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Meld u nu
aan voor de
Startersmaand
Zie advertentie elders in deze krant.
Het is tijd voor u.

Aanrijding met strooiwagen

(foto: Michel van Bergen)

Laaiend enthousiast over
kerstboomverbranding

Regio - Op de Kleverlaan in
Haarlem vond vorige week donderdag een aanrijding plaats
tussen een strooiwagen en een
personenauto. Dat gebeurde op
het moment dat de strooiwagen,
die werd bestuurd door een 43jarige man uit Santpoort-Noord,
stapvoets achteruit van een parkeerplaats kwam rijden. De personenauto die tegen de strooi-

wagen opreed, werd vermoedelijk bestuurd door een 49-jarige man uit Haarlem. De man
moest blazen, waarna vast kwam
te staan dat hij teveel alcoholhoudende drank had gedronken. Even later kwam een tweede man, een 54-jarige inwoner
van Uitgeest, die zei in de personenauto gereden te hebben. De
politie onderzoekt de zaak.

Santpoort-Noord - Een paar honderd mensen hadden zich donderdagavond op het veld aan de Hagelingerweg verzameld voor de kerstbomenverbranding. Even na zeven uur kwamen enkele ouders
met hun kinderen kerstbomen inleveren en kregen hier nog 40 eurocent per stuk voor. Wethouder Korf
mocht rond half acht de eerste boom ontsteken. Al snel grepen de vlammen om zich heen en stond de
hele stapel in lichterlaaie. Toeschouwers keken met plezier naar de metershoge vlammen. Dit alles onder toezicht van de brandweer van Velsen. Rond half negen waren de ‘hoge’ vlammen wel over en ging
het meeste publiek weer naar huis toe.

Overval

IJmuiden - Bij een horecagelegenheid op de Zuiderkruisstraat
vond vrijdag omstreeks 21.30 uur
een gewapende overval plaats.
Een man met een op een pistool
gelijkend voorwerp vroeg om
geld. Toen hij dit in handen had
ging hij er met de dagopbrengst
vandoor. De man droeg donkere kleding.

Let op onze advertentie
met cadeaubon in deze krant!

‘Gemeente overtreedt
eigen regels in Biezen’
Santpoort-Noord - De gemeente heeft in de Biezen
zonder vergunning een stacaravan geplaatst als tijdelijke
woning voor een IJmuidenaar
die door brand zijn onderkomen is kwijt geraakt. ,,Het
was kiezen tussen twee kwaden,’’ zegt een woordvoerder
van de gemeente hierover. De
tijdelijke woonvergunning is
in behandeling.
Op deze plek in de Biezen is bewoning volgens het bestemmingsplan echter niet toegestaan. ,,De gemeente overtreedt
dus zijn eigen regels,’’ vindt Peter Nijssen, sinds september
2007 eigenaar van Paardencentrum Santpoort aan de Rijksweg.
De druiven zijn voor hem zuur,
zeker omdat zijn aanvraag voor

het tijdelijk plaatsen van een stacaravan bij het paardencentrum
door de gemeente is afgewezen.
Nijssen is daarom vorig jaar naar
de rechter gestapt. Hij wil graag
een dienstwoning bij de manege.
In afwachting hiervan wilde hij
een stacaravan plaatsen voor de
beheerder van het paardencentrum. ,,Als je dertig paarden hebt
staan, wil je er ook graag iemand
dag en nacht bij hebben,’’ vindt
hij. Ooit heeft al een woning bij
de manege gestaan. Maar de tijdelijke vergunning voor een stacaravan werd afgewezen. ,,Ik
misgun de bewoner van die caravan zijn plekje niet,’’ zegt Nijssen. ,,Maar het is wel krom dat
de gemeente zelf een stacaravan neerzet in een gebied waar
zij mij dezelfde vergunning weigeren.’’ (Karin Dekkers)

(foto: Reiner Weidijk)

Overwinteren met hulp
Velsen - Om in deze barre winter te kunnen overwinteren hebben vogels wel een beetje hulp
nodig. Van de kale takken valt
weinig te plukken en ook veel
insecten verstoppen zich nu het
zo koud is.
Zolang het vriest hebben overwinterende vogels wat vet nodig
om de kou te kunnen weerstaan.

De vetbollen met zaden zijn dus
geen luxe maar bittere noodzaak.
Zodra het warmer wordt, mogen
de vetbollen weer weg.
Voor fotografen is de wintertijd
de ideale mogelijkheid om een
mooi plaatje te schieten, want
de vogels komen dichterbij dan
anders en kunnen zich niet verschuilen in het groen.
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(foto: Stefan Ruijgrok)

Nieuwjaarsconcert
IJmuider Harmonie
IJmuiden – Het Concertorkest van de IJmuider Harmonie onder leiding van Bert
Ridder marcheerde afgelopen zondag vrolijk het nieuwe
jaar in. Met de stevige mars
The Black Horse Troop opende het orkest het traditionele nieuwjaarsconcert dat zondag plaatsvond in de Burgerzaal van het gemeentehuis.
De bezoekers maakten een primeur mee: het nummer Finlandia, onder een arrangement van
dirigent Bert Ridder, werd voor
het eerst voor publiek gespeeld.
Dit was een heel ander stuk, wat
weemoedig. De blazers kwamen
hier goed tot hun recht, af en toe
ondersteund door de pauken.
Trӓume in Herbst van Harald Kolasch was een dromerige compositie, dit werd gevolgd door
een swingende medley uit de
musical Fiddler on the roof.
Zoals elk jaar waren er ook dit
keer muzikale gasten: het vocaal dubbelkwartet Cigale onder leiding van Han Bruinen-

berg. Loepzuiver en a capella brachten zij een aantal zeer
mooie liedjes, zoals een carol uit
Wit Rusland en een Finse traditional. Dan weer swingend en
op een ander moment ingetogen
zingend maakten zij helemaal
waar wat Han Bruinenberg bij
het begin van hun optreden aan
het publiek vertelde: ,,De menselijke stem is een prachtig instrument.’’ Na de pauze kwamen zij
nog eens met een muzikaal blok,
waarna het Concertorkest het
weer overnam en zeer vrolijke
en swingende muziek liet horen.
Het concert werd altijd afgesloten door het orkest met het koor
in een gezamenlijk nummer. Cigale is gewend a capella, dus
zonder muziek te zingen. Bovendien zijn zij met acht mensen een
klein gezelschap, dat met moeite
boven het orkest uit zou komen.
Daarom werd dit nieuwjaarsconcert afgesloten door het Concertorkest met het jazzy nummer
Birdland. Dit concert klonk als
een klok en het publiek genoot.
(Carla Zwart)

Gemak voor schippers

Autoafzetplaats
op sluizencomplex

IJmuiden - Rijkswaterstaat heeft
samen met Koninklijke Schuttevaer op 7 januari 2009 een nieuw
aangelegde autoafzetplaats voor
de binnenvaart geopend. Deze
voorziening ligt aan de noordzijde van het Middenbinnen toeleidingskanaal van de Middensluis,
onderdeel van het Noordzeesluizencomplex in IJmuiden. Rijkswaterstaat komt hiermee tegemoet aan de wens van Koninklijke Schuttevaer en de binnenschippers op het Noordzeekanaal, om ter hoogte van het sluizencomplex op een veilige manier de auto aan wal te kunnen
zetten. In de afgelopen periode zijn er zes meerpalen en een
afzetsteiger geplaatst. De afzetsteiger is voorzien van verlich-

ting en heeft een aansluiting op
de bestaande bestrating. De locatie is goed bereikbaar voor
grote binnenvaartschepen en
heeft ook voor geladen schepen voldoende diepgang. Schepen mogen maximaal 15 minuten aanleggen. Naast deze nieuwe afzetplaats realiseerde Rijkswaterstaat in 2008 al vier afloopvoorzieningen in het Binnenspuikanaal. De autoafzetsteiger
is vernoemd naar Geurt Dijk, die
jarenlang werkzaam is geweest
als parlevinker in de haven van
Amsterdam. Na zijn werkbare leven heeft hij zich ingespannen
voor de binnenvaart in Amsterdam en Noord-Holland. De steiger is geopend in het bijzijn van
nabestaanden van Geurt Dijk.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
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, Velserbroek 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 SantpoortNoord: 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. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in
IJmuiden, tel. 0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 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
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
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 telefonisch 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, Sociale 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,
ongenoegens 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.voedselbankvelsenn.nl
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Donderdag 15 januari
Stadsschouwburg
Velsen:
Bert Visscher met ‘Stoffe Jongens’. Aanvang 20.15 uur. Tot en
met zaterdag. Uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film Caos Calmo.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): LOS!
met DJ Paullie & Co, 23.00 uur.
Subbacultcha, 21.30 uur, entree
gratis.

Vrijdag 16 januari
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat
IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Bert Visscher met ‘Stoffe Jongens’. Aanvang 20.15 uur.
Fluit en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord.
Aanvang 20.15 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film Caos Calmo.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Dommelsch
zaal: Zuco 103. 20.30 uur. Toegang 12,50. Kleine zaal: Classic
Acid Special - Schijfrijders invite: dj Pierre. 23.00-04.00 uur.
Toegang 12,-. Café: Moonpilot.
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 17 januari
Negende Hofstede biljarttoernooi in Wijksteupunt De
Hofstede, Aletta Joacobsstraat
227 Velserbroek. De ochtendwedstrijden beginnen om 09.00
uur, s’ middags om 13.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Wieke Carcia met
‘Verbintenis’. Aanvang 20.30 uur.
Met kortingsbon uit deze krant
2 euro korting.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Dommelsch zaal: Helmet, Totimoshi
en Heist. 20.00 uur.
Toegang 15,-. 23.00-04.00 uur.
Retro DeLuxe - Lego Edition.
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Headphone Cloudmachine. Aanvang 20.30 uur. 9,-.
Café: Irrational Libary presents
Laba Sheeda. 20.30 uur. Toegan
gratis.

