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Winter overvalt Velsen
Velsen – Vorige week woensdag 
werd Velsen volkomen onver-
wacht overvallen door de win-
ter. Tegen 15.00 uur begon het 
te sneeuwen en dat werd almaar 
heviger, een uur later lag alles 
onder een dikke witte deken. Op 
sommige plaatsen werd 15 cen-
timeter gemeten. 
Fietsers moesten afstappen en 
glibberend en glijdend hun weg 
vervolgen, het autoverkeer reed 
stapvoets. Het openbaar vervoer 
raakte in de problemen en even 
later zorgde de avondspits voor 
een chaos. De gladde snelwe-
gen waren moeilijk begaanbaar 
en op de A9 stond het verkeer op 
een gegeven moment muurvast. 
Er werd gesproken over een ver-
keersinfarct. Ook de strooiwa-
gen en de sneeuwschuiver ston-
den in de file. Mensen die nor-
maal gesproken in een half uur 

van het werk naar huis rijden, 
deden daar nu uren over. Som-
mige automobilisten gaven het 
rond middernacht op en zochten 
een hotel in de omgeving op, om 
te overnachten. Even later hield 
de politie het stapvoets rijdende 
verkeer tegen, om de strooiwa-
gen en de sneeuwschuiver door-
gang te verlenen. Op de Eerste 
Hulp van het Rode Kruis Zieken-
huis te Beverwijk en het Kenne-
mer Gasthuis locatie Noord in 
Haarlem was het drukker dan 
anders. De medewerkers zagen 
veel mensen met botbreuken, 
die uitgegleden waren. Later in 
de week werd dat minder, om-
dat mensen de nieuwsberichten 
goed in de gaten hielden en het 
advies om zo veel mogelijk thuis 
te blijven opvolgden. Alleen zon-
dag werd het weer iets drukker, 
doordat schaatsers op slecht ijs 

ten val kwamen. 
Voor het afgelopen weekeinde 
werd door het KNMI een weer-
alarm afgegeven. Er werd veel 
wind en sneeuw verwacht. Ge-
lukkig viel dat zaterdag mee, er 
was wind en het was koud, maar 
er viel weinig sneeuw. Op zon-
dag was dat wel het geval, maar 
de wind was toen al minder. 
Verwachte sneeuwjachten en 
sneeuwduinen waren in Velsen 
niet te zien. Ondertussen dreig-
de het strooizout op te raken en 
moesten er misschien wel delen 
van snelwegen afgesloten wor-
den. Akzo-Nobel leverde zout, 
maar dat was voor Rijkswater-
staat en alleen bedoeld voor de 
snelwegen. Vanaf vrijdag strooit 
de ReinUnie hier met een com-
binatie van zout en zand en al-
leen op de belangrijkste ontslui-
tingswegen. Zie voor een over-
zicht: www.reinunie.nl. Als het 
zout op raakt, zal er alleen met 
zand gestrooid worden en wordt 
er verder geborsteld of gescho-
ven. Op donderdag 14 januari 
kan de zoutleverancier duidelijk-
heid geven over een nieuwe le-
verdatum.
Aan het einde van deze week 
wordt een lichte dooi verwacht, 
maar daarna zal er weer spra-
ke zijn van vorst en sneeuw. De 
winter is dus nog niet voorbij. De 
laatste keer dat Nederland met 
zo’n strenge winter te maken 
had, was in 1979. (Carla Zwart) 
(foto: Miranda van Horick)

Slippartij op Broekeroog
Velserbroek - Maandagavond is een automobilist op de Broeker-
oog geslipt en daarbij tegen een boom aangegleden. De bestuurder 
kwam vanaf de rijksweg en slipte in de bocht. De politie heeft de weg 
enige tijd afgesloten, omdat de auto een rijbaan blokkeerde. De au-
tomobilist bleef ongedeerd. De auto mocht met het bergingsbedrijf 
mee. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Olifantsoor
hoogte ca. 80 cm / potmaat 23 cm
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NU voor 12,95
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Isoleren

Uw Select Windows dealer:

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem

www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

BEL ONS VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN OFFERTE.

023-5382277
SELECT WINDOWS, VOOR BETER WONEN
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InternetprIjzen
SamSung tv 81 cm 
e499,- NU e399,-

U betaalt bij ons niets meer
dan bij onze collega’s!

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255-515726

uw audiospecialist!
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Mooi concert IJmuider 
Harmonie en Seabreaze
IJmuiden – Afgelopen zondag 
vond in de burgerzaal van het 
stadhuis het traditionele nieuw-
jaarsconcert van de IJmuider 
Harmonie plaats. De muzikale 
gasten kwamen dit keer uit de 
eigen gelederen: Seabreaze Big-
band. Dit concert luidde tevens 
een bijzonder jaar in:  de mu-
ziekvereniging bestaat 65 jaar in 
2010.
Seabreeze zou als eerste optre-
den. De drummer was echter 
onderweg gestrand, Koen van 
de Wel was bereid om in te val-
len. Een rasmuzikant: zonder ge-
repeteerd te hebben speelde hij 
alle nummers moeiteloos mee, 
zelfs de drumsolo ging van een 
leien dakje. Wouter Hakhoff is al 
bijna een jaar dirigent van de big 
band, dit was zijn eerste officiële 
optreden. Hij maakte er een he-
le show van: swingend en sprin-
gend stond hij voor de band, hij 
zat er helemaal in. Seabreeze be-
gint met twee vrij rustige num-
mers, volgens de dirigent om te 
bewijzen dat jazz niet alleen ‘een 
bak vol herrie’ is. Dan volgt ‘Bo-
nehead’, waarin een speciale rol 
is weggelegd voor de trombonis-
ten. ‘Song for my father’ wordt 
speciaal opgedragen aan bassist 
en spreekstalmeester Wim Kie-
wiet, die al 50 jaar lid is van de 
IJmuider Harmonie. Zijn zoon Je-
roen speelt de solo op trompet. 

Mark Sassen zingt drie num-
mers, ondermeer ‘For once in my 
live’ van Stevie Wonder. Seabree-
ze is hoorbaar beter gaan spe-
len. Dat is natuurlijk in de eer-
ste plaats de verdienste van de 
muzikanten zelf, maar niet in de 
laatste plaats die van dirigent 
Wouter Hakhoff.
Na de pauze opent het concer-
torkest onder leiding van Bert 
Ridder met de “Overture to Eg-
mont’ van Beethoven. Een zwaar 
maar mooi nummer, goed ge-
speeld door het orkest. Ook 
mooi en wat lichter is ‘Norwegi-
an Wood’nt’. Het poplied van The 
Beatles is heel knap verweven 
met een klassieke melodie van 
Grieg. ‘Une Belle Histoire’ van 
Michel Fugain is vrolijk en lek-
ker in het gehoor liggend. Maar 
het klapstuk van het concert 
was ‘Children of Sanchez’, dat 
door het concertorkest samen 
met Seabreeze werd gespeeld. 
Een prachtig nummer met Mexi-
caanse invloeden dat de pan uit-
swingt. Wouter Hakhoff speelde 
hierin een hele mooie solopartij 
op de bugel. Tot slot een zelfbe-
dachte tekst op een nummer van 
Coleman, het publiek wordt ge-
vraagd om het mee te zingen. Dit 
doet het uit volle borst, hetgeen 
Wim Kiewiet doet beloven: ,,Jul-
lie zijn volgend jaar onze muzi-
kale gasten.’’ (Carla Zwart)

Winterconcert Corus
Beverwijk - Zaterdagavond 30 
januari organiseert het Corus 
Symfonisch Blaasorkest samen 
met het Corus Opleidingsor-
kest in de Vredevorstkerk aan de 
Laan der Nederlanden zijn Mid-
winterconcert. Voor de pauze 
brengt het Opleidingsorkest een 
eigen programma waarbij dans 
en Latijns Amerika de boventoon 
voeren. Dit concert is een goede 
gelegenheid om te laten horen 
wat Corus Orkest op het gebied 
van opleiding te bieden heeft, en 
wij nodigen dan ook beginnen-
de muzikanten van harte uit om 
te komen luisteren. Het orkest 
kan namelijk altijd nieuwe leden 
gebruiken, ervaren of niet. Op 
het programma van het Symfo-
nisch Blaasorkest staat een aan-
tal Gouwe Ouwe uit het harmo-
nierepertoire. De ouverture Flot-

te Bursche van Franz von Suppé, 
de Spaanse Dansen van Mosz-
kowski en balletmuziek uit Ro-
samunde van Franz Schubert. 
Na de succesvolle uitvoering tij-
dens het kerstconcert in Heems-
kerk mag ook Elsa`s Procession 
to the Cathedral uit de opera Lo-
hengrin van Richard Wagner niet 
ontbreken. Ook wordt een aantal 
originele stukken voor blaasor-
kest voor het eerst in Beverwijk 
uitgevoerd. 
Kaarten à 4,50 euro zijn verkrijg-
baar bij Boekhandel Stumpel, van 
Coevenhovenstraat 35 in Heems-
kerk, telefoon 0251-245010 en in 
Beverwijk bij Hoogeterp, Beyne-
slaan 144,  telefoon 0251-211524 
of Fr. Van Beuningen, Lind-
berghstraat 50, telefoon 0251-
209519  en natuurlijk vanaf 19.30 
uur aan de kerk.
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Wat doen we met 
zijn of haar kleren?
Iedereen wordt na een overlij-
den met de vraag: ‘wat doe ik 
met de kleding?’ geconfron-
teerd. Vaak hoor ik dat men-
sen daarmee tobben. Wordt de 
kleding verkocht, weggegeven, 
weggegooid of bewaard? En 
hoe lang bewaard? Wat is nor-
maal, wordt er dan gevraagd. 
Maar dat is heel persoonlijk. 
Sommige mensen ruimen de 
kleding al in korte tijd na de uit-
vaart op. Op dat moment voelen 
ze de kracht om dat te doen. 
Maar eigenlijk dringt zo vlak na 
overlijden nog niet alles door en 
dan is het beter nog niet zulke 
definitieve besluiten te nemen, 
waar je later misschien spijt van 
hebt. Anderen wachten er nog 
jaren mee en ervaren het als 
troostrijk en vertrouwd om het 
dichtbij te hebben. 
Kleding zit dicht op de huid en 
daardoor heeft het een eigen 
vertrouwde geur. Ook kleven er 
veel herinneringen aan kleding. 
‘Dat droeg hij bij het huwelijks-
feest van mijn zus, of  dat droeg 
hij bij het wandelen over het 
Pieterpad, of dat was  het shirt 
waarin hij de marathon van 
Berlijn liep.’
Iemand die ook tobde met deze 
vraag, vond een hele bijzon-
dere manier om met de kleding 
van haar overleden man om te 
gaan. Samen met haar kinde-
ren selecteerde zij de kleding, 
ze knipten er lapjes van 25x25 
cm. van en naaiden ze aan el-
kaar tot een wandkleed of de-
ken. Een broekzak of borstzakje 
werd gebruikt om kostbare 
daadwerkelijke herinneringen 
in te bewaren op het kleed: 

een rozenkrans, een foto of zijn 
trouwring. De knopen werden 
bewaard en ook hiermee werd 
op een achtergrond van kleding 
een mandala gemaakt.
Op vaste tijdstippen, met een 
kop thee erbij en de blaren op 
de handen van het knippen, 
deelden ze de vele herinnerin-
gen die boven kwamen. Dat le-
verde momenten van blijdschap 
op, maar ook van verdriet.
Het samen verwerken van de 
kleding tot een ‘troostkleed’, 
kan een waardevolle bijdrage 
leveren aan het rouwproces. 
Het kleed of de deken zelf kan 
een bron van troost zijn. Door-
leefde vierkante lapjes die her-
inneringen vertegenwoordigen 
en gevoelens van dankbaarheid 
voor al die mooie herinnerin-
gen. Hiermee is verdriet vorm 
gegeven.

