelgroepen, zoals vak-
mensen en -organisaties, belan-
gengroepen en bewoners. Op 31 
januari organiseren we een bijeen-
komst voor alle belangstellenden.

m een eerste indruk te krijgen wat 
er bij onze inwoners leeft, hielden  
wij in december 2017 een fl itspei-
ling. Bijna 500 mensen hebben op de 
fl itspeiling gereageerd. Daar zijn wij 
blij mee. In vervolg hierop nodigt de 
gemeente alle belangstellenden uit 
voor een brainstormmarkt. We star-
ten de avond met de eerste resultaten 
van de fl itspeiling. Vervolgens krijgen 
de aanwezigen de gelegenheid om op 
een aantal specifi eke onderwerpen 

en thema’s van gedachten te wisse-
len. 

De thema’s zijn limaatadaptatie, 
Ecologische verbindingen, Behoud 
landschapstypen en waliteit groen 
per kern. We sluiten de avond  af met  
voorzichtige conclusies en toelichten 
van het vervolgproces.

Da capaciteit van de zaal is beperkt. 
Daarom horen we graag van tevoren 
of u komt. U kunt zich aanmelden via 
Groenstructuurplan@velsen.nl. Zo-
nodig organiseren wij een tweede bij-
eenkomst. 

De bijeenkomst vindt plaats op 1 ja-
nuari 2018 van 1 . 0 tot 21. 0 uur 
(inloop vanaf 1 .15 uur) in het Ge-
meentehuis Velsen, ingang Plein 
1 45 te IJmuiden.
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Wist u dat...

De gemeente Velsen online gemeen-
telijke sportvoorzieningen verhuurt?
Via een opvallende gele button 
op de website www.sportloket-
velsen.nl  kunt u direct online een 
gemeentelijke sportaccommoda-
tie huren om te sporten, te ver-
gaderen maar bijvoorbeeld ook 
voor een sportief kinderfeestje. 

Veel sportvoorzieningen
In de gemeente Velsen kan men op 
veel plekken sporten. Zowel binnen 
als buiten, in teamverband of als in-
dividu. Alle sporthallen, de meeste 
sportvelden, tennisparken en gym-
nastieklokalen in Velsen worden 
beheerd door Sportloket Velsen. 
Dit loket is een onderdeel van de ge-
meente Velsen.  

Direct online reserveren
Sinds anderhalf jaar kan iedereen, 
zowel verenigingen als particulie-
ren, online via www.sportloketvel-
sen.nl direct een sporthal, een gym-
zaal of een baan op tennispark Vel-
serbeek reserveren. Door een loca-
tie te selecteren kunt u direct zien 
of deze beschikbaar is. U reserveert 
online en betaalt direct via iDEA .  

Goed geregeld
lantvriendelijk en klantgericht 

denken staat bij Sportloket Velsen 
voorop, daarom is er bewust geko-
zen voor een nieuw reserverings-
systeem om het reserveren van een 

sportaccommodatie zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. En dat werkt. 
Regelmatig worden de sportaccom-
modaties voor incidenteel gebruik 
online vastgelegd. Heeft men inte-

resse om een accommodatie voor 
een geheel seizoen te reserveren, 
dan dient er contact te worden op-
genomen met Sportloket Velsen. (il-
lustratie: gemeente Velsen).

SPORTLOKET
VELSEN
volop in beweging

Een uurtje 
zaalvoetballen?
Dat kan bij Sportloket Velsen!

www.sportloketvelsen.nl

Reserveervia onze website een locatie!

Voorkom 
vogeloverlast
Vanaf februari beginnen meeuwen 
met het maken van een nest. Tot 15 
maart mag u dat weghalen; daar-
na niet meer. Vliegers en vlagge-
tjes willen ook wel helpen. Hier wat 
tips.

