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Witte Theater heropend
IJmuiden - Met een lach en 
een enorme schaar opende 
cabaretière Brigitte Kaandorp 
maandagavond het nieuwe 
Witte Theater. Met een even 
grote lach op hun gezich-
ten stonden uitbater Marcel 
Klein ovink (links op de foto) 
en wethouder robert te Beest 
(rechts) haar bij. 

De cabaretière had vanaf bin-
nenkomst in de grote zaal de la-
chers op haar hand. Per ongeluk 
haalde ze de voornamen van de 
wethouder en de nieuwe uitba-
ter van het Witte Theater door el-
kaar, maar dat droeg alleen maar 
bij aan de feestvreugde. Gek-
scherend vertelde zij wekelijks 
meerdere theaters te openen. In 
ieder geval toverde zij de ope-
ning met haar grappen en liede-
ren om tot een feestelijke en in-
teractieve klucht. Publiek droeg 

bij door het gezamenlijk weg-
schieten van serpentine en bla-
zen op roltongen.
Voorafgaand aan de opening 
vertelde Marcel Klein Ovink aan 
de hand van foto’s en een film-
pje over de verbouwing van het 
nieuwe Witte Theater. De nieuwe 
bar, gerenoveerde foyer en opge-
knapte zaal waren al een verras-
sing. Maar als extraatje kunnen 
op de zolderverdieping nu ook 
kleine optredens worden gehou-
den. Publiek was vrij om rond te 
kijken. Klein Ovink bedankte Ri-
go, medewerkster Henriëtte van 
Westenhove en styliste Amanda 
voor hun inbreng en hulp. Ook 
JP Multiklus werd van harte be-
dankt.
Wethouder Te Beest bracht de 
welbekende geschiedenis van 
het Witte Theater ter sprake. In 
een lange reeks van jaren vorm-
de het Witte Tejater vanaf 1970 

een plaats waar veel mensen 
graag kwamen voor een brok-
je cultuur. Wegens het stopzet-
ten van de gemeentelijke sub-
sidie zag Het Witte Theater zich 
genoodzaakt te stoppen in 2013. 
Daarna werd druk onderhandeld 
met belangstellenden, Te Beest 
bestempelde dit als estafette-
loop. Pas in het laatste traject 
van de loop, op het moment dat 
Marcel Klein Ovink zaakwaarne-
mer van stichting Het Witte The-
ater werd, kwam er weer licht in 
het duister. Met een nieuw be-
stuur zag men kans het Witte 
Theater als zelfstandige organi-
satie te laten draaien. In januari 
2015 hebben honderden mensen 
al genoten van diverse voorstel-
lingen. Voor de nabije toekomst 
staat er weer heel veel moois op 
het programma. Publiek is van 
harte welkom om te komen ge-
nieten van dit eigentijdse theater.

Verraderlijk glad
velsen - Dinsdagochtend waren 
sommige wegen glad door op-
vriezing. Dat ondervond ook een 
bestuurster van een personen-
wagen. Komende vanaf de N208 
nam zij de afslag naar Velser-
broek, slipte met haar auto weg 
en belandde op de zijkant in de 
berm. De politie heeft uit voor-
zorg een ambulance laten ko-
men, maar de vrouw bleek geen 
letsel te hebben. Eerder op de 
ochtend waren er slippartijen op 
de IJmuiderstraatweg en de Wil-
lebrordstraat in IJmuiden. Ook 
hier bleef het beperkt tot schade. 
(foto: Ko van Leeuwen)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.

Op een uithoekje van het Sein-
postduin, daar waar de Seinpost-
weg in een lus naar beneden 
draait, staat een monument ter 
nagedachtenis van Justus Dirks 
(1825-1886). Dit is dezelfde Jus-
tus Dirks als naar wie de Ir. Jus-
tus Dirksstraat in Oud IJmuiden 
is genoemd. Dirks had als hoofd-
ingenieur van het ‘Departement 
van Waterstaat’ in de periode van 
1863-1886 de technische leiding 
over het graven van het Noord-
zeekanaal. Zijn naam komen we 
later ook tegen bij onder andere 
een congres over het Panamaka-
naal en als adviseur over een ver-
betering aan het Suezkanaal. Tus-
sen 1881-1886 zat hij in de Twee-
de Kamer.
Het natuurstenen monument be-
staat uit een gedenknaald op 

een vierkant plateau met op el-
ke hoek een bol. De bronzen pla-
quette op de naald meldt: ‘Hulde 
aan de nagedachtenis van Justus 
Dirks hoofdingenieur 1ste klas-
se van den waterstaat eerstaan-
wezend ingenieur bij de Amster-
damsche Kanaal Maatschappij. 
Aan zijne technische leiding is het 
Noordzeekanaal voor een groot 
deel te danken. Bij tal van andere 
belangrijke werken in ons land en 
daarbuiten heeft hij eveneens den 
naam van den Nederlandschen 
ingenieur hoog gehouden 1825– 
1886’. Het monument werd in 1923 
onthuld op het Sluiseiland. Begin 
zestiger jaren werd het monument 
aldaar gesloopt in verband met 
een verhoging van de zeewering. 
De onderdelen bleven bewaard. 
In 1971 werd het monument op-
nieuw opgericht op het Seinpost-
duin. Over deze nieuwe locatie lo-
pen de meningen nogal uiteen. 
Misschien is het een idee om het 
monument weer in de buurt van 
zijn oorspronkelijke locatie een 
plaats te geven en te onthullen bij 
de opening van de nieuwe zee-
sluis?

Nu ook Essentrics 
bij Yogaflex IJmuiden

IJmuiden - Yogaflex biedt naast 
hatha yoga, poweryoga en pilates 
een nieuwe lesvorm aan: Essen-
trics. Essentrics is in Canada ont-
wikkeld door voormalig ballerina 
Miranda Esmonde-White en haar 
dochter, in samenwerking met 
fysiotherapeuten en chiroprac-
tors. Miranda had zelf jarenlang 

last van chronische rugklachten 
en met Essentrics verdwenen die. 
Essentrics heeft raakvlakken met 
ballet, yoga, pilates, tai-chi en 
ook worden er technieken uit de 
fysiotherapie gebruikt. 
Dynamische stretches en vloei-
ende bewegingen geven je in 
korte tijd sterke en slanke spie-
ren, souplesse en een perfecte 
houding.  Zonder gewichten en 
ingewikkelde pasjes. De les is in-
tensief, maar goed vol te houden. 
De oefeningen worden staand 
en liggend gegeven en helpen bij 
het voorkomen en genezen van 
blessures.
Essentrics is geschikt voor deel-
nemers van ieder niveau of leef-
tijd en wordt gegeven op zater-
dagochtend van 9.00 tot 10.00 
uur. Een goed begin van het 
weekend. Een proefles is gratis.
Zie ook: www.yogaflex.nl of mail 
naar: yogaflex@kpnmail.nl.

Volop mogelijkheden 
passende condoleance
Driehuis - ,,Vaak hoor ik van fa-
milies en belangstellenden na 
afloop van een uitvaartplechtig-
heid dat de condoleance voor 
hen zo belangrijk was. Niet al-
leen omdat het troost biedt en 
als een soort warme deken voelt 
om gezamenlijk na te praten en 
fijne herinneringen op te halen. 
Maar ook omdat dit samenzijn 
als het ware een beetje ontspant 
en soms ook wel gezelligheid 
kan brengen.” Aan het woord 
is Ellis Verkerk, Teamleider In-
fo & Nazorg van Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld in 
Driehuis. Westerveld is natuur-
lijk in onze regio vooral bekend 
vanwege haar prachtige natuur 
en ongekende schoonheid, maar 
ook landelijk is Westerveld be-
kend omdat zich hier het eer-
ste crematorium van Nederland 
(1913) bevindt.
,,Alles draait op Westerveld om 
persoonlijke dienstverlening 
rondom een uitvaart”, vertelt Ver-
kerk trots. ,,Wij doen er alles aan 
om nabestaanden in een moei-
lijke periode zo goed moge-
lijk bij te staan. Dat geldt voor 
de plechtigheid zelf, maar zeker 
ook voor de condoleance na af-
loop. Alles is ook daarbij moge-
lijk. Niet alleen zijn er verschil-

lende condoleanceruimtes met 
elk een eigen huiselijke uitstra-
ling, maar ook op het gebied van 
catering staan de wensen van 
de nabestaanden voor ons cen-
traal. Of zij nu kiezen voor kof-
fie, bonbons en petitfours of hun 
gasten liever een sandwich, high 
tea of kaasplateau met een goed 
glas wijn willen aanbieden. On-
ze moderne keuken biedt tal van 
arrangementen, maar ook eigen 
ideeën werken wij graag uit. Wij 
zullen er altijd alles aan doen om 
te zorgen dat het aan niets ont-
breekt.’’
In het gedenkpark bevindt zich 
ook het bijzondere Petit Café 
Westerveld. ,,Het petit café is ze-
ven dagen per week geopend. 
Hier ontvangen wij niet alleen 
nabestaanden en belangstellen-
den vooraf of na afloop van een 
plechtigheid, maar ook komen 
hier mensen die bijvoorbeeld 
een graf bezoeken of wande-
laars die ons park in het week-
end bezoeken om van de prach-
tige natuur te genieten.’’
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is gevestigd aan de 
Duin en Kruidbergerwergweg 
2-6 in Driehuis, telefoonnummer 
0255-514843. Zie ook www.bc-
westerveld.nl.

‘Kans overlijden groot 
bij bloeding na dotteren’ 

Regio - ,,Bij een bloeding even 
na een dotterbehandeling is de 
kans op overlijden groot. Wan-
neer een patiënt de bloeding 
overleeft, is het risico op sterf-
te gelijk aan dat van mensen die 
geen bloeding gehad hebben.“ 
Dit stelt Kikkert in zijn proef-
schrift over het risico op bloe-

ding na een dotterbehande-
ling. Uit oude studies bleek een 
verband tussen bloedingen en 
sterfte lang nadat de bloeding 
was voorgevallen. Dit proef-
schrift breekt met die gangbare 
opvatting.
Lees verder op www.lijfenge-
zondheid.nl
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A9 urenlang afgesloten, chaos op wegen

Verkeersinfarct door 
gekantelde vrachtauto

Velsen - Een gekantelde 
vrachtwagen heeft maandag-
middag voor grote proble-
men gezorgd op de wegen in 
en rond Velsen. In de avond-
spits was sprake van een ver-
keersinfarct waarbij de vertra-
ging opliep tot twee uur. De A9 
was urenlang in beide richtin-
gen afgesloten.

Een klapband was er maandag 
rond 11.45 uur de oorzaak van 
dat een vrachtwagencombina-
tie met oud ijzer ter hoogte van 
Velserbroek kantelde en door de 
vangrail schoot. Daarbij kwam 
een grote hoeveelheid puin op de 
tegengestelde rijbaan (Alkmaar-
Amstelveen) terecht. De midden-
geleider raakte over een lengte 
van 20 meter beschadigd. Diver-

se hulpdiensten kwamen naar de 
plek van het ongeval. Ondanks de 
enorme ravage was er niemand 
gewond geraakt. 
Rijkswaterstaat sloot de A9 in 
beide richtingen af om bergers de 
ruimte te geven de puinhoop op 
te ruimen. Binnen een uur werd 
begonnen met het afvoeren van 
het oud ijzer. Rond 16.45 uur, vijf 
uur na het ongeval, lukte het om 
de gecrashte vrachtwagen weer 
rechtop te zetten. Daarna kon 
worden gestart met het repareren 
van de zwaar beschadigde vang-
rail die de rijbanen van de A9 
van elkaar scheidt. Een uur later 
kwam het verkeer richting Am-
stelveen heel langzaam weer op 
gang omdat de vluchtstrook werd 
opengesteld. Aan het begin van 
de avond ging één baan richting 

Alkmaar open. Ondertussen was 
in de regio Kennemerland spra-
ke van een verkeersinfarct. Op de 
doorgaande wegen in Haarlem, 
Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen stond het verkeer stil of werd 
stapvoets gereden. Ook de sluip-
routes liepen vol. Sommige auto-
mobilisten deden meer dan twee 
uur over een stukje waar normaal 
tien minuten voor staat. Rijkswa-
terstaat riep automobilisten op 
langer op het werk te blijven. De 
bussen van Connexxion liepen 
vertraging op. Sommige lijnen 
werden uit voorzorg geschrapt.
In de loop van maandagavond 
werd de situatie op de wegen iets 
beter. Het duurde nog tot 23.00 
uur voordat de A9 weer volledig 
werd vrijgegeven. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Award voor Amsterdam 
Bezoeken, Holland Zien

Regio – Het project Amsterdam 
Bezoeken, Holland Zien heeft 
een Award gewonnen bij UNT-
WO, het offi ciële toeristische 
agentschap van de Verenigde 
Naties. De prijs werd 28 janua-
ri aan het project toegekend, dat 
gebeurde in Madrid. Het project 
won de prijs in de categorie In-
novatie voor niet rijksgebonden 
organisaties. Amsterdam Mar-
keting is de uitvoerder van het 
project, waarbij Stadsregio Am-
sterdam, samen met 27 gemeen-

ten, provincie Noord-Holland en 
provincie Flevoland samenwer-
ken om internationale toeris-
ten vanuit Amsterdam te sprei-
den over de regio. De gemeen-
te Velsen is al vanaf het begin 
betrokken bij de samenwerking. 
De laatste jaren zijn ook Bever-
wijk en Heemskerk erbij betrok-
ken. De samenwerking is suc-
cesvol, want sinds aanvang van 
het project is het aantal bezoe-
ken aan de regio met bijna 30 
procent gestegen. 

De bijbehorende bestedingen in 
de regio zijn per jaar met bijna 
300 miljoen euro gestegen. De 
avontuurlijke kust van Velsen 
wordt in het project bij de inter-
nationale toeristen gepromoot 
als ‘Wind Water Beach’ en ‘Dut-
ch Dunes’. Nog voordat bekend 
was dat het project had gewon-
nen had het college van Velsen 
al een smakelijke taart gestuurd 
naar Amsterdam Marketing, om 
de organisatie te feliciteren met 
de nominatie.

Geschiedenis van 
Kennemerland in atlas
Velsen - Kennemerland heeft 
een rijke geschiedenis. Dat 
blijkt al snel bij het doorbla-
deren van de ‘Historische At-
las van Kennemerland’. Aan de 
hand van kaarten, foto’s en an-
dere illustraties schetst dit boek 
in 35 hoofdstukken de ontwik-
keling van Zuid- en Midden-
Kennemerland sinds de Ro-
meinse tijd. Het noordelijke ge-
deelte van deze regio, ruwweg 
de streek tussen Castricum en 
Schoorl, blijft buiten beschou-
wing.
Ieder hoofdstuk vertelt in twee 
bladzijden een aspect van Ken-
nemerland. Het gaat van be-
woning tot landbouw en van 
transport tot industrie. Diver-
se hoofdstukken gaan over één 
bepaalde plaats, zoals Haarlem, 
Heemstede en IJmuiden.
Zoals in een groot deel van Ne-
derland speelt het water ook 
in Kennemerland van oudsher 
een grote rol. Goed is te zien 
hoe steeds meer stukken van 
Holland, en Kennemerland, ten 
prooi vallen aan het water en 
hoe het land vanaf de vijftien-
de eeuw weer wordt terugge-
wonnen op de zee. Eeuwenlang 
wordt Kennemerland vrijwel 
geheel in tweeën gedeeld door 
het IJ. Plaatsen als Beverwijk 
en Spaarndam liggen letterlijk 
aan zee. In 1870 is dat voorbij. 

Het IJ wordt ingepolderd, maar 
nu doorsnijdt het Noordzeeka-
naal de streek. Vervolgens komt 
de economie tot bloei. Met 
de Hoogovens komt de zwa-
re industrie naar de streek. De-
ze biedt samen met de steeds 
groeiende havens veel werkge-
legenheid. 
De atlas is een gebonden boek 
van groot formaat. Kaarten, illu-
straties en duidelijke, beknopte 
teksten vullen elkaar goed aan. 
Met elkaar vormen ze een uit-
gave die prettig is om te lezen of 
door te bladeren. Wie zijn ken-
nis over Kennemerland wil bij-
spijkeren, zal er veel plezier aan 
beleven. Historische Atlas van 
Kennemerland, Uitgeverij Van-
tilt, ISBN 978 94 6004 172 3, 
29,50 euro.

Acupunctuur Annemarie 
herstelt disbalans

IJmuiden - Door emoties, stress 
en verkeerde voeding kan er een 
disbalans ontstaan in het lichaam 
met ziekten als gevolg. Acupunc-
tuur is een methode om deze dis-
balans te herstellen. 
Bij praktijk Taodao wordt uitge-
breid de tijd genomen om de oor-
zaak van de klachten te achter-
halen en het verhaal van de cliënt 
te horen. Persoonlijke aandacht is 
zeer van belang tijdens de gehele 
behandeling. 

Aanvullend wordt de tong beke-
ken; op de tong zijn zones gele-
gen die corresponderen met de 
organen. Daarna wordt de pols 
gevoeld, de energie van de orga-
nen is te voelen in de pols. Als er 
een disbalans aanwezig is is dit 
te zien aan de tong en te voe-
len in de pols. Al deze bevindin-
gen bij elkaar geven een beeld in 
welk orgaan/organen de disba-
lans zich bevindt en wat de aard 
is van de disbalans. 
De behandeling bestaat uit het 
steken van dunne naaldjes (0.18 
mm dikte) in het verloop van de 
energiebaan die in verbinding 
staat met het orgaan, dit is vrij-
wel pijnloos. Daarna kan men een 
halfuurtje tot rust komen op de 
behandelbank terwijl de naaldjes 
hun werk doen. De behandeling 
bestaat uit lichaamsacupunctuur, 
al dan niet aangevuld met oor-
acupunctuur, schedelacupunc-
tuur, moxa, cupping of massage. 
De behandeling, vooraf gegaan 
door een evaluatie, duurt een uur. 
Praktijk Taodao in IJmuiden is be-
reikbaar via 06-42851717 en tao-
dao@hotmail.com. Zie ook: www.
acupunctuur-annemarie.nl.
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Regio - Ineke Smit Uitvaartver-
zorging verzorgt samen met Ds. 
Egbert de Lint een lezingency-
clus met het thema Levenskunst 
bij verlies. Drs. Carine Kappey-
ne van de Coppello houdt in dit 
verband op maandag 16 februari 
een lezing over Kinderen en jon-
geren in rouw. Kinderen en jon-
geren rouwen even krachtig als 
volwassenen. Er zijn echter wel 
verschillen tussen volwassenen 
en kinderen. Kinderen uiten hun 
gedachten en gevoelens vaak op 
een andere manier dan volwas-
senen. Hoe ga je als ouders en 
verzorgers om met kinderen in 
rouw? Na de pauze is er ruimte 
voor vragen. Datum 16 februari, 
aanvang 20.00 uur. Locatie: Oos-
terkerk, Zomerkade 165 in Haar-
lem. De Vries Boeken verzorgt 
een boekverkoop.

Lezing 
Levenskunst 
bij verlies

Regio - Ook dit jaar kunnen leden 
van FNV profiteren van gratis hulp 
met de belastingaangifte 2014. 
Men wordt verzocht zich tijdig aan 
te melden, daar anders de aan-
gifte niet binnen de gestelde ter-
mijn verzorgd kan worden. De ter-
mijn voor dit jaar is door de belas-
tingdienst vastgesteld van 1 maart 
tot en met 30 april. FNV leden in 
de IJmond kunnen zich aanmel-
den van 25 februari tot en met 8 
april. Dat kan op woensdag tussen 
9.00 en 13.00 uur via telefoonnum-
mer 06-42619649. Tevens kan men 
via internet online een afspraak 
maken voor IJmond-Zuid. Dat kan 
vanaf 6 februari via www.afspraak-
makenfnv.nl. 