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

0255-517452

Alice Loeters

Met de juiste sfeer bereik je meer

Verkoopstyling loont 
bij huizenverkoop
Santpoort-Noord - Onderzoek 
heeft aangetoond dat het wel 
degelijk loont om te investeren 
in het verkoop klaar maken van 
je woning door een styliste. ,,Het 
is namelijk als eigenaar bijna on-
mogelijk om objectief naar je ei-
gen woning te kijken. Terwijl het 
voor een potentiële koper ont-
zettend belangrijk is om al bij 
een eerste indruk positief ver-
rast te worden”, aldus Trudy van 
der Veldt van Stoer & Stylish te 
Santpoort-Noord. ,,De foto’s op 
bijvoorbeeld Funda.nl moeten al 

een dusdanig goede indruk ge-
ven, dat mensen zich uitgeno-
digd voelen het huis te komen 
bezichtigen.”
In Amerika wordt al 95 procent 
van alle te koop staande wonin-
gen ‘gerestyled’ en deze trend 
zal zich zeker in Nederland gaan 
voortzetten. Werd in ons land vo-
rig jaar nog voor gemiddeld 249 
euro geïnvesteerd in gedeeltelij-
ke restyling, in de loop van 2009 
nam het fenomeen een grote 
vlucht en besloten veel verko-
pers  voor gemiddeld 1025 eu-

ro huizen compleet te restylen. 
Professionals spreken van een 
nieuwe trend die zoden aan de 
dijk zet: in de dagelijkse prak-
tijk blijkt dat huizen die een to-
tale restyling hebben onder-
gaan, aanmerkelijk sneller ver-
kopen. Juist nu zoveel huizen te 
koop staan –soms wel zes per 
straat- is het van groot belang 
om onderscheidend te zijn. Een 
ervaren verkoopstyliste als Trudy 
van der Veldt van Stoer & Stylish 
kan al voor een paar honderd 
euro het verschil maken. Het is 
een investering die zich vrijwel 
altijd terugverdient. Maar daar 
heb je wel de gedrevenheid, cre-
ativiteit en kennis van een sty-
liste als Trudy van der Veldt van 
Stoer & Stylish voor nodig. Van 
der Veldt: ,,Ik kom altijd objec-
tief een woning binnen en weet 
dan onmiddellijk door mijn ex-
pertise wat er nog moet gebeu-
ren om de verkoop te bevorde-
ren. Het gaat vaak om de vraag 
wat benadrukt moet worden en 
of er iets moet veranderen. Door 
een doelgerichte aanpak met re-
styling wordt een grotere groep 
potentiële kopers bereikt. Mijn 
motto is: Met de juiste sfeer be-
reik je meer!”
Trudy van der Veldt is binnen-
huisarchitecte, gecertificeerd 
door House of Kiki en aangeslo-
ten bij CNVV (Centraal Netwerk 
voor Verkoopstylisten). Mocht u 
geïnteresseerd zijn in een vrij-
blijvende toelichting bel dan Tru-
dy van der Veldt op 06-55891401 
of kijk op www.stoerenstylish.nl. 
Daar kunt u onder meer lezen 
wat bijvoorbeeld het Basis Re-
stylen inhoudt.

Work Out: sporten 
volgens nieuw concept
IJmuiden – Sinds 6 januari is 
IJmuiden een nieuwe sportclub 
rijker: Work Out Personal Fitness. 
Eigenaar Steven van der Stroom 
bedacht een nieuw concept voor 
conditietraining. Hij verzamelde 
een gemotiveerd en enthousiast 
team om zich heen dat hier vol-
komen achter staat. Steven is zelf 
al jarenlang een fervent sporter. 
Om zich heen zag hij steeds va-
ker mensen die met goede voor-
nemens gingen sporten, maar na 
verloop van tijd minder gemoti-
veerd raakten, minder vaak kwa-
men of zelfs helemaal afhaakten. 

Hij vond dat dit ook anders kan 
en bedacht daarom dit plan, van-
uit de sporter zelf.

,,Mensen missen vaak een doel-
stelling en persoonlijke begelei-
ding’’, vertelt Steven. ,,Bij Work 
Out krijgen sporters steun van 
een personal coach. Samen stel-
len zij vast wat de deelnemer wil 
bereiken en dat bewaken zij ook 
samen. Zo wordt er voor gezorgd 
dat de doelstelling ook gehaald 
wordt. Dit motiveert. Soms blijkt 
dat iemand de lat te hoog gelegd 
heeft, dan adviseren wij een stap-

je terug te doen.’’ Op een toestel 
in je eentje oefeningen doen is 
op den duur saai. Bij Work Out 
krijgen mensen uitleg over de 
werking van de toestellen, hoe 
je er het best op kunt trainen en 
wat dat met je lichaam doet. Op 
de begane grond is er een sport-
zaal met toestellen, er zijn dou-
ches, een sauna en stoombad 
voor dames en heren apart. Bo-
ven is een grote zaal met iets 
heel nieuws: Kinesis wand van 
Technogym. ,,Op apparaten train 
je aparte spiergroepen. Hier ge-
beurt dat ook, maar dan met het 
hele lichaam. Je gebruikt die 
spiergroepen tenslotte ook niet 
apart, maar met je hele lichaam. 
Het is verantwoord en gezond en 
voelt heel vrij aan’’, vertelt Ste-
ven. Iedereen kan bij Work Out 
terecht, zowel de gevorderde als 
de beginner. Verantwoord spor-
ten met persoonlijke begelei-
ding, in een ontspannen sfeer en 
in een mooie ruimte met een hui-
selijke uitstraling. Wie er binnen-
stapt voelt zich direct welkom. 
Work Out is te vinden aan de Ka-
naalstraat 10 en telefonisch be-
reikbaar via 0255-540470. Van 
maandag tot en met vrijdag zijn 
de openingstijden van 8.00 tot 
21.00 uur, op zaterdag van 8.00 
tot 13.00 uur. Tot en met eind fe-
bruari geldt er een leuke wel-
komstaanbieding, onder ande-
re betaalt men maar de helft van 
het inschrijfgeld. Zie ook www.
workoutvelsen.nl.

Salsa bij café Toedeloe
IJmuiden -  Het nieuwe dans-
seizoen is weer begonnen. Toch 
is er voor wie salsa wil leren dan-
sen nog een mogelijkheid in te 
stromen. Na een totaal onderge-
sneeuwde open dag en eerste 
les, is besloten de start van de 
cursus salsa beginners 1 in ca-
fé�  Toedeloe uit te stellen naar 
donderdag 21 januari. Deze eer-
ste les is tevens een gratis proef-
les. Beleef het ultieme Latin ge-
voel en dans gezellig mee.
Dansen is gezond, maakt geluk-
kig en iedereen kan het. Iemand 
die minstens eenmaal per week 
danst, heeft een grotere kans 
op een gelukkig en evenwichtig 
leven. Daarnaast is salsa dan-
sen ontzettend populair. Leer op 
een leuke manier nieuwe men-
sen kennen en na enkele les-
sen kun je al leuk uitgaan naar-
een van de vele salsafeestjes in 
de regio. Ook Club Fiera orga-
niseert regelmatig salsafeesten 
voor beginnende en gevorderde 

dansers.
Maak kennis met de basisbegin-
selen van de salsa, son en me-
rengue op donderdag 21 januari 
in café�  Toedeloe, Kennemerlaan 
38 in IJmuiden. Vooraf aanmel-
den is niet nodig, maar mag ui-
teraard wel. Vanaf 19.00 uur kunt 
u gezellig binnenlopen en om 
19.15 uur starten we met de eer-
ste les van de cursus salsa be-
ginners 1. De les duurt tot circa 
20.30 uur.
Deze achtweekse cursus wordt 
verzorgd door Club Fiera. Er zijn 
nog voldoende plaatsen, dus 
neem vrienden, bekenden en 
familie mee. De lessen zijn ge-
schikt voor volwassenen van al-
le leeftijden. Singles kunnen ook 
inschrijven. Wij zorgen voor vol-
doende danspartners.
Meer informatie over de salsa 
danslessen of wil je je nu vast 
opgeven? Ga naar www.clubfie-
ra.com of bel 06-55180780 (Nu-
cita).

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl
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Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900
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20 jaar zaalvoetbal 
stratenteams Velserbroek
Velserbroek - Na 19 succesvol-
le edities start op zaterdag 23 ja-
nuari de 20ste editie van het Vel-
serbroekse Zaalvoetbaltoernnooi 
Stratenteams. Rob Tousain & Pe-
ter Geldof, al jaren het gezicht 
van het grootste evenement in 
Velserbroek, gaan samen  met 
een team van vijftien vaste vrij-
willigers de Velserbroekse bewo-
ners weer kennis met elkaar la-
ten maken tijdens de twee week-
einde zaalvoetbal. 
Zaterdag 23 en zondag 24 janu-
ari spelen 30 straten in de voor-
rondes. Op zaterdag start de 
eerste wedstrijd om 12.30 en op 
zondag om 12.00 uur. Zondag-
avond is bekend welke zes stra-
ten op de finaledag gaan spelen. 
Het wedstrijdschema is terug te 
vinden op www.stratenteams.nl. 
Tijdens het toernooi zijn hier ook 
de uitslagen live terug te vinden.
Zaterdag 30 januari strijden de 
zes overgebleven straten om de 
fel begeerde Rabobank Straten-
teams Trofee. Het toernooi wordt 
mede mogelijk gemaakt door de 
vijf sponsors: Rabobank Velsen 
& Omstreken, Ovenbouw Hol-
land, Van Waalwijk van Doorn 
makelaars-taxateurs, Centra-
gas van Galen B.V. en Bouwbe-
drijf Waleveld &Zn. Op de websi-
te staat het volledige wedstrijd-
programma’s.

Tijdens de finaledag zal er weer 
heel veel te beleven zijn, naast 
het voetbal. Luv4dagame (fo-
to) zijn de grondleggers van het 
freestyle basketball in Nederland. 
De formatie van zes showteam-
leden is reeds negen jaar actief 
met  basketball entertainment  
en is een daadwerkelijke ‘must 
see’. De shows van Luv4dagame 
bevatten technische hoogstand-
jes, humor, choreografieën en 
theaterconcepten. 
Move2Fit Dance Kidz zullen een 
optreden verzorgen op 30 janua-
ri. De groep bestaat eigenlijk uit 
drie verschillende dansgroepen: 
B’Different, Move2Fit Break-
dance en Move2Fit Streetdan-
ce Kidz. Voor deze speciale ge-
legenheid is er een samenwer-
king ontstaan. De groepen trai-
nen allemaal bij Move2Fit in Vel-
serbroek.
De succesfactor van de afgelo-
pen 19 jaar is toch wel het Ne-
derlands Acteurs Team. Ook 
dit jaar komen de sterren uit 
Aalsmeer weer naar Velserbroek. 
Bas Muijs, Sacha Visser, Peter-
Paul Muller, en vele collega’s uit 
Goede Tijden, ONM, Gooische 
Vrouwen en Voetbal Vrouwen 
zijn uitgenodigd om op 30 janu-
ari in een bomvol Polderhuis een 
wedstrijd tegen Velserbroekse 
Sterren te spelen.

Bijzonder optreden in 
de Nozem en de Non
Heemskerk - Op zaterdag-
avond 23 januari vindt er een 
bijzonder optreden plaats in de 
zaal van de Nozem en de Non in 
Heemskerk. Dan spelen er na-
melijk twee bands, waarbij er 
een ware ‘sister act’ plaatsvindt. 
Frontvrouw van de eerste band 
‘Botöxhead’ is de Heemskerk-
se Suzanne Goeman, frontvrouw 
van de tweede band ‘Got-it’ is de 
zus van Suzanne, Carolien Goe-
man uit Santpoort-Noord.
Nu is deze sister act op zich al 
apart, nog aparter is dat dit voor 
Botöxhead het eerste en met-
een laatste optreden wordt met 
zangeres Suzanne. Zij vertrekt 
31 januari namelijk naar Nash-

ville in de Verenigde Staten om 
daar een winkel te openen. Tij-
dens hun vakantie in de zomer 
van 2008 in het Zuiden van de 
VS kregen zij al veel signalen dat 
het starten van een winkel in Na-
shville een goede zaak zou zijn. 
Na het dieptepunt van de reces-
sie te hebben afgewacht, beslo-
ten Suzanne en Dennis eind van 
de zomer 2009 dat nu de tijd rijp 
was om hun plan te gaan uitvoe-
ren. De toegang is gratis. 
De eerste 75 bezoekers ontvan-
gen ter verhoging van de feest-
vreugde een  leuke gadget uit de 
winkel van muziekmeubels. Een 
voorproefje kun je beluisteren op 
www.rockbandgotit.nl.

Afsluiting 
sponsorloop 
Jan Campert
Driehuis - Vrijdagmorgen 8 ja-
nuari waren de kinderen van de 
Jan Campertschool in de aula 
bijeen. Vol verwachting zaten de 
kinderen te wachten om te horen 
wat hun inspanning bij de spon-
sorloop voor het afscheid van juf 
Tineke Zwanenburg had opge-
leverd. Britt en Lonneke maak-
ten met een heuse yell het be-
drag bekend. De kinderen had-
den een bedrag van 2770,85 eu-
ro bij elkaar gelopen. Een enor-
me prestatie. Namens de stich-
ting ‘Braille without Borders’ 
(hulp aan blinde en slechtzien-
de kinderen in Tibet) kwam me-
vrouw Sandra Korver de cheque 
in ontvangst nemen. Het geld 
zal besteedt worden aan braille 
schrijfmachines. Zie ook www.
braillewithoutborders.org.

Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder grote be-
langstelling is afgelopen zater-
dag voor de tiende keer het bil-
jarttoernooi van BC de Hofste-
de van start gegaan. Op ludieke 
wijze werd de afstoot door Rob 
Bakker, ooit de beheerder van 
het wijksteunpunt, verricht. Van 
te voren gaf hij aan er niet veel in 
te zien. Maar wat schetste onze 
verbazing, zijn afstoot was pre-
cies volgens het boekje en miste 
op een haar. Dus wie gelooft nog 
wie? In de ochtendpartij speelde 
de teams van Hofstede A en de 
Dukdalf na een spannend strijd 
precies gelijk (84–84). Van meet 
af aan nam de Dukdalf de lei-
ding, vooral doordat hun kopman 
(F. van Dorp) zijn partij in slechts 
17 beurten uitmaakte (moyenne 
van ruim 4). Daarmee verplet-
terde hij zijn directe tegenstan-
der die op 14 caramboles bleef 

steken. Maar de Hofstede man-
nen en dame lieten het er niet bij 
zitten. ’s Middags verschalkte de 
spelers van Hofstede B het Sant-
poortse Terras nipt (82–79). Of 
het nu kwam door overschatting 
van het Terras of dat het Hof-
stede B team extra gemotiveerd 
was; we zijn er tijdens het ‘aprés 
biljarten’ niet achtergekomen. In 
beide poules blijft dus nog alles 
mogelijk. Volgende week zater-
dag komen alle vier de bezoe-
kende teams in actie.’s Ochtends 
speelt het Terras tegen het team 
van Huis ter Hagen. In de mid-
dagpartij gaat de strijd tussen de 
Dukdalf en het Visserhuis.
De wedstrijden beginnen op 9.00 
en 13.00 uur. Hopelijk is het weer 
dan wat minder grimmig. Voor 
belangstellenden staat de deur 
van het wijksteunpunt de Hof-
stede open.

Honden op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Natuurmonumenten gaat geen honden van landgoed 
Beeckestijn weren. ,,Er komen mogelijk wel zones waar geen honden 
mogen komen, zoals de siertuin, maar dat zal in overleg met de ge-
bruikers van het landgoed worden bepaald,’’ zegt Klaas de Jong van 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is sinds kort de eigenaar 
van de tuinen van Beeckestijn.

Demorelease 
band SE7EN
Regio - Vrijdag 22 januari pre-
senteert de alternatieve rock-
groep SE7EN uit Velsen en Haar-
lem hun eerste demo in het Pa-
tronaat in Haarlem. SE7EN is 
een rockformatie bestaande uit 
vier jonge honden die keihard 
aan de weg timmeren, zo waren 
ze een groot succes op onder-
meer de Kunstbende en bunker-
rock. Een band volgens het pa-
tronaat zelf om in de gaten hou-
den! De presentatie van hun mu-
ziek vindt plaats in het Patronaat 
Café in Haarlem, waarbij SE7EN 
hun nummers tijdens een gewel-
dig live optreden zullen spelen. 
Het optreden duurt van 22.30 
tot 23.30 uur. De toegang is gra-
tis. Voor meer informatie en om 
vrienden worden van SE7EN kun 
je kijken op http://se7en-music.
hyves.nl

Velsen-Zuid - Afgelopen vrij-
dag, omstreeks 08.00 uur, ont-
ving de meldkamer van de po-
litie een melding dat er op het 
Pontplein een auto tegen een 
lichtmast was aangereden. Door 
de aanrijding is er ook een ver-
keerslicht beschadigd. De ver-
oorzaker is echter doorgereden. 

Weggereden 
na aanrijding
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vanaf 21 jaar. Café: Wazige Free-
lectronics. 21.30 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 17 januari
Stadsschouwburg Velsen: Ca-
nadese muzieksensatie Barrage. 
Aanvang 14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Theatergroep Spruitjes 
Speelt speelt ‘Hoe Ruikt De Zon’. 
Aanvang 14.30 uur. Om 16.30 
uur foyerconcert bluestrain FM 
King Mo. Toegang gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Première ‘Betove-
rende jaren ‘30’ van Frommer-
man. 15.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie Groen-
Links, afdeling Velsen in Rico’s , 
Kennemerlaan 44 IJmuiden. Van 
15.00 tot 17.00 uur.
Ine Sinnige, Lotte Beukman 
en Andrew Clark te gast in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Concert in de Oude Kerk 
Spaarndam met Herman van 
Kogelenberg (fluit) en Jelger 
Blanken (piano), 15.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Popkoor Haarlem. 21.00 uur. Toe-
gang 7,50.

Maandag 18 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Vis, Schoolpresenta-
ties. Talentenjacht voorrondes. 
Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 19 januari
 

Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: The Sadist. Alabama 
Chrom (uit de stal van Orkater). 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 20 januari

Inleiding tot het boek ‘A Course 
in Miracles’ in Parochiezaal RK 
kerk, Fr. Netscherlaan in Sant-
poort-Noord door Ds. Henk 
Reefhuis. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: film ‘Inglourious Bas-
terds’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 21 januari

Informatieavond over drugs-
verslaving bij de Brijder Stich-
ting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info 
en aanmelding: 023-5307400. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Nanine Linning. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal:  The spirit That Guides Us, 
Face Tomorrow. 20.30 uur. Toe-
gang 10,-. 24.00-04.00 uur: LOS! 
met dj Paullie & Co. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Studenten gra-
tis. Café: Aftershow Face Tomo-
rorow Omission. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 14 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
Youp van ‘t Hek met ‘Omdat de 
nacht...’ Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Unmistaken 
Child’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: LOS! met dj Paullie & Co. 
24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Voor studenten 
gratis. Café: Christopher Rees. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 15 januari
Jaarlijkse winterconcert met 
de Nederlandse groep From-
mermann in het Gymnasium Fe-
lisenum in Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.00 uur.
Pianist Bernd Brackman in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Youp van ‘t Hek met ‘Omdat de 
Nacht...’ Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Unmistaken 
Child’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: Rob Acda Award der-
de voorronde. Aanvang 19.30 
uur. Toegang 5,-. Café: Irrational 
Library presenteert Heug, John 
Carrie & Moor Green. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 16 januari

Zangmiddag in de Dorpskerk 
in Santpoort-Noord. Van 12.00 
tot 17.00 uur.
Themamiddag over belas-
tingteruggaaf specifieke zorg-
kosten in Activiteitencentrum 
Haarlem Heliomare, Florence 
Nightingalestraat 3, 14.00 uur.  
Aanmelden: msthemagroep@
hotmail.com. 
Zingen in de Ichthuskerk, Snel-
liusstraat 40 IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: film ‘Inglourious Bas-
terds’. Aanvang 20.30 uur. Na de 
film foyerconcert Fabiana Dam-
mers. Gratis toegang.
Rarely Alive in de Zeewegbar, 
Zeeweg in IJmuiden. Aanvang 
21.30 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: 80’s Verantwoord. 
21.00-04.00 uur. Toegang 12,50 

Wat is
er te 
doen

Voor de zelfbewuste vrouw
Empower Working 
Women start 3 februari

Regio - Je bent een werken-
de, zelfbewuste vrouw die weet 
wat zij in haar leven wil verande-
ren. Alleen weet je even niet hoe 
je dat moet bereiken. Dan zijn 
de maandelijkse workshops van 
Selmani Coaching & Prisma-Vi-
ta bij Royal Secret Cosmetics in 
Haarlem geknipt voor jou!

Onder de verzamelnaam ‘Empo-
wer working women’ organise-
ren Hannan Selmani van Selma-

ni Coaching en Jolanda Bouw-
man van Prisma-Vita een serie 
workshops voor werkende vrou-
wen en moeders. De kracht van 
deze workshops zit ‘m in het be-
nutten van de eigen ontwikke-
lingscapaciteit, wat er voor zorgt 
dat uitdagingen worden aange-
gaan en wensen werkelijkheid 
worden. 
De twee ervaren en zelfstandig 
werkende loopbaancoaches be-
handelen elke maand een bij-

zonder thema. Het thema van fe-
bruari  is ’verandering van bin-
nen naar buiten’ en staat vol-
ledig in het teken van de eigen 
persoonlijke ontwikkeling.  Deze 
workshop geeft inzicht in wie je 
behalve vrouw, moeder, partner 
en werknemer nog meer bent. 
En hoe je je eigen kracht kunt 
inzetten om effectiever, succes-
voller en bewuster in het leven 
te staan. 
In de maanden daarna gaat het 
over het omzetten van dromen 
en wensen in concrete stappen, 
waardoor je langzaam maar ze-
ker ook toewerkt naar je profes-
sionele ontwikkeling.
De hierop volgende thema’s; 
vrouwenmanagement, de kracht 
(unique selling points) van de 
werkende vrouw en het ontwik-
kelen van je presentatievaar-
digheden maken je ontwikke-
lingscirkel van binnen naar bui-
ten rond.

De eerste workshop is op woens-
dag 3 februari van 19.00 tot 22.00 
uur bij Royal Secret Cosmetics 
(RSC) aan de Schoterweg 7 in 
Haarlem. Vooraf is er op 22  ja-
nuari van 19.00 tot 22.00 uur een 
informatieavond.
De kosten bedragen 45 euro per 
persoon per keer. Voor meer in-
formatie RSC:  Shala Manie: 023-
5279119, e-mail: smaniei@gmail.
com. Of Selmani Coaching: 06-
30689476, e-mail: info@selma-
nicoaching.nl.

Gemeenten voegen 
afdelingen EZ samen
Santpoort-Noord - De afdelin-
gen Economische Zaken van 
de gemeente Velsen, Bever-
wijk en Heemskerk worden 
samengevoegd. Dat maak-
te burgemeester Franc Weer-
wind zondag bekend tijdens 
het traditionele Nieuwjaars-
diner van de Haven en Onder-
nemers Vereniging IJmond.

Met deze jongste samenwerking 
- de afdelingen Sociale Zaken 
en Belastingen hebben al eerder 
de handen ineen geslagen - lijkt 
de vorming van één IJmondge-
meente weer een stap dichterbij. 
In zijn toespraak liet Weerwind 
opnieuw merken dat hij wel iets 
voelt voor een fusie tussen Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk, 
iets waar hij in zijn vorige ge-
meente ervaring mee heeft. De 
vorming van een nieuwe, gro-
te gemeente die voldoende te-
genwicht aan Amsterdam kan 
geven , is een langgekoesterde 
wens van het regionale bedrijfs-
leven. Weerwind noemde Corus 
als treffend voorbeeld omdat het 
staalbedrijf zich uitstrekt over 
drie gemeenten en daardoor ‘de 
rode draad’ vormt in de IJmond. 
Drie ondernemersverenigingen 
hebben het voortouw genomen 
door het sein op groen te zetten 
voor de vorming van de nieuwe 
Ondernemersvereniging Heems-
kerk, Beverwijk en Uitgeest. De 
OHBU werkt nauw samen met 

Middenhavengebied in IJmui-
den. Dat gebied wordt binnen-
kort voor enkele miljoenen op-
geknapt. Een belangrijk deel van 
dat geld wordt bijgedragen door 
het rijk en de provincie Noord-
Holland. Baud blikte ook terug 
op het moeilijke jaar 2009, een 
jaar dat in zijn ogen ‘naar de so-
demieter is gegaan’. ,,Ook 2010 
wordt vast weer een lastig jaar. 
De gevolgen van de financiële 
crisis zullen nu pas echt zicht-
baar worden. Maar de IJmond 
heeft eerdere dips overleefd en 
het bedrijfsleven heeft zich keer 
op keer veerkrachtig getoond. 
Dat zal ook nu vast weer gebeu-
ren.’’
Toch ziet Baud ook veel positieve 
ontwikkelingen in de IJmond, zo-
als de uitbreiding van de wind-
molenparken in zee, de groei van 
de in IJmuiden gevestigde Hol-
landse Visveiling en de bouw van 
een nieuwe zeesluis, die zich in-
middels in de planstudiefase be-
vindt. (Friso Huizinga)

HOV IJmond. Het Nieuwjaarsdi-
ner van de HOV IJmond in Duin 
en Kruidberg werd bezocht door 
ruim 100 ondernemers en hun 
partner. Onder de aanwezigen 
waren burgemeester Franc Weer-
wind en zijn vrouw, oud-burge-
meester Peter Cammaert en ge-
deputeerde Jaap Bond. Na een 
borrel in de parterre genoten de 
aanwezigen in de sfeervolle En-
geland-zaal van een hoogstaand 
viergangendiner. Tussen de gan-
gen door sprak Frans Baud, di-
recteur van KVSA en voorzitter 
van de HOV IJmond, de leden 
van zijn vereniging toe. In zijn 
nieuwjaarstoespraak roemde hij 
de goede samenwerking tussen 
het bedrijfsleven en de overheid. 
Die resulteerde vorig jaar in een 
flinke financiële impuls voor het 
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-
. Vrijdag 15 januari: koningin-
nensoep, spitskool met slavin-
ken, vanillevla met kersen toe. 
Woensdag 20 januari: groente-
soep, witlof met ham en kaas en 
rollade en een fruitcocktail met 
slagroom toe.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober el-
ke 3e donderdagavond van de 
maand. Aanvang 19.30 uur. Kos-
ten 2,- incl. kopje koffie/thee. De 
eerstkomende filmvoorstelling is 
op donderdag 21 januari.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Optreden Vat’71 woensdag 
3 februari. Aanvang 19.30 uur. 
Toegang 2,50 incl. kopje koffie 
of thee.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Vrijdag 22 januari: 
groentesoep, boerenkool stamp-
pot met worst, vla met slgroom 
toe. Opgeven maandag 18 janu-
ari tussen 11.00 - 12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Optreden Klavierschippers za-
terdag 13 februari om 14.30 uur. 
Toegang 3,50 incl. kopje offie of 
thee en een hapje.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of ver-
voer: tel. 0255-518888.
Er zijn verschillende activitei-
ten waar men wat versterking in 
kunnen gebruiken, zoals: Koers-
bal op maandagochtend, sjoe-
len op maandagmiddag, klaver-
jassen op woensdagmiddag, les-
klaverjassen op donderdagmid-
dag en open tafel op vrijdag

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Kienen, woensdag 20 januari 
om 15.00 uur.
Menu v/d Dag: Vissticks met 
gebakken aardappeltjes en 
rouwkost. Donderdag 21 janua-
ri om 12.30 uur.
Optreden De Klavierschippers, 
woensdag 27 januari. Aanvang 
15.00 uur.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
Dagtocht naar Linschoten. Kof-
fie met gebak in resaurant Het 
Wapen van Harmelen. Daar-
na lunch in De gouden leeuw 
in Montfoort. Om 14.00 uur naar 
Lindschoten voor een gezelli-
ge middag in een klein theater-
tje. Henk Kalfsterman brengt ei-
gen verhalen van Simon Carmig-
gelt en A.M.G. Schmidt. Kosten 
38,50 euro.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Open tafel in het Terras, Roos 
en Beeklaan 2 Santpoort-Noord. 
Elke woensdag vanaf 16.00 uur. 
Kosten 5 euro. Aanmelden op 
maandag morgen bij het Terras 
of via 023-5396962. 
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Velsen - Dit jaar kunnen de le-
den van het FNV weer profiteren 
van gratis hulp met de belasting-
aangiftes voor 2009. Men wordt 
verzocht zich tijdig aan te mel-
den daar anders de aangifte niet 

op de gestelde termijn verzorgd 
kan worden. FNV leden in de re-
gio IJmond-Zuid kunnen zich 
aanmelden tussen 3 februari en 
17 maart, op woensdag van 9.00 
tot 14.00 uur via 06-42619649. 