In februari beginnen meeuwen al vaak 
met de bouw van een nest. We schre-
ven op 11 januari al dat meeuwen op 
dezelfde plek een nest maken als het 
jaar ervoor. Dus als ze in 2017 op uw 
dak zaten, komen ze dit jaar terug. Zo-
lang ze nog bezig zijn met het maken 
van het nest, mag u dat weghalen -of-
fi cieel tot 15 maart 2018. Daarna pas 
weer in september, als het broedsei-
zoen is afgelopen. Voork men is be-
ter dan genezen. Als u meerdere ja-
ren het nest weg blijft halen, leert de 
meeuw het op een gegeven moment af 
om het daar te proberen. U kunt ook 
vliegers plaatsen met neproofvogels, 
zogenaamde terror hawks (zie a  eel-
ding). Soms helpt dat, maar niet altijd. 
Meeuwen kunnen daar ook aan wen-
nen. f vlaggetjes over het dak span-
nen. (foto: gemeente Velsen)

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.

unt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag  Bel dan 14 0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. Ui-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het lant Contact Centrum 

in het gemeentehuis. Het CC 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 of 
vragen die daarmee te maken hebben, 
kunt u een afspraak maken met n 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

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

werkdag van 08. 0 tot 17.00 uur bel-
len met het lant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het lant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een formu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken ennemer-
land in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 201  hebben burge-

meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook 
gepubliceerd op de Infopagina van de 
gemeente in de huis-aan-huisbladen 
De Jutter en De Hofgeest. Het elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het Raadsplein is te vinden 
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
januari 2018 tot en met 19 janu-
ari 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Julianakade 42, vergroten woning 
(14/01/2018) 588-2018
Peperkers 5 , plaatsen balkonbegla-
zing (18/01/2018) 847-2018.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 56, plaatsen 
carport en plaatsen groendrager 
(1 /01/2018) 581-2018

ieftendellaan 46, plaatsen dakop-
bouw (17/01/2018) 7 -2018
Biallosterskilaan 12, plaatsen dakka-
pel (18/01/2018) 807-2018.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen 2 
bomen (14/01/2018) 587-2018
Bloemendaalsestraatweg 4, kappen 
2  bomen (18/01/2018) 856-2018.  

Velsen-Noord
adderbeekstraat 4, plaatsen dak-

opbouw (1 /01/2018) 580-2018
Hofl aan 1, vervangen GIS installatie 
(15/01/2018) 66 -2018
Westerwijkstraat 16, oprichten ga-
rage (18/01/2018) 7 0-2018   

ijndenweg 4, plaatsen lichtrecla-
me (18/01/2018) 8 2-2018 . 

Velserbroek
Galle Promenade 25, wijzigen gevel 
(15/01/2018) 87 -2018
Mandenmakerstraat 1, intern ver-
bouwen bedrijfspand (1 /01/2018) 

02-2018.

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 informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 

.  van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 

dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Noord
Basisweg 50, verhogen dak (aanpas-
sin) (1 /01/2018) 14 0-2017. 

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 162, legalise-
ren groendrager en dakkapelkozijn 
(1 /01/2018) 1486-2017.  

Velserbroek
Schoener 6, oprichten schuur met 
overkapping achtererf en kappen 
van 4 bomen (1 /01/2018) 28 7 -
2017.

Ingediende aanvragen evene-
mentenvergunningen APV arti-
kel 2:17

IJmuiden    
Strandrace op 24-0 -2018 van 0 :00 
tot 1 :00 uur, 25 -0 -2018 van 0 : tot 
18:00 uur, ocatie: strand nabij en-
nemerboulevard (14/01/2018) 625-
2018 

Schaatsbaan Plein 45, ocatie: Plein 
1 45 (15/01//2018) 628-2018

Rommelmarkt op 12-05, 02-06, 21-
07, 25-08 en 15-0  van 0 :00 tot 
16:00 uur, ocatie: ennemerplein 
(08/01/2018) 6 7-2018
 

o  erbakmarkt op 26-05, 0 -06, 
14-07, 04-08 en 1 -10 van 0 :00 
tot 16:00 uur, ocatie: Plein 45 
(8/01/2018)
6 8-2018