Zondag 18 januari
Klaverjasmarathon bij Otte Vernhuur, bik en Arnoldka-
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de 7 IJmuiden. Zaal open 09.00
uur, inschrijven kan tot 10.00 uur.
Kosten 8,50 incl. broodmaaltijd.
Open huis bij de Jonge Stem
in de Abeel, Abelenstraat 1 in
IJmuiden. Van 13.00 tot 15.00
uur.
Interactieve lezing over voeding, door Voedingskundige Marianne Willems van praktijk ‘Op
een Blaadje’. Centrum Aditi, De
Rijpstraat 1 a IJmuiden. Aanvang
14.00 uur. Toegang 9,-.
Stadsschouwburg
Velsen:
Club Literair: themamiddag ‘Op
Hoop van Zegen’. Aanvang 14.00
uur. Toegang gratis voor Club Literair leden.
Vertelvoorstelling in het Pieter
Vermeulen Museum in Driehuis.
Voorstelling is voor kinderen
van 3 tot en met 6 jaar. Aanvang
14.00 uur. Toegang 2,-, volwassenen betalen 2,50 euro.
‘Trois Femmes’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: ‘Chicks ‘n Strings, singer songwriter. Aanvang 15.30
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Kleine
zaal: Popkoor: Two Step Cocktail.
20.30 uur. Toegang 7,-. Café: Ember. 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 19 januari
Weerman Jan Visser komt in
de Vrijburcht, Vrijburglaan 2 in
Heemskerk vertellen over het
weer. Aanvang 20.0 uur. Toegang
gratis.

Dinsdag 20 januari
Tot en met 25 januari zijn er
prachtige, kleurrijke quilten van
Anke Magré-Wiegmans te zien
bij informatieboerderij Zorgvrij,
Genieweg 50 in Velsen-Zuid.
Lezing over Farao Ramses II van
Egypte door dhr. J.G. Koek voor
de vereniging Ex Oriente Lux in
de Vijverwegkerk, Vijverweg in
Bloemendaal.
Stadsschouwburg
Velsen:
Remko Vrijdag en Micha Molthoff met ‘Transformers’. Aanvang
20.15 uur.

Woensdag 21 januari
Workshop voor volwassenen en
kinderen vanaf 6 jaar. Er wordt
een bijzondere wenskaart gemaakt met lapjes.
Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50 in Velsen-Zuid. Van
13.00 tot 14.00, 14.00 tot 15.00 en
van 15.00 tot 16.00 uur. Deelname 3,-.
Stadsschouwburg
Velsen:
Liesbeth List in ‘Piaf’, de musical.
Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Lambert-Jan Koops
met ‘Buenos Dias’. Aanvang
20.39 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: ‘The Last Days of Sishmaref’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 22 januari
Poëzie workshop bij bibliotheek Velsen. Van 10.00 tot 12.30
uur. Kosten 5,-.
Stadsschouwburg Velsen: Orkater speelt muziektheatervoorstelling ‘Kamp Holland’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Leen Braspenning met
‘Discopigs’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Dommelsch
zaal: 25 jaar Patronaat. 21.00 uur.
Toegang 18,-. Kleine zaal: LOS!
23.00-04.00 uur. Toegang 5,-,
gratis op vertoon van studentenkaart vanaf 18 jaar. Café: Pitchtuner. 21.30 uur. Toegang gratis.

Polderjam was weer
heel veel muziekplezier

Velserbroek - Zondag werd de
tweede jamsessie in buurthuis
de Veste gehouden.
Het prachtige schaatsweer en
het EK op televisie weerhield
muzikanten er niet van om weer
heerlijk met elkaar te jammen.
Om 15.30 uur gingen de deuren
en al snel vulde de kantine zich
met muzikanten en bezoekers.
Een groot aantal muzikanten
had zich van tevoren opgegeven,
maar ook stonden muzikale bezoekers spontaan op om een of
meer nummertjes te spelen. De
sfeer was weer heel gemoedelijk
en er werd op verschillende niveaus gemusiceerd.
Iedere muzikant of belangstelDriehuis - Op de speciale Ma- lende uit Velserbroek en omlawi-avond werd ekend gemaakt streken heeft zondag 8 februari
dat de (kerst)actie van het Ich- weer een geldige reden om naar
thus Lyceum voor het onderwijs
in het Afrikaanse land maar liefst
11.385,50 euro opgeleverd heeft.
Een bijzonder hoog bedrag dat
met ludieke inzamelingsacties
bij elkaar gebracht is. Eind december kwamen bijvoorbeeld de
vijf finalisten van Popstars op het
Ichthus Lyceum langs en vrijdagavond was er onder meer een
veiling van leerlingen uit 4 vwo Regio - Het komende schooljaar
die bij opbod verkocht werden bieden Technisch College Velom allerlei vervelende huishou- sen en de VMBO van Nova Coldelijke klusjes op te knappen. lege Amsterdam maximaal vijfEr werden vrijdag ook veel lo- tig VMBO-leerlingen uit de regio
ten gekocht voor de loterij waar- een nieuwe praktijkgerichte opbij de hoofdprijs een XBox was, leiding aan: het Vakcollege, een
welke door de sponsor van Pop- school voor technisch vakmanstars geschonken was aan de schap. Daar waar schooluitval
school. Twee leerlingen fiets- het meest voorkomt, wordt nu
ten in de vakantie voor 500 eu- geprobeerd leerlingen al op 12ro gesponsord naar Utrecht om en 13-jarige leeftijd ‘te vinden,
via een oud-tante in Amersfoort binden en blijven boeien’ voor
(die gewoond had in Malawi) te- technische studierichtingen.
rug te keren. Een derde klas gaf Door intensieve samenwerking
een les zoals in Malawi met ge- met bedrijven worden stage- en
heel toepasselijk goedkope rijs- leerwerkplaatsen gegarandeerd
tenpap en dure suiker om de en zijn de vooruitzichten op een
maaltijd smaak te geven net zo- baan na de zesjarige leerrouals in Malawi zelf.
te zeer gunstig. Een informatieEen rommelmarkt, een kermis, bijeenkomst over het Vakcolledoorlopende cabaret uitzendin- ge wordt dinsdagmiddag 20 jagen, een bandje dat speelde, een nuari gehouden in Velsen-Zuid.
knuffel krijgen voor Malawi, ap- Dan zal ook de regionale Stichpeltaarten en zo waren er talrijke ting ‘Vrienden van het Vakcolleacties tegelijk gaande. De avond ge’ worden opgericht.
werd druk bezocht door ouders, Op twintig plaatsen in heel Nefamilie, vrienden en leerlingen derland is deze moderne techzelf van het Ichthus die geno- nische opleiding al gestart en in
ten van de heerlijke sfeer en ac- het schooljaar 2009/2010 volgtiviteiten. Vlak voor de hoofdprijs ten regio IJmond en Amsteruit de loterij viel, maakten Tessel dam. Uiteindelijk zullen zo’n zesHoudijk en Sean Peters bekend tig scholen deze leerroute in hun
dat 2a als klas het meeste geld programma opnemen. Dankzij
had opgehaald (2400 euro) en nauwe betrokkenheid van bewat het totaalbedrag was gewor- drijven kunnen leerlingen zes
den. Beide leerlingen uit 4vwo en jaar lang naast het theoretische
6vwo gaan over vier weken na- onderricht op VMBO en MBOmens het Ichthus Lyceum met niveau een veelzijdige scholing
de stichting Edukans tien dagen krijgen in de praktijk.
naar Malawi toe om de diverse Binnen de industrie is grote beprojecten te bezoeken. Ook het hoefte aan installatie- en elektroproject dat deze week gekozen monteurs, metselaars, timmerliewordt door de leerlingen van het den, metaalbewerkers en schilIchthus zal daarbij bekeken wor- ders. Helaas droogt het aanbod
den, zodat de twee leerlingen na van mensen die een technische
terugkomst in de klassen tijdens carrière ambiëren snel op. Voleen presentatie kunnen vertel- gens het Hoofdbedrijfschap Amlen waar de 11.385,50 euro heel bachten zijn vacatures voor derconcreet naar toe is gegaan.
gelijke vaklieden vrijwel onver-

Malawi-avond

buurthuis de Veste te gaan. Elke tweede zondag van de maand
staat de kantine van het Polderhuis vanaf 15.30 uur in het teken
van de jamsessies. Op het podium staat klaar een backline met
twee gitaarversterkers, een basversterker, een drumstel en een
zangmicrofoon. Het enige wat
het podium nog nodig heeft, is
het muzikale publiek en de muzikanten.
Met de jamsessies in buurthuis
de Veste wil de organisatie een
podium bieden aan het vele talent in de regio. Talenten krijgen
te weinig mogelijkheden om zich
te laten horen en zien aan een
publiek. Hiervoor kan men zich
opgeven via www.buurthuis-deveste.nl of 023-5388830 of via
Tim Kors 06-49944923.