FNV 
Belastingservice 

IJmond-Zuid

Velsen-Noord – In het voorjaar 
van 2016 moet de reconstructie 
van de Velsertraverse gereed zijn. 
De aansluiting A22-Beverwijk 
vormt een knelpunt op het gebied 
van doorstroming en luchtkwa-
liteit. Omgevingsdienst IJmond 
(voorheen Milieudienst IJmond) 
heeft geld beschikbaar gesteld 
om het knelpunt aan te pakken. 
Ook de provincie Noord-Holland 
en de gemeente Velsen leveren 
een financiële bijdrage. De recon-
structie wordt uitgevoerd door de 
provincie in samenwerking met 
Omgevingsdienst IJmond, Rijks-
waterstaat en de gemeenten Vel-
sen en Beverwijk. De reconstruc-
tie moet gereed zijn voordat kan 
worden begonnen met de reno-
vatie van de Velsertunnel in 2016.

Reconstructie 
Velsertraverse

19e ‘Bluestrain to Thalia’
IJmuiden - De ‘Bluestrain to 
Thalia’ is de afgelopen jaren 
een begrip geworden in IJmui-
den. Een avond waar een blue-
sliefhebber reikhalzend naar uit 
kijkt. De afgelopen jaren heeft 
een keur aan nationale en in-
ternationale artiesten het Thalia 
podium beklommen, waaron-
der Peter Green and The Splin-
ter Group, Chicken Shack, Chris 
Farlowe, Snowy White, Buddy 
Whittington, Cuby & the Bliz-
zards, Kaz Lux, Frank Kraaije-
veld, Jacques Kloes,  Julian Sas 
en de ‘huisband’ John the Reve-
lator. 
De 19e editie van de ‘Bluestrain 
to Thalia’ op zaterdag 7 maart, 
aanvang 21.00 uur, wordt er een 
die een bluesliefhebber  niet 
mag missen. Drie top bands 
zorgen voor een onvergetelij-
ke blues-avond in het sfeervol-
le Thalia theater IJmuiden.
De line-up is als volgt: AllMen 

Band, de enige echte Allman 
Brothers tribute band in het 
land;
John the Revelator, de band 
die vanaf het allereerste begin 
de Bluestrain in IJmuiden op 
de kaart heeft gezet en die al 
45 jaar nationaal en internatio-
naal aan de weg timmert; Bar-
relhouse, afsluiter en hoofd-
act van de avond en kan gezien 
worden als beste bluesband van 
de lage landen. Na 40 jaar club 
optredens op alle grote festi-
vals, twee tournee’s met Albert 
Collins en voorprogramma’s als 
bij BB King in Frankfurt heeft 
Barrelhouse nog dezelfde ener-
gie, intimiteit en vitaliteit als bij 
de start 40 jaar geleden.
De toegang bedraagt 15 euro. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ho-
tel Augusta, Oranjestraat 98, te-
lefoon 0255-514217 of via www.
thaliatheater.nl. (foto: Ton Delfos 
Fotografie)

Maand van de Gebitscontrole
Gebitscontroles bij 

Dier Medisch Centrum

Velserbroek - Vier op de vijf 
honden en twee van de drie kat-
ten ouder dan 3 jaar hebben ge-
bitsproblemen. Dit wordt met 
name veroorzaakt door tandplak 
en tandsteen. Naarmate honden 
en katten ouder worden groeit 
ook de kans op het ontstaan van 

tandvleesproblemen. Verwaar-
loosde gebitsproblemen kunnen 
ernstige gevolgen hebben voor 
de gezondheid van honden vari-
erend van slechte adem tot ver-
lies van tanden of zelfs ontste-
kingen in belangrijke organen.
Dier Medisch Centrum Kenne-
merland in Velserbroek checkt 
gedurende de gehele maand fe-
bruari gratis het gebit van uw 
hond of kat. Tijdens deze gebits-
controle zal de dierenarts aan-
geven of uw dier een behande-
ling nodig heeft, bijvoorbeeld 
voor het verwijderen van tand-
plak en tandsteen. Ook wordt in 
de praktijk precies uitgelegd hoe 
het gebit schoongehouden moet 
worden. De gratis gebitscontro-
les vinden op afspraak plaats zo-
dat u nooit lang hoeft te wach-
ten. Na afloop ontvangt u een 
gratis tasje met gebitsverzor-
gende producten voor uw hond 
of kat. 
Zie ook www.dierenartsvelser-
broek.nl. Een afspraak maken 
kan via 023-5384444 of via in-
fo@dierenartsvelserbroek.nl.

IJmuiden - Op woensdag 11 fe-
bruari is er een Alzheimer Café 
in IJmuiden met als onderwerp 
‘Dementie en praktische zaken 
over veiligheid’.
Mensen met dementie lopen 
vaak tegen problemen op in de 
thuissituatie. Zij vergeten bij-
voorbeeld medicatie in te ne-
men, weten niet meer waarvoor 
een bepaald voorwerp of bepaal-
de ruimte dient, hebben geen 
tijdsbesef of vertonen dwaal-
gedrag. Hoe kan de veiligheid 
worden gewaarborgd? Ariet Pol 
(Zorgbalans) is op deze avond 
gespreksleider. Gastspreker Sas-
kia Keijzer, Manager Servicepas-
poort bij Zorgbalans, zal infor-
matie verstrekken over de mo-
gelijkheden en ontwikkelingen 
die de veranderende technologie 
biedt. Tevens zal ze praktische 
voorwerpen laten zien, die het 
eenvoudiger maken veilig langer 
thuis te blijven wonen. 
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom naar het het Alz-
heimer Café in Ontmoetings-

centrum Zeestroom in IJmui-
den,  Zeewijkplein 262, 1974  PL  
IJmuiden. Zeestroom is een initi-
atief van Zorgbalans, waar men-
sen met geheugenproblemen en 
hun mantelzorgers samenkomen 
voor dagbesteding, ondersteu-
ning, advies en informatie. De 
ontvangst is vanaf 19.30 uur, het 
programma start om 19.45 uur 
en duurt tot circa 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze ge-
interviewd door onze vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 

Vitamors: een leidraad 
voor nabestaanden

Santpoort-Zuid - De confron-
tatie met de eigen sterfelijk-
heid is voor veel mensen moei-
lijk. Praten en nadenken over de 
uitvaart wordt daarom vaak weg-
geschoven. Marijke Antonisse-
Tol uit Santpoort-Zuid wil men-
sen daarbij helpen. Zij is onder 
de naam Vitamors daarom een 
eigen bedrijf begonnen. 
,,Als je bij leven al nadenkt over 
je eigen afscheid en dat op-
schrijft, ervaar je een stukje rust” 
zegt Marijke. ,,Daarin wil ik iets 
betekenen voor andere mensen. 
Samen om de tafel, om te praten 
en eventueel advies te geven.” 
Marijke zet het gesprek op pa-
pier. Zo ontstaat een soort wen-
senlijst, die kan worden bewaard 
bij de andere officiële documen-
ten. Voor de nabestaanden, als 
leidraad voor wat hun dierbare 
wil bij zijn of haar uitvaart.

Marijke: ,,Er is een groot taboe 
rond de eigen dood. Ik wil men-
sen prikkelen om daar toch over 
na te denken. Ik kan daarbij tot 
steun zijn.” Zij is niet in dienst 
bij een uitvaartonderneming en 
geeft daarom onafhankelijk ad-
vies. Marijke: ,,Vrij gemakkelijk 
kom ik tijdens een gesprek bij 
de essentie van leven en dood 
en leg ik verbinding op emotio-
neel niveau. Dat is mijn motiva-
tie, daar ligt mijn hart, om we-
zenlijk met mensen te praten 
over wat zij willen rondom hun 
overlijden.” Marijke heeft door 
de jaren heen vele raakvlakken 
met de dood gehad. Ze werkte in 
de verpleging, was vrijwilligster 
bij een hospice en bij ‘Humani-
tas steun bij rouw’ en assisteert 
de laatste vier jaar bij uitvaarten. 
Voor informatie: www.vitamors.nl 
of 06-34287201. 
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Donderdag 
5 februari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaal-
se kunstkring Fiore. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Schrijversavond met Step-
han Enter op het Gymnasium 
Felisenum. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis.
Film ‘Gooische Vrouwen 2’ 
in het Witte Theater in IJmui-
den. Aanvang 20.30 uur. Re-
serveren via www.wittethea-
ter.nl of reserveren@wittethe-
ater.nl.

Vrijdag 
6 februari

Opening nieuwe expositie 
Wouter Piersma in het Zee- en 
Havenmuseum.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaal-
se kunstkring Fiore. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Donateursconcert in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Erik van Muiswinkel & Die-
derik van Vleuten. Aanvang 
20.15 uur.
Film ‘Gooische Vrouwen 2’ 
in het Witte Theater in IJmui-
den. Aanvang 20.30 uur. Re-
serveren via www.wittethea-
ter.nl of reserveren@wittethe-
ater.nl.

Zaterdag 
7 februari

Open huis bij Nova Maritiem, 
Kanaalstraat 7 IJmuiden. Van 
10.00 tot 14.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaal-
se kunstkring Fiore. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Opening expositie met foto’s 
en schilderijen van Nies en 
Riet Vooijs bij pARTerre in het 
Raadhuis voor de Kunst, To-
renstraat 7, Velsen-Zuid. Aan-
vang 16.00 uur. De expositie is 
verder te bezichtigen van vrij-
dag tot en met zondag tus-

sen 14.00 en 17.00 uur. Zie ook 
www.parterreexposities.nl.
Vespers, Russisch-ortho-
doxe en iconen in de Dorps-
kerk, Burg. Enschedelaan 67 
Santpoort-Noord. Aanvang 
19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Heerlijk duurt het langst’ van 
Annie M.G. Schmidt. Aanvang 
20.15 uur.

Zondag
8 februari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaal-
se kunstkring Fiore. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Heerlijk duurt het langst’ van 
Annie M.G. Schmidt. Aanvang 
14.30 uur.
Klankschalen concert in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
LEFF in Café Bartje Sant-
poort-Noord. Van 17.00 tot 
20.30 uur.
Voorstelling ‘Road Trippin’ 
in Jongerencentrum De 
Koe, Zadelmakersstraat 3 Vel-
serbroek. Aanvang 20.00 uur.

Maandag
9 februari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaal-
se kunstkring Fiore. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Telstar-Fortuna Sittard. 
Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
10 februari

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Open repetitie van shanty-
koor Grace Darling in het W.F. 
Visserhuis, Houtmanstraat 1 
IJmuiden. Aanvang 19.45 uur.
Lezing over sportvoeding bij 
AV Suomi in Santpoort-Noord. 
Van 20.30 tot 21.15 uur.

Woensdag
11 februari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Ex-
positie ‘IJmuiden in scherven’. 
Expositie Wouter Piersma in 
de Tiny Prinszaal.
Voorleesfeest ‘Ik wil een wal-
vis’ in Bibliotheek Velserbroek, 
Maanbastion. Van 14.00 tot 
15.15 uur. 
Kunstlab: Geheim boek in de 
Centrale Bibliotheek Velsen, 
Dudokplein IJmuiden. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Deelna-
me gratis.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen voor kinde-
ren van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten 6,-. Op-
geven via info@buitenplaats-
beeckestijn.nl. Nu ook moge-
lijk als verjaardagspartijtje.
Workshop boekbinden met 
Bert Nuhaan in Centrale Bi-
bliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden. Van 19.30 tot 21.30 
uur. Deelname 7,50 leden, 
niet-leden 10,-. Inschrijven via 
de website.
Alzheimer Café in Ontmoe-
tingscentrum Zeestroom, 
Zeewijkplein 262 IJmuiden. 
Ontvangst vanaf 19.30 uur, het 
programma start om 19.45 uur 
en duurt tot circa 21.00 uur.

Donderdag 
12 februari

Bijeenkomst voor nieuwe 
Nederlanders in de Centra-
le Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 13.00 tot 
15.00 uur. Deelname gratis. 
Vrije inloop.
Film ‘Love is Strange’ in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden. Aanvang 20.30 
uur. Mini-Sportcongres 

Velsen een succes
Velsen - Donderdag 29 janua-
ri vond het eerste Mini-Sport-
congres Velsen plaats in het 
Telstar Stadion. De avond werd 
geopend door wethouder sport 
Annette Baerveldt. Hierna volg-
de een 2,5 uur durend inter-
actief programma waarbij de 
aanwezigen werden geïnfor-
meerd over enkele landelijke 
ontwikkelingen op het gebied 
van sport die mogelijk toepas-

baar zijn bij de Velsense sport-
verenigingen.
Aan de hand van presenta-
tor Gertjan Huijbens hebben 
de bestuurders van de Velsen-
se sportverenigingen, buurt-
sportcoaches, combinatiefunc-
tionarissen en andere sport-
gerelateerde aanwezigen ken-
nis kunnen maken met de 
‘Open Club gedachte’ van het 
NOC*NSF, Sportief Bestu-
ren vanuit het Veilig Sportkli-
maat en een uitgebreide pre-
sentatie over Sponsoring en 
Crowdfunding door Peter van 
Baak van Sponsorvisie. Ca-
rola Arxhoek (HCV’90, hand-
bal) en Sanne Duin (DKV, korf-
bal gaven binnen de presenta-
tie van de ‘Open Club gedach-
te’ een voorbeeld van de ont-
wikkelingen in Velsen-Noord 
(HCV’90) en IJmuiden/Velsen-
Zuid (DKV). De avond werd af-
gesloten middels een netwerk-
borrel waarbij de verenigingen 
de vele ideeën actief hebben 
kunnen uitwisselen
De Velsense sportwereld was 
goed vertegenwoordigd. Meer 
dan 25 Velsense sportvereni-
gingen en totaal meer dan 100 
deelnemers waren aanwezig 
op deze avond. 

Regio – Eind 2014 is Stads-
regio Amsterdam aangewe-
zen als Vervoerregio. Deze zal 
de onderlinge samenwerking 
met Almere en Lelystad en de 
provincies Flevoland en Noord-
Holland binnen twee jaar ver-
sterken. Op 22 januari is hier-
over een convenant onderte-
kend. De provincie Noord-Hol-
land heeft de regio’s Zuid-Ken-
nemerland en IJmond niet in 
de uitwerking meegenomen. 
En dat terwijl wethouder Ven-
nik als vertegenwoordiger van 
de regio heeft opgetreden. Al-
le gemeenten in de regio Zuid-
Kennemerland en IJmond plei-
ten voor opname van de ver-
kenning voor de brede Ver-
voerregio. Daarom hebben zij 
nu brief gestuurd aan het be-
stuur van de voorgenomen 
Vervoerregio om ook deze re-
gio bij de verkenning te betrek-
ken. Daarbij is uitdrukkelijk ge-
steld dat het gaat om een ver-
kenning, niet om een stand-
punt.

Regio wil 
verkenning 
Vervoerregio

Nova Maritiem en 
MyTec houden open huis
IJmuiden - De opleidingen 
van Nova College Maritiem en 
MyTec houden zaterdag 7 fe-
bruari van 10.00 tot 14.00 uur 
open huis. Op de Kanaalstraat 
7 in IJmuiden krijgen bezoe-
kers informatie over zeevaart, 
binnenvaart, havenlogistiek en 
MyTec en op de Almenumer-
weg 1 in Harlingen over bin-
nenvaart en zeevaart.
Voor bezoekers is veel te bele-
ven tijdens het open huis. Stu-
denten vertellen over hun erva-
ringen en ze verzorgen rond-
leidingen, onder andere in het 
nieuwe high tech hoogspa-
ningslokaal. Bezoekers kunnen 
zelf aan het roer staan op de si-
mulatoren, bijvoorbeeld op de 
nieuwe binnenvaartsimulator. 
Ook werkgevers en stagebe-
drijven zoals Spliethoff Group, 
Koninklijke Wagenborg, JR 
Shipping BV, Lowland Marine 
& Offshore, Fairmount Marine 
BV, Transport & Offshore Ser-
vices en de bedrijven verenigd 
in Stichting Leer werken in de 
Techniek geven informatie over 
de stage en je carrièrekansen 
in de scheepvaart en de tech-
niek.
Nova College Maritiem biedt 
onder de vlag van de Maritie-
me Academie Holland in IJmui-
den en Harlingen vmbo en mbo 
voor de Zeevaart, Rijn- en Bin-

nenvaart en een breed aan-
bod aan nascholingen voor de-
ze sector. De opleidingen ge-
ven een drempelloze aanslui-
ting op het hbo voor scheep-
vaart in Amsterdam.
Ook de Nova College MyTec 
opleidingen Allround operati-
oneel technicus, Middenkader 
engineering elektro en Mid-
denkader engineering werk-
tuigbouw houden zaterdag 
7 februari open huis bij No-
va College op de Kanaalstraat. 
Studenten leren in deze oplei-
ding het beheer en onderhoud 
van grote apparaten zoals ver-
brandingsmotoren, zuiverings-
installaties en generatoren bij 
grote bedrijven. 
De energiesector heeft grote 
behoefte aan goed opgeleide 
technici. Daarom werken grote 
bedrijven verenigd in Stichting 
Leer werken in de Techniek sa-
men met Nova College MyTec 
en garanderen zij een stage-
plek. Specialisten uit de MyTec 
geven gastcolleges in de op-
leiding en je doet praktijkop-
drachten bij die bedrijven. Zo 
leer je bij MyTec alles over de 
nieuwste technische innova-
ties.
Wie zich aanmeldt voor het 
open huis via www.novacolle-
ge.nl, ontvangt vooraf het open 
huis-programma per e-mail.
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Velsen-Zuid - Velsen werd vrij-
dagochtend verrast met een 
prachtig winters sfeertje. De 
sneeuw die donderdagnacht 
was gevallen bleef liggen en 
vormde zo het decor voor prach-
tige foto’s. Zeker toen ook het 
zonnetje het wintertafereel ging 
beschijnen. 
Rob Vermaat maakte boven-
staande foto. Prachtig is de 
blauwgrijze kleur van de wolken 

die terugkomt in de sneeuw. 
Voor veel ouderen was het win-
terweertje minder leuk. Een beet-
je glibberend en glijdend gingen 
de dappersten op weg naar hun 
afspraken. Voor kinderen was de 
sneeuw natuurlijk dolle pret, die 
veel te kort duurde. Opmerkelijk 
was dat de sneeuw boven het 
Noordzeekanaal niet was blijven 
liggen en dat de ‘noorderlingen’ 
bleven zitten met wat natte prut. 

Nieuwe expositie in 
Zeehavenmuseum

IJmuiden - Vrijdag 6 februari is 
de opening van een nieuwe ex-
positie in het Zee- en Havenmu-
seum van de in 1929 geboren 
IJmuidense kunstschilder Wou-
ter Piersma. Vooral in zijn begin-
periode was Wouter te vinden aan 
de havens en langs de oevers van 
het Noordzeekanaal. De kotters 
aan de kant, in de wind drogen-
de netten, de wirwar van de vele 
masten, robuuste slepers en pas-
serende schepen, maar ook visko-
pers aan de afslag werden vooral 
met houtskool vastgelegd. In de-
ze zestiger jaren verzorgde hij te-
vens illustraties voor het maritie-

me blad ‘De Blauwe Wimpel’. Een 
unieke collectie van zo’n veertig 
werken is te bezichtigen in de Tiny 
Prinszaal van het museum. Zie 
ook www.zeehavenmuseum.nl.