Snu  elmarkt op 1 -05, 16-06, 07-07, 
11-8  en 22-0  van 0 :00 tot 16:00 
uur, locatie ange Nieuwstraat  
(8/01/2018) 700-2018 

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt op 21-05-
2018 van 11:00 tot 17.00 uur, oca-
tie: andgoed Duin- en ruidberg 
(16/01/2018)7 5-2018 

Driehuis
Brocante op 0 -06-2018 en 1 -08-
2018 van 0 :00 tot 16: 0 uur, ocatie: 
landgoed Beeckestijn (11/01/2018)
677-2018.

Velsen-Zuid
atin Village op 1 -08-2018 van 

1 :00 tot 2 :00 uur, ocatie: Spaar-
newoude (0 /01/2018) 46 -2018 

Besluiten
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 omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
ompasstraat 7 , plaatsen dakkapel 

(17/01/2018) 14 1-2017

Trompstraat 8, plaatsen dakkapel 
(17/01/2018) 14 2-2017
Van der Helststraat 6, plaatsen dak-
opbouw (18/01/2018) 0 -2018.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 16, kappen boom 
(15/01/2018) 254-2017.

Santpoort-Noord
erkweg 148 en 150, plaatsen 

2 opbouwen en 2 dakkappellen 
(18/01/2018) 2504-2017.

Velsen-Zuid
Genieweg 14, vernieuwen pan-
nendak en voegwerk (18/01/2018) 

1074-2017 (gemeentelijk monu-

ment)

Velsen-Noord
Duinvlietstraat , plaatsen dakkapel 
(17/01/2018) 2074-2017.

Velserbroek
Galle Promenade 52-58, uitbreiden 
winkelpand (18/01/2018) 28 02-
2017  

Van Rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen

Velserbroek
ieskamp 7, bouwen  uitbouw aan 

voorgevel (18/01/2018) 2 088-2017  

Een acacia aan de Duinvlietstraat in Velsen-Noord tegenover nummer 18. De 
boom is in slechte staat.

Een prunus (kers) aan het Nieuweland in Velserbroek tegenover nummer 2. 
De boom geeft overlast aan aangrenzende tuin.

Kapmeldingen
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 30 januari 2018
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk,  Stationsplein 
48, 1948 LC Beverwijk. Aanvang 19.30 uur.

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken 
de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. 
Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen 
over deze raadsvoorstellen een besluit. U bent van harte welkom de verga-
dering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsne-
men op de publieke tribune van de raadzaal in Beverwijk.

Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 
0255 567502 of via de mail: griffi  e@regioijmond.nl met vermelding van on-
derwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt dan nog 
contact met u op. 

Agenda IJmondcommissie

Snelfi etsroute IJmond
De IJmondgemeenten willen het fi etsgebruik stimuleren. Dit kan 
door het verhogen van de kwaliteit van de fi etsinfrastructuur en door 
het aanleggen van snelfi etsroutes. Voordat er door de gemeenten ver-
der wordt gekeken naar dit uitvoeringsprogramma en de kosten van de 
voorgestelde snelfi etsroutes willen de colleges van de gemeenteraden 
horen wat zij van de plannen vinden. 

Verordening (cliënten) participatie sociaal domein
Na de vaststelling van de beleidsnotitie ‘Vernieuwing (cliënten) parti-

cipatie in de IJmond’ in de raadsvergaderingen op 21 december 2017 
moeten de drie gemeenteraden ‘de Verordening (cliënten) participa-
tie sociaal domein’ vaststellen. De IJmondgemeenten willen inwoners 
die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en de 
Participatiewet eerder, vaker en directer betrekken bij het maken van 
beleid. In elke gemeente komt er een lokale participatieraad die de ge-
meente adviseert over het beter, eerder en breder betrekken van de cli-
enten en geïnteresseerde inwoners bij het maken van plannen. Voor de 
regionale onderdelen komt er een regionale participatieraad, die wordt 
ondersteund door een fl exibele brigade van ambtenaren. Met de veror-
dening worden regels vastgesteld die passen bij de gewenste vernieu-
wing van deze werkwijze voor (cliënten) participatie in het sociaal do-
mein.