Vrienden van het Vakcollege

Nieuwe topopleiding
‘technisch talent’
vulbaar. Daarom is een nieuwe
aanpak nodig direct na de basisschool. Niet wachten op uitvallers van het MBO, maar leerlingen vanaf de start opleiden. Het
initiatief tot het Vakcollege is genomen door een aantal prominente personen uit het bedrijfsleven onder leiding van Hans de
Boer (voormalig voorzitter MKB).
Bedrijven die participeren in het
Vakcollege verzorgen gastlessen en excursies en bieden stage- en leerwerkplaatsen aan.
Bovendien kunnen ze baangaranties geven aan leerlingen die
hun opleiding met succes hebben afgerond. Voor snelle leerlingen is het voordeel dat ze binnen het Vakcollege in kortere tijd
op MBO-niveau kunnen komen.
Zo ligt uiteindelijk een MBO-2 of
MBO-3 diploma in het verschiet.
Bedrijven krijgen met het Vakcollege een moderne variant van
de bedrijfsschool terug – tegen
lage kosten, want het theoretische onderwijs neemt de school
voor zijn rekening. Om de nieuwe Vakcolleges in IJmond en
Amsterdam tot een succes te
maken, wordt op initiatief van
het Regionaal TechnoCentrum
Amsterdam een regionale Stichting Vrienden van het Vakcollege opgericht. Een van de directeuren van het landelijke Vakcollege zal hier dinsdag bij aanwezig zijn.
De informatiebijeenkomst is op
dinsdag 20 januari van 16.00 tot
17.30 uur in Spaarnwoude Resort, Oostbroekerweg 17, 1981
LR Velsen-Zuid. De bijeenkomst
is bedoeld voor afgevaardigden van scholen (VMBO/ROC)
en vertegenwoordigers van verschillende technische branches
uit de regio. Zie ook www.hetvakcollege.nl.
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Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.

Toch ijsbaan in Santpoort

Samenwerking loont
Santpoort-Noord - IJsmeester Manus Masteling heeft afgelopen weekeinde met hulp van
een groot aantal vrijwilligers de
ijsbaan in Santpoort op het kermisterrein gerealiseerd. Zaterdag en zondag kwamen naar
schatting zo’n 200 kinderen naar
het kermisterrein om in het zonnetje te genieten van een mooie
ijsvloer. IJsclub De Korte Baan is
hiermee geboren.
Rond kerst werd een grote hoeveelheid water op het kermisterrein geloosd. Het water zakte echter te snel weg. Ook de in
allerijl aangebrachte zandwand
door bleek geen soelaas te bieden. Dankzij oud brandweerman
Cary van Baekel en Cees Davidson werd besloten op een andere techniek over te gaan: het opspuiten van verneveld water. Tot
diep in de nacht waren de mannen op donderdag en vrijdag in
de weer. Gesteund door de mannen van het hekkenteam, werd
het eerste laagje aangebracht.
Vrijdagnacht 24.00 uur ging
de laatste laag water erop. Om
02.30 testte inspecteur Thijs Molenaar de ijsvloer. Al dansend op
het ijs keurde hij met een brede
glimlach de ijsbaan goed.
Zaterdagochtend 10 januari
kon voor het eerst worden geschaatst, op een knetterharde
ijsvloer. Om 10.00 uur opende
ijsmeester Manus Masteling of-

ficieel de hekken. Die eerste zaterdag kwamen zo’n vijftig kinderen een krabbeltje doen. Ook
Bas van Velzen kwam kijken.
Spontaan bood hij aan om, geheel belangeloos, op zondag met
een geluidswagen te komen, zodat de ijsbaan ook een sfeervolle
muzikale omlijsting krijgt.
In de nacht van zaterdag op
zondag ging de ijsploeg opnieuw aan de slag om de baan
te herstellen en een nieuwe laag
ijs aan te brengen. Zo werd de
baan tevens een stuk groter.
Zondag lag de baan er dan ook
perfect bij. Bram Bosch kwam
langs met een doos vol schaatsen die kinderen gratis konden lenen. Als blijk van waardering voor de mannen, deelde hij
knalrode petjes uit met de tekst
‘IJsmakers Santpoort’. De harde kern sloot de zondagavond af
met een sfeervol vreugdevuurtje
op het ijs. ,,Dit was toch geweldig voor die kinderen”, spraken
de stoere kerels elkaar toe. Maar
natuurlijk hebben zij zelf als een
kind genoten van de klus. Dat
samenwerking loont, hebben
deze mannen wel bewezen. Manus Masteling bedankt alle betrokkenen. Het is een mooi voorbeeld van ongeorganiseerde samenwerking die spontaan tussen leden van de Harddraverij,
de Oranjeverenging en winkeliers tot stand kwam.

Haven Amsterdam sluit
2008 sterk positief af
Regio - Zeehavens Amsterdam,
bestaande uit de havens van Velsen/IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam, kende ook
in 2008 een goed jaar. De overslag steeg van 87,4 miljoen ton
naar 90,9 miljoen ton. Dat is een
stijging van 4 procent.
Een tevreden Hans Gerson, algemeen directeur van Haven Amsterdam, maakte vorige week de
nog voorlopige cijfers bekend
op de nieuwjaarsreceptie van de
ondernemersvereniging ORAM
en Haven Amsterdam.
,,De zeer positieve cijfers over de
eerste tien maanden werden in
de laatste twee maanden in ne-

gatieve zin bijgesteld, maar over
het gehele jaar genomen doen
we het in vergelijking met andere havens in onze buurt opvallend goed.
Dit geldt vooral voor de haven
van Amsterdam zelf. De groeicijfers van de afgelopen drie jaren
zijn spectaculair. Dit betekent
dat de groei van het zeegaand
vervoer door de sluizen ver ligt
boven de laatste voorspellingen
van het Centraal Planbureau.
Zelfs met een verwachte mindere groei in 2009 is snelle besluitvorming over de bouw van de
tweede grote zeesluis nog even
urgent als altijd.’’

Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden zijn
op de maandag: Schilderen en
houtbewerking, op de dinsdagdonderdag- en vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur: diverse computercursussen, ‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken,
tiffany zowel ’s middags als ’s
avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor
mensen met een beperking, darten en hout bewerking, en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en hout
bewerking.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 16 januari: groentensoep, hutspot met
slavink, vla met vruchtjes toe.
Woensdag 21 januari: kerriesoep, spinazie met eik, kiposchnitzel, dubbelvla toe.
Vrijdag 23 januari: Chinese tomatensoep, ballen van de Radja
met rijst en salade met dessert.
Voor de open tafels van woensdag en vrijdag zijn nog een aantal plaatsen vrij.
Altijd een kopje koffie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la car-

te menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 2e woensdag van de
maand erwtensoep. Kosten
1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U
hoeft zich niet aan te melden.
Cinema Zeewijk elke derde
donderdag van de maand (22 januari ‘Lawrence of Arabië’). Aanvang 19.30 uur.
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje koffie of thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan het buffet tussen 09.00 en 17.00 uur. in
het weekend van 13.30 tot 16.30
uur.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 23 januari:
groentensoep, hachee, rodekool,
aardappelen, ijs met slagroom
en een kopje koffie toe.
Opgeven op maandag 19 januari
tussen 11.00 en 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Biljarttoernooi zaterdag 17 januari, finale 24 januari.
Stoelhonkbal. Men zoekt nog
enthousiaste deelnemers op
woensdagmiddag vanaf 14.00
uur.
Cinema: Kosten 2,- incl. kopje
koffie of thee en een hapje.
Internetcursus is vol, er zijn
geen plaatsen meer beschikbaar.
Exposanten van schildersclub
Velserhooft tonen hun werk. Elke werkdag van 09.00 tot 16.00
uur en op zondag van 11.30 tot
14.00 uur. Toegang gratis.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Menu van de dag woensdag 21

Provincie krijgt geld
Lehman Brothers terug
Regio - Gedeputeerde Staten
hebben eind 2008 een brief ontvangen van het Bundesverband
Deutscher Banken. Daarin werd
de eerdere mondelinge mededeling bevestigd, dat de provincie
Noord-Holland de inleg bij Lehman Brothers Bankhaus terug
zou krijgen.
In de brief geeft het Bundesver-

band Deutscher Banken aan dat
de inleg van ondermeer publieke instellingen bij die bank is gegarandeerd tot een bedrag van
285.105.000 euro, per inlegger.
Lehman Brothers Bankhaus Aktiengeschellschaft in Frankfurt
am Main behoort tot het ‘Einlagensicherungs-fonds des Bundesverbandes deutscher Ban-

januari: Italiaanse maaltijd. 12.30
uur. Vanaf 14.30 uur creatieve
middag.
Optreden Belcanto, zondag 25
januari. Aanvang 14.30 uur. Toegang 5,- incl. twee maal consumptie.
Menu van de dag, donderdag
29 januari. Thaise maaltijd. Aanvang 12.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Formulierenbrigade voor inforamtie en ondersteuning bij het
aanvragen van Gemeentelijk regelingen en voorzieningen, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms. Tel. 023-5384997 0617044490
Busreis dinsdag 27 januari naar
Leerbroek. Kosten 37,-. Vertrek
Hofstde 09.00 uur, Vondellaan
09.05 uur, Zeewijkplein 09.10
uur, Marktplein 09.20 uur.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.
ken e.V.’. Dat betekent dus dat de
provincie Noord-Holland het tegoed van 20 miljoen euro zal terugkrijgen.
Verantwoordelijk voor het zoveel als mogelijk terughalen van
de verdwenen gelden is gedeputeerde Hooijmaijers. ,,Wij zijn
verheugd over het feit dat deze
eerdere toezegging nu ook door
de autoriteiten in Duitsland formeel bekrachtigd is.”, aldus de
gedeputeerde.
Naar verwachting zal het bedrag
eind januari teruggestort worden.
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Klaverjasmarathon

IJmuiden - Zondag 18 januari houdt Otte Verhuur een klaverjasmarathon aan de Bik en
Arnoldkade 7 in IJmuiden. De
zaal gaat om09.00 ur open, inschrijven kan tot 10.00 uur. De
kosten bedragen 8,50 per persoon. Inclusief broodmaaltijd. Er
is ook een loterij met mooie prijzen. Informatie: 0255-518355 of
06-53395296.