Open repetitie Shanty-
koor Grace Darling
IJmuiden - Heeft u zin om lek-
ker te gaan zingen? Dinsdag 
10 februari om 19.45 uur houdt 
vrouwenshantykoor Grace Dar-
ling een open repetitie in het 
W.F. Visserhuis aan de Hout-
manstraat 1. 
Shantykoor Grace Darling is 
een enthousiaste groep dames 
die hoofdzakelijk shanty’s, maar 

daarnaast ook liederen van en 
over de zee  zingen. Shanty’s 
zijn werkliederen die het zwa-
re werk aan boord van zeilsche-
pen lichter maakten. Grace Dar-
ling brengt deze liederen ten ge-
hore met gebruik van choreogra-
fi e.  Elke dinsdag wordt er gere-
peteerd. Zie ook www.gracedar-
ling.nl.

Felisenum speelt 
Orfeus en Euridice

IJmuiden - De toneelgroep van 
klas 1 en 2 van het Gymnasi-
um Felisenum brengt in Het Wit-
te Theater een spel over vertrou-
wen en liefde met zang, muziek 
en dans ‘Orfeus en Euridice’. 
‘Vertrouwen is iemand alles kun-
nen vertellen. Vertrouwen is be-
grip. Vertrouwen is haar naam.’ 
Of: ‘Vertrouwen is niet elkaars 
hand vastpakken, maar elkaars 
hart.’ Dat zeggen sommige spe-
lers. Maar er is ook twijfel: ‘Ver-
trouwen is nooit zeker.’ En dat 
blijkt in de werkelijkheid. Of, wer-
kelijkheid? Zitten we in Orfeus en 
Euridice naar de werkelijkheid te 
kijken en te luisteren? Daar heeft 
het alle schijn van. Een jongens-
droom: een beroemd singer-
songwriter worden, trouwen met 

het mooiste en liefste meisje, lek-
ker met de vriendenclub naar een 
popfestival. Maar dan breekt let-
terlijk de hel los! En dan?
Vijftien leerlingen van klas 1 en 2 
van Gymnasium Felisenum spelen 
een ontroerend en bij vlagen ook 
humoristisch verhaal dat zich in 
onze tijd en wereld afspeelt, maar 
ook in de wereld van de Griekse 
mythologie. Regie: Jelle van der 
Meulen, Lorentine van Tijn. Re-
gieassistent: Eline van den Berg. 
De voorstelling wordt op 11 fe-
bruari twee keer gespeeld, om 
19.00 en 20.30 uur. De toegang 
bedraagt 5 euro. Kaartverkoop 
alleen bij het Gymnasium Felise-
num: j.vandermeulen@felisenum.
nl en in de tweede pauze in de 
aula.

Expositie met foto’s en 
schilderijen bij Parterre
Velsen-Zuid - Zondag 8 februa-
ri is de opening van de expositie 
van Nies en Riet Vooijs, die tot 8 
maart is te bezichtigen bij pAR-
Terre in het Raadhuis voor de 
Kunst in oud-Velsen. Riet Vooijs 
maakte de foto’s in zwart wit met 
een documentair karakter. Zij 
werkt met analoge camera’s en 
maakt gebruik van het aanwezi-
ge licht ter plekke, zonder te fl it-
sen. Na het zelf ontwikkelen van 
de fi lms drukt zij haar negatie-
ven af in de donkere kamer op 
bariet papier. De afbeelding op 
een negatief is de leidraad voor 
de grootte van het beeld op de 
afdruk. Voor Nies Vooijs is schil-
deren voor een deel een intuï-
tief proces waarbij refl ectie, twij-
fel en tijd cruciaal zijn. De ope-
ning is 8 februari om 16.00 uur in 
Torenstraat 7 in Velsen-Zuid. De 

expositie is verder te bezichtigen 
van vrijdag tot en met zondag, 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Zie 
ook www.parterreexposities.nl.

Negende peuterfestival
Velsen - Wat is er leuker dan 
met je (groot)ouders een duik 
te nemen in een prachtige on-
derwaterwereld? Op zondag-
morgen 15 februari van 9.00 tot 
12.00 uur kan dat in de Stads-
schouwburg Velsen! Tijdens de 
negende editie van het succes-
volle Peuterfestival wordt de 
foyer van het theater omgeto-
verd tot een groot en waterrijk 
speelparadijswaar je kunt spe-
len zonder natte voeten te krij-
gen. 
Theaterspeeltuin in foyer, 9.00 
tot 12.00 uur, vanaf 1 jaar. Voor 
één ochtend wordt de foyer 
omgetoverd tot een Onderwa-
terspeelparadijs. De theater-
speeltuin is gratis bij bezoek 
voorstelling of workshop. 
Klank! De Toren van Geluid, 

9.30, 10.30 en 11.30 uur, vanaf 
1,5 jaar. In ‘Klank!’ gaan dreu-
mesen op ontdekkingsreis in 
hun eigen huis. 
Workshop Muziek op Schoot 
door Alice Ploeg, 10.00 en 11.15 
uur, vanaf 1,5 jaar. 
Deze workshop is bedoeld voor 
een ouder (of opa/oma/oppas) 
met kind. Workshop Peuter-
dans door Kim Rutte, 10.00 en 
11.00 uur, vanaf 2 jaar. Heerlijk 
samen dansen op vrolijke mu-
ziek en bewegingsspelletjes 
doen. Natuurlijk mogen ouders, 
opa’s, oma’s en de oppas mee-
dansen. 
Kaarten voor (de afzonderlij-
ke voorstellingen en workshops 
op) het Peuterfestival zijn onli-
ne te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-

broek, 023-5386528.

Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf 11.30 
terecht in restaurant. Men kan 
kiezen uit diverse hoofdge-
rechten. Een driegangen diner 
is verkrijgbaar vanaf 7 euro. Uw 
maaltijdkeuze kan men door-
geven tot circa 12.45 uur. Voor-
af reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag: 13 febru-
ari: groentesoep, boerenkool-
stamppot en toetje van de chef. 
Kosten 6,50. Aanvang 12.30 
uur. Reserveren maandag 9 fe-
bruari tussen 11-12 uur.
Er is nog plek bij bloem-
schikken. Op de donderdag-
ochtend ( één maal in de 14 
dagen). (Materiaal)kosten in 
overleg met docent. Voor aan-
melden en ifo kuan men het 
wijkcentrum bellen.
Optreden koor FF Anders, 
zondag 15 februari om 14.30 
uur. Kaarten à 3,50 euro zijn 
verkrijgbaar aan het buffet.
Hofstede Thuisbioscoop vrij-
dag 13 februari. De fi lm ‘De 
100-jarige man die uit het raam 
kom en verdween’. Kaartjes 
à 2,50 euro zijn aan het buf-
fet ververkrijgbaar (incl. kof-
fi e/thee en een hapje. Aanvang 
19.30 uur.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 

06-17044490

Dagtocht naar de Passiespe-
len 2015 in Tegelen. Zij willen 
de voorstelling op 26 juli gaan 
bezoeken. Kosten ongeveer 85 
euro, incl. bus, koffi e met ge-
bak, lunch, entree theater en 
3-gangen diner. I.v.m. bestellen 
van kaart graag contact op ne-
men met Mw. De Vries-Ooms, 
023-5384997.
Iedere dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur wordt er een kleding-
beurs georganiseerd. Ook in-
breng van kleding is mogelijk. 
Voor meer informatie: Mw. De 
Vries-Ooms, tel. 023-5384997 
06-17044490.

Gebouw Waterstaete, Dok-
weg 27a IJmuiden.

Ouderenadviseurs: maan-
dag- t/m vrijdagochtend van 
09.00 – 13.00 uur en van 13.30 
tot 17.00 uur. Tel. 088-8876900.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur op afspraak. Tel. 088-
8876900.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor 
kan men bellen of langskomen 
om een afspraak te maken. Tel. 
088-8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Prachtig winterweer
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NIEUWS van de voetbalvelden

Van Poeteren naar VSV
Velserbroek - Voetbalvereni-
ging VSV heeft Remco van Poe-
teren aangesteld als hoofdtrai-
ner van het eerste team. Hij volgt 
volgend seizoen  Jethro Abram 
op.
De Haarlemmer heeft de de Aca-
demie voor Lichamelijke Opvoe-
ding gedaan en is vakdocent LO 
van zijn beroep, waarnaast hij 
ook nog topsportcoördinator en 

talentbegeleider is. Op dit mo-
ment is Van Poeteren al 20 jaar 
docent TC3 bij de KNVB.
In zijn lange carrière als trainer 
heeft hij onder andere DSC74, 
DIO, VEW, HFC Kennemerland, 
Stormvogels zondag en SV Hil-
legom getraind. Voorzitter Eric 
Lucke: ,,Remco van Poeteren is 
in het bezit van TC1 en daarmee 
klaar voor onze ambities om eer-

ste klasseclub te worden. Met 
onze huidige koppositie en pe-
riodetitel in de 2e klasse A lig-
gen we op koers. Het aantrek-
ken van Van Poeteren past bij 
onze visie op het inpassen van 
jeugdspelers uit onze jeugdop-
leiding.” Ruim 50 jaar na mede-
oprichting van profclub SC Tel-
star is VSV bijna terug op het ni-
veau van 1963.

Stormvogels maakt 
opnieuw veel indruk
IJmuiden - In IJsselstein heeft 
Stormvogels tegen het op de 
vierde laats staande VVIJ op-
nieuw veel indruk gemaakt. In 
een wedstrijd met twee gezich-
ten - de eerste helft was VVIJ 
de bovenliggende partij, in het 
tweede gedeelte was Stormvo-
gels dat - werden de punten 
keurig netjes gedeeld: 2-2.
Na twee wedstrijden op rij ge-
wonnen te hebben, leek het te-
gen VVIJ de eerste helft er op, 
dat Stormvogels nu met lege 
handen naar huis zou gaan. 
VVIJ, met een snelle driemans-
voorhoede, dicteerde zo goed 
als de eerste helft het spel en 
creëerde zich vele kansen. 
Maar pas in de dertigste mi-
nuut kwam de openingstref-
fer op het scorebord door de 
snelle rechterspits Mohammed 
Bouabgha: 1-0.
Na deze treffer kregen de 
IJmuidenaren meer vat op het 
duel en had Bastiaan Scholten 
geen geluk met zijn schot, dat 
op de kruising belandde. Na 
de thee waren de rollen dui-
delijk omgedraaid en na een 
paar kansen gemist te heb-
ben, kwam het team van Dick-
Jan Ente op gelijke hoogte met 

VVIJ. Na een goede actie ge-
volgd door een lage assist van 
Erik Homan kwam Patrick Krop 
voor zijn man en uit een onmo-
gelijke hoek wist hij tot scoren 
te komen: 1-1.
Stormvogels bleef daarna de 
aanval  opzoeken, maar omdat 
halverwege de tweede helft de 
IJmuidense verdediging te veel 
ruimte weggaf, kon Kevin van 
Baarle hiervan profiteren: 2-1.
Trainer Ente wisselde hierna een 
verdediger voor een aanvaller 
en schoof centrumverdediger 
Lionel Grootfaam meer naar vo-
ren. Met succes, want drie mi-
nuten voor tijd gaf hij een voor-
zet die in het doel belandde: 
2-2. Opnieuw een goed resul-
taat voor Stormvogels!
Zondag 8 februari volgt de vol-
gende uitdaging, want dan 
komt DEM, dat op de vijfde 
plaats staat, naar sportpark 
Zeewijk. Nu reeds staat vast, 
dat dit een spannende IJmond-
derby zal worden.
Stormvogels zaterdag zag haar 
uitwedstrijd tegen Bloemen-
daal afgelast worden. Zaterdag 
7 februari is RCH de tegen-
stander op Zeewijk.

Plannen voor 
Het Terras

Driehuis - De bouw en afwer-
king van het nieuwe Terras zit 
in een eindfase. Over niet al te 
lange tijd kunnen bewoners 
gebruik gaan maken van dit 
nieuwe gebouw. 
Omdat dit pand meer ruimte 
heeft zijn er ook mogelijkhe-
den voor nieuwe initiatieven. 
Om in te spelen en aan te slui-
ten op de behoeftes die er zijn 
is het belangrijk dat bewoners 
uit de wijk meedenken en wer-
ken aan een nieuw aanbod. 
Hiervoor is een brainstorm-
sessies georganiseerd op don-
derdagavond 19 februari  van 
19.30 tot 21.00 uur. Locatie: 
dorpshuis Het Terras, Sant-
poortse Dreef 1, Santpoort-
Noord. Stichting Welzijn Vel-
sen ondersteunt dit initiatief en 
Janneke Cluistra (welzijnswer-
ker) zal namens de organisatie 
aanwezig zijn. Graag van tevo-
ren aanmelden. Jannekecluist-
ra@welzijnvelsen.nl of tel.: 06-
83231254.
Vorige week stond foutief in 
deze krant dat de activiteiten 
in dorpshuis Het Terras worden 
georganiseerd door Welschap 
Beverwijk. Uiteraard worden 
alle activiteiten zoals gewoon-
lijk door Stichting Welzijn Vel-
sen georganiseerd. 

Ludieke Facebook-actie 
over tracékeuze HOV

Velsen - De samenwerken-
de belangengroepen uit Vel-
sen die het niet eens zijn met 
de tracékeuze van het voorge-
nomen HOV, hebben een lu-
dieke en positieve Facebook-
actie bedacht. Dit melden zij in 
een huis-aan-huis flyer die zij 
bij enkele duizenden Velsena-
ren in de brievenbus hebben 
gedaan.
De belangengroepen zijn voor 
goed openbaar vervoer, maar 
tegen de tracékeuze. Zij heb-
ben de rechter van de Raad 
van State verzocht zich over 
het tracé bestemmingsplan te 
buigen. 
De uitspraak zal naar verwach-
ting rond augustus 2015 zijn. 
De aanleg is voor hen dan ook 
geen voldongen feit. Om in de 
tussentijd de publieke opinie 
te peilen heeft de groep een 
actie bedacht. Inwoners kun-
nen op de pagina facebook.
com/70MiljoenVoorVelsen op 
originele wijze laten zien wat 
zij liever met dat geld zouden 
doen. Mensen die niet op Fa-
cebook actief zijn kunnen via 
een e-mailadres reageren. In-
structies daarvoor staan op de 
site www.stopvelsenhov.nl. De 
groepen spreken namens dui-

zenden inwoners die het nut en 
de noodzaak van het HOV tra-
cé absoluut niet zien en de 70 
miljoen geldverkwisting vinden 
in deze tijd. Zij hopen met de-
ze actie de politiek, B&W en de 
provincie in te laten zien welke 
goede ideeën en wensen er bij 
de bevolking van Velsen leven 
en het tij te keren.
Het tweede wat de actiegroe-
pen steekt is dat de gemeente 
tot twee keer toe een referen-
dum heeft tegengehouden. De 
eerste keer was het argument 
van de gemeente dat het indie-
nen te laat was. Bij de tweede 
aanvraag is deze niet-ontvan-
kelijk verklaard nadat de ge-
meente plotseling de spelre-
gels veranderde. De tweede 
aanvraag voldeed aan alle ei-
sen. 
De uitslag van een hoorzitting 
die een ‘onafhankelijke‘ com-
missie heeft gehouden is tegen 
de belofte in nog steeds niet bij 
de actiegroepen bekend. De-
tail: de onafhankelijke commis-
sie wordt voor haar uitspraak 
geadviseerd door een juridisch 
medewerker van de gemeente 
die als secretaris is benoemd 
voor deze commissie. De sla-
ger keurt zijn eigen vlees?

Schildergroep De Veste 
exposeert in Zorgvrij
Velsen-Zuid - Tot en met eind 
maart is op een deel van de bo-
vengalerij in Informatieboerde-
rij Zorgvrij werk te zien van cur-
sisten van Schildergroep De Ves-
te uit Velserbroek. Het thema van 
deze expositie is ‘Doorkijkjes en 
boerderijen’. 
Het thema leverde een verrassen-
de collectie werk op van een bij-
zondere kwaliteit. Docenten Jo-
han van Holland en Sonja Bakker 
begeleidden de cursisten tijdens 

de lessen met ‘tips & tricks’ zodat 
zowel beginners als gevorderden 
een kunstwerk afleverden dat ze-
ker rijp was voor expositie.
De expositie in Zorgvrij is tijdens 
openingstijden vrijblijvend te be-
zoeken. Zorgvrij is in de maand 
februari gesloten op maandag en 
dinsdag. In maar is de boerderij 
op maandag gesloten. Bij de ex-
positie is een lijst met werken in 
te zien. Een aantal werken is ook 
te koop.
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Velsen - Precies vijftig jaar na 
de première in 1965 komt de 
meest succesvolle musical van 
Annie M.G. Schmidt en Har-
ry Bannink eindelijk terug in de 
Nederlandse theaters. ‘Heerlijk 
duurt het langst’ is op zaterdag 7 
(20.15 uur) en zondag 8 februa-
ri (14.30 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen te zien met een bij-
zondere cast: musicalster Lone 
van Roosendaal (o.a. ‘Aspects of 
Love’, ‘Zorro’ en ‘Mamma Mia!’) 
als Marian en acteur Chris Ta-
tes (o.a. ‘Rozengeur en Wod-
ka Lime’, ‘Haar naam was Sarah’, 
‘Dirty Dancing’) als haar man Ido. 
‘Heerlijk duurt het langst’ heeft 
humor, nostalgie en prachtige 
liedjes als ingrediënten voor een 
heerlijk muzikaal verhaal over de 
dagelijkse beslommeringen van 
dit echtpaar en hun dochter Pin-
kie (Nikki van Ostaijen). Alfred 
van den Heuvel (‘Kinderen geen 
bezwaar’) speelt De Kruidenier. 
Vóór het schrijven van ‘Heerlijk 
duurt het langst’ hadden schrijf-
ster Annie M.G. Schmidt en com-
ponist Harry Bannink nog nooit 
een musical gezien, laat staan 
zelf geschreven. Het verhaal is 
van alle tijden: relatieproblemen 
in het huwelijk van Ido en Mari-
an. Hij gaat vreemd met zijn se-
cretaresse. Zij zet hem het huis 
uit en zoekt haar heil bij buurman 
Ton (Dick Cohen). Prijs: vanaf 39 
euro. Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

‘Heerlijk duurt 
het langst’

in schouwburg

Regio - Noord-Hollanders kun-
nen bij de Provinciale Statenver-
kiezingen op 18 maart kiezen uit 
vijftien politieke partijen. Tijdens 
de start van de verkiezingscam-
pagne, maandag 2 februari 2015, 
waren alle lijsttrekkers aanwe-
zig en vulden zij de Stemwijzer 
in. Elf van de deelnemende par-
tijen zijn nu ook al vertegenwoor-
digd in Provinciale Staten: VVD, 
PvdA, PVV, D66, SP, CDA, Groen-
Links, Partij voor de Dieren, Oude-
renpartij NH, 50PlUS en Christe-
nunie/SGP. Nieuwe partijen zijn 
Vrouwen Partij, Hart voor Holland, 
Multicultureel Plus Partij en Pira-
tenpartij. Op de projectsite Sta-
tenverkiezingen staat uitgebreide 
informatie over de verkiezingen 
en de deelnemende partijen. Zwe-
vende kiezers kunnen hier ook te-
recht voor de Stemwijzer. De ver-
kiezingen voor de Provinciale Sta-
ten vinden plaats op 18 maart 
2015. Alle Noord-Hollanders van 
18 jaar en ouder mogen dan naar 
de stembus. Zij stemmen daarmee 
ook indirect voor de Eerste Kamer, 
want de Statenleden kiezen op 26 
mei 2015 de nieuwe leden van de 
Eerste Kamer. 