FNV Belastingservice

Project ‘VMBO in Beweging’
Duin en Kruidberg 
mavo geselecteerd
Driehuis - Sport en bewegen 
is leuk en belangrijk. Een actie-
ve leefstijl, waarin beweging op 
welke manier dan ook een be-
langrijke plaats inneemt, draagt 
bij aan de vermindering van 
overgewicht en het voorkomen 
van allerlei gezondheidsproble-
men.  Regelmatig sporten of be-
wegen geeft mensen ook een te-
vreden gevoel. 
De Duin en Kruidberg mavo is 
één van de 80 scholen in het land 
die geselecteerd zijn om mee te 
doen aan het project ‘VMBO in 
Beweging’. Het Nederlands Insti-
tuut  voor Sport en Bewegen en 
de VO-raad hebben het project-
plan ontwikkeld. Het doel van het 
project is om gedurende drie jaar 
sport en bewegen aan te bieden  
voor leerlingen die niet sporten. 
Het kan gaan om sport en bewe-
gen onder schooltijd, tijdens een 
pauze of na schooltijd. Dit komt 
naast het ruime sportaanbod dat 

de school regulier in de lessen 
heeft opgenomen.
De Duin en Kruidberg mavo ont-
vangt van de NISB een subsidie 
om een Sport en Beweegcoördi-
nator aan te stellen voor de drie 
jaar dat het project loopt.
Dat de gezondheid van haar 
leerlingen de Duin en Kruidberg 
mavo ter harte gaat blijkt ook 
uit het feit dat de automaten in-
de kantine  van de school in de 
kerstvakantie gevuld zijn met ge-
zondere producten. Melk, beleg-
de broodjes en producten met 
minder suiker en minder vet zijn 
volop te verkrijgen. Veel produc-
ten hebben het ‘kies bewust’ lo-
go. 
Om de leerlingen bekend te ma-
ken met de producten kregen zij 
op de eerste dag van het nieuwe 
jaar allemaal een product uit het 
nieuwe assortiment aangebo-
den. Zie ook www.duinenkruid-
bergmavo.nl

Dipje of een depressie?
Regio - De afdeling Preven-
tie van de Parnassia Bavo Groep 
(voorheen Dijk en Duin) organi-
seert in samenwerking met de 
bibliotheken in Midden-Ken-
nemerland in januari vijf voor-
lichtingen over depressie. On-
derwerpen die aan de orde ko-
men zijn bijvoorbeeld: wat is het, 
hoe ontstaat het, wat kun je er-
tegen doen en wat moet je doen 
als een goede vriend er last van 
heeft? 
Uiteraard is er voldoende ruim-
te om vragen te stellen. De voor-
lichtingen worden gegeven door 
een ervaren hulpverlener, als 
freelancer onder meer werkzaam 
voor GGZ Dijk en Duin. De toe-
gang is gratis.

De bijeenkomsten duren één á 
anderhalf uur en vinden plaats 
in de volgende bibliotheken: 
Woensdag 13 januari 19.30: Bi-
bliotheek Velsen. Donderdag 
28 januari 10.45: Bibliotheek 
IJmond-Noord: Centrale vesti-
ging Beverwijk. Donderdag 28 
januari 19.00: Bibliotheek Cas-
tricum. Vrijdag 29 januari 11.30: 
Bibliotheek IJmond-Noord: Ves-

tiging Heemskerk-Centrum. Vrij-
dag 29 januari 14.00: Bibliotheek 
IJmond-Noord: Vestiging Uit-
geest.
Aanmelden is niet noodzakelijk 
maar wordt in verband met de 
organisatie wel op prijs gesteld. 
U kunt dit via de mail doen: pre-
ventiemk@dijkenduin.nl of via 
de betreffende bibliotheek.
Een depressie? Dat heb ik el-
ke maandagochtend. Was het 
maar zo simpel. De volksmond 
gebruikt het woord depres-
sie te pas en te onpas, maar in 
werkelijkheid is een depressie 
een ziekte die zeer invaliderend 
werkt. Van altijd maar chagrijnig 
zijn tot, in de meest schrijnende 
gevallen, echt nergens meer toe 
komen. 
Dat laatste kan uitmonden in 
ernstige verwaarlozing en isole-
ment. 
Naast de ernst komt de ziekte 
ook nog eens veel voor. Een op 
de vier Nederlanders heeft wel 
eens een depressie gehad. Som-
mige onderzoekers spreken van 
volksziekte nummer één, die de 
samenleving liefst anderhalf mil-
jard euro per jaar kost.

Velsen - De opbrengst van de 
collecte in gemeente Velsen voor 
het Fonds verstandelijk gehandi-
capten is 12.461,20 euro in 2009.  
Dit is 2,7 procent meer dan het 
jaar daarvoor. Alle goede ge-
vers, maar vooral de volharden-
de collectanten, worden bij deze  
heel hartelijk bedankt. Het is een 
mooi resultaat.Mocht de collec-
tant u niet thuis hebben getrof-
fen en wilt u een bijdrage leve-
ren, dan kan dit op giro 11 22 22 
2 van het Fonds verstandelijk ge-
handicapten, Bunnik. Collectant 
worden voor twee uurtjes per 
jaar? of organiseert u liever?Dan 
kan men zich aanmelden via de-
website of bij mevrouw W. van 
Neste, vrijwilligercoördinator, te-
lefoon 023-5374528.

Geslaagde 
collecte

Velsen-Noord - Politieagenten 
hebben zondag op de Velsertra-
verse tussen 14.30 en 16.30 uur 
een controle gehouden, speciaal 
gericht op het dragen van de vei-
ligheidsgordel. Vier automobilis-
ten kregen een bekeuring omdat 
zij hun gordel niet droegen.

Verkeers-
controle

Raadsvergader-
tafel over Fiets-
beleidsplan
Velsen - De fiets is, naast de 
auto, het meest gebruikte ver-
voermiddel voor de dagelijkse 
verplaatsingen. Met name voor 
de korte afstanden speelt de 
fiets een belangrijke rol. De ge-
meente Velsen vindt het belang-
rijk dat inwoners van Velsen en 
mensen die zich in Velsen ver-
plaatsen vaker voor de fiets kie-
zen in plaats van voor de auto. 
Het fietsgebruik wil de gemeen-
te dan ook stimuleren. De raad 
wil samen met inwoners van de 
gemeente Velsen een route door 
Velsen fietsen en met hen spre-
ken over wat hen stimuleert om 
de fiets te pakken om ergens 
naar toe te gaan. De raadsleden 
toetsen vervolgens of het plan 
hierop aansluit. De raadsleden 
kunnen zich zo goed voorbe-
reiden op de besluitvorming die 
op 28 januari start in het raads-
plein. Op vrijdag 15 januari wil-
len zij van Velsen-Noord tot aan 
Santpoort met inwoners van Vel-
sen in gesprek. Op de fiets na-
tuurlijk. Iedereen wordt van har-
te uitgenodigd aan deze buiten-
gewone ‘vergadertafel’.



pagina 22 14 januari 2010

SenZ, ledenservice
van ViVa! Zorggroep
Regio - ViVa! Zorggroep heeft al 
zo’n twaalf jaar een ledenservice.  
Sinds kort heet deze ledenser-
vice SenZ. SenZ staat voor Ser-
vice en Zorg en biedt een uitge-
breid pakket cursussen en dien-
sten voor iedereen; van (aan-
staande) jonge gezinnen tot fit-
te en actieve senioren, maar ook 
voor mensen die met wat extra 
hulp aan huis zelfstandig kun-
nen blijven thuiswonen.

Leden krijgen op vertoon van 
de SenZpas bij afname van een 
dienst direct de korting van de 
betreffende serviceverlener. Bij-
voorbeeld korting op een of 
meerdere verzekeringen bij In-
terpolis of FBTO. Wie een zorg-
verzekering heeft bij Zilveren 
Kruis Achmea, kan gedurende 
het gehele jaar overstappen naar 
het SenZ collectief en zo vele eu-
ro’s besparen. 
In de regio werken zij samen met 
de volgende (medisch) fitness-
centra: BodyStyle Healthcenter, 
Castricum, CIB Sports, Castri-
cum, Fit4Lady, Haarlem, Heems-
kerk, Limmen, Alkmaar, Fitness-
centrum De Meer, Beverwijk,  
FM HealthClub, Heemstede en 
Heerhugowaard, Health Time/
FysioPreventic, Haarlem, He-
althcenter Spaarneboog, Haar-
lem, Health- en Tennisclub Dors-
sports, Limmen, Heliomare Sport, 
Wijk aan Zee, Instituut Van Ham, 

Haarlem en Aerdenhout,  Jordan 
Sports, Haarlem, Rehab Centre, 
Beverwijk, Heemskerk, Castri-
cum, Alkmaar, Slenderstudio’s: 
Body Slen, Castricum en Vi-
ta Slen, Santpoort-Noord, Sport 
Medisch Centrum IJmond, Be-
verwijk en Squashcentrum Het 
Polderhuis, Velserbroek
Op vertoon van uw SenZpas ont-
vangt men korting! Behalve bij 
genoemde fitnesscentra, krij-
gen leden ook korting bij zwem-
bad De Waterakkers in Heems-
kerk en bij De Heerenduinen in 
IJmuiden. 
Voor wie op zoek is naar  een 
heel andere manier van gezond 
bewegen, zou yoga kunnen pro-
beren. Met de SenZpas kan 
men terecht bij Yogacentrum In-
nerwork, Haarlem, Yogastudio, 
IJmuiden en Yoganeyes, Velsen-
Noord.
Naast Gezond en Actief bewe-
gen werkt SenZ samen met een 
groot aantal serviceverleners op 
het gebied van wonen, zorg en 
service en persoonlijke zorg/ver-
zorging. Het lidmaatschap bij 
SenZ geldt per kalenderjaar en 
is geldig voor alle gezinsleden. 
Men is al lid voor 17,50 euro per 
jaar. 

Nieuwsgierig naar de diensten? 
Bel dan met SenZ, telefoon 088 
–9958822 of mail naar info@ 
senzpas.nl. 

Rabobank bezorgt 
Duinpan smakelijke kerst
Velsen - Dankzij een gift van 
maar liefst 2.500 euro van het 
Coöperatiefonds van Rabobank 
Velsen en Omstreken heeft De 
Duinpan een compleet nieuw 
kookeiland aan kunnen schaf-
fen en laten installeren. Aange-
zien de oude apparatuur het min 
of meer had begeven en de fi-
nanciële situatie van de gehan-
dicapte bewoners er allesbehal-
ve rooskleurig uitziet, was deze 
donatie zeer wenselijk.
Maandag 21 december was een 
afvaardiging van het Coöpera-
tiefonds door mevrouw Weegh-
Geers, manager van de Duinpan, 
in de woonvoorziening uitgeno-

digd om de nieuwe apparatuur te 
bekijken. Directievoorzitter Fran-
ca van Winkel en ledenraadslid 
Margreet van der Meer waren 
reuze benieuwd naar het resul-
taat van hun schenking en naar 
de reacties van de bewoners. 
Bewoonster Mariska Wessel kon 
haar nieuwsgierigheid niet meer 
onderdrukken en voegde zich 
voorzichtig bij het gezelschap in 
de keuken. Al snel stond ze bij 
het kookeiland te poseren als-
of ze de maaltijden dagelijks zelf 
bereidt. Naast de bewoners is de 
begeleiding ook uitermate tevre-
den over de nieuwe apparatuur. 
Zij moeten tenslotte de maaltij-

den elke dag bereiden en hier-
voor is deugdelijke en veilige ap-
paratuur nodig. Dankzij Rabo-
bank Velsen en Omstreken en 
Philadelphia is dit een zorg min-
der voor de bewoners en bege-
leiders van de Duinpan.
Helaas blijven er nog een hele-
boel zorgen voor de bewoners 
over. In deze barre economische 
tijden lukt het hen bijna niet 
meer om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Naast de investering 
van het kookeiland zijn er nog 
een tal zaken die dienen te wor-
den vervangen, of voor verbete-
ring vatbaar zijn. Naast financië-
le steun, is de hulp van vrijwilli-
gers ook altijd welkom.
Mocht u nu, net als de Rabo-
bank, ook een steentje bij wil-
len dragen aan het welzijn van 
de bewoners van de Duinpan, 
dan kunt u tijdens kantooruren 
contact opnemen met de Duin-
pan op telefoonnummer: 0255-
535492. Het Coöperatiefonds van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
stimuleert tal van maatschappe-
lijke activiteiten in hun regio. Op 
deze manier staan zij niet alleen 
midden in onze maatschappij, zij 
dragen hiermee ook een steen-
tje bij tot een verbetering van 
onze maatschappij. Heeft u een 
project dat in aanmerking komt 
voor het Coöperatiefonds? Kijk 
dan voor het aanvraagformu-
lier op www.rabobank.nl/velsen 
of stuur een mail naar commu-
nicatie@velsen.rabobank.nl. Bel-
len kan natuurlijk ook: (023) 513 
3715.