Expositie in Breezicht
IJmuiden – Zondag werd er
een bijzondere expositie geopend in woon- en zorgcentrum Breezicht. Daar hangen mooie schilderijen van
de schildersgroep Aquilae
uit Beverwijk. Die bestaat uit
mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Deze groep is onderdeel van het
centrum Aquilae Volatus dat verantwoorde dagbesteding biedt
aan deze mensen. ,,We zijn klein
begonnen, de deelnemers moesten eerst hun angst overwinnen.
De meeste zeiden: dat kan ik niet,
schilderen’’, vertelt zorgmakelaar
Marlies Arends. ,,Toch gingen ze
aan de gang, ze hebben nu allemaal een eigen stijl ontwikkelt
en zijn erg trots op hun werk. Terecht.’’ Yasmin bijvoorbeeld beweegt zich voort in een rolstoel
en kan door een spastische beperking nauwelijks haar handen
gebruiken. Toch hangt er mooi
kleurrijk en figuratief werk van
haar. Marlies schildert en Yasmin
bepaalt de kleur en de vorm. Ze
weet goed wat ze wil, heeft een
voorkeur voor de kleuren oranje en rood. Maar ze werkt ook in

opdracht, net als de andere deelnemers: als iemand haar werk in
een andere kleurstelling wil, dan
kan dat.
Ook Jan dacht dat hij niet kon
schilderen, maar probeerde het
toch. Hij heeft zich nu gespecialiseerd in het schilderen van portretten. Eerst tekende hij die na,
maar nu maakt hij ze zelf. ,,Iedereen staat er van te kijken en is
er weg van’’, vertelt Jan trots. ,,Ze
vragen allemaal: wie heeft dat gemaakt?.’’ Claudia heeft een voorkeur voor dieren, haar werk van
de zebra heeft een rode achtergrond zodat het dier er goed uitspringt. Romy heeft veel geduld
bij het schilderen, zij laat geen
stukje papier onbenut. Er was
echter een nadeel: Romy wilde al
haar schilderijen mee naar huis
nemen. Marlies heeft nu een
deal met haar gesloten: ze schildert om en om, eerst een schilderij voor thuis, dan een schilderij voor de tentoonstelling.
De schilderijen zijn te zien tot
half maart, tijdens de openingsuren van Breezicht kunnen mensen een kijkje komen nemen. En
dat is deze expositie zeker waard.
(Carla Zwart)

Raadsplein op Seaport
IJmuiden - Seaport TV zendt
elke twee weken Raadsplein
Velsen rechtstreeks uit vanuit
de raadzaal van het Velsense
gemeentehuis.
De uitzending van donderdagavond 15 januari begint om 19.00
uur met een debat over hoe de
Grote Buitendijk in Velserbroek
wordt ingericht in de toekomst.
De raad heeft hierover in het
voorjaar van 2008 vergaderd en
een aantal uitgangspunten meegegeven. Het College van B&W
heeft daarop een plan gemaakt.
Maar dat is niet het enige. In een
werkgroep, samengesteld uit allerlei betrokken en belanghebbende bewoners en organisaties zijn ook nog eens vijf plannen ontwikkeld om het gebied in
te richten.
De plannen variëren van ‘niets
doen’ tot en met volbouwen
met woningen en allerlei varianten daarop. Voordat de raad een

besluit neemt, wil hij graag informatie van de mensen van de
werkgroepen. In de twee uur durende raadsessie hierover zijn de
mensen van de werkgroep uitgenodigd om toelichtingen te geven op hun plannen.
Tijdens de pauze tussen 21.00 en
21.15 uur ziet u interviews met
de voorzitters van de sessies die
gelijktijdig zijn gehouden in andere vergaderruimtes. Onderwerpen op deze agenda zijn o.a.
Toegangsroute IJmuiden aan Zee
en de Horecanato. Om 21.15 uur
volgt de raadsvergadering waarin o.a. wordt gesproken over de
Nota Algemeen Subsidiebeleid
en begroting ReinUnie 2009..
Voor meer informatie en inhoud
van Raadsplein Velsen kunt u
ook Seaport TEXT raadplegen.
Vanaf teletekstpagina 360 vindt
u allerlei informatie rondom het
carrousel-programma van 15 januari 2009 of kijk op www.velsen.nl.

Veilige
schoolroutes
Santpoort-Noord - Sinds augustus 2008 is het wijkplatform
Santpoort-Noord bezig geweest
met het samenstellen van een
veilige schoolroute door deze
woonkern. Knelpunten zijn geïnventariseerd en oplossingen
zijn bedacht. Het concept plan
is in oktober gepresenteerd aan
de ouders van kinderen van de
beide basisscholen. De opmerkingen en suggestie die deze
avond naar voren kwamen zijn
verwerkt in een definitieve versie. Nu is het moment daar om
een plan aan te bieden aan de
verantwoordelijke wethouder en
breed te presenteren aan de inwoners. Dit gaat gebeuren op 27
januari aanstaande in ‘t Mosterdzaadje aan de kerkweg in Santpoort-Noord. U bent van harte
uitgenodigd om deze avond bij
te wonen. De avond begint om
20.15 en om 20.00 uur is de zaal
open. Mocht u vooraf inzage willen hebben in het plan dan kunnen zij u dit op verzoek digitaal
toe sturen per e-mail. U kunt uw
verzoek richten aan santpoortnoord@hotmail.com.

Schade
aan tunnel

Velsen-Zuid – Vorige week
donderdagochtend veroorzaakte
een trekker met oplegger schade
aan de oostbuis van de Velsertunnel. De 67-jarige chauffeur,
die in Velsen woonachtig is, had
niet in de gaten dat de lading op
zijn oplegger te hoog was. De
maximaal toegestane hoogte bedraagt 4 meter. Het verkeer liep
daardoor vertraging op. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.

Rommelmarkt
IJmuiden - Op zondag 1 februari is er in sporthal Zeewijk een
grote rommelmarkt, van 10.00 tot
16.00 uur. Wie spullen van zolder
kwijt wil of voor het huren van
een kraam: tel. 0255 513010. Wie
dat aan de vroege kant vindt: er
is ook een rommelmarkt op zondag 15 maart, in sporthal IJmuiden Oost. Kraam huren kan via
0255-517821. De beheerders van
deze sporthallen doen hun best
om er een gezellig evenement
van te maken.

Reddingbrigade
zoekt strandwachten
IJmuiden - De IJmuider reddingsbrigade is een vrijwilligersorganisatie die meer dan
75 jaar het strand van IJmuiden
bewaakt. Zij doet dit vanuit reddingspost ´De Waecker´ met een
ploeg van 50 vrijwilligers.
De normale instroom in de
strandploeg is vanuit de zwemmende jeugdleden die vanaf 14
jaar een opleidingstraject voor
het strand ingaan. Daarnaast
stromen regelmatig jong volwassenen de ploeg in. Deze volgen
in de regel een aangepast verkort opleidingstraject dat meer
op maat is gesneden. Komend
seizoen start zo’n traject voor
jong volwassenen. Hierin is nog
plaats voor een aantal mensen.
Dit versnelde opleidingstraject
ziet er als volgt uit: jaar 1: Opleiding voor reddingsbrevet 6
in zwembad de Heerenduinen,
strandwachtopleiding voor het
bondsdiploma strandwacht A en
opleiding IJRB 1 (interne procedures en werkwijze IJRB). Naast
de opleiding worden de mensen direct ingezet in de stranddiensten om zo de nodige ervaring op te doen. Jaar 2: Bij geble-

ken geschiktheid strandwacht B
en IJRB 2 (vaaropleiding). Na het
tweede jaar opleidingen die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de IJRB.
Van kandidaten wordt het volgende verwacht: leeftijd vanaf 17 jaar, goede zwemvaardigheid, minimaal diploma A en B,
liefst EHBO diploma (anders intern te behalen), goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
en goede beheersing van de Nederlandse taal.
De IJRB biedt: een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding in een
hechte strandploeg. Gedegen
opleiding met bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot het
volgen van cursussen en doorgroei naar diverse functies binnen de reddingsbrigade.
Wie graag een keer willen komen kijken, kan bellen of mailen
voor een afspraak. Zie www.ijrb.
nl of bel of mail met bestuurslid
strand Kees Buis op 06-53570580
of strand@ijrb.nl.
Een gesprek waarin gekeken
wordt naar de mogelijkheden en
de geschiktheid van de kandidaten behoort tot de procedure.

Toneelvoorstelling in
Volkssterrenwacht
Regio - Op 18 januari vindt er
een unieke gebeurtenis plaats in
de sterrenwacht van de stichting
volkssterrenwacht Copernicus in
Overveen. Dan wordt er niet naar
de sterren gekeken, maar naar
een toneelvoorstelling.
Belangstellenden zijn van harte welkom voor de exclusieve ontmoeting met de vijfkoppige bemanning van de net gelande Russische ruimtecapsule Sojoez. In het heelal deden zij wetenschappelijk onderzoek naar
de invloed van de maan op de
cyclus van de vrouw. De resultaten van hun queeste verdwijnen echter naar de achtergrond
als blijkt dat de dokter, de enige
man in de Sojoez, niet is teruggekeerd en een van de vrouwen
meteen na de landing voor onderzoek is weggevoerd. Wat is er

gebeurd tijdens de zonnestorm
die de elektronische apparatuur
verstoorde, zodat hun contact
met de aarde volledig wegviel?
Zelfs na hun geslaagde landing
op aarde hebben de astronautes
het gevoel dat ze steeds verder
van de aarde wegvallen.
De voorstellingen zijn zondag 11
januari om 20.00 uur en zondag
18 januari om 15.30 en 20.00 uur.
Entree 12,50 uur. Plaats: Sterrenwacht Copernicus, schuin achter
het bezoekerscentrum De Zandwaaier in Overveen.
Reserveren kan via 0235384656/06-20354667 of e-mail:
f.j.albers@hccnet.nl via de website van Copernicus: www.sterrenwachtcopernicus.nl of tijdens
de openingsuren van de sterrenwacht.
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Poëzie
workshop

IJmuiden - Op donderdag 22
en dinsdag 27 januari zal Annemieke Schoen van 10.00 tot
12.30 uur een workshop over Poëzie geven in de bibliotheek Velsen. De kosten bedragen 5 euro
per workshop. Geïnteresseerden
kunnen zich opgeven bij de balie
van de bibliotheek in IJmuiden of
telefonisch op 0255–525353.