Staten-
verkiezing op 

18 maart

Peuterspeelzaal Humpie 
Dumpie naar de Ring

IJmuiden - De nieuwbouw van De 
Ring in Zee- en Duinwijk vordert 
al aardig. Sporthal Zeewijk, basis-
school De Zandloper en peuter-
speelzaal Humpie Dumpie krijgen 
in De Ring een fantastische nieu-
we locatie. Na de oplevering en 
de sloop van de huidige sporthal 
zal de speelzaal verhuizen, waar-

schijnlijk rond de zomer. De basis-
school en de speelzaal zullen de 
samenwerking, die nu al goed is, 
in het nieuwe gebouw nog gaan 
versterken. Leidsters, ouders en 
kinderen kijken er naar uit om sa-
men naar hun nieuwe speelzaal te 
verhuizen! Meer weten? Bel 0255-
548548 (vraag naar Loek Timmer)

Finale Hofstede biljarttoernooi
Watertoren wint beker
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen za-
terdag de fi nales van het vijftien-
de Hofstede biljarttoernooi ge-
speeld. 
Als winnaar van het toernooi 
kwam het team van de Waterto-
ren uit de bus. In een enerveren-
de fi nale versloegen zij de spe-
lers van Hofstede A met een mi-
niem verschil (81 tegen 80) Een 
trotse Ruud van Hoof mocht voor 
zijn team de fel begeerde wissel-
beker in ontvangst nemen. 
Tot beste speler van het toernooi 
werd Gauke Hogendorp van de 
Dukdalf uitgeroepen. Hij bleef 
daarmee Jan Mandje van de Wa-
tertoren en Jan Spaan van Hee-
renduinen in de puntentelling 
net voor. Gauke kwam hierdoor 
in het bezit van de in 2013 nieuw 
geïntroduceerde Johan Helder 
trofee. Gezien het door hem ver-
toonde spel een prestatie van 

formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het kijken waard. 
Hier bleek de Dukdalf duide-
lijk een paar maten te groot voor 
de Heerenduinen en won met 87 
om 71.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds ver-
broedert was wederom duide-
lijk te merken. De belangstelling 
in het wijksteunpunt tijdens de 
wedstrijden was overweldigend 
en hoe verbeten er tijdens het 
toernooi ook voor de partijwinst 
werd gestreden…. na af-loop 
was er ruimschoots gelegen-
heid om onder het genot van een 
hapje en een drankje de onder-
linge contacten verder te verste-
vigen. Al met al reden voor het 
bestuur om volgend jaar weer 
een Hofstede biljarttoernooi te 
organiseren.

Volle bak bij open dag 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Dankzij de open dag van 
Stadsschouwburg Velsen, zon-
dagmiddag, is dit 75-jarige thea-
ter weer een stapje dichterbij ge-
komen bij haar ambitie alle Velse-
naren een keer de drempel over te 
krijgen. Zondagmiddag bezochten 
meer dan 1.000 mensen de kleur-
rijke open dag.
Er was dan ook heel wat te bele-
ven, zowel in de theaterzaal als in 
de foyer. Lokaal talent schitterde 
op de bühne met muziek en dans. 
Dat Velsen beschikt over veel cul-
turele en muzikale organisaties is 
dan ook heel handig op zo’n open 
dag. Op het podium kwamen on-
der meer voorbij Plug-In, Dans-
groep Oyama, musicalverenigin-
gen Unidos en De Jonge Stem. 
En ook kon men nog een keer ge-
nieten van een deel van de jubi-
leummusical Het Meisje van Vel-
sen, dat ter ere van het 75-jarig 
bestaan van het theater werd ge-
produceerd.
Een première was er ook, want 

het gelegenheidsorkest dat voor 
deze musical was samengesteld 
bleek zo goed te werken dat is be-
sloten tot een vaste orkestgroep 
te komen. Zij kozen de naam Or-
kest Rex en begeleidden op deze 
première musicalgroep De Jonge 
Stem in de aanloop naar hun mu-
sical The Wizz.
Ook schouwburgdirecteur Ja-
cob Bron schitterde, op zijn ge-
heel eigen wijze, op het podi-
um. Dat hij hart heeft voor thea-
ter demonstreert hij met elk afge-
wogen en humoristisch woord dat 
hij spreekt. Met zijn optreden weet 
hij keer op keer bezoekers te amu-
seren en te interesseren voor nog 
meer theater, in alle kunstvormen.
Vanwege het 75-jarig jubileum 
geeft Stadsschouwburg Velsen 
deze maand tweede kaartjes gra-
tis weg, maar alleen aan Velsena-
ren. Kijk voor meer informatie op 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
Op de foto Dance Works Velsen 
met een stukje uit Doris.

IJmuiden - Op zaterdag 14 fe-
bruari zal Thalia Theater aan de 
Breesaapstraat 52 in het teken 
staan van Valentijnsdag.
Op deze speciale dag kun je je 
geliefde uitnodigen voor een Va-
lentijnsdiner waarbij tussen de 
gangen door de romantische 
fi lm ‘Endless Love’ wordt ver-
toond vol passie, hartstocht en 
humor in het oudste fi lmtheater 
van IJmuiden.
Het verhaal gaat over twee jon-
ge geliefden, David en Jade. 
Echter, hun passie voor elkaar is 
voor de ouders van Jade te hef-
tig en haar vader verbiedt David 
nog langer met haar om te gaan. 
Uit wanhoop om Jade weer te 
mogen zien beraamt David een 
plan dat ernstige consequenties 
heeft. 
Genieten dus van het met lief-
de bereide drie gangendiner en 
de fi lm waar de romantiek vanaf 
spat samen met  je eigen Valen-
tijn in  Thalia. 
Toegang: 42,50 euro (spran-

kelend aperitief, fi lm, driegan-
gen Valentijnsdiner). Zaal open: 
19.00 uur, aanvang fi lmdiner: 
19.30 uur. Voor meer info: tel. 
0255-514217. Zie ook www.tha-
liatheater.nl.
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Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Expositie Ans Doorten 
bij Bartje Bloemendaal
Regio - De gehele maand fe-
bruari is het werk van de Sant-
poortse Ans Doorten te bezich-
tigen bij Bartje Bloemendaal aan 
de Brederodelaan 80 in Bloe-
mendaal.
Ans Doorten is al van jongs af 
aan met verf in de weer. In 1980 
behaalde zij haar diploma voor 
Textiele Werkvormen en in 1987 
rondde Ans de opleiding tot te-
ken- en schilderdocent af. Daar-
na heeft zij 25 jaar met veel ple-
zier tekenlessen aan volwasse-
nen en kinderen gegeven.
Ans Doorten werkt met acryl-
verf op doek en gebruikt daar-
bij vaak andere materialen zoals 
krijt, houtskool, gips en papier.  

Haar inspiratie haalt zij uit land-
schappen, mensen, dieren, bloe-
men en teksten. Intuïtief zet zij 
grote transparante kleurvlakken 
op en schept daarin vervolgens 
chaos met lijnen en kleinere vor-
men. Die gaat zij daarna weer 
‘saneren’ om rust, gelaagdheid 
en ruimte in het werk te krijgen.
Jaarlijks doet Ans mee met de 
Kunstlijn Haarlem en daarnaast 
is ze lid van de kunstkring FIO-
RE in Bloemendaal waarmee zij 
regelmatig exposeert. 
Bartje Bloemendaal is dagelijks 
geopend vanaf 10.00 uur. De ex-
positie kan vrijblijvend worden 
bezichtigd. 
Zie ook www.ansdoorten.nl.

Camerata Orkest speelt 
in Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Een van de 
pronkjuwelen van muziekschool 
Jaap Prinsen in Bloemendaal is 
het orkest Camerata. Dit orkest is 
een kamerorkest voor gevorderde 
leerlingen in de leeftijd van 12 tot 
19 jaar.
Camerata zal ook dit jaar weer in 
de Dorpskerk spelen onder lei-
ding van Annelies Smit. Zij is de 
enthousiaste dirigente van dit or-
kest. Met haar bijzondere initiatie-
ven maakt ze klassieke orkestmu-
ziek toegankelijk voor een breed 
publiek. Om die reden ontving 
Annelies de ‘Olifant’, de Haarlem-
se cultuurprijs. Annelies Smit is 
dirigente van verschillende jeugd-
orkesten, het Haarlems amateur-
orkest en een oratoriumkoor. Ze 
is ook initiatiefneemster en diri-

gente van Teenson-tour, een reis-
orkest dat ieder jaar naar een an-
dere stad gaat zoals Londen, Bar-
celona, Venetië en Parijs. Dit jaar 
gaat Teensontour naar Berlijn.
Op vrijdagavond 13 februari wor-
den werken van Handel, Haydn, 
Beethoven, Tschaikovsky, en 
Moussorgsky gespeeld. Bijzonder 
is dat één orkestlid de solist is bij 
een deel uit het eerste pianocon-
cert van Beethoven. 
Het Concert vindt plaats In de 
Dorpskerk, Burgemeester En-
schedelaan 67 in Santpoort-
Noord en wordt georganiseerd in 
samenwerking met Stichting Cul-
tuur in de Dorpskerk. Datum: vrij-
dagavond 13 februari. Tijd: 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur. Toegang 
6 euro, kinderen 4 euro.

Giel Beelen leest voor 
bij Partou kinderopvang

Santpoort-Noord - Woens-
dag 21 januari zijn de Nationa-
le Voorleesdagen van start ge-
gaan. Bij Partou kinderopvang 
aan de Frans Netscherlaan wa-
ren het drukke dagen.
De kinderen werden elke dag 
voorgelezen uit het boekje Boer 
Boris die naar zee gaat. Er zijn 
vaders en moeder langs ge-
komen om te lezen, maar ook 
opa’s en oma’s kwamen voorle-
zen. Ook zijn de kinderen druk 
bezig geweest met knutselen 

met  het thema boerderij. Zo 
hebben ze ook een mooie muts 
gemaakt. Deze muts mochten 
ze op zetten toen Giel Beelen 
(3FM) kwam voorlezen. Vol en-
thousiasme heeft Giel het ver-
haal gelezen van Boer Boris. De 
kinderen luisterden aandach-
tig naar het verhaal en deel-
den het enthousiasme dat Giel 
uitstraalde. De kinderen en pe-
dagogisch medewerkers kijken 
terug op gezellige voorleesda-
gen.

Santpoort-Noord - Maandag 
9 februari is er weer een club-
avond van Postzegelvereniging 
Santpoort met een veiling. Voor-
afgaand aan de veiling kan men 
de kavels bekijken. De zaal is 
vanaf 19.00 uur open. De postze-
gelavond wordt gehouden in Het 
Terras, Stationsgebouw Sant-
poort aan de Santpoortse Dreef. 
Meer weten? Bel 023-5382274 
(na 18.00 uur). 

Postzegels

Open podium bij Soli
Santpoort-Noord - Op 31 ja-
nuari organiseerde Muziekver-
eniging Soli een open podium. 
Alle leden waren uitgenodigd 
om als solist of als ensemble op 
te treden en dit leverde aparte 
combinaties op.
Leden van Soli, van jong tot oud, 
beginnend en gevorderd, en 
een enkele gastspeler traden 
op. Het aanbod was daardoor 
zeer gevarieerd. Van contra-
bas tot trombone, van accorde-
on tot blaaskwintet.  Van “Take 
five” van Paul Desmond, tot het 
hoornconcert van Mozart op de 
bugel. 
De muzikanten van de Startklas 
Volwassenen zijn afgelopen jaar 
doorgestroomd naar het Op-
leidingsorkest en ook zij tra-

den op. Geplaagd door de zenu-
wen werd ‘When I am 64’ van de 
Beatles uitgevoerd. Dit najaar is 
er een nieuwe Startklas Volwas-
senen gestart en wie weet staan 
zij de volgende editie op het po-
dium?
Het Open Podium bij Soli op 31 
januari was zo’n leuke avond, 
dat ter plekke besloten is om de 
laatste avond van januari voort-
aan een solistenavond te hou-
den. Zowel bezoekers als muzi-
kanten genoten van deze muzi-
kale, gezellige avond.  
Ook interesse om een muziek-
instrument te bespelen? Mu-
ziekvereniging Soli biedt oplei-
dingen voor zowel jeugd als vol-
wassenen. Kijk op www.soli.nl 
voor meer informatie.

Velserbroek - Gospelkoor Get 
Together Again uit IJmuiden 
timmert al bijna 15 jaar aan de 
weg en brengt met veel enthou-
siasme swingende gospels. Het 
repertoire is veelzijdig. Naast 
traditionele Afrikaanse gospels 
wordt ook het modernere werk 
van bijvoorbeeld The Jacksons 
of Céline Dion niet geschuwd. 
De nieuwe dirigent Lorenzo Pa-
polo houdt er de vaart goed in 
en met zijn ruime ervaring voegt 
hij een nieuwe dimensie toe aan 
het koor. Het gevolg van de-
ze kwaliteitsimpuls is  dat het 
koor druk op zoek is naar ver-
sterking, met name bassen zijn 
van harte welkom om de sound 
te versterken maar ook de an-
dere stemsoorten zijn van har-
te welkom. Het  koor repeteert 
elke donderdagavond van 20.15 
tot 22.15 uur in het Kruispunt, 
Zonbastion 3 te Velserbroek. 
Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij de secretaris via he-
lenakoster@hotmail.com of be-
zoek onze website, www.gos-
pelkoorgta.nl.

Swingend koor 
zoekt leden

Velserbroek - Historische Kring 
Velsen organiseert op maan-
dag 9 maart een lezing over per-
soonsbewijzen en stamkaarten. 
De lezing wordt verzorgd door 
John Rutte, verzamelaar van ma-
teriaal uit de Tweede Wereldoor-
log. Zijn verzameling kent een 
grote diversiteit, van documenten 
tot speldjes en van gebruiksvoor-
werpen tot memorabilia. Hij heeft 
ook veel persoonsbewijzen, dis-
tributiestamkaarten en voedsel-
bonnen verzameld uit de Twee-
de Wereldoorlog. Op deze docu-
menten staan verscheidene aan-
duidingen. Maar wat betekenen 
nu al die letters, cijfers en zegels 
op deze documenten en wat is de 
relatie tussen deze documenten? 
De lezing vindt plaats in Wijkcen-
trum De Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227. Aanvang 20.00 uur 
(zaal open 19.30 uur). Toegang 
voor HKV leden is gratis, overi-
ge bezoekers betalen 2,50 euro.

Lezing 
Historishe 

Kring Velsen
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Telstar horeca timmert aan de weg 

Meer dan voetbal
Telstar is meer dan voetbal. 
Telstar Horeca biedt onge-
kende faciliteiten als evene-
mentenlocatie. Het Telstar 
stadion biedt moderne zalen 
met uitzicht op het voetbal-
veld en een gezellige en ont-
spannen sfeer.

,,Wat een ontspannen plek voor 
een training”, gaf een cursist 
ons als compliment. Maar dat 
is het ook. En dan gaat het niet 
over een voetbaltraining. Telstar 
is meer dan voetbal.Telstar biedt 
naast voetbal ook ongekende 
faciliteiten als evenementenlo-
catie. Het Telstar stadion biedt 
moderne zalen met uitzicht op 
het voetbalveld en een gezel-
lige en ontspannen sfeer. Of u 
nu een training geeft, een net-
werkborrel houdt, een vergade-
ring of een knalfeest geeft, hier 
kunt u terecht voor alle evene-
menten. Telstar Horeca is on-
derdeel van voetbalclub Telstar 
1963 N.V. in Velsen Zuid. Telstar 
Horeca biedt u een unieke loca-

tie voor een ontbijtbuffet, lunch, 
diner of een borrel. Alles is mo-
gelijk! De medewerkers van Tel-
star Horeca hebben 1 gemeen-
schappelijk doel: een optimale 
beleving voor de gast creëren. 
Onze gasten moeten zich hier 
thuis voelen; wij creëren een 
optimale beleving van openheid 
en ontspanning. Wij staan altijd 
voor u klaar en ook als wij niet 
aan uw wens kunnen voldoen, 
zoeken wij naar een passend al-
ternatief. Dat is samen werken 
om uw doel te bereiken.

Telstar is meer dan voetbal. Tel-
star Horeca biedt ongekende 
faciliteiten als evenementenlo-
catie. Het Telstar stadion biedt 
moderne zalen met uitzicht op 
het voetbalveld en een gezelli-
ge en ontspannen sfeer. Of u nu 
een training geeft of een verga-
dering houdt, een netwerkbor-
rel organiseert of een condole-
ance, een knalfeest geeft of uw 
verjaardag viert, hier kunt u te-
recht voor alle evenementen. 
De medewerkers van Telstar 
Horeca hebben 1 gemeen-
schappelijk doel: een optimale 
beleving voor de gast creëren. 
Onze gasten moeten zich hier 
thuis voelen; wij creëren een 
optimale beleving van openheid 
en ontspanning. Wij staan altijd 
voor u klaar en ook als wij niet 
aan uw wens kunnen voldoen, 
zoeken wij naar een passend al-
ternatief. Dat is samen werken 
om uw doel te bereiken.
Meer weten? Bel met Vanessa 
Heilig, telefoon 0255-546920 of 
mail naar horeca@sctelstar.nl.

De Aanvoerders 
maandag bij Telstar
Velsen-Zuid - Op maandag-
avond 9 februari organise-
ren Telstar en Telstar Thuis in 
de Wijk in nauwe samenwer-
king met De Aanvoerders een 
Aanvoerdersraad. Dit is een 
inspirerende sessie, waar-
bij voetballiefhebbers met el-
kaar in gesprek gaan over het 
thema sportiviteit en respect 
en de rol die spelers, ouders, 
trainers en scheidsrechters 
hierbij spelen. Aansluitend 
kijken de deelnemers geza-
menlijk naar de wedstrijd Tel-
star-Fortuna Sittard.

De Aanvoerders is een initia-
tief van Ruud Gullit, samen met 
Aron Winter, Ben Wijnstekers en 
Arthur Numan. Twee jaar gele-
den riep hij alle voetballiefheb-
bers op om hun verantwoorde-
lijkheid te nemen. Zo ontstond 
een verbond van prof- en ama-
teurvoetballers die staan voor de 
kracht en schoonheid van het 
voetbal. 
Op dit moment zijn er al ruim 
20.000 voetballiefhebbers bij de 
Aanvoerders aangesloten. Met 
de organisatie van verschillen-
de initiatieven door het hele land 
stimuleren zij dat voetballers 

hun verantwoordelijkheid ne-
men. De positieve beleving van 
de sport staat hierbij centraal. 
Iedereen kan een aanvoerder 
zijn, het gaat erom dat je je ver-
antwoordelijkheid neemt!
Aan het eind van een sessie van 
de Aanvoerders gaan je naar 
huis met nieuwe inspiratie om 
sportiviteit en respect binnen de 
vereniging naar een hoger ni-
veau te tillen. Wil jij samen met 
een introducé de sessie op 9 fe-
bruari (aanvang 18 uur) bijwo-
nen en aansluitend de wedstrijd 
Telstar-Fortuna Sittard zien? 
Stuur dan een e-mail naar in-
fo@deaanvoerders.nl en geef 
daarbij antwoord op de volgen-
de vragen: Hoe oud ben je?; Zit 
je op voetbal? En zo ja, bij wel-
ke club?; Ben je aanvoerder van 
je team of vervul je een andere 
functie?; Wie neem je mee naar 
deze bijeenkomst?
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar, dus reageer snel. 
Overigens hoef je niet echt een 
aanvoerder te zijn van je team 
om de sessie bij te wonen. Het 
gaat erom dat je je verantwoor-
delijkheid wilt nemen, dan ben 
je in de ogen van de initiatiefne-
mers een Aanvoerder!