Stichting Date goed 
middel voor ‘dating’ 
Regio - Stichting Date bestaat 
al sinds 1969. In de regio Haar-
lem is consulente Monique van 
‘t Schip werkzaam. ,,Het gro-
te voordeel van een bemidde-
lingsbureau is dat je eerst een 
gesprek hebt met de consulent. 
Zo zorg je er al voor dat je men-
sen in je bestand hebt die seri-
eus op zoek zijn naar een part-
ner. Verder is het een heel divers 
bestand. Wij hebben een vrouw 
van twintig jaar en een man van 
in de negentig. De een wil een 
relatie met alles erop en eraan, 
de ander wil vooral vriendschap. 
Wat zij allemaal met elkaar ge-
meen hebben, is dat het gewone 
mensen zijn.” 
Wie zich inschrijft, krijgt na het 
eerste gesprek een heren- of da-
mesboek mee naar huis. Thuis op 
de bank kun je op je gemak een 
persoon kiezen die je aanspreekt. 
Je mag per keer drie mensen uit-
kiezen. Monique checkt of de de 
wensen matchen. 
Tijdens het eerste gesprek wordt 
van de cliënt een omschrijving 
gemaakt, die in het partnerboek 
wordt opgenomen. Je kunt dus 
zelf ook gebeld worden. ,,Wij 
moedigen altijd aan om twee 
keer af te spreken. Zo’n eerste 
indruk zegt veel, maar zeker niet 
alles. En de tweede keer zijn jij 
en je potentiële partner ook niet 
zo zenuwachtig.” De consulent 
geeft desgewenst begeleiding 
en advies bij het daten. 
Stichting Date werkt samen met 
andere betrouwbare datingsites. 
Er wordt niet actief gekoppeld. 
Daarin verschilt Stichting Date 
van andere bureaus. De mensen 
die zich hier inschrijven kunnen 
heel zelfstandig zoeken.
Opvallend is dat in de partner-
boeken geen foto’s van mensen 

staan. “Dat is een bewuste keu-
ze,’’ zegt Monique. ,,De praktijk 
wijst uit dat mensen graag fo-
to’s van anderen zien, maar niet 
van zichzelf willen geven. En wij 
willen iedereen een eerlijke kans 
geven. Het is wel zo: als je inte-
resse hebt, dan moet er ook snel 
een afspraak van komen, want 
uiterlijk, lichaamstaal en stem 
is voor de ‘klik’ minstens zo be-
langrijk als het innerlijk.”
Wie zich inschrijft kan veer-
tien maanden lang een beroep 
doen op de diensten van Stich-
ting Date. Om de twee maanden 
komt een ververst partnerboek 
thuis en een jaar lang krijgt men 
een abonnement op Vivid, een 
organisatie die allerlei activitei-
ten voor alleenstaanden orga-
niseert. “Wij streven ernaar dat 
iedereen een partner vindt. On-
ze slagingskans is tot nu toe 75 
procent.” Interesse in Stichting 
Date? Maak vrijblijvend een af-
spraak met consulent Monique 
van ‘t Schip, via 023-8223350. 
Het inschrijfgeld wordt bepaald 
naar financiële draagkracht. Zie 
ook www.st-date.nl.

Laat je coachen op 
Hogeschool Inholland
Haarlem - Aan de slag met per-
soonlijke ontwikkeling tijdens 
ééndaags seminar
Op vrijdag 29 januari 2009 vindt 
op Hogeschool Inholland Haar-
lem het ééndaagse seminar On-
eDayNLP plaats. Het programma 
duurt van 9.00 tot 21.00 uur en 
is toegankelijk voor een ieder die 
bewust aandacht wil besteden 
aan de eigen persoonlijke ont-
wikkeling. OneDayNLP biedt de 
mogelijkheid om onder begelei-
ding van professionele trainers 
een dag intensief aan de slag 
te gaan met de succesvolle NLP 
methodiek.  Dit is de eerste keer 
dat een dergelijk seminar voor 
particulieren wordt gehouden op 
de hogeschool van Haarlem. De 
kosten voor het seminar bedra-
gen 95 euro per persoon. 
NLP staat voor neuro-linguis-
tisch programmeren, wat zoveel 
wil zeggen als: hoe stuur ik mijn 
gedachten en hoe benut ik mijn 

zintuigen op zo’n manier dat ik 
de resultaten in mijn leven cre-
eer die mijzelf toewens. Deze 
communicatiemethodiek is in de 
jaren zeventig ontstaan in Ame-
rika en mag zich de laatste ja-
ren verheugen in een toenemen-
de belangstelling in Nederland. 
OneDayNLP is een afwisselende 
ontdekkingstocht met oefenin-
gen, theorieën, ervaringen, ver-
halen en inzichten.
Bob Berkman, initiefnemer On-
eDayNLP: ,,Het is een genoe-
gen om van de prachtige ac-
commodatie van de hogeschool 
van Haarlem gebruik te kunnen 
maken om een dag met uiteen-
lopende mensen te werken aan 
groei en ontwikkeling.”
Het seminar vindt plaats in het 
auditorium van de hogeschool 
en biedt plaats aan 120 deelne-
mers. Zie voor meer informatie 
en inschrijving: www.onedayn-
lp.nl.

LGV stelt 
vragen
IJmuiden – De Lijst Gerard Vos-
se heeft schriftelijk vragen ge-
steld aan het college van burge-
meester en wethouders. Aanlei-
ding was de toespraak die bur-
gemeester Franc Weerwind hield 
tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst op het stadhuis, waarin 
hij sprak over bezuinigingen, die 
Velsen te wachten staan in 2010. 
Uitspraken van wethouder Karel 
Ockeloen voor Seaport TV wa-
ren ook een reden. Had de wet-
houder het eerder over een slui-
tende meerjarenbegroting, nu 
sprak hij volgens de LGV over 
een verwacht tekort van onge-
veer drie miljoen euro. LGV wil 
onder andere weten wat de wer-
kelijke grote van dit tekort is en 
wat de burgemeester en wet-
houder gaan doen om dit weg 
te werken. Ook vragen zij waar-
om de gemeenteraad hier bui-
ten gehouden is en ze verzoeken 
het huidige college om volledige 
openheid van zaken omtrent de 
bezuinigingen en het tekort.

Velsen - Als het aan de Telstar 
organisatie ligt gaat de wed-
strijd Telstar–de Graafschap vrij-
dag, 15 januari gewoon door. De 
sneeuw wordt komende vrijdag-
morgen met 20 man van het veld 
gehaald.

Telstar-Graaf-
schap gaat door
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Beethoven en klarinettrio 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De pianist 
Bernd Brackman is aangekomen 
bij deel X van de spraakmaken-
de cyclus waarin hij alle piano-
werken van Beethoven in chro-
nologische volgorde uitvoert. Op 
vrijdag 15 januari om 20.15 uur 
staan de Bagatellen en de Dia-
belli variaties  op het program-
ma.
Eigenlijk componeerde Beetho-
ven deze werken na de laatste 
drie grote sonates, maar omdat 
deze zo totaal meesterlijk zijn en 
Beethoven ze zelf als afsluiting 
beschouwde, krijgen we eerst  
de Bagatellen en de Diabelli va-
riaties te horen.
Op zondag 17 januari om 15.00 
uur zijn de klarinettiste Ine Sinni-
ge, de celliste Lotte Beukman en 
de pianist Andrew Clark te gast 
in ’t Mosterdzaadje. Zij hebben 
een prachtig programma samen-
gesteld met werken van Dvorak, 
Brahms, Beethoven en Bruch.
Het concert opent met de Tsje-
chische componist Dvorak. Dit 
trio is een bewerking van een 

stuk voor piano vier-handig.
De Slavische ziel die diepge-
worteld zit in de muziek komt in 
trio vorm nog meer tot zijn recht. 
Brahms had al besloten te stop-
pen met componeren toen hij de 
klarinettist Richard Mühlfeld te-
genkwam. Geïnspireerd door zijn 
prachtige klarinetspel schrijft 
hij alsnog vier stukken waar-
in de klarinet een rol speelt. De-
ze laatste composities op ka-
mermuziekgebied behoren on-
betwist tot het ijzeren repertoi-
re.Geliefd bij het publiek door 
de melancholische,van heimwee 
doordrongen sfeer.
Na de pauze volgt een jeugdige 
en vrolijke Beethoven en compo-
neren voor een blaasinstrument 
razend populair.Tot slot drie kor-
te karakter stukken van Max 
Bruch. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Zangproject 
in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Dinsdag-
avond 12 januari om 20.00 uur 
start er weer een zangproject 
(Instappen op iedere dinsdag 
daarna nog mogelijk). Het wordt 
een vesper met meditatieve mu-
ziek en ook stilte momenten, 
met liederen uit een diversiteit 
van muzikale bronnen en klan-
ken. Kosten voor deelname aan 
de repetities van dit project is 
16 euro. Zangers in alle stemty-
pen worden bij deze uitgenodigd 
om mee te zingen in dit project-
koor Dorpskerkcantorij. Het koor 
staat onder leiding van Antje de 
Wit. De vesper, waarin het resul-
taat zal klinken van dit zangpro-
ject, zal plaatsvinden op zater-
dag 13 februari en wordt voor-
afgegaan door een generale re-
petitie en gezamenlijke maaltijd. 
Repetities vinden plaats in het 
Ontmoetingscentrum achter de 
Dorpskerk in Santpoort-Noord 
aan de Burgemeester Ensche-
délaan 67 iedere dinsdagavond 
van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmel-
den kan via symphonia@xs4all.
nl of eventueel telefonisch 023-
5373192 of 06-21805104.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Afgelopen za-
terdag waren toch nog negen 
spelers die de weerswaarschu-
wing voor kennisgeving hadden 
aangenomen. Sneeuw en wind-
kracht 7 in de late middag, kon-
den de pret niet drukken. Dus 
werden er twee teams, deze keer 
niet geloot, samengesteld. Team 
1 met Dirk, Bianca, Astrid, Ingrid 
en Dries. Team 2 met Ton, Bertus, 
Lia en Ina. Dat de sneeuw grote 
hinder zou veroorzaken wist men 
al van tevoren , een score ver bo-
ven de honderd zou het wel wor-
den. Maar om in Spaarnwoude 
de schilderachtige decors te be-
wonderen is prachtig om te zien. 
Met de blauwe lucht als ach-
tergrond komt het geheugen-
kaartje van uw mobieltje gauw 
vol. Het gooien van kloten in de 

sneeuw is erg zwaar, deze blijft 
plakken aan de ballen. De spe-
lers die hard en ver kunnen gooi-
en zijn wel in het voordeel, maar 
men mocht blij zijn met 30 me-
ter per worp.
Het parcours was rondje Beec-
kestijn maar dan in tegenover-
gestelde richting. Deze wed-
strijd geld niet voor het punten-
systeem.
De oudere spelers zouden dan 
gedupeerd worden. Over komen-
de zaterdag is nog niets bekend, 
maar als de sneeuw blijft liggen 
wordt er waarschijnlijk niet ge-
gooid. Het was leuk om een keer 
mee te maken, maar het is ei-
genlijk geen gooien. Wanneer er 
wel wordt gegooid, als het gaat 
dooien dus, wordt er contact op-
genomen met de spelers.