Geboortemandala

Vertelvoorstelling
in Pieter Vermeulen
Driehuis - Wegens het grote succes van de vertelvoorstellingen voor de kleuters in najaar
2008 heeft het Pieter Vermeulen
Museum besloten ook een winter-vertelvoorstelling te organiseren.
Dit keer speelt het verhaal zich
af in een echt winterdecor. Met
een warme trui en sjaal is Kikker helemaal klaar voor de winter. Hij wil echte winteravonturen beleven in plaats van de hele winter slapend door te brengen in de modder op de bodem
van de vijver. Maar wie wil er
meedoen? Egel houdt een winterslaap en Eekhoorn ligt ook te
slapen in zijn warme winternest.
Wat een saaie boel! Weet Kikker ze toch over te halen? En wat
gaan ze doen? Komt dat zien en
beleven in de vertelvoorstelling ‘
Winteravonturen’

De vertelvoorstelling is voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar en
is te zien op zondagmiddag 18
januari om 14.00 uur. Daarna is
er gelegenheid tot knutselen. De
kosten zijn slechts de entreeprijs
van 2 euro per kind en 2,50 euro
voor volwassenen.
Er is plek voor ongeveer 15 kinderen. Wie verzekerd wil zijn van
een plek kan zich opgeven via
het emailadres: info@pieter-vermeulen-museum.nl of telefoonnummer: 0255-536726. Voor kinderen vanaf 9 jaar, hebben zij de
tentoonstelling ‘Hé Wattje’, een
echte doe-tentoonstelling met
een leuke speurtocht waarbij
je van alles te weten komt over
hoe bijvoorbeeld wind- en zonne-energie werkt, wat fossiele
brandstoffen zijn, en hoe je zelf
energie kunt leveren en besparen.

Energielabel woningen
Woningbedrijf Velsen
Velsen - Woningbedrijf Velsen
heeft vorig jaar de energieprestatie van haar woningen in kaart
gebracht. De woningen zijn nu
voorzien van een energielabel. Vanaf 1 januari informeren
zij kandidaat huurders over het
energielabel dat bij de aangeboden woning hoort.
Het woningbedrijf is blij inzicht
te hebben en kunnen geven in
de energieprestaties van de woningen. Daarmee voldoen zij aan
de wettelijke verplichting. Bovendien is het een hulpmiddel bij
de verbetering van het woningbezit.
Woningbedrijf Velsen is een
maatschappelijk
ondernemer.
Zij voelen zich verantwoordelijk
voor een duurzame kwaliteit van
wonen. De energielasten bepalen voor een steeds belangrijker
deel de woonlasten. Daarom maken ze dit jaar, op basis van het
onderzoek naar de energiepres-

IJmuiden - Binnenkort start in
buurtcentrum de Brulboei een
cursus nummerologie ofwel geboortemandala tekenen. Dit is
een vervolg op de basiscursus
mandala tekenen. Aan de hand
van de geboortedatum ontstaat
een heel persoonlijk geheel, ook
leuk om cadeau te doen. Tekenervaring is niet verplicht, wel
ervaring in het tekenen van mandala. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. De cursus is om de week op
woensdagavond van 19.30 tot
21.30 uur, start is 11 maart. De
prijs voor tien lessen is 50 euro.
Opgeven of meer informatie via
0255 510652.

Quilts en
workshop
Velsen-Zuid - Op informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude is van 20 tot en met 25 januari
het kleurrijke quiltwerk van Anke Magré-Wiegmans te bewonderen. Anke Magré-Wiegmans
is sinds een aantal jaren full-time
met patchwork en quilten bezig
en heeft al vele kleurige lapjes
tot prachtige dekens gemaakt.
Ze geeft door het hele land
workshops en cursussen. Haar
werk heeft al op vele plekken gehangen tot zelfs in de Verenigde Staten.
Ze is zelf alle dagen op de boerderij om uitleg te geven over
haar werk en ze werkt aan een
nieuwe quilt. Ze geeft ook twee
leuke workshops voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Er
wordt een bijzondere wenskaart
gemaakt met lapjes.
De workshops zijn op woensdag
21 januari en zaterdag 24 januari van 13.00 tot 1400 uur, 14.00
tot 15.00 uur en van 15.00 tot
16.00 uur. Deelname kost 3 euro en u kunt zich opgeven bij de
receptie van de boerderij. Boerderij Zorgvrij ligt in het recreatieschap Spaarnwoude, Genieweg
50 in Velsen-Zuid, 023–5202828.
Zie ook www.recreatienoordholland.nl.

Open dag Radio Club
Kennemerland
IJmuiden - Radio Club Kennemerland (RCK) is een actieve
zelfstandige vereniging voor radioamateurs, die zich de laatste
jaren heeft gespecialiseerd in
het maken van verbindingen. Er
is een zeer uitgebreid antennepark voor alle toegestane amateur-frequenties. Met moderne
zendapparatuur kan verbinding
gemaakt worden over de hele
wereld.
RCK is aangesloten bij DARES:
Dutch Amateur Radio Emergency Service. DARES stelt zich ten
doel de kennis van gelicenseerde radiozendamateurs en geregistreerde luisteramateurs inzet-

baar te maken voor bijvoorbeeld
het ondersteunen van professionele hulpverleningsdiensten.
Op de open dag zijn alle facetten
van radio te bekijken en te beluisteren. Tevens zal de ‘Sleutel praatgroep Kennemerland’ vertegenwoordigd zijn met een bijzonder voertuig. Het gaat om een
Jeep type Willy, die ook te zien is
in de film Zwartboek. Deze oldtimer wordt door een aantal leden van deze groep onderhouden. De open dag vindt plaats
op zaterdag 24 januari, van 10.00
tot 17.00 uur, aan de Westerduinweg 9. Meer informatie: www.
pi4rck.et.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

taties, een plan hoe de energieprestaties van de woningen verbeterd kan worden. De uiteindelijke keuze van de maatregelen en de omvang hangt samen
met de hoogte van de investering, de levensduur van de woning en de technische mogelijkheden. Woningen die op de herstructureringlijst staan (nominatie voor sloop) hebben geen label gekregen. Deze woningen
worden niet meegenomen in het
verbeterplan.
Ook bij nieuwbouw letten het
woningbedrijf op duurzaamheid en energieverbruik. Bij De
Planeet en De Meteoor bijvoorbeeld, zorgt een duurzaam klimaatsysteem er zomer en winter voor dat de woning op temperatuur blijft. Er wordt gebruik
gemaakt van bodemwater. De
warmte in de woning komt voor
80 procent uit de bodem en voor
20 procent uit elektriciteit.

Nieuws
uit de en
iz
u
h
t
r
buu
Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Dae rsDe lu
Dwgg
r
B
Film
Caos
Calmo
r
li e
boei
IJmuiden - Donderdag 15 en
vrijdag 16 januari is in het Witte Theater de film Caos Calmo te
zien, aanvang 20.30 uur.

Geen krant gehad?

Pietro is een succesvol directeur,
gelukkig getrouwd en vader van
een 10-jarige dochter. Als zijn
vrouw plotseling overlijdt, verandert zijn leven rigoureus. Nadat hij zijn dochter naar school
heeft gebracht, besluit hij spontaan op haar te wachten tot de
lessen voorbij zijn. Hij zit in zijn
auto, wandelt door het park en

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

drinkt een kop koffie bij het café. Het wordt een dagelijks terugkerende routine waarin hij de
mensen en de omgeving gadeslaat en leert kennen. De voorbijgangers leren ook hem kennen en zelfs zijn collega’s bezoeken hem in het park. Ze beginnen hun eigen pijn en moeilijkheden aan hem te vertellen.
Langzaam ziet Pietro de wereld
met een nieuwe blik, maar het is
de liefde voor zijn dochter waardoor hij uiteindelijk ook weer van
het leven gaat houden.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
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Expositie
kalligrafie

(foto: Bob Bronshoff)

Remko Vrijdag met
Micha Molthoff in
Transformers
IJmuiden - Remko Vrijdag, bekend als duivelskunstenaar van
De Vliegende Panters, komt op
dinsdag 20 januari (20.15 uur)
samen met Micha Molthoff naar
de Stadsschouwburg Velsen met
het muzikale cabaretprogramma
Transformers.
Met zijn nieuwe sparringpartner
vormt Remko Vrijdag het (naar
eigen zeggen) meest illustere

duo dat dit seizoen op de Nederlandse en internationale podia te
zien zal zijn. Het tweetal brengt
een fabelachtige mix van cabaret, muziektheater, songs, typetjes, imitaties, stand-up, ontroerende liedjes en politiek incorrecte krankzinnigheid. Voor
meer informatie en kaartverkoop: www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255 515789.