‘Vrijwilligers Telstar zijn goud waard’
Velsen-Zuid - Vrijwilligers vor-
men het hart van Telstar. Of ze nu 
lijnen trekken, gras maaien, ach-
ter de bar werken, kaartjes con-
troleren, in het bestuur zitten of 
de administratie doen. 
,,Onze vrijwilligers zijn goud 
waard’’, aldus Pieter de Waard, al-
gemeen directeur van Telstar. ,,Je 
ziet ze in alle geledingen van on-
ze club. En allemaal hebben ze 
hart voor Telstar. Zonder vrijwil-
ligers zouden we tonnen kwijt 
zijn aan salarissen voor betaalde 
krachten en zou onze club er heel 
anders uitzien.’’
Telstar had vrijwilligster Lies Vel-
zel opgegeven voor de verkiezing 
IJmonder van het Jaar, maar he-

laas eindigde zij net niet in de fi-
nale. En dat terwijl Lies niet al-
leen bij Telstar, maar ook bij an-
dere organisaties vrijwilligers-
werk doet. 
Voor Telstar is het daarom een 
goed moment om dan maar op 
deze wijze alle goedlachse en 
hardwerkende vrijwilligers een 
dikke duim te geven en ze te 
vertellen dat ze onmisbaar zijn. 
Dankzij de uren die zij regelma-
tig hardwerkend bij Telstar door-
brengen is het mogelijk dat de 
voetballers zich kunnen richten 
op hun belangrijkste taak: punten 
pakken en zorgen dat het publiek 
kan genieten van alle luxe van 
een prachtig verzorgd stadion. 
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Lezing over sport-
voeding bij AV Suomi

Santpoort-Noord - Dinsdag 10 
februari houdt atletiekvereniging 
Suomi een lezing over sportvoe-
ding. Tijdens deze lezing legt 
sport-diëtiste Shanaz Imambaks 
uit wat voeding betekent voor 
het sporten, inspanning en hoe 
te komen tot een optimale mix 
tussen voeding en sport.
Daarnaast wordt een aantal be-
langrijke onderwerpen behan-
deld zoals voeding en vocht voor, 
tijdens en na de inspanning, 
maar ook voeding in het alge-
meen. Ook is er de mogelijkheid 
om een persoonlijk uitgewerkt 

advies te krijgen. Hiervoor wordt 
in overleg met de sport-diëtiste 
een afspraak ingepland.
De lezing start dinsdag 10 febru-
ari om 20.30 uur en eindigt rond 
21.15 uur. Deelname bedraagt 5 
euro per persoon voor AV Suo-
mi-leden. Niet leden betalen 7,50 
euro. 
De opbrengsten komen in z’n 
geheel ten goede aan het nieu-
we clubgebouw, dat hoogno-
dig moet worden opgeknapt en 
waarvoor al verschillende acties 
lopen. Aanmelden via Bob_suo-
mi@hotmail.com.

Velsen-Zuid - Vanaf donderdag 5 
februari is de nieuwe tentoonstel-
ling ‘Contrasten’ te zien op Buiten-
plaats Beeckestijn. Acht leden van 
Kunstkring Fiore uit Bloemendaal 
hebben speciaal voor deze exposi-
tie ieder een kunstenaar uitgeno-
digd waarvan het werk een con-
trast vormt met dat van henzelf. 
Deze zestien kunstenaars stel-
len in paren hun werk tentoon in 
de verschillende stijlkamers van 
Beeckestijn. De historie van het 
hoofdhuis vormt bovendien een 
prachtig contrast met het moder-
ne werk.  
De contrasten, in verschillen-
de thema’s, komen naar voren in 
onder andere installaties, schil-
derijen, tekeningen, foto’s, sculp-
turen en sieraden. Zoals bijvoor-
beeld een dialoog tussen het ab-
stract geometrische werk van Ton-
neke Sengers en het lyrisch poëti-

sche van Floor de Bruyn Kops. Of 
de diverse dimensies in de werken 
van Eric van Straaten en Mariette 
van Haastrecht, waarin realisme 
en abstractie prominent naar vo-
ren komen. Ook spelen verleden, 
heden en toekomst een rol door 
het gebruik van traditionele en he-
dendaagse technieken.
Deelnemende kunstenaars: Co-
ra Verhoog, Corrie Swaak, Eric van 
Straaten, Floor de Bruyn Kops, In-
eke van Eden, Marleen van den 
Bergh, Merel van Beukering, Inge 
Behling, Maria Hooykaas, Mariëtte 
van Haastrecht, Marion van Har-
reveld, Mieke Mostermans, Nelke 
Masseus, Stella de Kort, Tonneke 
Sengers, Victorine Loomans. 
Openingstijden: donderdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Entree: 4 euro, kinderen tot 12 
jaar gratis toegang. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Natuurpad lopen tijdens 
warme truiendag

Driehuis - Vrijdag 6 februa-
ri wordt in heel Nederland de 
warme truiendag georganiseerd. 
De warme truiendag vindt altijd 
in februari plaats omdat in deze 
maand (nu 10 jaar geleden!) het 
Kyoto verdrag in werking trad. 
De bedoeling van het Kyoto ver-
drag is om de uitstoot van broei-
kasgassen, die leiden tot klimaat-
verandering, wereldwijd te ver-
minderen. 
De warme truiendag herinnert 
iedereen aan de afspraken van 

het verdrag. Op warme truiendag 
vragen de deelnemers aandacht 
voor energiebesparing.
Het Pieter Vermeulen Museum 
nodigt in het kader van de war-
me truiendag twee schoolgroe-
pen uit om gratis een natuurpad 
te lopen. De groepen kunnen dan 
kennis over de natuur in de eigen 
omgeving vergroten terwijl in de 
lokalen de verwarming zal wor-
den uitgedraaid.
Het Museum is van mening dat 
buiten leren heel belangrijk en 
vooral leuk is en heeft een na-
tuurpad in het nabij gelegen 
park Schoonenberg uitgezet. Ge-
wapend met natuurpad-tasjes 
waarin onder andere vogelzoek-
kaarten, verrekijkers, loeppotjes 
en nog meer materialen te vin-
den zijn, kunnen groepjes kinde-
ren dan het park in. De materia-
len gebruiken zij om het boekje 
met de opdrachten over bomen, 
vogels en struiken rondom de vij-
ver te  beantwoorden. Dat je in de 
winter ook genoeg kan waarne-
men wordt dan al snel duidelijk. 
Schoolgroepen (3 tot en met 8) 
die op de warme truiendag gratis 
het natuurpad willen lopen kun-
nen een mail sturen naar info@
pieter-vermeulen-museum.nl. 

Vespers Russisch-
orthodoxe koormuziek

Santpoort-Noord - Op zater-
dagavond 7 februari om 19.00 
uur in Dorpskerk Santpoort-
Noord is er een sfeervolle, muzi-
kale en meditatieve samenkomst 
‘Tjébjé Pajom’ met Russisch-or-
thodoxe koormuziek en iconen. 
Iedereen is welkom om te ko-
men luisteren naar deze prach-
tige muziek en de iconen te be-
kijken. Projectkoor ‘Zingen in de 
Dorpskerk’ zingt gezangen uit 
de Liturgie van Heilige Johan-
nes van Chrysostomos onder an-
dere de lofzang Tjébjé Pajom. 
Bovendien zingt het koor delen 
uit Rachmaninov’s Vigilie, zoals 
het bekende Bogoroditse Dje-
vo. Er zullen verschillende ico-
nen staan. Er wordt onder ande-
re Russische poëzie voorgelezen. 
Verder is er een stiltemoment en 
wordt er gelegenheid geboden 
om een kaarsje te branden. 
Voorafgaand aan de Vespers 
is er een zangzaterdagmiddag 
voor ervaren koorzangers rond-
om deze Russische koormuziek. 
Als er ook interesse is om daar 
nog aan mee te doen, neem dan  
contact op met dirigente Antje 
de Wit. Informatie: Antje de Wit 

mobiel 0621805104 of sympho-
nia@xs4all.nl.
De kerk is een half uur voor aan-
vang open. Toegang is gratis, bij-
drage in de collecte na afloop 
bijzonder welkom. Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 67, Sant-
poort-Noord.

Ons motto is momenteel on-
ze vrije meningsuiting, maar als 
je uit angst je mond niet open 
durft te doen, heeft het geen zin. 
Zaterdag 17 januari ging ik bij 
iemand op bezoek in Velserduin 
in IJmuiden.  
De patiënten en bezoek zaten 
bij elkaar in een gezellige ka-
mer. Een mevrouw, met veel 
pijn, werd nog binnen gebracht. 
Afleiding helpt nog wel eens te-
gen pijn. Maar deze mevrouw 
kon haar vreselijke pijn niet ver-
dragen. Het was ook triest om te 
zien en zij drukte op de alarm-
knop om te vragen of ze haar 
naar bed wilden brengen. Het 
duurde meer dan een uur voor 

de verpleging kwam. Er was niet 
eerder tijd want er was een ver-
gadering. En naar bed gebracht 
worden kon pas na het avond-
eten, niet te geloven.
Niemand in die kamer reageer-
de op die mededeling. Ik vind 
echter dat zoiets niet mag ge-
beuren. Dat alarm is er niet voor 
niets. De verpleging moet toch 
nagaan wat er met de patiënt is. 
Het is niet te geloven dat dit in 
ons eigen Nederland gebeurt.  
Mijn stem alleen helpt niet, dus 
mocht er iets zijn, aarzel niet en 
laat je horen. Met zijn allen sta 
je sterk. 

T. Groot-van Es, Velserbroek

Santpoort-Zuid - Dinsdag 10 
februari houdt Suzanne Roelofs 
een lezing over spraakmakende 
Nederlandse architecten. In deze 
lezing bespreekt Suzanne Roe-
lofs het werk van Rem Koolhaas, 
Ben van Berkel en Sjoerd Soe-
ters: drie grote namen in de ar-
chitectuur, niet alleen in Neder-
land maar ook ver daarbuiten. Ze 
vertelt over de belangrijkste pro-
jecten van de architecten en ver-
gelijkt de zeer verschillende stij-
len. De modernistische ontwer-
pen van Koolhaas, de strakke bij-
zondere projecten van Van Berkel 
en natuurlijk de vrolijke postmo-
dernistische werken van Soeters. 
Bij het bekijken van hun architec-
tuur krijgen we een goed beeld 
van de veelzijdigheid van de Ne-
derlandse architectuur. En om-
dat hun bureaus ook ver buiten 
onze landsgrenzen bekend zijn, 
zal ook daar aandacht voor zijn. 
We mogen misschien een klein 
landje zijn, maar de architectuur 
is groots! Suzanne Roelofs is ar-
chitectuurhistoricus en afgestu-
deerd aan de Rijksuniversiteit in 
Groningen. Ze spreekt zeer beel-
dend, met passie en plezier. Zie 
ook www.buildingstories.nl. De 
lezing duurt van 20.00 tot 22.00 
uur. De entree bedraagt 6 euro.

Lezing over 
architecten

Santpoort-Noord - Zondag 8 
februari om 15.00 uur wordt in 
‘t Mosterdzaadje een concert 
gegeven waarin diverse klank-
schalen en tingcha’s uit Nepal 
en India, Chinese gong, Abori-
ginal bora bora en didgeridoo’s, 
Mexicaanse en Nederlandse ra-
insticks, Sjamanentrom, Oce-
an drum, Afrikaanse cimbali en 
stem gebruikt wordt. De medita-
tieve ervaring op deze authentie-
ke instrumenten wordt verzorgd 
door Joke Welboren en Thom Ol-
schansky. Zij werken vaker sa-
men in workshops, klankmedita-
tie en klankhealing-sessies. Dat 
muziek helend werkt ervaren alle 
bezoekers van ‘t Mosterdzaadje 
altijd al, maar sommige klanken 
en sferen zijn er helemaal op ge-
richt. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten is wense-
lijk. Zie www.mosterdzaadje.nl.

Klankschalen 
Mosterdzaadje
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WVIJ doet goede zaken
IJmuiden - Tijdens de tweede 
competitiewedstrijd op zondag 
25 januari heeft WVIJ in thuis-
bad de Heerenduinen de vier-
de plaats in het klassement van 
de Landelijke Zwemcompetitie 
opgeëist. Daarnaast schreef de 
herenestafetteploeg geschie-
denis door het bondsrecord op 
de 4 x 100 meter vrije slag met 
4 seconden te verbeteren.  
Trainer Ron Blok is zeer tevre-
den over de prestaties van zijn 
ploeg. ,,We hebben vandaag 
goed gezwommen en staan zo-
wel in het dagklassement als in 
het tussenklassement vierde. 
Met nog één wedstrijddag te 
gaan, blijft het wel spannend 
of we die plaats op de laat-
ste wedstrijddag veilig kunnen 
stellen. Het verschil met num-
mer vijf, Watervrienden Hel-
mond, is maar 13 punten.”
Naast de verbetering in het 
klassement - WVIJ stond vijf-
de - is de IJmuidense ploeg bij-
zonder trots op het heren es-

tafetteteam. Vorig jaar greep 
het team door een diskwali-
ficatie naast het bondsrecord 
op de 4 x 100 m. vrije slag. Dit 
maal klopte alles en zetten Ben 
Zentveldt, Klaas van Beek, Rik 
Hofland en Lars Bottelier een 
fantastische prestatie neer 
door de 4 x 100 m. vrije slag es-
tafette in een tijd van 3:38.50 
uit te zwemmen. 
Naast het gezamenlijke bonds-
record wisten de heren ook in-
dividueel in de top drie te ein-
digen. Lars was eerste op de 
200 meter vrij en Ben was der-
de op de 100 meter vlinder. 
Chester Hautvast eindigde op 
die afstand als tweede. 
Naomi Schotvanger zwom naar 
een tweede plaats op de 200 
meter vrij en was derde op de 
100 meter school. 
Bij de jongere zwemmers haal-
de Grace Struijs een verdien-
stelijke vierde plaats op zowel 
de 100 meter vrij als de 100 
meter wissel. 

Voorleesdagen op 
basisschool De Origon

IJmuiden - Op woensdag 21 ja-
nuari zijn op basisschool De Ori-
gon de voorleesdagen begon-
nen. Het prentenboek van het 
jaar 2015 heet: ‘Boer Boris gaat 
naar zee’.
Daarom kwam boer Jaap Rut-
te uit Velserbroek op zijn tractor 
naar Zeewijk gereden. De kinde-
ren mochten een kijkje op, rond 

en in de tractor nemen. Voor de 
meeste kinderen was dit de eer-
ste keer dat ze zo dicht bij een 
tractor kwamen. Wat een reus-
achtige wielen! Ondertussen las 
boerin Carola het prentenboek 
voor aan de groepen 1 tot en 
met 4. Als afsluiting van die dag 
kwam de Readshop uit IJmuiden 
boeken verkopen in de school.

DCIJ-nieuws
Hevige strijd in de 

onderlinge competitie
IJmuiden - In de onderlin-
ge competitie van de damclub 
wordt, in de maand mei, aan 
de hand van de eindstand be-
paald welke spelers het volgen-
de seizoen deel uit zullen ma-
ken van het eerste tiental. Ieder 
jaar brandt de strijd in alle he-
vigheid los. Jonge aanstormen-
de talenten, die bij DCIJ een ja-
renlange intense damtraining 
hebben gevolgd, kloppen aan de 
deur. Rick Hartman, een produkt 
van de jeugdopleidingen, trad 
aan tegen de jonge Martijn Vis. 
Hartman slaagde erin de immer 
strijdlustige Vis te verslaan.
De dit seizoen in het eerste tien-
tal debuterende Stella van Buu-
ren moest het opnemen tegen 
Nicole Schouten. Stella van Buu-
ren, die onlangs nog uitkwam 
in de strijd om de wereldtitel bij 
de junioren voor meisjes, zette 
Schouten vanuit de opening flink 

onder druk. Eerst in het gevor-
derde middenspel brak het ver-
zet van Schouten. 
Voorzitter en ex-clubkampi-
oen Jesse Bos ondervond hevi-
ge weerstand van Bram van Ba-
kel. Met fraai positiespel nam 
Van Bakel zelfs het initiatief. Met 
een gewiekste combinatie slaag-
de Bos er alsnog in een remise 
uit het vuur te slepen. Mede door 
dit resultaat groeien zijn kansen 
voor plaatsing. 
Cees van der Vlis en Klaas de 
Krijger bestrijden elkaar al vanaf 
het moment dat ze nog aspirant 
waren. De Krijger verdween lan-
ge tijd uit beeld maar pakte vo-
rig jaar weer zijn oude hobby ter 
hand. Tegen Van der Vlis kwam 
hij nog wat te kort om tot een 
goed resultaat te komen. Jan 
Apeldoorn kreeg tegen Willem 
Winter geen loon naar werken. In 
het eindspel verloor de veteraan.

Nieuw kledingsponsor 
voor Waterloo B1

Driehuis - Na drie jaar was de 
gesponsorde kleding van Wa-
terloo B1 te klein geworden. Het 
worden al echte kerels en van-
daar dat er een nieuwe kledings-
ponsor is gevonden in Amber Je-
wels van Rene Post. Naast grand 
café Valerius, welke al 5 jaar een 
sportontbijt voor onze jongens 
regelt zijn we erg blij met de-
ze nieuwe sponsor. Tevens heb-
ben we in klussenbedrijf Jeroen 
Zwaan een sponsor gevonden 
voor 10 nieuwe trainingsballen. 
Bij deze willen de jongens de-
ze sponsoren natuurlijk hartelijk 
bedanken! Waterloo B1 is bezig 
met een opleidingsjaar en naar 
verwachting zullen zij de vruch-

ten daarvan volgend seizoen 
gaan plukken. Het team is altijd 
in beweging en organiseert  bui-
ten het voetbal nog vele andere 
activiteiten. Het woord afgelas-
ting kennen ze bij dit team niet.
Ook de rest van de Waterloo 
jeugd is volop in beweging met 
inmiddels ook al drie meiden-
teams. Dus wil je graag voetbal-
len en ben je tussen de 5 en 16 
jaar oud, zowel meiden als jon-
gens kunnen terecht bij de fami-
lieclub Waterloo. Tot en met 12 
jaar is het eerste jaar gratis en 
voor kleding wordt gezorgd. In-
formatie over de Waterloo jeugd:  
R. Bell, 06-29578120 of J. Buijs, 
06-46227673.

Velsen-Noord - De wereld om 
ons heen lijkt te veranderen, ei-
gen regie en eigen verantwoor-
delijkheid worden steeds meer 
verwacht van de burger. Ook van 
jongeren wordt steeds meer ver-
wacht; maar ‘wie ben je’ eigen-
lijk? Waar heb je houvast aan? 
De regiokerken willen graag ou-
ders informeren over hun activi-
teiten voor jongeren. Op woens-
dag 11 maart om 19.30 uur is 
er in het Tolhuis aan de Van 
Riemsdijklaan een informatie- 
en ouderavond over de voorbe-
reiding op het sacrament van het 
Heilig Vormsel. Dit wordt geor-
ganiseerd door de gezamenlij-
ke R.K. kerken in de regio; Apos-
telkerk Beverwijk en Jozefkerk in 
Velsen-Noord. De voorbereiding 
is afgestemd op jongeren van-
af groep 8 van de basisschool. 
Deelnemende jongeren krijgen 
kennis van de geloofswaarden 
en kunnen in hun groei van ei-
genwaarde en verantwoordelijk-
heid sterker staan bij het maken 
van keuzes en het dragen van 
moeilijkheden. Aanmelden of in-
formatie opvragen via marjaal@
live.nl of bellen 0645246893.

Heilig Vormsel

Aerobics en 
Keep-Fit bij TVIJ
IJmuiden - Altijd al willen bewe-
gen op eigen niveau in groeps-
verband en op muziek ongeacht 
welke leeftijd u heeft? Bij TVIJ 
kan iedereen terecht of u nu 15 
of 85 jaar bent. Op maandag is er 
Keep-fit van 19.00 tot 20.00 uur 
en op dinsdagavond van 20.00 
tot 21.00 uur Aerobicsles. Deze 
les wordt gedaan op muziek van 
vroeger en nu. Geen ingewikkel-
de pasjes, maar wel leuke oefe-
ningen waarbij u uw hele lichaam 
traint. Er wordt gewerkt aan de 
conditie en spierversterkende oe-
feningen op eigen niveau. U bent 
welkom om één of twee proef-
lessen te komen volgen. De les 
wordt gegeven in de Dolfijnzaal 
aan de Zuiderkruisstraat. 