Regio - Brijder Verslavingszorg 
houdt twee informatieve bijeen-
komsten voor ouders/ verzorgers 
over drugsgebruik door jonge-
ren. Andere familieleden zijn ook 
welkom. De info volgende on-
derwerpen komen aan de orde: 
Informatie over blowen, XTC, co-
caïne, speed en andere drugs. 
Wat doet overmatig gebruik met 
lichaam en geest. Signalen van 
problematisch gebruik of versla-
ving? Motieven om drugs te ge-
bruiken. Hoe zit het met erfelijk-
heid? Wat kan ik als opvoeder 
doen bij overmatig gebruik van 
drugs of alcohol? Diverse on-
derwerpen zoals: Welke gren-
zen kan ik stellen; hoe hanteer ik 
deze grenzen? Hoe reageer ik in 
moeilijke opvoedingssituaties? 
Hoe voorkom ik dat ik of ande-
re gezinsleden te veel in het ge-
drang komen? Hoe houd ik mij 
staande? Waar vind ik hulp? Hoe 
kan ik mijn zoon/dochter met 
een verslaving helpen? Deelna-
me is gratis. Uw persoonlijke ge-
gevens worden niet bewaard. Na 
deze bijeenkomsten is er een 
mogelijkheid tot het voeren van 
enkele individuele gesprekken 
(gratis) of het volgen van een 
uitgebreidere cursus ‘Hellup’. 
Het programma is verdeeld over 
twee avonden en vindt plaats op 
donderdag 21 en 28 januari van 
19.30 uur tot 22.00 uur. Adres: 
Spaarne 106 te Haarlem. Meer 
informatie en inschrijving Brijder 
in Haarlem: 023-5307400 of Brij-
der in Hoofddorp: telefoon: 023 
-8903700. Men schrijft zich voor 
beide avonden in.

Brijder info 
over drugs
bij jongeren

Schaaktoernooi 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Het Gymnasi-
um Felisenum organiseert don-
derdag 28 januari de 21ste edi-
tie van het jaarlijkse IFES (Inter-
scholair Felisenum Schaaktoer-
nooi) van 13.30 uur tot onge-
veer 16.00 uur. Voor dit schaak-
toernooi worden leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 van de basisscho-
len uit de regio uitgenodigd. Ge-
middeld doen er 60 enthousias-
te, jonge schakers mee. Tijdens 

het toernooi zal er een simul-
taan worden gegeven door Ilias 
van der Lende, een zeer talent-
volle schaker en leerling van het 
Gymnasium Felisenum. Hij speelt 
tegen docenten en andere leer-
lingen. Het schaaktoernooi vindt 
plaats in de aula van het Gymna-
sium Felisenum aan de Van Ho-
gendorplaan 2 in Velsen-Zuid en 
is toegankelijk voor publiek tij-
dens de schaakmiddag .

Duik in Westbroekplas
Velserbroek - Een leuk iniatief van Jeroen Dekker en Marlies van 
der Putten uit Velserbroek. Zij besloten op nieuwsjaardag dat de 
Westbroekplas een prima locatie is voor een Nieuwjaarsduik. Om 
12.00 uur hebben zij het nieuwe jaar ingeluid met een duik. Een 
mooie belevenis en volgend jaar voor herhaling vatbaar!

Sneeuwfort Tureluur
Velserbroek - De Stelling van Amsterdam heeft er tijdelijke verster-
king bij gekregen met een sneeuwfort aan de Tureluur. De kinde-
ren in deze straat in Velserbroek hebben de afgelopen dagen kei-
hard gewerkt aan hun fortificatie. Het is met recht een van de groot-
ste iglo’s uit de Velserbroekse historie geworden. En na gedane ar-
beid is het goed rusten.

Schakers Kennemer 
Combinatie over de knie
Velserbroek - SC Santpoort zet-
te het nieuwe jaar gelijk goed in. 
Zaterdag werd in het Polder-
huis  KC 4 tegen Santpoort 1 
onder leiding van wedstrijdlei-
der Joost Out met een pak slaag 
van maar liefst 7-1 naar huis ge-
stuurd. Met nog drie wedstrijden 
te gaan en twee punten en maar 
liefst elf bordpunten voorsprong 
op de nummer 2 HWP 2 lijkt het 
kampioenschap Santpoort een 
kwestie van tijd. SC Santpoort 
met aan het roer trainer/speler 
IM Piet Peelen hunkert om vol-
gend jaar uit te komen in de lan-

delijke KNSB klasse. Na het win-
nen van de beker zou ook dit een 
ongekende prestatie zijn voor de 
Velserbroekse schaakvereniging.
Vrijdag gaf Santpoort 3 al het 
goede voorbeeld om KC 10 (het 
oude Oosten) met 5,5-2,5 te ver-
slaan. Voor de derde maal op rij 
zorgde opnieuw een jeugdspe-
ler, ditmaal Maurits van Rees 
voor de volle winst. Met de-
ze overwinning staat Santpoort 
3 bovenaan en komt promotie 
naar de tweede klasse heel dicht 
bij. Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.
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Goede voornemenskorting 
bij Yogastudio IJmuiden
IJmuiden – Yogastudio IJmui-
den maakte dit jaar een frisse 
start door 2010 te beginnen met 
Nieuwjaarsyoga op 3 januari. Er 
werd een reinigende yogales ge-
geven en deze stond in het te-
ken van fris en gezond het nieu-
we jaar beginnen. De anderhalf 
uur durende yogales werd ge-
heel in stijl afgesloten met een 
lunch bestaande uit verse biolo-
gische producten.
Niet alleen het verzorgen van ge-
zonde lunches is nieuw bij Yoga-
studio IJmuiden, maar buiten de 
diverse yogalessen kun je er on-
der andere ook terecht voor yo-
gi thee, sieraden, wierook, boed-
dhabeeldjes en diverse cadeau-
artikelen. ‘Binnenkort zal onze 
nieuwe website gelanceerd wor-
den en kunnen de artikelen ook 
via onze webshop gekocht wor-
den’, aldus de eigenaresse Mi-
randa de Graaf.
Het aantal yogalessen op het 
lesrooster wordt nog steeds uit-
gebreid. Er wordt zes dagen in 
de week les gegeven. Inmid-
dels worden de lessen niet al-
leen meer door yogadocente Mi-
randa de Graaf gegeven, maar 
is haar team versterkt met drie 

goed opgeleide, bekwame yoga-
docenten. De opleidingen heb-
ben zij onder andere gevolgd bij 
Tonny Goes en Johan Noorloos. 
In de zomer volgen zij nog een 
Teacher Training bij Manju Jois, 
zoon van de grondlegger van 
Ashtanga yoga, Patthabi Jois. 
De kwaliteit en professionaliteit 
van de yogalessen is zeer be-
langrijk voor de eigenaresse. ‘Het 
is niet zomaar een work-out, het 
is meer dan een uurtje je in het 
zweet werken. Daarom is de stu-
dio helemaal ingericht om pro-
fessionele yogalessen te verzor-
gen, met natuurkurk en de bes-
te yogamatten. Voor en na de les 
staat altijd een gratis kopje yo-
gi thee en/of een fris glas water 
klaar. Tussen de lessen is altijd 
een kwartiertje ruimte, zodat er 
niet gehaast hoeft te worden.
Bij Yogastudio IJmuiden wor-
den yogalessen gegeven voor 
kinderen, tieners en volwasse-
nen, waaronder ook zwanger-
schaps-yoga en yoga voor 50+. 
Alle yogalessen zijn toeganke-
lijk voor iedereen. Er worden dy-
namische yogalessen gegeven, 
waarbij kracht en dynamiek een 
grotere rol spelen, maar ook Ea-

Bij Kennemer Groente en Fruit
Veel levensmiddelen, 
heerlijke delicatessen
IJmuiden – Aanstaande zater-
dag opent aan de Kennemer-
laan 46 een nieuwe zaak: Ken-
nemer Groente en Fruit. De win-
kel was deze week al open en 
voorbijgangers kwamen nieuws-
gierig een kijkje nemen. De ei-
genaar, Ibrahim Bayrak, stond ze 
vriendelijk te woord en gaf uit-
leg over het zeer uitgebreide as-
sortiment. Naast groente en fruit 
en diverse levensmiddelen, zoals 
natuursappen en kruiden, bakla-
va, Turks brood en Turkse pizza, 
zijn er ook heel veel delicatessen 
verkrijgbaar. Zoals gevulde pe-
pers, gevulde paprika, gevulde 
wijnbladen, pompoen met no-
ten en er is een ruime keuze uit 
onder andere diverse olijven. Al-
les is vers, van eerste kwaliteit en 
ook nog eens heel betaalbaar.
Ibrahim leerde de kneepjes van 
het vak in een delicatessenzaak. 
Daarna had hij een eigen zaak 
in Amsterdam. Hierna werkte hij 
voor een groothandel. Het ver-
kopen van levensmiddelen en 
het bereiden van allerlei soor-
ten traditionele delicatessen, sa-
men met zijn vrouw, bleef trek-

ken. Een eigen winkel runnen 
vond hij toch het allerleukste. 
Op zoek naar een geschikte lo-
catie stuitte hij op het pand aan 
de Kennemerlaan. Eerder was er 
een soortgelijke winkel in dezelf-
de straat, maar die is er mee ge-
stopt. Ibrahim begreep dat er dus 
wel vraag was naar dergelijke ar-
tikelen en hij besloot in het gat in 
de markt te springen. De winkel 
is ruim, alles staat heel overzich-
telijk uitgestald. Een mevrouw 
komt binnenlopen met een 
vraag over bepaalde vruchten en 
is heel benieuwd naar het assor-
timent. Ibrahim ziet haar twijfe-
len en zegt: ,,U mag ook een heel 
klein beetje kopen hoor, om het 
eens uit te proberen.’’ Dat vind 
de mevrouw een goed plan. Dit 
is tekenend voor de klantvrien-
delijkheid van deze ondernemer. 
Loop rustig eens binnen bij Ken-
nemer Groente en Fruit. Ibrahim 
heet de klanten graag welkom 
en geeft ze desgewenst uitleg 
over de vele producten, die hij 
verkoopt. Openingstijden: maan-
dag tot en met zaterdag van 8.30 
tot 19.00 uur.

sy yoga lessen, waarbij de yo-
gahoudingen apart beoefend 
worden. Er zijn lessen van 1 uur, 
maar ook van 1,5 uur. Ook bedrij-
ven kunnen terecht bij Yogastu-
dio IJmuiden, voor onder ande-
re workshops, evenementen en 
cursussen voor grote en kleine 
groepen. Wil je met je gemaak-
te goede voornemens aan de 
slag, Yogastudio IJmuiden heeft 
momenteel  een aanbieding: tot 
20% korting op je abonnement, 
zie ook de advertentie elders in 
deze krant. Voor meer informa-
tie  www.yogastudioijmuiden.nl 
of bel 0255-502415.

Rarely Alive in Zeewegbar
IJmuiden - Zaterdag 16 januari 
speelt de rockband Rarely Alive 
in de Zeewegbar
De mannen van Rarely Alive zijn 
2010 goed begonnen. Na de pre-
sentatie van het debuutalbum 
‘Selling Money’, vorige maand in 
het Patronaat, hebben ze afgelo-
pen weekend gespeeld in Ma-
nifesto in Hoorn. Dit optreden 
was live te volgen via Radio501.
nl. Zaterdagmiddag waren ze te 
beluisteren bij Radio Beverwijk 
en ‘s avonds traden ze op tijdens 
‘Branding Live’ in De Dwarslig-
ger in IJmuiden. 

Zaterdag 16 januari spelen zij 
de gehele avond in De Zee-
wegbar in IJmuiden. Het optre-
den zal bestaan uit drie sets van 
circa 35-40 minuten, waarin ei-
gen werk wordt gespeeld, maar 
ook covers van onder andere de 

Red Hot Chili Peppers, Green-
day, The Beatles en anderen. De 
band bestaat uit Nigel Wubben-
horst, zang en gitaar, Thomas 
Goudswaard, drums, Nigel Kan-

sen, basgitaar en Sander Stoop, 
gitaar.
Aanvang 21.30 uur. Detoegang 
is gratis. Zie ook www.rarelya-
live.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen
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Thuiszorg STN failliet; 
Zorgbalans kan zorg 
overnemen
Haarlem, 12 januari 2010

In de regio Haarlem/Velsen worden ongeveer 500 klanten getrof-
fen door het faillissement van Thuiszorg aanbieder STN (Stichting
Thuiszorg Nederland) eind december 2009. STN is overgenomen 
door TSN (Thuiszorgservice Nederland) uit Almelo. Klanten kunnen
natuurlijk ook overstappen op een andere aanbieder.  Zorgbalans
heeft aangegeven de zorg voor klanten van STN over te kunnen
nemen. Zorgbalans is de grootste regionale aanbieder met ruim
3000 klanten.  Klanten kunnen hiervoor bellen met de Zorgcentrale:
023 - 8 918 918
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Flinke lezerskorting op operette
‘Der Zigeunerbaron’ 
van Johann Strauss
Velsen - In het Seizoen van de 
Opera trakteert Stadsschouw-
burg Velsen haar opera- én ope-
retteliefhebbers graag op de po-
pulairste operette aller tijden: 
‘Der Zigeunerbaron’ van Jo-
hann Strauss. Net als zijn ‘Fle-
dermaus’ wordt deze bejubelde 
operette ook wel betiteld als ‘de 
opera onder operettes’. Het Na-
tionaal Operette Theater Oekra-
ine laat op donderdag 28 janu-
ari (20.15 uur) met een adem-
benemende versie van ‘Der Zi-
geunerbaron’ de hoogtijdagen 
van de Weense operette herle-
ven. In de ‘Donau-blauwe’ zaal 
van het theater kan het publiek 
genieten van een groots orkest, 
topsolisten, prachtige decors en 
kostuums, maar bovenal van de 
vele bekende melodieën van Jo-
hann Strauss.