Santpoort-Zuid - Vanaf 19 januari exposeert de Haarlemse
Kalligrafen Kring (H.K.K.) bij de
Vereniging Santpoorts Belang
in ‘t Brederode Huys, aan de
Bloemendaalsestraatweg 201,
De H.K.K. bestaat uit een groep
enthousiaste leden uit Haarlem, Velsen. Zij houden zich bezig met kalligrafie in de ruimste zin van het woord. Kalligrafie
is schoonschrijven, het zo mooi
mogelijk weergeven van letters.
Dat kan op een klassieke manier
maar ook door vrije interpretatie. Het versieren van de letters
wordt verluchten genoemd. Veel
kalligrafen zijn ook verluchters.
Het schoonschrijven leent zich
voor verschillende doeleinden.
Als formeel schrift, zoals bij oorkonden en diploma’s. Meer als
kunstvorm is kalligrafie bij boekillustraties, fraai vormgegeven
gedichten en songteksten. Maar
vooral ook als vrije schrijfuiting,
het schilderen van letters. Wie
na het bekijken van de expositie
zelf eens wil proberen de kalligrafie-pen te hanteren: dat kan.
Op maandag 2 en woensdag 11
februari zijn er mensen van 14.00
tot 16.00 uur aanwezig met alle
materialen die daarbij nodig zijn.
Aanmelden kan via de intekenlijst op het mededelingenbord in
de hal van ’t Brederode Huys. De
tentoonstelling is te bezichtigen
op dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

Culturele
lezing

Blind Date met Disco Pigs
IJmuiden – Donderdag 22 januari is in het Witte Theater de
voorstelling Disco Pigs van Blind
Date te zien, aanvang 20.30 uur.
Koning Zwijn en Koningin Zeug
willen ontstijgen aan de rotte
wereld die hen omgeeft. Twee
jongeren die met razend veel
energie om zich heen schoppen. Met hun verhalen en fantasieën bouwen ze een koninklijke
kooi waarin enkel hun liefde kan
overleven. Hun eigen wereld ín

de wereld is het enige en heilige
bestaan waarin ze elkaar koesteren, uitdagen en kwetsen tot aan
en over hun grenzen.
Tot de barsten van Zwijncity te
groot worden.
De regie van Leen Braspenning
is rauw, direct en onontkoombaar en doet denken aan de heftigheid van films als Trainspotting.
Spel: Marie-Ange Gillis en Dries
Beugels.

Santpoort-Zuid - Dr. Natascha
Zwaal houdt dinsdag 20 januari om 20.00 uur een lezing over
haar ervaring met de Afrikaanse
cultuur, die ze tijdens een verblijf
in Kameroen heeft opgedaan
Kameroen wordt ook wel ‘Afrika in miniatuur’ genoemd. Het
landschap wisselt van savannes
met wilde dieren in het noorden tot tropisch regenwoud in
het zuiden. Er wonen ongeveer
250 verschillende etnische groepen met hun eigen taal en cultuur. Het noorden is doorgaans
islamitisch en het zuiden christelijk maar door alles heen zijn
ook oude animistische invloeden
voelbaar. Kameroen is een land
met een enorme rijkdom aan verhalen. Natascha Zwaal verbleef
voor haar promotieonderzoek jarenlang op verschillende plaatsen in Kameroen en verzamelde
honderden verhalen over mens
en natuur. In haar lezing, geïllustreerd met beeldmateriaal, zal
ze verslag doen van haar onderzoek naar verhalen en verteltradities. In het bijzonder zal ze ingaan op een oude inwijdingstraditie, gebaseerd op verhalen die
hun oorspong hebben in het oude Egypte. De lezing is in ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201, Santpoort-Zuid,
023-5383016. 6 euro. De lezing
duurt tot 22.00 uur.

Chicks ’n Strings
IJmuiden – Zondag 18 januari
zijn er vanaf 15.30 uur vrouwen
die kunnen spelen in het Witte Theater. Met passie, techniek
en met veel talent. Snaren, snaren die kunnen raken met overtuiging. Gitaren, piano’s, mooie
stemmen, mooie liedjes maar
vooral stoere liedjes.
Chicks ’n Strings, in 2005 ontstaan in Amsterdam, heeft als
doel dat vrouwelijke singer song-

writers in het licht worden gezet, want dat gebeurt nog veel te
weinig. Het programma bestaat
uit optredens van Marike Jager
(winnares van de Grote Prijs van
Nederland), Divera (Frontvrouw
Vera van der Poel van de electroband Mimezine) en Dalâl Marouf
(foto). Initiator Chicks ‘n Strings,
speelt heftige akoestipop met
rock, funk en Arabische invloeden.

Cursus nieuw Grieks
IJmuiden - In buurtcentrum de
Brulboei start binnenkort een
cursus nieuw Grieks. Dit onder
leiding van een ervaren docente, zij schreef ook lesboeken. Er
wordt gestart met het Griekse
alfabet, zowel qua uitspraak als
schrift. Er zijn nog enkele plaat-

sen vrij. Start is op donderdag 12
februari, van 14.00 tot 15.30 uur.
Kosten zijn 70 euro voor 15 lessen, dit is exclusief materiaal.
Meer info zie: www.datisgrieksvoormij.nl. Opgeven via 0255510652.

Bewoners Huis ter Hagen
geven voor Madras
Driehuis - Jaarlijks in december worden de gehouden collectes tijdens de kerkdiensten in
Huis ter Hagen in Driehuis bestemd voor een goed doel. Afgelopen maand was dat voor de
stichting Santpoort helpt Madras. De stichting, onder voorzitterschap van Wim van der Pijl,
zet zich in voor een project in de
Indiase havenstad, waar Stephan Vidyakar en zijn vele vrijwilligers zich inzetten voor ‘verstotenen der aarde’ van jong tot oud.
Wim van der Pijl: ,,Van ter vondeling gelegde baby’s tot uit huis
verdreven zieke bejaarden en
mensen die geen dak boven hun
hoofd hebben, vangt Vidyakar in
zijn complex Udavum Karangal
(Helpende Handen) op. Dat doet
hij al een hele tijd, zonder dat de
Indiase overheid hem financieel

bijstaat. Jaarlijks organiseren leden van de Creatieve Maandagochtendgroep een grote bazaar
in en rond de Dorpskerk in Santpoort, waarvan de opbrengst via
onze stichting naar Madras gaat.
Dit jaar wordt het geld besteed
aan de bouw van een klein hospitaal op het terrein van Vidyakar.” Van der pijl zorgde ervoor
dat door middel van foto’s en
teksten de bewoners van Huis
ter Hagen op de hoogte werden
gebracht van het werk van Vidyakar. De opbrengst van de decembercollectes is 1950 euro,
met dank aan de gulle gevers.
Aan werk heeft Vidyakar overigens geen gebrek: in december
werd zijn complex ook nog getroffen door de watersnood in India. Het staat voor een flink deel
blank.

Open huis Jonge Stem
IJmuiden - Na twee fantastische voorstellingen in 2008
van de musical ‘Oklahoma’ begint Jeugdmusicalvereniging De
Jonge Stem weer aan een nieuw
seizoen. Enthousiaste jongeren
tussen de 12 en de 22 jaar die
het leuk vinden om te zingen, te
dansen en mee te spelen in onze komende musical kunnen tijdens het open huis een kijkje ko-

men nemen. Als je in het verleden al een keer auditie bij ons
hebt gedaan, schroom dan niet
maar probeer het gewoon nog
een keer! Het open huis wordt
gehouden op zondag 18 januari van 13.00 tot 15.00 uur in de
Abeel, Abelenstr. 1 in IJmuiden.
Voor meer informatie site: www.
dejongestem.nl of info@dejongestem.nl.
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Schipholfonds
deelt uit

Lambert-Jan Koops
met Buenos Dias
IJmuiden - Comedy Explosionlid en Culture Comedy Awardwinnaar Lambert-Jan Koops
kietelt op woensdag 21 januari
(20.30 uur) met zijn programma
Buenos Dias de lachspieren van
de bezoekers van het het Thalia
Theater.
De cabaretier koos voor deze titel omdat hij terug verlangt naar
de ouderwetse dia-avond. Met
zijn publiek keert Lambert-Jan
terug naar de tijd van vóór de digitale revolutie. Met de sfeer van

de knusse huiskamerevenementen van destijds, wordt het een
avond vol nostalgie en oogverblindende plaatjes. Lambert-Jan
bedient als gastheer de toverlantaarn en hij ontpopt zich als
een rasverhalenverteller. Door
zijn absurde, droge humor en
rake oneliners raakt het publiek
tijdens het goedbedoelde diaavondje verzeild in een heel bijzonder sprookje.
Meer informatie en kaartverkoop: www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255 515789.

(foto: Ben van Duin)

Muziektheater Kamp
Holland van Orkater
IJmuiden - Op donderdag 22
januari (20.15 uur) speelt Orkater in de Stadsschouwburg Velsen de actuele en aangrijpende
muziektheatervoorstelling ‘Kamp
Holland’.
De missie in Uruzgan is dagelijks nieuws en iedereen heeft er
een mening over. Jonge mensen
worden opgeleid om te vechten,
maar moeten de vrede zien te
bewaren. Wie zijn die mensen en
wat doen ze precies? Wat gaat
er om in het hoofd van een militair?
Kamp Holland is meeslepend
muziektheater over spanning,

verveling, soldatenhumor en
saamhorigheid. Geert Lageveen
en Leopold Witte proberen samen met Susies Haarlok en jonge acteurs te begrijpen wat het
is om nu soldaat te zijn. In mei
2008 verbleven Lageveen en Witte hiertoe twee weken in Kamp
Holland. Zij schreven de voorstelling op basis van gesprekken
met militairen ter plekke, met
thuisblijvers, gerepatrieerde militairen en familie.
Meer informatie en kaartverkoop: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoonnummer
0255 515789.

Velsen - Het Schipholfonds
heeft onlangs een bedrag van
134.861 euro geschonken aan
42 instellingen en organisaties
in de omgeving van Schiphol. De
hoogste donaties van 2.500 euro en hoger werden op 8 januari
op Schiphol uitgereikt door Marion Versluys en Anton Temme,
bestuursleden van het Schipholfonds. In Velsen kregen Toneelvereniging Advendo uit IJmuiden 1.500 euro, Culturele Stichting Velser Gemeenschap Velsen 1.100 euro, Stichting De Delta Singers Velsen 1.243,00 en
FC Velsenoord in Velsen-Noord
2.476 euro. Het Schipholfonds
is in 1994 op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol opgericht in het kader van verantwoord ondernemen. Het fonds
ontvangt jaarlijks een schenking
van de luchthaven. Het bestuur
van het fonds kent vier maal per
jaar donaties toe aan algemeen
nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam
zijn op het gebied van welzijn,
cultuur of sport.