Op heterdaad 
betrapt

Velsen-Noord - De politie heeft 
in de nacht van afgelopen za-
terdag op zondag, rond 04.15 
uur twee mannen van 17 en 20 
jaar uit Velsen-Noord aangehou-
den. Zij werden op heterdaad 
betrapt tijdens een inbraak in 
het wijksteunpunt aan de Doel-
manstraat. Toen de politie arri-
veerde zagen zij twee inbrekers 
in het pand. De 20-jarige ver-
dachte kon direct worden inge-
rekend. De man van 17 jaar pro-
beerde nog aan zijn aanhouding 
te ontkomen, hij werd echter na 
een korte achtervolging te voet, 
ook door de politie aangehou-
den. Beide verdachten zijn voor 
nader onderzoek ingesloten.

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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IJmuiden - Zondag een week 
terug speelde de jongste jeugd 
(onder 11) van Badminton Club 
Velsen alweer hun laatste com-
petitiewedstrijd van dit sei-
zoen. Werd de week daarvoor 
nog thuis met 2-6 verloren van 
het op de tweede plaats staan-
de Gaasperdam, dit keer werd 
tegenstander Heemskerk naar 
huis gestuurd met een klinken-
de 7-1 overwinning. 
In de openingspartij moesten 
Tycho Dorland en Stef de Boer 
tijdens hun dubbelspel eerst 
even op gang komen, maar na 
het verlies van de eerste set 
met 12-21 wisten zij hun par-
tij uiteindelijk toch met 2-1 te 
winnen. Lisa Kerkhoff en Anne 
de Boer wisten hun dubbelspel 
vrij eenvoudig te winnen, waar-
na de enkelspellen konden be-
ginnen. Mick Sluis wist BC Vel-
sen snel op een 3-0 voorsprong 
te zetten. Sanne Bant had het 
moeilijker tegen haar tegen-
standster. In een gelijk op-

gaande partij moest een der-
de set uiteindelijk de beslissing 
brengen. Sanne verloor in de-
ze spannende set helaas met 
17-21, waardoor Heemskerk 
weer terug in de wedstrijd leek 
te komen. Maar Stef en Anne 
wonnen hierna hun enkel par-
tij allebei in twee sets, zodat 
de winst in de wedstrijd (over 
8 partijen) alvast was veilig ge-
steld. De mixed dubbels Mick 
en Lisa, Tycho en Sanne wisten 
hierna ook nog twee wedstrijd-
punten binnen te halen zodat 
de eindstand op 7-1 uitkwam 
en het team dat dit seizoen hun 
competitie debuut maakte op 
een mooie vijfde plaats in hun 
poule eindigde.
Een terugblik op het seizoen 
leert dat de spelers en speel-
sters (volgens hun train(st)ers) 
een fl inke progressie hebben 
gemaakt en vooral met heel 
veel plezier hun wedstrijden 
hebben gespeeld, of deze nu 
werden gewonnen of verloren.

De Klipper soldeert skiërs
IJmuiden - In opperste con-
centratie werden vorige week 
maandag door leerlingen van 
De Klipper skiërs van ijzerdraad 
in elkaar gezet met behulp van 
soldeerpasta, tin en een sol-
deerbout tijdens de techniek-
carrousel bij Tata Steel. Waar 
het eerst nog aarzelend en 
onzeker ging waren de trot-
se blikken bij de werkstukken 
overduidelijk. Met goed kijken 
en stap voor stap de instructie 
volgen was een mooi resultaat 
voor iedereen mogelijk.
Ook de andere techniekonder-
delen zoals de race met zelf-
gemaakte auto’s van karton, 
het maken van een propeller 
die zelfs het plafond kon ra-
ken, een microfoon maken, een 
racespel, een vliegtuig bestu-
ren, door de microscoop van 
alles bekijken. Teveel om op te 
noemen en alles werd even en-
thousiast bekeken en uitgepro-
beerd, zelfs ook door de mee-
gekomen ouders.
Het smaakte naar meer. Bin-

nenkort worden de techniekto-
rens ook op school weer in cir-
cuitvorm ingezet. Wie weet wat 
voor mooie kunstwerken en 
technische inzichten dat dan 
weer oplevert.

Full Speed 60 jaar
Velsen-Zuid – Zaterdag 24 janu-
ari was er feest in het clubhuis van 
sportvereniging Full Speed. 60 jaar 
geleden begon de sportvereniging 
vooruitstrevend met damesvoet-
bal, tegenwoordig is er ook dar-
ten, klootschieten en klaverjassen. 
Met  zeven klootschieters over een 
nacht ijs, werd er toch  ‘s mor-
gens  de  Beeckestijn-route ge-
gooid. Er was tijd genoeg  tussen  
beide evenementen. Het was soms 
spekglad, dan is een aanloop niet 
verstandig. Team 2 met Bertus, Ni-
co en Willem K. werden eerste met  
69 schoten en 8 meter. Team 2 
met Jan St., Ton, Lia en Harm werd 

tweede met 91-25. Toch een  goe-
de uitslag, en zonder ongelukken. 
De receptie en later het feest met 
muziek van de Diego’s en lekke-
re hapjes van Rocky maakte alles 
compleet. De sfeer zat er goed in 
want er werd veel gedanst en ge-
host. Ook sportwethouder Baer-
veldt kwam langs om te felicite-
ren. Op de foto vanaf links wet-
houder Annet Baerveldt, Els Prins 
en Willem Bastmeijer. Wie inte-
resse heeft in deze sportvereni-
ging kan voor informatie bellen 
met Harm Jongman 0255- 514780 
of Ton Boot 0255-510085, of e-mail 
naar:  snelboot@planet.nl.

IJmuiden - Heeft u een bijzon-
dere herinnering aan oud-IJmui-
den? Weet u dat ene specia-
le plekje in oud-IJmuiden dat u 
graag wilt delen? Of wilt u graag 
laten zien waarom oud-IJmui-
den zo bijzonder is? Doe dan 
mee aan de foto- en schrijfwed-
strijd van BeLeef oud-IJmui-
den. Het thema van de fotowed-
strijd is: het heden als verleden, 
maak een nostalgische foto van 
uw mooiste plekje in Oud-IJmui-
den. Het thema van de schrijf-
wedstrijd is: verhalen verbin-
den, schrijf een verhaal of ge-
dicht over een bijzondere herin-
nering aan oud-IJmuiden. Stuur 
uw foto, verhaal of gedicht uiter-
lijk 28 februari 24.00 uur naar in-
fo@beleefoudijmuiden.nl. U kunt 
maximaal een foto of een ver-
haal of gedicht per persoon in-
sturen. Kijk op de website www.
beleefoudijmuiden.nl voor het 
wedstrijdreglement. De jury be-
staat uit Adrie Hoekstra, Gert-
jan Huijbens en Erik Baalbergen. 
De prijsuitreiking vindt plaats op 
woensdag 25 maart om 16.30 
uur in de bibliotheek van IJmui-
den. Het beste verhaal, het bes-
te gedicht en de beste foto wor-
den opgenomen in het boek Be-
Leef Oud-IJmuiden van Agnes 
de Boer en Marlenne Schrijver. 
De beste 15 verhalen/gedich-
ten en de beste 15 foto’s worden 
getoond op een speciale BeLeef 
Oud-IJmuiden tentoonstelling 
tijdens pre-Sail 2015.

Wedstrijd 
oud-IJmuiden

Kinder-
carnavals-

middag
Velsen-Noord - Iedere der-
de zaterdag van de maand is er 
voortaan kidsclub in wijkcentum 
De Mel-Watervliet. 
De aftrap is zaterdag 21 februa-
ri met een Carnavalsmiddag. Er 
wordt gezellig met de kinderen 
carnaval gevierd, de kinderen 
mogen verkleed komen, er wor-
den verschillende spelletjes ge-
daan, polonaise en limbo dansen 
en er is een schminkhoek en na-
tuurlijk heel veel carnavalsmu-
ziek. De kidsclub is voor kinde-
ren van 4 tot en met 12 jaar en de 
entree is 2 euro, dit is inclusief li-
monade en een snoepje. Ga ge-
zellig een feestje vieren zaterdag 
21 februari van 13.30 tot 15.30 
uur in wijkcentrum De Mel-Wa-
tervliet. Meer weten? Bel 0251-
226445

Smashing Velsen JC1 
boekt eerste zege

IJmuiden - Het kersvers samen-
gestelde team van Smashing 
Velsen, JC1, is in januari gestart 
met de competitie. Na twee keer 
een 4-0 nederlaag werd zater-
dag de eerste overwinning bin-
nengehaald tegen Jonas in Be-
verwijk. De eerste set werd vrij 
gemakkelijk gewonnen (17-25)), 
de tweede set ging aanzienlijk 
minder soepel (25-14). De derde 
set was een spectaculaire; vanaf 
een 12-4 achterstand beleefden 
team en publiek (waaronder trai-
ner Irene die ook speciaal naar 
Beverwijk was afgereisd) een 
zinderende slotfase die eindigde 
in een 33-35 overwinning voor 
de Smashers, die zeer koelbloe-
dig waren gebleven. De vierde 

set ging relatief makkelijk: 17-25. 
Het team toonde leuk spel én 
plezier, grote inzet en keihar-
de services. Zie ook www.sma-
shingvelsen.nl.

Inbrekers aangehouden
IJmuiden - De politie heeft 
maandagmorgen rond 10.30 uur 
twee inbrekers van 24 en 34 jaar 
op heterdaad betrapt en aange-
houden.
De politie werd getipt door een 
zeer alerte getuige. De agenten 
zagen dat de mannen nog in een 
woning aan de Wijk aan Zeeër-
weg aanwezig waren en heb-
ben het huis omsingeld. Toen 
de inbrekers de politie ook za-
gen probeerden zij nog te vluch-
ten via tuinen en schuurdaken. 
De 34-jarige man, zonder vast 
adres, kon in de brandgang ach-

ter de woning worden aange-
houden. De andere verdachte, 
ook zonder vast adres werd in de 
kraag gevat op het dak van een 
schuur aan de J.P. Coenstraat. 
Om de mannen onder controle 
te krijgen heeft de politie pep-
perspray gebruikt. Allebei de 
verdachten zijn voor nader on-
derzoek ingesloten.
De verdachten zijn over een 
aantal daken gerend tijdens het 
vluchten voor de politie. Heeft u 
schade aan uw schuur of schut-
ting, belt u dan met de politie via 
0900-8844. 
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Exclusief voor lezers van deze krant

Zes gangen verrassings-
menu bij Brasserie Sanz

Regio – De hoog aangeschre-
ven restaurantgidsen Gault-
Millau en Lekker hebben in hun 
top 500 ook Brasserie Sanz uit 
Heemstede staan. Dit gebeurde 
voor de zesde keer op rij. Daar-
mee behoort dit restaurant tot de 
beste van Nederland, want de-
ze restaurantgidsen noemen al-
leen restaurants die het vermel-
den waard zijn. Speciaal voor de 
lezers van deze krant trakteert 
Brasserie Sanz op een zes gan-
gen verrassingsmenu voor 25 
euro. Deze aanbieding is geldig 
tot en met april, maar alleen van 
maandag tot en met donderdag.
Brasserie Sanz is ‘wereldbe-
roemd’ om dit zes gangen ver-
rassingsmenu dat garant staat 
voor een culinair hoogstaan-
de avond. Wees dus voorbe-

reid op een openbaring waarbij 
de bediening witte handschoen-
tjes draagt, de gerechten aan ta-
fel deskundig worden gepresen-
teerd en de gasten culinair wor-
den verwend met een scala aan 
wisselende smaken en aroma’s. 
Alle gerechten worden bij Sanz 
dagelijks vers bereid en vol lief-
de aan de gasten geserveerd. Bij 
het verrassingsmenu kan reke-
ning worden gehouden met di-
eten of voedselintolerantie. Ook 
voor vegetariërs, kinderen en tie-
ners is er een heerlijk menu. 
Reserveren kan uitsluitend te-
lefonisch via 023-5291892.Ver-
meld bij reservering dat u kiest 
voor het ‘lezersmenu’. Sanz is ge-
vestigd aan Jan van Goyenstraat 
31, 2102 CA Heemstede. Zie ook 
www.sanz.nl.

Meer geld voor 
huishoudelijke hulp

Velsen – Samen met gemeen-
ten in Zuid Kennemerland en de 
IJmond heeft de gemeente Vel-
sen een Huishoudelijke Hulp 
Toelage (HHT) aangevraagd bij 
het ministerie. Er kwam 13 janu-
ari een positief antwoord voor de 
gemeenten. Voor de gemeente 
Velsen betekent het dat zij voor 
de jaren 2015 en 2016 een be-
drag van 312.000 euro per jaar 
ontvangen voor het ingedien-
de plan.
Deze toelage zal worden ingezet 
om aanbieders van huishoudelij-
ke hulp te ondersteunen. De hui-
dige medewerkers van de zorg-
aanbieders krijgen daarmee de 
kans door te groeien naar zwaar-
dere vormen van huishoudelijke 
hulp, in combinatie met lichte in-
dividuele begeleiding. Dit past in 
de nieuwe Wmo 2015. 
De gezamenlijke gemeenten 
hebben 31 zorgaanbieders ge-
contracteerd voor deze maat-
werkvoorzieningen. Zij hebben 
zich verplicht om het aanbod van 
dienstverlening af te stemmen 
op het behoud van kwaliteit te-

gen gunstigere voorwaarden. Al-
le zorgaanbieders hebben hier-
over een transformatieplan over-
legd, dat wordt in 2015 getoetst. 
Dan zal worden gekeken in hoe-
verre de plannen hebben geleid 
tot de gewenste veranderingen. 
De toelage zal de komende twee 
jaar ook worden ingezet om 
mantelzorgers te onlasten. Dat 
gebeurt in de vorm van persoon-
lijke dienstverlening in combi-
natie met huishoudelijke on-
dersteuning, tegen een beperk-
te vergoeding. Zo worden de ta-
ken van mantelzorgers verlicht 
en kunnen zij dit beter volhou-
den. De verwachting is dat de 
plannen leiden tot gunstige ef-
fecten voor de werkgelegenheid 
bij zorgaanbieders, voor Velsen 
is dat omgerekend 25.000 uren 
extra werk.
Op jaarbasis zullen in Velsen 340 
clienten de nieuwe vorm van 
hulp bij het huishouden en lichte 
ondersteuning kunnen ontvan-
gen. Voor de ondersteuning van 
mantelzorgers gaat het in Velsen 
om ongeveer 350 mensen.

Gemeente bedankt 
bewoners Velsen-Noord
Velsen-Noord – Het heeft al met 
al een week geduurd, de gassto-
ring in Velsen-Noord. Bij graaf-
werkzaamheden in het dorp werd 
donderdagochtend 15 januari om 
10.00 uur een waterleiding en de 
gasleiding eronder doorboord. 
Gevolg: water en zand in de gas-
leiding over een lengte van zes ki-
lometer. 
Dat noodzaakte Liander de gas-
kraan dicht te draaien. ‘s Mid-
dags om 15.00 uur ging het ca-
lamiteitenplan in werking, omdat 
zo’n 1.150 huishouden geen gas 
meer hadden. Vanwege het kou-
de weer werden elektrische ka-
chels en dekens uitgedeeld. On-
dertussen werd in ploegen van 75 
monteurs dag en nacht gewerkt 
om de gasleiding schoon te ma-
ken en de huishoudens weer aan 
te sluiten op de gasvoorziening.
De eerste huishoudens werden 
zaterdag 17 januari aangeslo-
ten, de laatste donderdagmid-
dag 22 januari om 12.30 uur. Al-
leen op adressen waar bewoners 
niet bereikbaar waren, is het gas 
nog niet aangesloten. In de tus-
sentijd hield de gemeente Velsen 
de vinger aan de pols. Zo konden 
dorpsbewoners dag en nacht bel-

len naar de gemeente en was er 
veel contact tussen bewoners en 
betrokkenen, de gemeente en Li-
ander.
Het bijzondere van deze ijskou-
de calamiteit was toch wel het 
begrip van de bewoners en be-
trokkenen. De gemeenteraad en 
het college van burgemeester en 
wethouders hebben daarom een 
bedankbrief gestuurd naar de 
Velsen-Noorders. Burgemeester 
Franc Weerwind vond het ‘hart-
verwarmend om te zien hoe be-
drijven, instanties, instellingen en 
bewoners met elkaar hebben op-
getrokken. De een bood zijn dou-
che aan, of zijn fornuis, de ander 
had warme dekens of kacheltjes, 
de derde kwam met warme soep 
en opvang in verwarmde ruimten’. 
Hij roemde de houding van de 
Velsen-Noorders voor hun ‘echte 
saamhorigheid en eengezinsheid’.
Van Liander kregen betrokkenen 
een brief over de gang van zaken 
en over de tegemoetkoming voor 
het ongemak dat bewoners heb-
ben ondervonden. De kacheltjes 
konden weer worden ingeleverd. 
De bewoners mogen de van het 
Rode Kruis ontvangen dekens be-
houden.

Blazersklas 
Felisenum

Velsen-Zuid - Een uniek en bij-
zonder concept binnen het Gym-
nasium Felisenum is de mogelijk-
heid om in plaats van de reguliere 
muzieklessen deel te nemen aan 
‘de Blazerklas’. Iedereen weet wel 
dat muziek maken goed is voor de 
mens. Je leert je goed concentre-
ren, je leert letterlijk luisteren naar 
elkaar en je leert creatief te zijn. 
Het Gymnasium Felisenum biedt  
leerlingen de mogelijkheid ‘het 
beste’ uit zichzelf te halen door 
het begrip: de Yamaha Blazers-
klas! Yamaha heeft 20 jaar gele-
den deze methode ontwikkeld en 
intussen zijn er in Duitsland, Oos-
tenrijk en Zwitserland al meer dan 
1500 blazersklassen die met suc-
ces volgens het principe ‘musice-
ren’ werken - in de school of in 
een muziekvereniging. In 2005 is 
de eerste blazersklas in Neder-
land van start gegaan. Inmiddels 
is dat aantal uitgegroeid tot 50 
scholen verdeeld over heel Ne-
derland. Het Gymnasium Felise-
num biedt deze vorm van muziek-
onderwijs als eerste school in de-
ze regio aan. De succesformule is 
eenvoudig: met de klas leren de 
leerlingen ‘hun’ instrument te be-
spelen onder leiding van een er-
varen muziekpedagoog, tijdens 
schooltijd.  Elke leerling begint in 
de Blazersklas op een instrument. 
Voorkennis is niet nodig. Het deel 
uitmaken van een groep en het 
dragen van verantwoordelijkheid 
voor een orkestinstrument geeft 
de leerling een gevoel van waar-
de. De instrumenten die bespeeld 
worden zijn: fl uit, klarinet, saxo-
foon, trompet, trombone, hoorn, 
en euphonium (een soort tuba). 
Meer informatie kunt u krijgen 
door onder andere het bezoeken 
van de open dag van het Gymna-
sium Felisenum op zaterdag 31 
januari van 9.30 uur tot 13.00 uur. 
Daarnaast is er voor geïnteres-
seerden een speciale avond over 
de Blazersklas op dinsdagavond 
10 februari om 20.00 uur.