La Differance
Ondersteunt bij uw 
goede voornemens
IJmuiden - Of het voornemen 
nu is: gewicht verliezen, meer 
bewegen, plaatselijk afslanken, 
cellulitis aanpakken, verstandi-
ger  eten, verslapte huid, rimpels 
in het gezicht of acné aanpak-
ken, ontharen, stoppen met ro-
ken, pijnlijke voeten laten ver-
zorgen, vaker een relax massa-
ge ondergaan: huid en lichaams-
verzorginginstituut La Differance  
staat voor u klaar. 
Carolina is met haar team al be-
gonnen om behandelingen en 
kuren op maat samen te stellen. 
Voor sommige behandelingen is 
een vergoeding van de verzeke-
ring mogelijk. 
Er wordt gebruikt gemaakt van 
een uniek succesvol nieuw con-
cept: het behandelen met ver-
schillende modules. Zo krijgt u 
altijd alleen de behandeling die 
op dat moment nodig en goed 
voor u is. 
Een liftingsbehandeling voor het 
gezicht met microdermabrasie 
heeft direct resultaat, een cur-
sus gezichtsgymnastiek verjongt 
zomaar een paar jaar. Met het 
smaakvolle proteïne dieet van 

Differently Slim verliest u 5 tot 10 
kilogram gewicht in een maand. 
Door de beroemde Endermolo-
gie Lpg, en Differently Slim be-
handelingen, komt het figuur 
weer in shape.
Een Detox voedings supplement 
en body pakking reinigt het li-
chaam en slankt af. Naaldloze 
acupunctuur werkt om de lek-
kere trek te beheersen. Dit helpt 
ook bij het stoppen met roken. 
Elke module kan gecombineerd 
worden. 
Het klinkt simpel maar  maar dit 
werkt super effectief.  Een krui-
den massage voor het lichaam, 
warme stenen en lekker inge-
pakt: laat de winterse kou weg-
smelten. 
De mooie kleuren van ‘ John 
Van G Make up’ (magneet blok-
jes) laten 2010 sprankelen. Elke 
donderdag en vrijdag is er inloop 
bij La Differance, voor advies op 
maat. Iedereen mag hier zo naar 
binnen lopen. 
La Differance is te vinden aan 
de Oosterduinweg 8 (hoek Die-
zestraat) telefoonnummer is 
0255-533979.

‘Sabbat is op zaterdag’
Velserbroek – Wie langs de 
woonboten in het zijkanaal B 
komt, zal één bepaalde boot op-
vallen. Er hangen spandoeken 
met teksten over de Sabbat. Het 
is de klipper van Marten Dek 
(69). Na een grondige bijbelstu-
die raakte hij er van overtuigd, 
dat niet de zondag, maar de za-
terdag als rustdag is bedoeld.
Het gezin waar Marten in op-
groeide, ging niet naar de kerk. 
Wel werd er voor het eten ge-
beden en alle kinderen moesten 
een jaar naar de zondagschool. 
Daarna mochten ze zelf weten, 
of ze voor het geloof wilden kie-
zen. Marten vond dit een pri-

ma regeling en deed dit ook zo 
met zijn eigen drie zonen. Toen 
de jongste aan de zondagschool 
toe was, viel zijn oog op een ad-
vertentie. 
Daarin werden 30 bijbellessen 
aangeboden. ,,Als hij daar naar 
toe gaat, dan hoeft mijn zoon 
niet naar de zondagschool’’, be-
dacht hij. Aldus geschiedde: va-
der en zoon volgden de bijbel-
lessen.
En zo kwam Marten er achter, 
dat de zaterdag als rustdag be-
doeld is. Hij las het drie, vier keer 
over maar er was volgens hem 
geen speld tussen te krijgen. 
Sindsdien leeft hij daar naar. Hij 

is lid van de Gemeente van Je-
zus, waar diverse stromingen sa-
menkomen. Hij bezoekt op zater-
dag de kerk van de zevende dag 
baptisten in Haarlem. ,,Mijn bu-
ren weten dat ik op zaterdag niet 
werk en respecteren dat’’, vertelt 
Marten. ,,In het begin kwam ie-
mand nog wel eens iets lenen, 
gereedschap of zo. Dat gaf ik ze 
dan wel mee, maar zei er bij dat 
ze het voortaan op een vrijdag 
moesten vragen en het op zon-
dag terug mochten geven.’’ Vol-
gens eigen zeggen had Mar-
ten vier keer een ervaring met 
God. Hij had vragen en kreeg 
daar antwoorden op. Hij is er van 
overtuigd dat God de zaterdag 
als rustdag terug wil en hem (en 
anderen) daar voor in wil zetten. 
Bij één van die ervaringen hoor-
de hij een stem zeggen: ,,Gedenk 
de Sabbatsdag. Het is een teken 
tussen jou en Mij en het is een 
teken tussen de mensen en Mij.’’
En sindsdien draagt hij dat uit. 
Marten heeft het er veel over, 
heeft overal wel een bijbeltekst 
voor maar is geen fanatiekeling 
die de mensen wil bekeren.
Het is een vriendelijke, innemen-
de man: ,,Ik ga ze niet overtui-
gen, dat moeten ze zelf doen. 
Maar degene die kan bewij-
zen dat er in de bijbel staat dat 
de zondag Sabbatsdag is, krijgt 
mijn klipper. Met ligplaats gratis 
er bij.’’ (Carla Zwart)

Nu bekend is geworden dat ik 
op de kandidatenlijst sta voor 
Democraten 66 Velsen, krijg ik 
regelmatig de vraag: “Waarom 
ga je de politiek in? En waarom 
bij democraten 66 Velsen?” 
Over de keuze voor de partij 
hoef ik niet lang na te denken. 
Voor mij staat de persoonlijke 
ontwikkeling oftewel ‘groei’ van 
mensen centraal. Vertrouwen 
op de eigen kracht van mensen, 
1 van de vijf richtingwijzers van 
D66 spreekt mij dan ook bijzon-
der aan. Om mensen kansen te 
geven om zich goed te ontwik-
kelen moet je dus ook goed on-
derwijs bieden. Als mensen die 
kans vroeger niet hebben ge-
had, moet je mensen dit alsnog 
kunnen aanreiken. Als opbouw-
werker in Velsen probeer ik al 
vele jaren volwassenen te moti-
veren om zich verder te ontwik-
kelen door middel van vrijwilli-
gerswerk, cursussen en oplei-
dingen en door gebruik te ma-
ken van de eigen kwaliteiten. 
Want ieder mens heeft kwalitei-
ten en het is de kunst om die te 
vinden, verder te ontwikkelen en 
vervolgens in te zetten. Niet al-
leen voor hun persoonlijk leven, 
maar ook voor hun omgeving. 
Bijvoorbeeld voor de leefbaar-
heid in de wijk. Er zijn in Velsen 
mooie voorbeelden van activitei-
ten in de wijk die door bewoners 
georganiseerd worden. Deze 
wijkinitiatieven moeten we om-
armen, want het is zo belangrijk 
dat mensen uit dezelfde straat 
of wijk elkaar kennen, groeten 

en indien nodig elkaar helpen, 
je moet je niet alleen prettig en 
veilig in je huis voelen, maar ook 
daarbuiten. Ik kies ook voor De-
mocraten 66 Velsen omdat er 
zoveel kennis in de club zit en er 
een prettige onderlinge sfeer is, 
die minstens zo belangrijk is om 
het werk goed te kunnen doen. 
Het zijn stuk voor stuk men-
sen die weten waarover ze pra-
ten, die heel betrokken zijn en 
die hart voor de zaak hebben. 
Waarom ik de politiek in ga? Ik 
ben al dertig jaar maatschap-
pelijk betrokken in de Velsen en 
voor mij is Politiek maatschap-
pelijke betrokkenheid!

Els Zorgdrager, Democraten 66 
Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

terwerk, een absoluut hoogte-
punt in de Weense operettetradi-
tie; schitterend van melodie, har-
monie en orkestratie. De operet-
te bevat vrijwel uitsluitend we-
reldberoemde muziek: de bril-
jante ouverture, de entree-aria 
van Barinkay, het zwijnenlied 
van de platvloerse Zsupán en de 
zigeuneraria van Saffi, het duet 
over de vrije liefde en de Schat-
zwalzer.
Leef mee met Sándor Barinkay. 
Hij komt er achter dat zijn ge-
liefde, de zigeunerin Saffi, een 
dochter blijkt te zijn van de laat-
ste Turkse pasja van Hongarije. 
Sándor is weliswaar grootgrond-
bezitter, maar niet van adel en 
mag daarom niet met zijn gelief-
de trouwen. Verscheurd van ver-
driet besluit hij deel te nemen 
aan de oorlog. Door zijn helden-
daden wordt hij echter tot baron 
verheven en kan hij alsnog trou-
wen met zijn Turkse prinses. Eind 
goed, al goed, zoals dat hoort bij 
Johann Strauss.

Twee jaar heeft Johann Strauss 
aan ‘Der Zigeunerbaron’ ge-
werkt. Het resultaat is een mees-

Lezers van De Jutter/De Hofgeest mogen voor 30,-
(incl. drankje en garderobe) i.p.v. 47,75

‘Der Zigeunerbaron’ op donderdag 28 januari
(20.15 uur) in de Stadschouwburg Velsen bezoeken. 

Kortingskaarten* zijn te reserveren via
www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255-515789

* Actie geldt niet voor reeds gekochte kaarten
en niet in combinatie met andere acties.

Lezersactie
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De Hoeksteen is eerste 
Brede School in Velsen
Wethouder Annette Baerveldt onthult het naambord van PCB De Hoeksteen, de 
eerste brede school in Velsen, donderdag 7 januari 2010. Directeur Eric Boeijen-
ga is trotse getuige. (Foto: Ko van Leeuwen)

Werkzaamheden A208 
gaan weer van start
Eind januari gaat aannemer BAM 
weer aan het werk met de A208. 
De tijdelijke (omleidings-) routes 
worden met borden aangegeven. 
Er worden verschillende maatrege-
len genomen om de geluidshinder 
te beperken. De maximale snelheid 
blijft 70 km/per uur, ook na afron-
ding van het werk. 

Op 25 januari 2010 wordt het werk 
aan de A208 hervat. Het heeft enige 
tijd stilgelegen, omdat aannemer BAM 
Wegen meer voorbereidingstijd nodig 
had.

Voor bestemmingsverkeer van en naar 
Velserbroek, Santpoort-Noord en Drie-
huis gelden van maandag 25 januari 
tot en met vrijdag 27 februari verschil-
lende omleidingsroutes. De op- en af-
ritten Velserbroek en Spaarndam wor-
den in deze periode na elkaar afge-
sloten, zodat het asfalt vervangen kan 
worden. Ook het doorgaand verkeer 
heeft hinder van het werk. De (om-
leidings-)routes worden met borden 
langs de weg aangegeven. 
Na afronding van het werk in augus-
tus 2010 blijft de maximale snelheid 70 
km/per uur. Dit moet tot minder ge-
luidsoverlast leiden, evenals het ge-
bruik van geluidsarm asfalt. Waar mo-
gelijk wordt de weg verder van de hui-
zen afgelegd. 

Meer informatie over het werk, de 
planning, de bereikbaarheid en een 
overzicht van veelgestelde vragen is te 
vinden op de website van de provincie: 
www.noordholland.nl/A208. 

Tunneltje Duinvlietstraat 
Velsen-Noord gaat dicht
Op woensdag 6 januari is een begin 
gemaakt met de sloop en afsluiting 
van het fiets- en voetgangerstunneltje 
onder het spoor tussen Duinvlietstraat 
en Schulpweg in Velsen-Noord.
Bewoners hadden die wens al gerui-
me tijd. Met oog voor hun sociale vei-
ligheid heeft het college besloten die 
wens te honoreren; de gemeente Vel-

sen is eigenaar van het tunneltje. Aan-
nemer Zuidam gaat beide ingangen 
van het tunneltje dichtstorten en aan-
vullen met grond. Te zijner tijd volgt de 
beplanting.
Op de foto houdt wethouder Anne-
Mieke Korf een tegeltje van de tunnel-
wand in de hand. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Kerstboomverbranding 
in IJmuiden
Het bijna voltallige college deed mee aan de kerstboomverbranding aan de Hee-
renduinweg in IJmuiden op woensdag 6 januari 2010. Van links naar rechts op 
de foto: de wethouders Arjen Verkaik, Ineke Edzes-Altena, Annette Baerveldt en 
Karel Ockeloen en burgemeester Franc Weerwind. 
(foto: Ko van Leeuwen)
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- een verplicht fietspad in te stellen tussen de Peperkers 
en de Ampèrestraat door middel van het plaatsen 
van bord G11 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 
Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuurs recht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
 
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie-
balie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-1-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 

het oprichten van een hetewindarmaturen-
werkplaats (3B)

BP-2-2010  Kruitenstraat 1 te IJmuiden; het gewijzigd 
uitvoeren van B2-13-2008 (het oprichten 
van bedrijfsunits (bouwfase II))

BP-3-2010  Kruitenstraat 1 te IJmuiden; het gewijzigd 
uitvoeren van B2-8-2008 (het oprichten 
van bedrijfsunits (bouwfase I))

BP-4-2010  Oude Pontweg 143 te Velsen-Zuid; het 
plaatsen van een woonwagen

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG FASE 1
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-1-2010  Kotterkade 4 te IJmuiden; het oprichten 

van een overslaghal
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-1-2010  Duinvlietstraat 13 te Velsen-Noord; het 

legaliseren van een berging
BL-2-2010  Terrasweg 56 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-3-2010  Botter 5 te Velserbroek; het plaatsen van 
2 dakkapellen (voor- en achtergevel)

BL-4-2010  Koningin Wilhelminakade 21 te 
IJmuiden; het plaatsen van 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; 

Velsen-Zuid

wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het college van 
Burgemeester en Wethouders is bevoegd voor dit 
afzonderlijke gedeelte van het bestemmingsplan 
de bestemming te wijzigen, op het moment dat er 
concrete plannen bestaan voor het realiseren van 
deze verbindingsweg. Dit is nu aan de orde. Het 
Wijzigingsplan betreft een planologische regeling om 
dit mogelijk te maken.
 