Johnny de Mol in
Romeo over Julia
IJmuiden - Op zaterdag 24 januari (20.15 uur) is er een spraakmakende versie van ‘Romeo &
Julia’ te zien in de Stadsschouwburg Velsen. De muziekzender
MTV brengt op deze avond ‘Romeo over Julia’ met in de hoofdrollen Johnny de Mol en Teun
Kuilboer. Rick Engelkes Producties en MTV presenteren wederom een productie die ook een
jonger publiek aanspreekt. ‘Romeo over Julia’ is een hedendaagse bewerking van Shakespeare’s ‘Romeo & Julia’. Het
wereldberoemde verhaal wordt
naar het heden gehaald en opeens verliest het meesterwerk
alle zoete romantiek. Het verhaal
blijkt een heftige en aangrijpende tragedie over seks, lust, geweld en verraad.
Romeo en Julia zijn twee tieners
die steeds meer en meer willen. Die tot over de rand gaan
en daardoor op hun einde afstevenen. In deze Amerikaanse bewerking spelen de vijf mannelijke acteurs alle rollen, ook die
van de vrouwen. Meer informatie en kaartverkoop: www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255
515789.

Fietscontrole
Haarlem - Politiemensen hielden maandag tussen 07.30 en
08.30 uur op de Jansweg en de
Kruisweg een verkeerscontrole
gericht op fietsers.
Van de 600 passerende fietsers
reden er drie door rood en voerden 18 geen verlichting. Betrokkenen kregen een proces-verbaal.

(foto: Roy Beusker)

Liesbeth List terug in
glansrol van Edith Piaf
IJmuiden - Liesbeth List triomfeert na tien jaar wederom
in de titelrol van de musical Piaf. De musical speelt op woensdag 21 januari (20.15 uur) in de
Stadsschouwburg Velsen. Voor
de voorstelling zijn nog enkele
kaarten beschikbaar
Producent Albert Verlinde stond
tien jaar geleden aan de wieg
van één van de succesvolste Nederlandse musicalproducties: Piaf, met in de glanzende hoofdrol
Liesbeth List. De show sloeg in

als een bom. Al enige tijd broedde Albert op een reprise van zijn
paradepaardje. Voorwaarde voor
hem was wel dat Liesbeth List
opnieuw de Piaf-rol voor haar rekening zou nemen. Die tijd is dus
rijp. Op woensdag 21 januari kan
het publiek genieten van Piaf in
een nieuwe bewerking, een grotere cast en naast List een jonge Piaf.
Meer informatie en kaartverkoop: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255 515789.

The last days of Sishmaref
IJmuiden – Woensdag 21 januari is de documentaire The last
days of Sishmaref in het Witte
Theater te zien, aanvang 20.30
uur.
Deze gaat over drie Inupiaq families in het noorden van Alaska, waarvan de traditionele levenswijze ten einde loopt. De
Eskimo’s van de nederzetting
Shishmaref leven al jaren in een

nachtmerrie: door de gevolgen
van de opwarming van de aarde zal hun eiland binnen 10 jaar
door de zee verzwolgen zijn. In
de film wordt het leven van een
aantal families en personen op
het eiland geschetst. Ze hebben
besloten om naar het vasteland
te verhuizen, maar de verschillende generaties denken anders
over hun toekomst.
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Niet voor
de Poes

Hoosh Theater en
De Jossen met Onschuld
IJmuiden - Op de repetitiezolder
van het Witte Theater is op vrijdag 23 januari om 20.30 uur en
op zondag 25 januari om 14.30
uur de voorstelling Onschuld te
zien.
De ouders van een dood kind,
de immigrant, de filosoof en
de echtgenoot, de moeder, de
dochter, de verloofde, de zelfmoordenaar en de toeschouwer;
allemaal kunnen ze zichzelf en

de wereld slechts bekijken vanuit één perspectief, met alle consequenties van dien. De wereld
blijkt niet maakbaar maar onbetrouwbaar; daders zijn slachtoffers en omgekeerd. Dea Lohers
tekst dient als uitgangspunt voor
een mozaïekvoorstelling. Regie:
Lorentine van Tijn. Spel: Eva de
Jong, Ninet Kaijser, Stefan van
der Kist, Bouke Krom, Heidi de
Krom, Susanne van der Werf .

IJmuiden - Op zondag 25 januari (16.00 uur) wordt de rode loper van de Stadschouwburg Velsen uitgerold voor de feestelijke première van één van de vrolijkste voorstellingen van 2009:
Niet voor de Poes. In deze komedie schitteren Peter Lusse en Kiki Classen.
Twee mensen die niets met elkaar gemeen lijken te hebben,
raken onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Rens, een nogal stoffige intellectuele schrijver, laat
op een dag zijn overbuurvrouw
Lisa het huis uit zetten vanwege
betalend mannelijk bezoek. Lisa is razend en besluit die nacht
bij hem aan te kloppen. Tot grote
schrik en ergernis van Rens is ze
ook niet meer van plan om weg
te gaan. Dit leidt tot de meest flitsende en komische gesprekken
tussen beiden. Waarin ze elkaar
kwetsen, frustreren, uitdagen en
uiteindelijk aan elkaar verknocht
raken. (foto: Roy Beusker)
Meer informatie en kaartverkoop: www.stadsschouwburg.nl
of 0255-515789.
(foto: Joan Delisse)

Discussie op komst
over ouderenbeleid

aan de term consultatiebureau
een wat kleinerend beeld van
babyzorg kleeft, lijken de voordelen groot, zo klinkt uit beide adviezen van de WMO-Raad.
Het regelmatig volgen van ouderen heeft duidelijk voordeel.
Gemeentelijk beleid richt zich
op kwetsbare ouderen, die minder zelfredzaam zijn. De WMORaad geeft aan zich ongerust
te maken over de onbekendheid van het WMO-loket onder
ouderen en geeft adviezen over
hoe ouderen beter te bereiken
zijn. Zij adviseert ook samenwerking met ouderenbonden, meer
bewegingsactiviteiten voor ouderen en iets doen aan valpreventie. Ook willen zij een grondige studie naar GGD onderzoek.
Bovendien vinden zij het budget
voor huisvesting erg hoog, gezien andere welzijnsproblematiek. Graag willen zij meer aandacht voor allochtonen en laaggeletterden. Ook geven zij adviezen over het werven van meer
vrijwilligers.
De ouderenbonden binnen de
WMO-raad vragen aandacht
voor vereenzaming onder ouderen. Zij zien het consultatiebureau als ideale wijze voor preventieve zorg onder ouderen en
het opsporen van problemen en
ziektes. Ook moet er aandacht
komen voor de inkomstenpositie van allochtone ouderen. (Karin Dekkers)

Velsen - Het Nationale Ballet
en danstheater Don’t Hit Mama
brengen vrijdag 13 maart (20.15
uur) een unieke, streetdanceen hip hop-versie van de balletklassieker ‘Het Zwanenmeer’ in
Stadsschouwburg Velsen. Aan
de voorstelling wordt meegewerkt door twee meidenklassen
van VMBO-drie van het Vellesan
College. Zij gaan in samenwerking met een professionele danser, choreograaf en cameraman
een dansvideo maken.
Het lijken twee verschillende werelden. Die van het deftige Nationale Ballet in hartje mooi Amsterdam en die van het stadsdeel Bijlmermeer, zuchtend onder wijkproblemen en negatieve
publiciteit. Toch ontdekten middelbare scholieren uit de Bijlmer
en de dansers van het Nationale Ballet in 2006 een gezámenlijke passie: dans. Onder massale mediabelangstelling dansten zij samen ‘Zwanenmeer Bijlmermeer’ van Nita Liem, artistiek leider van danstheater Don’t
Hit Mama. Een ‘urban’-versie

van de balletklassieker van Petipa en Tsjaichovsky, waarin het
klassieke ballet werd gemixt
met Afro-Amerikaanse dansstijlen als street dance en hip hop.
Veel Bijlmermeerbewoners zagen voor het eerst klassiek ballet. Andersom kwamen veel balletliefhebbers voor het eerst met
populaire hedendaagse dansvormen in aanraking. Resultaat: uitverkochte zalen en een
juichende pers. Een landelijke
tournee kon niet uitblijven. ‘Zwanenmeer/Bijlmermeer’ krijgt een
schitterend tweede leven. Spitz
meets street dance. Mis het niet.

Pater Moeskroen brengt
ode aan Peter Koelewijn

Consultatiebureau voor ouderen?

Velsen - Komt er in de toekomst
een soort consultatiebureau voor
ouderen? Hoe redden ouderen
in Velsen zich? En hoe staat het
met de vergrijzing in Velsen?
Om een discussie over ouderenbeleid voor de gemeenteraad
op poten te zetten presenteerde
wethouder Bokking dinsdag een
rapport ‘Ouderen en voorzieningen voor ouderen in Velsen’.
In deze notitie is te lezen wat Velsen allemaal al doet aan ouderenbeleid en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Toegevoegd zijn twee adviezen, een
van de WMO-Raad en een van
de samenwerkende ouderenbonden van de WMO-Raad.
Op initiatief van CDA en GroenLinks werd in juni een raadssessie gehouden over integraal ouderenbeleid in Velsen.
De huidige notitie is een inventarisatie over het actuele ouderenbeleid en de toekomstverwachtingen voor wat betreft het aantal ouderen en toekomstig rijksbeleid. Enkele cijfers: 1 januari
2008 waren er 11.283 bewoners
van Velsen ouder dan 65 jaar.
2 tot 6 procent geeft aan meer
hulp nodig te hebben bij de verzorging. En 5 tot 10 procent heeft
meer huishoudelijke hulp nodig.
Het WMO-loket is niet algemeen
bekend onder ouderen.
Een consultatiebureau voor ouderen is in 50 Nederlandse gemeenten sal realiteit. Hoewel

Meidenklassen Vellesan
in hip hop Zwanenmeer

Drie man
aangehouden

Haarlem - De politie heeft in
de Kleine Houtstraat in de nacht
van zaterdag op zondag omstreeks 04.00 uur drie personen aangehouden. Aanleiding
was een ruzie tussen twee personen. De politie wist deze ruzie
te sussen. Een van de omstanders beledigde daarna de aanwezige politiemensen. Deze persoon kon even later aangehouden worden. Dat ging gepaard
met hevig verzet. Hij kreeg daarbij hulp van zijn broer, die ook
aangehouden werd. Het gaat om
twee inwoners van Haarlem, 20
en 22 jaar oud. Ook werd een 31jarige stadsgenoot aangehouden
die niet luisterde naar de politie
en een politieagent aanviel. Bij
diens aanhouding werd een politiehond ingezet. De verdachte werd gebeten en moest zich
later onder doktersbehandeling
stellen. Tegen het drietal wordt
proces-verbaal opgemaakt.