Santpoort-Noord - Zondag 8 
februari klinkt er opnieuw een 
speciaal koffi econcert op land-
goed Duin & Kruidberg. Het 
kwartet van Villa met Uitzicht 
verzorgt een spetterend muzikaal 
optreden voor jong en oud. The-
ma: ‘Carnaval in Venetië’. Carna-
val in Venetië is een romantische 
vertelling op muziek. De musici 
van Villa met Uitzicht, voor deze 
gelegenheid bestaande uit een 
kwartet van dwarsfl uit en strij-
kers, spelen de mooiste opera-
melodieën uit beroemde opera’s. 
De muziek is onderdeel van een 
nieuw, eigentijds liefdesdrama, 
dat speciaal voor deze productie 
is geschreven. Het verhaal speelt 
zich af tijdens het spectaculaire 
Carnaval van Venetië. Het wordt 
in tegenstelling tot opera niet ge-
zongen, maar verteld. Het totale 
concert duurt ongeveer een uur. 
De IJmuidense kunstenares As-
tra Joosen zal tijdens het concert, 
op het podium, beelden uit het 
verhaal op het schilderdoek vast-
leggen. Na afl oop zijn deze voor 
een klein prijsje te koop, voor een 
unieke, blijvende herinnering. 
Astra Joosen heeft een atelier op 
de Kennemerlaan in IJmuiden, 
waar zij werkt, kunstwerken ten-
toonstelt en workshops verzorgt. 
Haar werk was/is daarnaast te 
zien in IJmuiden (onder meer bij 
de Rabobank), Zaandijk, Spaarn-
dam, Bilthoven en Haarlem. Vil-
la met Uitzicht is een collectief 
van professionele klassieke mu-
sici en andere kunstenaars, op-
gericht door de in Velsen wonen-
de fl uitiste Judy Landman. Naast 

hun sprankelende manier van 
spelen zijn het ook echte verha-
lenvertellers, waardoor je als pu-
bliek gegarandeerd een uur lang 
geboeid blijft luisteren. De verha-
len schrijven ze zelf. Door het ver-
haal komt de muziek veel meer 
tot leven, omdat je er een beeld 
bij krijgt. Een eigentijds beeld. En 
dan blijkt maar weer dat mooie 
muziek tijdloos is. Ook al is het al 
honderden jaren oud. De schit-
terende entourage van landgoed 
Duin & Kruidberg in Santpoort-
Noord geeft de productie Carna-
val in Venetië extra glans. Al twee 
jaar werken Villa met Uitzicht en 
landgoed Duin & Kruidberg met 
succes samen in de serie kof-
fi econcerten op de zondagmor-
gen. In deze productie lijkt het of 
landgoed en voorstelling speci-
aal voor elkaar zijn gemaakt. En 
misschien is dat ook zo. Oordeelt 
u zelf. Voorafgaand aan het con-
cert wordt u ontvangen met gra-
tis koffi e en een zoete verwenne-
rij. Na afl oop krijgt u een gratis 
rondleiding door het kasteel en 
(bij goed weer) het landgoed. 

Koffi econcert op 
Duin & Kruidberg

Driehuis - In de nacht van vorige 
week dinsdag op woensdag is een 
46-jarige man uit Uithoorn aange-
houden voor rijden onder invloed 
van alcohol. Agenten zagen om-
streeks 02.30 uur een auto met 
hoge snelheid hun passeren op de 
Heereduinweg. Zij besloten achter 
de auto aan te rijden en zagen de 
bestuurder de auto parkeren aan 
de Wolff en Dekenlaan. De agen-
ten vroegen de bestuurder te blij-
ven staan, maar deze besloot er-
vandoor te gaan. Hij rende in de 
richting van de Driehuizerkerk-
weg. Na enkele minuten zoeken 
vonden de agenten de verdachte 
in een tuin, waar hij zich had ver-
stopt. De man is aangehouden. Op 
het bureau bleek dat de man te-
veel had gedronken. De man blies 
270 ugl, het maximum is 220 ugl.

Rijden onder 
invloed
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In Memoriam

Nanne Walda
Nanne was een geliefde vrijwilliger, we konden altijd bij hem terecht 
voor klusjes aan het gebouw, vervoer en advies op allerlei gebied. 
We hadden veel lol om zijn woordgrapjes. Nanne heeft zich zo’n 20 
jaar actief ingezet en heeft een grote rol gespeeld tijdens de ver-
bouwing van De Mel als onderdeel van Klavertje 4. Helaas zal Nan-
ne onze verhuizing naar de nieuwe brede school niet meer meema-
ken. 
Nanne we zullen je missen, namens alle medewerkers van Wijkcen-
trum de Mel-Watervliet.

De Brulboei - Op woensdag 11 
februari beleven we de volgen-
de filmavond voor vrouwen met 
de romantische komedie Hope 
Springs. Omdat haar huwelijk na 
dertig jaar op de klippen dreigt te 
lopen, besluit Kay (Meryl Streep) 
de bekende relatiegoeroe Dr. 
Feld (Steve Carell) in te schake-
len. Een heerlijke film met alle in-
grediënten voor een ontspannen 
avondje. Kaarten à 2,50 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. De film 
begint om 20.00 uur. Meer we-
ten? Bel 0255-510652 en zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl

Filmavond 
voor vrouwen

De Brulboei - Elke twee we-
ken komt op vrijdag een leuke 
groep senioren naar De Brulboei 
om om 12.00 uur te genieten van 
een heerlijk driegangenmenu. Er 
zijn nu enkele plaatsen vrijge-
komen en u kunt ook aanschui-
ven. U geeft zich van tevoren op 
en met eventuele dieetwensen 
wordt dan rekening gehouden. 
Heeft u weleens geen zin om te 
koken of alleen te eten, dan eet 
u gezellig mee in uw buurthuis 
voor zes euro per keer. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Open Tafel

Velsen - De geplande voorstel-
ling die het ZondagMiddagPodi-
um organiseert op zondag 8 fe-
bruari, kan helaas geen door-
gang vinden. Het optreden in 
Het Terras in Santpoort-Noord is 
afgelast. De eerstvolgende Zo-
MiPo-voorstelling is op zondag 
22 februari in Verzorgingshuis 
Velserduin in IJmuiden. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

ZoMiPo

De Mel-Watervliet – Op maan-
dag van 10.00 tot 11.00 uur is 
er een nieuwe activiteit; Power 
Flow Yoga in Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet. ‘Power flow’ Yo-
ga betekent verbinden. Het doel 
van yoga is het in balans bren-
gen van lichaam en geest. Bij 
yoga staan specifieke adem-
halingstechnieken, lichaams-
oefeningen en meditaties cen-
traal. ‘Power flow’ Yoga bestaat 
uit dynamische en krachtige yo-
gaoefeningen. Een les is opge-
bouwd uit verschillende onder-
delen: ademhalingstechnieken, 
opwarmen van het lichaam, zon-
negroet, uitvoering van de asa-
na’s (oefeningen) en meditatie 
en ontspanning. Meer weten? 
Bel 0255-548548 (Daniëlla)

Power Flow Yoga

De Dwarsligger - Binnen-
kort zijn er in Buurtcentrum de 
Dwarsligger in IJmuiden twee 
mogelijkheden voor Spaanse les. 
De cursus Spaans voor gevor-
derden op woensdag van 9.00 
tot 10.30 uur gaat op 4 maart be-
ginnen. Kosten 72 euro (12 les-
sen). Daarnaast is er de cursus 
Spaans op reis. Deze bestaat ook 
uit 12 lessen en is op woensdag 
van 19.30 tot 21.00 uur. Start 4 
maart, kosten 72,00 euro. Meer 
weten? Bel 0255-512725.

Spaans

De Mel-Watervliet - Zaterdag 
14 februari wordt er in wijkcen-
trum de Mel-Watervliet een Va-
lentijn Fancy Fair gehouden. De 
Fancy Fair is van 10.00 tot 15.00 
uur en er is van alles te doen 
voor jong en oud. Er is een rad 
van fortuin waarmee u mooie 
prijzen kunt winnen, er is een 
kraampjesmarkt met informatie-
kramen maar ook onder ande-
re cadeauartikelen. Er zijn ook 
heerlijke broodjes en verse soep.  
Kom gerust een kijkje nemen. 
Meer weten? Bel 0251-226445.

Fancy Fair 

Diploma peuterleidsters
SWV - Nieuwe peuterspeelzaal-
leidsters en invalsters ontvingen 
op 21 januari het diploma van 
de oriëntatiecursus ‘Startblok-

ken voor basisontwikkeling’. Met 
dit diploma zijn de leidsters be-
voegd om voorschoolse educa-
tie op de peuterspeelzaal te ver-

zorgen. Op de foto negen trot-
se leidsters met hun docenten 
Froukje Stam en Anke van der 
Bor.

De Spil – Het Smartlappen-
koor De Tweede Stem zoekt 
met spoed een accordeonist 
en geluidsman voor ons gezel-
lige koor. Onze oefenavond is 
op maandagavond van 19.30 tot 
21.30 uur in Buurtcentrum de 
Spil in IJmuiden. Het koor heeft 
ook regelmatig optredens. Heeft 
u interesse laat het ons weten. 
Kom maandagavond even langs 
bij de Spil of bel 0255-510186.

Accordeonist 
en geluidsman 

gezocht

Voorleesontbijt bij Hummelhoek
Hummelhoek - De peuters van 
Peuterspeelzaal Hummelhoek 
werden tijdens het voorleesont-
bijt voorgelezen door de direc-
teur van Stichting Welzijn Vel-
sen, Allart Deventer. Het was 
een succes. 
De kinderen mochten Allart bij 
naam noemen en ze voelden 
zich vrij vragen te stellen en din-
gen te vertellen. Zodra Allart be-
gon te vertellen uit het boek-
je Boer Boris gaat naar Zee, ge-
schreven door Ted van Lies-
hout, luisterden de meeste kin-
deren aandachtig. Zij deelden 
de mening van de directeur dat 
het maar vreemd is dat boer Bo-
ris al zijn dieren meeneemt naar 
het strand. 
Na het vertellen aten ze beschuit 
met kaas, vruchtenhagel en een 
eitje. Daarna namen ze afscheid. 
De kinderen zwaaiden en be-

dankten Allart. Het was een ge- slaagde en gezellige ochtend.

IJmuiden - Zaterdag 14 febru-
ari wordt bij buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planeten-
weg 338 weer een rommelmarkt 
gehouden. Iedereen is vanaf 9.00 
uur van harte welkom. Een ta-
fel reserveren kan vanaf maan-
dag 9 februari via telefoonnum-
mer 0255-522782 (na 9.30 uur).

Rommelmarkt
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Monumentenbordjes
Medio januari 2015 hebben alle ei-
genaren/gebruikers van monumen-
ten in de gemeente Velsen een 
brief ontvangen. Hierin stellen wij 
een gratis monumentenbordje be-
schikbaar.

Het monumentenbordje is geëmail-
leerd en heeft een afmeting van 10x15 

centimeter. Afhankelijk van de status 
wordt het bordje voorzien van de tekst 
Rijksmonument, Provinciaal monu-
ment of Gemeentelijk monument. 
Heeft  u de brief gemist, maar wilt u 
wel in het bezit  komen van dit monu-
mentenbordje? Stuur  dan een bericht 
naar monumenten@velsen.nl. Of bel 
naar het gemeentehuis, tel: 140255.

Over zorgtaken gemeente

Wethouders in gesprek
Wethouders Baerveldt en Ver-
kaik stonden vorige week don-
derdag op de IJmuidense week-
markt om vanuit de gemeente-
lijke informatiekraam in gesprek 
te gaan met de inwoners over de 
veranderingen in de zorg.

Sinds 1 januari jl. heeft het Rijk 
de zorg-werk-en inkomensta-
ken aan de gemeente overgedra-
gen. Annette Baerveldt heeft on-
der meer jeugdbeleid in haar por-

tefeuille, terwijl Arjen Verkaik re-
ageerde vanuit zijn verantwoor-
delijkheid voor Werk & Inkomen 
en het Arbeidsmarktbeleid. De be-
zoekers stelden deze buitengewo-
ne ‘marktkooplieden’ op prijs en 
maakten dankbaar gebruik van 
hun kennis. Heeft u nog vragen? 
Kom dan naar het gemeentehuis 
of bel met: 140255 of kijk op: www.
velsen.nl onder het kopje ‘Hoe ver-
andert mijn zorg’. (foto: Reinder 
Weidijk)

Bibliotheek Velsen geslaagd
De hoofvestiging van bibliotheek 
Velsen maakt een opgeruimde en 
moderne indruk. Bovendien is de 
Bibliotheek Velsen een ambitieu-
ze organisatie vanwege haar ve-
le toekomstplannen en een breed 
scala aan activiteiten. Dat was re-
sultaat van het certificeringstra-
ject, dat in november 2014bij de 
bibliotheek is uitgevoerd.

Elke 4 jaar worden bibliotheken in 
Nederland onder de loep genomen. 
De bibliotheek is getoetst op een 
aantal minimumeisen om vast te 
stellen of de organisatie volwaardig 
functioneert. Daarbij is onder meer 
gekeken naar leiderschap, strategie, 
processen, middelen en dienstverle-
ning.

AntiKraakBieb
Verder is de Velsense bibliotheek 

geprezen om haar cultureel onder-
nemende gedrag, waardoor de An-
tiKraakBieb is ontstaan en samen-
werking met IJmond Werkt! van 
groot belang is. Ook is de bibliotheek 
gewaardeerd om haar aandacht voor 
lokale publicaties en activiteiten. 
Directeur Hans Spruijt daarover: 
,,We zijn buitengewoon trots op dit 
behaalde succes. Het certificaat is 
van waarde voor de dienstverlening. 
Bovendien kan de bibliotheek hier-
mee ook landelijke diensten als E-
books in de toekomst blijven aan-
bieden.’’

In het kader van de bibliotheekver-
nieuwing is in 2006 besloten dat lo-
kale bibliotheken aan bepaalde kwa-
liteitseisen moeten voldoen. Certi-
ficering biedt een garantie voor een 
constant niveau van producten en 
dienstverlening.

Fase 5 Stadspark in verkoop
Binnenkort start de voorverkoop 
van de woningen uit fase 5a van 
het Stadspark in IJmuiden. Het 
gaat om 24 eengezinswoningen 
van diverse  types.

De woningen liggen in het groene en 
glooiende Stadspark. Dichtbij alle 
voorzieningen zoals winkels, scho-
len, zorgvoorzieningen en sport-
scholen, als ook op steenworp af-

stand van het strand en het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland. De 
woonoppervlaktes variëren van 110 
tot 120 m2. Elke woning heeft drie 
slaapkamers met  de mogelijkheid 
tot het realiseren van extra kamers 
op de tweede verdieping. Interes-
se? Meld u aan via www.stadspark-
ijmuiden.nl. U wordt dan op de hoog-
te gehouden van alle nieuwe ontwik-
kelingen!
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Wandeling van 5,5 kilometer door Oud-IJmuiden
Agnes de Boer en Marlenne Schrij-
ver van BeLeef Oud-IJmuiden wer-
ken met de gemeente Velsen en 
het bedrijfsleven aan een toeristi-
sche wandelroute. De wandeling 
van 5,5 kilometer voert langs ver-
dwenen, soms veranderde histori-
sche plekken zoals de visbrug, het 
station, de sluizen, het Willems-
plein en de PEN-centrale.

Uiteraard zullen in deze route ook di-
verse horecagelegenheden worden 
opgenomen. Het is de bedoeling dat 
op de route 25 borden met foto’s en 
informatie staan, die door een bro-
chure, een mobiele website en een 
app. worden ondersteund.

Financieel aandeel
Bedrijven en organisaties kunnen 
helpen de route te realiseren door 
een bord te ‘adopteren’. Voor € 500,- 

wordt de naam van bedrijf of orga-
nisatie op het bord vermeld en krijgt 
u naamsvermelding op bijbehorend 
promotiemateriaal. De gemeen-
te Velsen heeft  al een bord geadop-
teerd. Deze komt bij de Julianabrug 
te staan. De gemeente hoopt op na-
volging. Sponsoren worden uitgeno-
digd voor de feestelijke lancering van 
de route en een eerste rondleiding.

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.
beleefoudijmuiden.nl of mail naar in-
fo@beleefoudijmuiden.nl.

Op de foto ondertekent wethouder 
Annette Baerveldt het aandeel waar-
mee de adoptie van het informatie-
bord langs de wandelroute is vastge-
legd. Rechts van haar zitten Agnes de 
Boer en Marlenne Schrijver van Be-
Leef Oud-IJmuiden.

Over Oud-IJmuiden in oorlogstijd

Op zoek naar oude verhalen
Heeft u verhalen over het dagelijks leven in 
Oud-IJmuiden van vlak voor, tijdens en na 
de oorlog? En kunt u vertellen over het af-
breken van de huizen en/of de betekenis van 
het Noordzeekanaal tijdens de oorlog? Dan 
hoort de organisatie BeLeef Oud-IJmuiden en 
Stichting KIST graag uw verhalen.

U bent op maandag 16 februari van harte wel-
kom in buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166 
in IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. De gemeente 
steunt dit initiatief, daar ook Velsen wil dat er zo-

veel mogelijk bekend wordt over de historische 
ontwikkelingen en gebeurtenissen in IJmuiden.  
Uiteraard zijn ook foto’s of ander materiaal wel-
kom. De verhalen worden opgeschreven.

Film, boek etc 
Op 18  maart zal een vertelmiddag (aanvang 15.00 
uur) in de bibliotheek worden gepland over de 
tijd van de kanaalgravers en de aanleg van de slui-
zen en de pieren. Het is de bedoeling om aan de 
hand van deze verhalen het scenario van de fi lm 
‘Graven naar het verleden van het Noordzeeka-

naal’ te schrijven en artikelen te maken die Be-
leef Oud IJmuiden plaatst in de krant, haar boek 
of website. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@stichtingkist.nl. 
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden op 0255 
– 510652. Voor meer informatie: Agnes de Boer 
(BeLeef Oud-IJmuiden): 06 23 64 32 95 - Mar-
lenne Schrijver (BeLeef Oud-IJmuiden): 06 50 
90 55 85 of Pauline van Vliet (Stichting KIST): 06 
16 62 55 71.

Prijs voor ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’
Het project ‘Amsterdam bezoe-
ken, Holland zien’ heeft een 
prestigieuze prijs van de Ver-
enigde Naties gewonnen. Op 
woensdag 28 januari 2015 werd 
deze in Madrid uitgereikt. Vel-
sen participeert ook in dit pro-
ject, dus deelt in de eer.

Amsterdam Marketing is in de 
prijzen gevallen voor de prestigi-
euze Ulysses Award van UNW-
TO, het offi  ciële toeristisch agent-
schap van de Verenigde Naties. 
Frans van der Avert, algemeen di-
recteur Amsterdam Marketing: 
“Als citymarketingorganisatie van 
Metropool Amsterdam zijn wij 
ongelofelijk trots. Met deze ‘Os-
car’ binnen de toeristische sector 
wordt innovatie en vooral ook de 

structurele regionale samenwer-
king beloond.” Op de prijsuitrei-
king, die plaats vond op woensdag 
28 januari 2015 in Madrid, nam de 
zakelijk directeur van Amsterdam 
Marketing, Eduard Pieter Oud, de 
‘Ulysses Award’ in ontvangst voor 
het project ‘Amsterdam Bezoeken, 
Holland Zien’.

Uitmuntendheid en innovatie
Sinds 2003 staat de Ulysses Award 
voor uitmuntendheid en innovatie 
in de toeristische sector. Het win-
nende project, ‘Amsterdam Be-
zoeken, Holland Zien’  zet de aan-
trekkingskracht van Amsterdam 
in om internationale bezoekers te 
verleiden ook de regio te ontdek-
ken. Boudewijn Bokdam, project-
manager Amsterdam Marketing: 

“Het project heeft deze eerste plek 
te danken aan een constructieve 
samenwerking tussen de Stadsre-
gio Amsterdam, 27 gemeenten, de 
provincies Noord-Holland en Fle-
voland. Het aantal internationale 
bezoekers dat vanuit Amsterdam 
een bezoek brengt aan de regio is 
sinds de start van het project met 
bijna 30% toegenomen en de bij-
behorende bestedingen in de re-
gio zijn met 300 miljoen euro ge-
stegen.” 