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018
De Re-integratieverordening bevat algemene richtlijnen voor het aan-
bieden van re-integratie-instrumenten aan mensen met een bijstands-
uitkering. Deze instrumenten worden voornamelijk ingezet door 
IJmond Werkt!, de gemeenschappelijke regeling voor re-integratie van 
de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. IJmond Werkt! be-
dient bijstandsgerechtigden die in staat zijn om betaald werk te vinden 
(met ondersteuning) en te verrichten. In verband met de transformatie 
in het sociaal domein, de uitwerking van een aantal effi  ciencymaatrege-
len bij IJmond Werkt! en diverse landelijke ontwikkelingen is in 2017 
de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt! vastgesteld. Daarin staan on-
der andere een vraaggerichte werkgeversbenadering, een evenwichtige 
verdeling van middelen over de doelgroep, innovatie en maatwerk cen-
traal. De nieuwe Re-integratieverordening sluit aan op de uitgangspun-
ten. In de uitgangspuntennotitie en de nieuwe verordening wordt  er 
meer dan voorheen ingezet op maatwerktrajecten.

Winkelfonds gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend, dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 5 juli 2017 
een Winkelfonds heeft ingesteld.

Het college heeft daarvoor besloten, 

dat op grond van artikel 84 Gemeen-
tewet een beoordelingscommissie in 
te stellen om het college te adviseren 
op aanvragen op grond van de Subsi-
dieverordening Winkelfonds Velsen. 

De portefeuillehouder Economische 

Zaken is gemandateerd tot het ne-
men van besluiten over het aanstel-
len van leden van deze beoordelings-
commissie. 

De beoordelingscommissie is per 16 
januari 2018 ingesteld en heeft de 

volgende leden: de heer R. (Ronald) 
van Velzen, CityWorks, de heer J. 
(Jorge) van Vliet, brancheorgani-
satie InRetail, mevrouw F. (Floor) 
Thomasse, winkelloods Velsen/
Stad&Co en mevrouw M. (Maayke) 
Mooibroek, gemeente Velsen.
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‘t Mosterdzaadje

Familie Beltiukov 
en duo piano en saxofoon

Santpoort-Noord - 
Vader Sergey Beltiukov en 
zoon Ni-kita Beltiukov, 
beiden pia-nist en 
componist, komen uit Minsk 
gevlogen om op vrij-dag 26 
januari om 20.00 uur in ‘t 
Mosterdzaadje een con-cert 
te geven. Daar voegt de 
fluitiste Dasha Beltiuko-va  
zich bij haar verwanten en 
wordt er een heus fami-
lieconcert gegeven. Op het 
programma eigen compo-
sities en bewerkingen door 
Nikita Beltiukov van koor-

werken en liederen van 
Tsjaikovski en 
Rachmaninov. Van Sergey 
Beltiukov wor-den 
‘sprookjes’ uitgevoerd en 
stukken voor fluit en pi-ano. 
Twee vooraanstaande Rus-
sische musici, grondleggers 
van het project ‘Muziek voor 
Vrede’, de pianiste Maria 
Nemtsova en de saxofonist 
Vitaly Vatulya geven op zon-
dag 28 januari om 15.00 uur 
in ‘t Mosterdzaadje een con-
cert. Vita Duo geeft concer-

ten en masterclasses in oor-
logsgebieden. Dit concert 
staat daar los van. Hun pro-
gramma laat in elk stuk een 
verbinding zien met feest. Ze 
voeren uit Michat, Debussy 
en Tsjaikovsky. 
‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, telefoon 
023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aan-vang is 
de zaal open. Toe-gang 
vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
(fo-to: aangeleverd
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