Het ontwerp heeft van 6 november tot 18 december 
2009 ter inzage gelegen. Gedurende de periode van 
inzage is één zienswijze binnengekomen. De zienswijze 
is opgenomen in de nota behandeling zienswijzen. De 
ingediende zienswijze gaf geen aanleiding tot het aan-
brengen van wijzigingen. Het college heeft daarom het 
Wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld. 
 
Het Wijzigingsplan ligt, met bijbehorende stukken, op 
grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
en afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, 
met ingang van 15 januari 2010, gedurende zes weken 
voor eenieder ter visie bij de receptie van het stadhuis 
aan het Dudokplein 1 te IJmuiden. Tijdens werkdagen 
kunnen belangstellenden het plan inzien van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Tevens is het plan in te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden, tijdens de gebruikelijke openingstijden. 
Inzage is ook mogelijk via de website van de gemeente: 
www.velsen.nl. Gedurende deze termijn kunnen 
belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze bij de 
gemeente kenbaar hebben gemaakt, in beroep gaan 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Dit recht van beroep komt ook toe aan een 
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest zich binnen de genoemde 
termijn tot de gemeente te wenden.
 
VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 
- het verplichte fietspad tussen de Ampèrestraat, 

de Keetberglaan en de Peperkers te IJmuiden op te 
heffen gedurende de sloopwerkzaamheden aan de 
Keetbergflat en de duur van de bouwperiode die 
daarop volgt door middel van het verwijderen van 
bord G11 (3x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- de tijdelijke bouwweg (tussen perceel Ampèrestraat 
19 en de Keetbergflat) gesloten te verklaren voor alle 
voertuigen met uitzondering van bouwverkeer door 
middel van het plaatsen van bord C1 met onderbord 
"m.u.v. bouwverkeer" zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990;

- een voorrangskruispunt in te stellen op de tijdelijke 
kruising tussen de Ampèrestraat (ter hoogte van 
perceel 19) en de tijdelijke bouwweg waarbij het verkeer 
in de Ampèrestraat voorrang heeft op het verkeer 
van de tijdelijke bouwweg door middel van het aan-
brengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 
80 en het plaatsen van borden B4, B5 en B6 zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990;

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

WIJZIGINGSPLAN 
GIJZENVELTPLANTSOEN, 
LOCATIE MAASPLANTSOEN
 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij 
het Wijzigingsplan Gijzenveltplantsoen, locatie 
Maasplantsoen, hebben vastgesteld.
 
Het Wijzigingsplan heeft betrekking op de realisatie 
van een wegverbinding tussen de Heerenduinweg en 
de Lange Nieuwstraat, via het Maasplantsoen. In het 
huidige bestemmingsplan ‘Stadspark’ is hiertoe een 
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Proef ruime inschrijving 
huurwoningen gestopt
Velsen en vier gemeenten in de re-
gio Zuid-Kennemerland stelden hun 
huurwoningen een jaar lang voor el-
kaar open. De proefperiode is nu 
voorbij. Na evaluatie wordt besloten 
of de regeling blijft bestaan of niet. 

In januari 2009 stelden vijf gemeenten 
hun huurwoningmarkt voor elkaar open. 
Velsen, Bloemendaal, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, Haarlem en Heemstede 
spraken af dit voor één jaar te doen. Wie 
een huurwoning zocht, kon in die perio-
de in deze vijf gemeenten tegelijk zoeken. 

De initiatiefnemers boden hun woning-
zoekenden zo meer keus en hoopten op 
een betere doorstroming van huurders.
De proefperiode van een jaar is nu voor-
bij. Sinds 12 januari 2010 kunnen mensen 
zich niet meer inschrijven als deelnemer 
aan de proef. Voor iedereen die zich vóór 
die datum heeft ingeschreven, blijven de 
afspraken bij het oude. 
Op basis van de uitkomsten besluiten de 
deelnemende gemeenten of de ruime-
re openstelling van de woningmarkten 
wordt voortgezet of niet. Wanneer de eva-
luatie klaar is, is niet bekend. 

Ruimtelijke plannen digitaal
Wie een bestemmingsplan wil in-
zien en downloaden, kan vanaf nu 
terecht op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Vrijwel 
alle bestaande plannen voor het 
grondgebied van de gemeente zijn 
daar te vinden en alle nieuwe be-
stemmingsplannen komen er op te 
staan. Velsen voldoet daarmee aan 
haar wettelijke verplichtingen. 

De bestemmingsplannen van het ge-
meentelijke grondgebied zijn digitaal 
te raadplegen en te downloaden van-
af de website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarmee voldoet Velsen aan de ver-
plichting die in de Wet ruimtelijke orde-
ning staat, die op 1 juli 2008 van kracht 
is geworden. Deze wet bepaalt dat alle 
gemeenten in Nederland vanaf 1 janu-
ari 2010 hun hele grondgebied in be-
stemmingsplannen moeten vastleg-
gen en openbaar moeten maken voor 
iedereen. Velsen is op dit moment één 
van de weinige gemeenten die dat voor 
bijna honderd procent heeft gereali-
seerd.

Aan de vaststelling van een bestem-
mingsplan gaat een aantal fasen voor-
af. Eerst verschijnt een startdocument 
(met ideeën en uitgangspunten), dan 
een voorontwerp en vervolgens een 
ontwerp-bestemmingsplan. Tot slot 
stelt de gemeenteraad het bestem-
mingsplan vast. Het ontwerp bestem-
mingsplan moet digitaal openbaar ge-
maakt worden; Velsen maakt ook de 
voorontwerpen van de bestemmings-
plannen openbaar op genoemde web-
site.

Voor inwoners van Velsen betekent dit 
dat de plannen voor vrijwel het gehele 
grondgebied van de gemeente op in-
ternet te zien zijn en kunnen worden 
gedownload. Wie bijvoorbeeld bouw-
plannen heeft, kan op de site terug-
vinden of en onder welke voorwaarden 
daar gebouwd mag worden en waar-
voor men het gebouw mag gebruiken. 
De informatie is permanent beschik-
baar; het biedt meer duidelijkheid en 
het scheelt in ieder geval een ritje naar 
het stadhuis. 

Vergelijkend Wmo-onderzoek
Velsen scoort iets beter
Velsen doet het redelijk op het ge-
bied van de Wmo, vergeleken met bij-
na tweehonderd andere gemeenten. 
De gemeente scoort gemiddeld iets 
hoger dan landelijk. Dat blijkt uit het 
onderzoek over 2008, dat onlangs is 
verschenen. 

De gemeente laat elk jaar onderzoek 
doen naar haar prestaties op diverse ter-
reinen van de Wmo – de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning. Deze wet wil er-
voor zorgen dat mensen zo lang moge-
lijk zelfstandig kunnen blijven wonen en 
mee kunnen doen in de samenleving, al 
of niet geholpen door vrienden, familie of 
bekenden. De uitkomsten van het onder-
zoek, dat gaat over onderwerpen als soci-

ale kwaliteit & leefbaarheid in de wijken, 
jeugd, vrijwilligerswerk, mantelzorg en 
ondersteuning aan kwetsbare groepen, 
worden vergeleken met andere gemeen-
ten. Het onderzoek gaat over het jaar 2008 
en er deden 187 gemeenten aan mee.
Velsen scoort gemiddeld 73% - dat is 4% 
hoger dan het landelijk gemiddelde van 
69%. Dat betekent bijvoorbeeld dat Vel-
sen – ten opzichte van andere gemeen-
ten – aan een onderwerp meer aandacht 
besteedt, activiteiten ontplooit, goed aan-
stuurt of betere effecten bereikt. De uit-
komsten van dit onderzoek worden ge-
bruikt om verbeterpunten en actiepunten 
voor 2010 te bepalen.
Het volledige rapport is te vinden op www.
velsen.nl onder Nieuws – Persberichten. 

Economische Agenda 2007-
2010: derde rapportage
Op 12 januari heeft het college van 
B&W de derde voortgangsrapporta-
ge van de Economische Agenda 2007-
2010 aan de raad gestuurd. 
De rapportage bevat de resultaten die 
het college met de verschillende part-
ners in economische zaken heeft ge-
boekt. Er zijn ook signalen van de on-
dernemers uit de rondetafelgesprekken 

van eind 2009 in opgenomen. Zij vor-
men een opmaat voor de agenda van 
het nieuwe college. 
De rapportage – de laatste in deze be-
stuursperiode, die met de gemeente-
raadsverkiezingen van 3 maart a.s. af-
loopt – is te downloaden vanaf de site 
van de gemeente  / ondernemen / eco-
nomisch beleid.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de recep-
tie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen 
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
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 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte

Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
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WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 
21 januari 2010.
BL-1-2010  Duinvlietstraat 13 te Velsen-Noord; het 

legaliseren van een berging
BL-2-2010  Terrasweg 56 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-3-2010  Botter 5 te Velserbroek; het plaatsen van 
2 dakkapellen (voor- en achtergevel)

BL-4-2010  Koningin Wilhelminakade 21 te 
IJmuiden; het plaatsen van 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel)

BP-208-2009  Middeloolaan 14 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
(begane grond en 1e verdieping)

BP-240-2009  Vleetstraat 4 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-241-2009  Driehuizerkerkweg 130 0001 en 0002 te 
Driehuis NH; het oprichten van 2 schuren

BP-242-2009  Alexander Bellstraat 30 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en balkon

BP-243-2009  Casembrootstraat 40 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woon-
winkelhuis

BP-245-2009  Gerard Doustraat 31 te IJmuiden; het 
veranderen (achtergevel 1e verdieping) en 
vergroten van een woning (dakopbouw)

BP-247-2009  Velserbroekse Dreef 5 te Velserbroek; het 
veranderen van de voor- en zijgevel van 
een bank

 
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van 
de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen 
op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie 
wordt bijgewerkt.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-206-2009  Hofgeesterweg 79 en 81 te Velserbroek; 

het plaatsen van een erfafscheiding bij 
2 woningen

BP-201-2009  Burgemeester Enschedélaan 41 te 
Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van de 2e verdieping van een 
woning

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 15 januari t/m 25 februari 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 19)
 
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure. 
De stukken liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering van 15 januari t/m 25 februari 2010 ter inzage.
PS-26-2008  Keetberglaan ong. te IJmuiden; verzoek 

om vrijstelling voor het oprichten van 
3 appartementencomplexen gelegen aan 
de Keetberglaan ong. te IJmuiden

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 6 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
STARTEN VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 15 t/m 
28 januari 2010 ter inzage.
BL-223-2009  Hagelingerweg 110 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-247-2009  Sparrenstraat 13 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BP-205-2009  Nachtegaallaan 12 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-206-2009  Cederstraat 1 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-207-2009  Saturnusstraat 78 te IJmuiden; het 

legaliseren van een erker
BL-234-2009  Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden; het 

vernieuwen van balkon-/galerijhekken 
alsmede privacyschermen

BL-236-2009  Linnaeusstraat 30 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-239-2009  Willem de Zwijgerlaan 18 te Santpoort-
Zuid; het veranderen van de indeling 
van een woning

BL-245-2009  Hoofdstraat 42 te Santpoort-Noord; het 
gewijzigd uitvoeren van BL-182-2008 
(het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw en het oprichten 
van een berging)

BL-248-2009  Zeilmakerstraat 15 te Velserbroek; het 

plaatsen van een reclamedoek met een 
aluminium frame (noordgevel)

BP-176-2009  Grahamstraat 101 te IJmuiden; het 
veranderen van een praktijkruimte 
(inpandig)

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-190-2009  Anna van Burenlaan 23 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een aanbouw en het 
oprichten van 2 bergingen

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-98-2009  Gildenlaan 255 te Velsen-Noord; 

het verwijderen van asbesthoudende 
materialen

SL-100-2009  Bellatrixstraat 223 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
TOESTEMMINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-32-2009  Lagersstraat 2 te IJmuiden; verzoek 

bestemmingswijziging i.v.m. starten 
kledingwinkel

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.