De gemeente Velsen is ook parti-
cipant in het project ‘Amsterdam 
bezoeken, Holland zien’. Zij deelt 
niet alleen mee met de eer, maar 
plukt ook van de vruchten van de 
succesvolle promotie, namelijk 
meer toeristen in de gemeente.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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

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

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
januari 2015 tot en met 23 janu-
ari 2015 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
Groeneweg 51, wijzigen bestemming 
naar wonen (28/01/2015) 1431-

2015;
Saturnusstraat 16, plaatsen erfaf-
scheiding (24/01/2015) 1181-2015;
Wijk aan Zeeërweg 13, plaatsen dak-
opbouw (25/01/2015) 1196-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Stelling 41, afwijken bestem-

mingsplan voor hoogte woonark 
(24/01/2015) 1166-2015. 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17 C, plaatsen bal-
konhek (27/01/2015) 1339-2015.

Velserbroek
Broekerdreef 140, plaatsen nieu-
we belettering en reclame op gevel 
(30/01/2015) 1501-2015.

Velsen-Noord
Heirweg 2 B, wijziging op reeds 

verleende omgevingsvergun-
ning w13.000396 (extra lokaal)
(29/01/2015) 1390-2015;
Watervlietstraat 37, plaatsen dakka-
pel (29/01/2015) 1433-2015.

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.

Aanvragen

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 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kennemerstrand 178, vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (30/01/2015) 
w14.000383;
Kennemerstrand 174, legalise-
ren bebouwing en vergroten terras 
(30/01/2015) w14.000385;
Kromhoutstraat 54 0024, legaliseren 
verdieping voor opslag in bedrijfs-
pand (30/01/2015) w14.000417;
Kromhoutstraat 54 0028, legali-
sering opslagvloer (30/01/2015) 
w14.000419;

De Rijpstraat 18, plaatsen dakop-
bouw (30/01/2015) w14.000434;
Kotterkade ong., bouwen traforuim-
te (02/02/2015) w14.000605;
Van Linschotenstraat 15, wijzigen 
winkel tot woning (30/01/2015) 
w14.000624.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen zes 
bomen (29/01/2015) 836-2016.

Santpoort-Zuid 
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen 
boom (29/01/2015)  233-2015;
Bloemendaalsestraat 152 A, wijzi-
gen voorgevel begane grond tbv en-
tree bovenwoning (27/01/2015) 
w14.000617; )
Middenduinerweg 64, oprich-
ten garage met kantoorruimte en 
kappen vier bomen (29/01/2015) 
w14.000508.

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan to 
nr. 3, vervangen metselwerk toe-
gangspoort landgoed Velserbeek 
(29/01/2015)
w14.000616.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 28 A, 
oprichten garage(30/01/2015) 
w14.000591.
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Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

artikel 2:12 APV
Filmopnames, Havengebied, Traw-
lerkade, Vuurtorenstraat tus-

sen 17:00 uur en 07:00 uur op 18 
en 19 februari 2015,  02/02/2015 
u15.000918.

 

Besluiten (vervolg)

Vergaderingen gemeenteraad 12 februari 2015 
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

De sessies

Raadzaal
19.30-21.00  Kust Informatie en Innovatie Centrum

Schoonenbergzaal
19.30-21.00  Parkeernormenbeleid 2015

Inspreken kan bij een beide sessies. De inspreker dient zich wel aan te mel-
den bij de raadsgriffie. Dit kan tot woensdag 11 februari, 16.00 uur via grif-
fie@velsen.nl of per telefoon: 0255 567502 

De raadsvergadering 
Aanvang 21.15 

Opening en mededelingen
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen van de agenda
Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 22 januari 2015
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015- 2018
Besluit op bezwaar naar aanleiding van een bezwaarschrift gericht tegen het 
besluit van 5 juni 2014 om een inleidend verzoek tot het houden van een re-
ferendum over het concept-bestemmingsplan HOV-tracé niet in te willigen
Sluiting

*actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u zich 
voor woensdag 11 februari 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie: 0255-
567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergaderingen uit in de week na de sessies en in de week 
na de raadsvergadering op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending 
gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 22 januari 2015 een be-
sluit genomen over de volgende onderwerpen:

•	Controleprotocol	voor	de	accountantscontrole	op	de	jaarstukken	2014
•	Voorstel	tot	uitvoering	en	suppletie	aanvraag	ten	behoeve	van	explosieven	

opsporing.
•	Verklaring	van	geen	bedenkingen	voor	project	Zeewijkplein	te	IJmuiden	
•	Benoeming	lid	Rekenkamercommissie	Velsen

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij een nieuw bestem-
mingsplan gaan opstellen voor 
Velsen-Noord.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt hier gemeld dat geen gelegen-
heid wordt geboden om zienswijzen 
omtrent dit voornemen naar voren 
te brengen. Ook wordt geen onafhan-
kelijke instantie in de gelegenheid 
gesteld advies uit te brengen over dit 
voornemen. Op het voorontwerpbe-
stemmingsplan is wel inspraak mo-
gelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Velsen-Noord 
voorziet in de vervanging van (delen 
van) verschillende oudere bestem-
mingsplannen die aan actualisering 
toe zijn. Het gebied omvat de woon-
kernen van Velsen-Noord, Sport-
park Rooswijk en een klein deel van 
het bedrijventerrein Grote Hout. 
Het bestemmingsplan beoogt een ei-
gentijdse planologische regeling te 
geven voor dit plangebied. Ook wor-
den enkele ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. 

Wilt u het plan inzien?
Van vrijdag 6 februari tot en met 
donderdag 19 maart 2015 ligt het 
voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage bij de receptie van het stad-

huis en in de centrale bibliotheek. 
De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Het digitale be-
stemmingsplan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (IDN) is: 
NL.IMRO.0453.BP0400VELSEN-
NOORD1-V001.

Inloopavond
Tijdens de periode dat het vooront-
werp ter inzage ligt zal een inloop-
avond worden georganiseerd. De da-
tum en locatie hiervan worden bin-
nenkort bekend gemaakt.

Wilt u inspreken?
Een ieder kan van vrijdag 6 febru-
ari tot en met donderdag 19 maart 
2015 een inspraakreactie indienen 
op het plan. Dit doet u door een brief 
te richten aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van ‘inspraak be-
stemmingsplan ‘Velsen-Noord’.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Wijkeroogstraat 2, 1951 AA VEL-
SEN-NOORD

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

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

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

5 februari 20155

Rotary Velsen steunt vijf 
goede doelen

Velsen - Scouting Radboud, het 
Bijna Thuis Huis, Allerzielen Vel-
sen Verlicht, de Vrienden van 
Velsen-Noord en de stichting 
Diabetes 1 krijgen een financi-
eel steuntje in de rug van Rota-
ry Velsen.
Rotary Velsen is een serviceclub 
waarvan de leden graag iets voor 
elkaar en hun omgeving wil-
len betekenen. Rotarians zetten 
zich, vaak in samenwerking met 
andere organisaties, in voor de 
samenleving. Dat gebeurt door 
fundraising en waar mogelijk 
door het bieden van praktische 
ondersteuning aan lokale, nati-
onale of internationale projecten 
die de clubleden van belang vin-
den en een warm hart toe dra-
gen.
Een bekend evenement van 
Rotary Velsen is de Highland 
Games, die om het jaar worden 
georganiseerd in park Velser-
beek. Daarnaast verstrekt Rota-
ry Velsen donaties vanuit de re-
guliere jaarbijdragen van de le-
den. Dit jaar zijn daarvoor de vijf 
genoemde goede doelen uitge-
kozen.
De Stichting Vrienden van Vel-
sen-Noord bevordert de leef-

baarheid en sociale samenhang 
in Velsen-Noord door het orga-
niseren, ondersteunen en bege-
leiden van evenementen en pro-
jecten. Denk aan het driedaags 
dorpsfeest, een zeskamp voor 
bedrijven en buurtteams, het sin-
terklaasfeest en niet te vergeten 
de sfeervolle Kerst Inn. De stich-
ting heeft ook een eigen touring-
car. Onlangs kwamen de vrien-
den van Velsen-Noord nog po-
sitief in het nieuws door hun in-
zet tijdens de grote gasstoring in 
hun dorp.
De stichting Allerzielen Velsen 
Verlicht beoogt in de steeds ver-
der seculariserende samenleving 
een nieuwe, niet-religieuze tradi-
tie tot herdenken en verwerken 
van verlies voort te zetten. Dit 
wordt gestimuleerd door het in-
zetten van kunst, vuur, klank en 
een specifieke uitlichting van de 
begraafplaats waar de herden-
king plaats heeft. Uitgangspunt 
is vooral het geleefde leven ge-
zamenlijk te vieren.
Stichting Diabetes 1 is voortdu-
rend bezig om geld voor onder-
zoek bij elkaar te brengen. De 
jonge Bjorn van Straaten heeft 
hiervoor zelfs zijn team Bjorn in 

het leven geroepen.  Hij heeft sa-
men met zijn zusje Demi en de 
andere teamleden spullen ver-
kocht, lege flessen opgehaald, 
een sponsorloop georganiseerd 
en gelukshangers gemaakt en 
verkocht. Rotary Velsen geven 
zijn team en daarmee de stich-
ting Diabetes 1 nog wat extra 
steun.
De Stichting Vrijwilligers Termi-
nale Zorg IJmond is bekend van 
het Bijna Thuis Huis ‘De Heide-
berg’ in Santpoort-Noord. In een 
bijna Thuis Huis  worden men-
sen in de terminale fase van hun 
leven liefdevol begeleidt, onder-
steund en verzorgd. Dit gebeurt 
in een intensieve samenwerking 
tussen vrijwilligers, (hospice-)
verpleegkundigen en de eigen 
huisarts.
Scoutinggroep Radboud wordt 
volledig gerund door vrijwilligers. 
Gelukkig zien zij het meer als 
een hobby dan vrijwilligerswerk. 
Want naast nuttig, is het vooral 
ook leuk en gezellig om om de 
kinderen een leuke tijd bezor-
gen. En de vaardigheden die zij 
gaandeweg oppikken, komen 
buiten scouting ook van pas. Zie 
ook www.rotary.nl/velsen.

‘Detailhandelsvisie 
IJmond komt er’

IJmond - Tijdens het Regionaal 
Economisch Overleg IJmond heb-
ben de wethouders Economische 
Zaken van de drie IJmond-ge-
meenten toegezegd dat de Detail-
handelsvisie IJmond voor 1 janua-
ri 2016 gereed zal zijn.
MKB-IJmond reageerde tijdens 
het overleg enthousiast op de toe-
zegging om de detailhandelsvisie 
voor het einde van het jaar klaar te 
hebben. De IJmondiale belangen-
vertegenwoordiger voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf pleit al jaren 
voor een detailhandelsvisie zowel 
lokaal als regionaal zodat winke-
liers, ontwikkelaars en het publiek 
weten waar zij aan toe zijn en 
waar de gemeente(n) wel of niet 
nog willen investeren. 
Voorzitter Roel Huisman is vooral 
blij met de toezegging, maar ook 
dat de visie in samenspraak en 
met medewerking van het geor-
ganiseerde bedrijfsleven tot stand 
zal komen. De portefeuillehouders 
spraken uit zowel op gemeentelijk 
niveau als regionaal een visie te 
willen neerleggen. MKB-IJmond 
heeft aangeboden om de bij haar 

in het Detailhandels- & Onder-
nemersplatform (DOP) vertegen-
woordigde winkeliersverenigin-
gen te betrekken bij het opstellen 
van de visie. Uiteraard zijn wat be-
treft de MKB-voorzitter ook ande-
re winkeliersverenigingen uit de 
IJmond van harte welkom bij dit 
overleg. Daarnaast heeft de MKB-
vereniging de gemeenten meege-
geven de visie in de conceptfa-
se al neer te leggen bij de Regio-
nale Adviescommissie Detailhan-
del van de Provincie om daar geen 
hobbels te ondervinden geduren-
de het proces.
Huisman: ,,Het moet een breed 
gedragen visie worden waarin 
het bedrijfsleven optimaal parti-
cipeert en waarin de gemeenten 
keuzes maken op het gebied van 
detailhandel(locaties). De detail-
handel in de IJmond staat enorm 
onder druk en juist een breed ge-
dragen visie zou moeten bijdragen 
aan het gezond maken en houden 
van deze - voor de leefbaarheid en 
werkgelegenheid in onze IJmond 
- belangrijke branche.’’

Schrijversavond op 
Gymnasium Felisenum

Velsen-Zuid - Op de jaarlijkse 
schrijversavond van Gymnasium 
Felisenum, op 5 februari, is Step-
han Enter te gast. Stephan Enter 
is een auteur die langzaam aan 
een veelgeprezen oeuvre werkt. 
Zijn laatste roman Grip werd ge-
nomineerd voor de Librisprijs en 
de AKO Literatuurprijs, won de 
Gouden Boekenuil Lezersjuryprijs, 
de F. Bordewijkprijs en de C.C.S. 
Croneprijs, en is vertaald in het 
Duits, Deens, Noors en Italiaans.
Elk jaar organiseert de sectie Ne-
derlands in de wintermaanden 
een schrijversavond voor ouders 
en leerlingen van de bovenbouw. 
Een schrijver treedt voor het voet-
licht en wordt aan de tand ge-
voeld door zesdeklassers. Drie 
leerlingen hebben elk een roman 

van Stephan Enter gelezen: Licht-
jaren (Librisnominatie 2004), Spel 
(2007) en Grip (2011). Deze leer-
lingen interviewen de auteur over 
de gelezen boeken. Leerlingen 
zorgen ook voor een inleiding, 
voor de presentatie en voor een 
jaarlijks wisselende verrassing 
voor auteur en publiek. De ver-
rassing zal dit jaar in een muzika-
le richting gezocht worden.
En natuurlijk leest Stephan Enter 
zelf fragmenten voor uit zijn werk 
en zal hij daarover vertellen voor 
zover dat werk niet in de inter-
views besproken is.
De schrijversavond vindt plaats 
op donderdag 5 februari in de au-
la van het Gymnasium Felisenum, 
is gratis toegankelijk en begint 
om 20.00 uur.
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zetten van kunst, vuur, klank en 
een specifieke uitlichting van de 
begraafplaats waar de herden-
king plaats heeft. Uitgangspunt 
is vooral het geleefde leven ge-
zamenlijk te vieren.
Stichting Diabetes 1 is voortdu-
rend bezig om geld voor onder-
zoek bij elkaar te brengen. De 
jonge Bjorn van Straaten heeft 
hiervoor zelfs zijn team Bjorn in 

het leven geroepen.  Hij heeft sa-
men met zijn zusje Demi en de 
andere teamleden spullen ver-
kocht, lege flessen opgehaald, 
een sponsorloop georganiseerd 
en gelukshangers gemaakt en 
verkocht. Rotary Velsen geven 
zijn team en daarmee de stich-
ting Diabetes 1 nog wat extra 
steun.
De Stichting Vrijwilligers Termi-
nale Zorg IJmond is bekend van 
het Bijna Thuis Huis ‘De Heide-
berg’ in Santpoort-Noord. In een 
bijna Thuis Huis  worden men-
sen in de terminale fase van hun 
leven liefdevol begeleidt, onder-
steund en verzorgd. Dit gebeurt 
in een intensieve samenwerking 
tussen vrijwilligers, (hospice-)
verpleegkundigen en de eigen 
huisarts.
Scoutinggroep Radboud wordt 
volledig gerund door vrijwilligers. 
Gelukkig zien zij het meer als 
een hobby dan vrijwilligerswerk. 
Want naast nuttig, is het vooral 
ook leuk en gezellig om om de 
kinderen een leuke tijd bezor-
gen. En de vaardigheden die zij 
gaandeweg oppikken, komen 
buiten scouting ook van pas. Zie 
ook www.rotary.nl/velsen.

‘Detailhandelsvisie 
IJmond komt er’

IJmond - Tijdens het Regionaal 
Economisch Overleg IJmond heb-
ben de wethouders Economische 
Zaken van de drie IJmond-ge-
meenten toegezegd dat de Detail-
handelsvisie IJmond voor 1 janua-
ri 2016 gereed zal zijn.
MKB-IJmond reageerde tijdens 
het overleg enthousiast op de toe-
zegging om de detailhandelsvisie 
voor het einde van het jaar klaar te 
hebben. De IJmondiale belangen-
vertegenwoordiger voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf pleit al jaren 
voor een detailhandelsvisie zowel 
lokaal als regionaal zodat winke-
liers, ontwikkelaars en het publiek 
weten waar zij aan toe zijn en 
waar de gemeente(n) wel of niet 
nog willen investeren. 
Voorzitter Roel Huisman is vooral 
blij met de toezegging, maar ook 
dat de visie in samenspraak en 
met medewerking van het geor-
ganiseerde bedrijfsleven tot stand 
zal komen. De portefeuillehouders 
spraken uit zowel op gemeentelijk 
niveau als regionaal een visie te 
willen neerleggen. MKB-IJmond 
heeft aangeboden om de bij haar 

in het Detailhandels- & Onder-
nemersplatform (DOP) vertegen-
woordigde winkeliersverenigin-
gen te betrekken bij het opstellen 
van de visie. Uiteraard zijn wat be-
treft de MKB-voorzitter ook ande-
re winkeliersverenigingen uit de 
IJmond van harte welkom bij dit 
overleg. Daarnaast heeft de MKB-
vereniging de gemeenten meege-
geven de visie in de conceptfa-
se al neer te leggen bij de Regio-
nale Adviescommissie Detailhan-
del van de Provincie om daar geen 
hobbels te ondervinden geduren-
de het proces.
Huisman: ,,Het moet een breed 
gedragen visie worden waarin 
het bedrijfsleven optimaal parti-
cipeert en waarin de gemeenten 
keuzes maken op het gebied van 
detailhandel(locaties). De detail-
handel in de IJmond staat enorm 
onder druk en juist een breed ge-
dragen visie zou moeten bijdragen 
aan het gezond maken en houden 
van deze - voor de leefbaarheid en 
werkgelegenheid in onze IJmond 
- belangrijke branche.’’

Schrijversavond op 
Gymnasium Felisenum

Velsen-Zuid - Op de jaarlijkse 
schrijversavond van Gymnasium 
Felisenum, op 5 februari, is Step-
han Enter te gast. Stephan Enter 
is een auteur die langzaam aan 
een veelgeprezen oeuvre werkt. 
Zijn laatste roman Grip werd ge-
nomineerd voor de Librisprijs en 
de AKO Literatuurprijs, won de 
Gouden Boekenuil Lezersjuryprijs, 
de F. Bordewijkprijs en de C.C.S. 
Croneprijs, en is vertaald in het 
Duits, Deens, Noors en Italiaans.
Elk jaar organiseert de sectie Ne-
derlands in de wintermaanden 
een schrijversavond voor ouders 
en leerlingen van de bovenbouw. 
Een schrijver treedt voor het voet-
licht en wordt aan de tand ge-
voeld door zesdeklassers. Drie 
leerlingen hebben elk een roman 

van Stephan Enter gelezen: Licht-
jaren (Librisnominatie 2004), Spel 
(2007) en Grip (2011). Deze leer-
lingen interviewen de auteur over 
de gelezen boeken. Leerlingen 
zorgen ook voor een inleiding, 
voor de presentatie en voor een 
jaarlijks wisselende verrassing 
voor auteur en publiek. De ver-
rassing zal dit jaar in een muzika-
le richting gezocht worden.
En natuurlijk leest Stephan Enter 
zelf fragmenten voor uit zijn werk 
en zal hij daarover vertellen voor 
zover dat werk niet in de inter-
views besproken is.
De schrijversavond vindt plaats 
op donderdag 5 februari in de au-
la van het Gymnasium Felisenum, 
is gratis toegankelijk en begint 
om 20.00 uur.
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