IJmuiden - Pater Moeskroen
komt op vrijdag 23 januari (20.15
uur) naar de Stadsschouwburg
Velsen met een unieke tributeshow. In de show Kom van het
dak af zijn de vele hits van Peter
Koelewijn te beluisteren.
Met ‘Kom van het dak af’ schreven Peter Koelewijn en zijn Rockets in 1959 niet alleen het eerste Nederlandstalige rock-’nrollnummer, maar ook muziekgeschiedenis. Tientallen jaren is
Peter Koelewijn zijn stempel blijven drukken op de vaderlandse
popmuziek.
Iedereen kent Pater Moeskroen
van vrolijke hits als ‘Roodkapje’,
maar de band heeft meer in huis.
In het theater geven zij blijk van
een eigen stijl: met humor en bijzondere instrumenten voeren de
heren het publiek langs verschillende muziekstijlen.

Meer informatie en kaartverkoop: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoonnummer
0255 515789.
(foto: Joan Delisse)

Film in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 30 januari is de film ‘Mamma Mia! The Movie’ te zien.
Deze film is een swingend muzikaal meesterwerk naar de gelijknamige wereldberoemde musicalhit.
Gedragen door zijn sterrencast
(onder andere Meryl Streep en
Pierce Brosnan) en de onsterfelijke popsongs van ABBA, ontpopte de film zich tot een spetterend zang- en dansspektakel.
Aanstaande bruid Sophie wil
haar vader vinden voor de gro-

te dag aanbreekt, alleen weet
ze niet precies wie dit is. Bij het
stiekem lezen van de dagboeken van haar moeder heeft ze
immers ontdekt dat hij één van
de drie grote liefdes zou kunnen zijn.
Achter de rug om van haar moeder, nodigt dochterlief de drie
mannen uit. Aanvang 14.00 uur,
de toegang is gratis.
’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon 0235383016. Zie ook www.santpoortsbelang.nl
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Inloopochtend
borstkanker

Haarlem - Op woensdag 21
januari organiseert de afdeling Haarlem van de Borstkanker Vereniging Nederland, in samenwerking met het Kennemer
Gasthuis, van 10.00 tot 11.30 uur
in het Kennemer Gasthuis locatie
noord een inloopochtend voor
vrouwen en mannen die borstkanker hebben (gehad). Vrouwen en mannen met borstkanker, maar ook familieleden zijn
van harte welkom om met elkaar en met leden van de afdeling Haarlem te praten over hun
ervaringen en gevoelens.

PWN jubileert in 2009
Regio - Op 1 januari was het 75
jaar geleden dat bij PWN de afdeling Terreinen werd opgericht,
later uitgegroeid tot de sector
Natuur & Recreatie, waar momenteel circa 50 mensen werken. In die
75 jaar is veel kennis over natuur- en recreatiebeheer opgebouwd. Kennis die PWN graag
deelt met anderen. Het jubileumthema is dan ook: kennis vergaren = kennis delen. Gedurende het hele jaar 2009 geeft PWN
op diverse manieren en bij diverse doelgroepen invulling aan dit
jubileum.
De jeugd heeft de toekomst en
daarom organiseert PWN voor
de bovenbouw van de basisscholen in Noord-Holland een
speciaal educatief natuurprogramma, dat gedurende het
schooljaar 2009/2010 beschikbaar is. Scholen krijgen hierover
in de loop van het jaar zelf bericht. PWN zorgt voor het vervoer met een speciale bus, die
ook voor andere activiteiten
wordt ingezet.
In bezoekerscentrum De Hoep te
Castricum opent in mei een historische tentoonstelling, die 75

jaar natuur en recreatie in beeld
brengt. In de zomer volgt een
historische krant.
In het najaar verschijnt er een
nieuw boek over de duinen, als
opvolger van het succesvolle,
maar uitverkochte, boek Bewogen Kustlandschap.
Voor natuurwetenschappers, onderzoekers en natuur/recreatiebeheerders komt er in het najaar
een speciaal congres om samen
de toekomst op het gebied van
natuur- en recreatiebeheer te
verkennen.
PWN deelt zijn kennis ook internationaal. De intentie is om in
2009 een twinning met een andere duinbeheerder in Europa
aan te gaan.
Klanten van PWN en het publiek
worden via een speciale jubileumlogo op het jubileum attent
gemaakt. Het logo wordt gebruikt bij allerlei te organiseren
publieksevenementen,
tijdens
sportevenementen die PWN
sponsort en op alle publicaties
van PWN. Het (voorlopige) jubileumprogramma is te vinden op
www.pwn.nl/jubileum. Er worden gedurende 2009 nog meer
evenementen uitgewerkt.

Bisschop Jos Punt te midden van St.-Nicolaaspastoor Joop Stam (links)
en de Amsterdamse deken Ambro Bakker (foto: Roderick de Veen)

Bisdom herdoopt in
Haarlem-Amsterdam
Haarlem - Tijdens een feestelijke vesperviering in de St. Nicolaaskerk is het bisdom Haarlem
officieel herdoopt tot het bisdom
Haarlem-Amsterdam.
Daartoe had bisschop dr. Jos
Punt eerder een verzoek gedaan
om daarmee meer gewicht te
geven aan de belangrijke rol die
Amsterdam in het bisdom vervult. Bovendien is het een hono-

rering van de historische betekenis van de hoofdstad als Mirakelstad. De naamsuitbreiding betekent concreet dat ook Amsterdam zich vanaf nu bisschopsstad mag noemen.
De naamswijziging is niet uniek
voor Nederland. Eerder wijzigde
het bisdom Groningen zijn naam
in Groningen-Leeuwarden.

Kocani Orkestar uit Macedonië

Het Patronaat jubileert
Haarlem - Het nieuwe jaar begint goed in Haarlem, want in
2009 bestaat poppodium Patronaat 25 jaar! Zo’n jubileum
mag natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Daarom heeft het Patronaat op 22, 23 en 31 januari
2009 drie knallers van jubileumavonden georganiseerd om het
zilveren jaar gepast in te luiden.
Met optredens van ondermeer
Greg Dulli & Mark Lanegan, Kocani Orkestar, DJ Shantel, Modeselektor, Unza Unza Orkestar
en Bintangs geeft Patronaat een
blik op het verleden, heden maar
vooral ook op de toekomst.
Op verzoek van het Patronaat en
uitgeverij Spaarn en Hout bracht
muziekjournalist Peter Bruyn de
geschiedenis in kaart en bundelde dit in het boek
’25 Jaar Patronaat, we wilden
iets veroorzaken’.
Naast zo’n honderd foto’s bevat het boek een
achttal door striptekenaar
Peter
Pontiac speciaal
voor deze uitgave gemaakte illustraties. Een verhaal over rock ’n roll en dance,
maar ook over gemeentepolitiek
en architectuur, over een jongensdroom en over cultuurbeleid, over idealen, commercie,
crises en weer opkrabbelen.
Anno 2009 floreert het Patronaat
en draait het poppodium mee in
de absolute top van het Nederlandse clubcircuit. Met een hypermodern pand bestaande uit
drie verschillende zalen, stateof-the-art faciliteiten op het gebied van licht en geluid en een
programmering van internationale allure leeft de Haarlemse
popscene als nooit tevoren!
Op 22 januari 2009 wordt het
feest afgetrapt met ‘An Evening
with Greg Dulli & Mark Lanegan’. Op vrijdag 23 januari vliegt
het hele Patronaat uit de bocht
met Balkan Bonanza en nog veel
meer opzwepends! De oorsprong

van het original Kocani Orkestar
uit Macedonië gaat meer dan
een eeuw terug... Met één grote balkan familie van meer dan
tien personen op het podium
weet het Kocani Orkestar als
geen ander een feestje te bouwen en dat is precies wat wij willen deze avond! Gooi daar nog
eens de enige echte Balkan-DJmaster Shantel tegenaan en laat
Pepe Fischer met zijn Unza Unza
Orkestar het geheel afmaken. In
de kleine zaal zorgen Stuurbaard
Bakkebaard en T-99 voor de nodige intelligente rock & roll, en
in het café een intiem maar verre van stil weerzien met goodold Bintangs! U verlaat gegarandeerd duizelig het pand, en dat
alles gratis!
Op zaterdag 31 januari is de jubileumbeurt aan de dance.
Modeselektor zegt
Happy Birthday! De
naam van het laatste album van het
Duitse duo is op
maat gemaakt voor
ons zilveren jubileum! Die plaat excelleerde in vernieuwende electronica,
waarbij de combinatie van onorthodoxe techno, beukende electro en prikkelende dubstep, zorgt
voor een muzikale mix waar wel
op gefeest móét worden! Donder
en bliksem! Nog iemand die wel
van een feestje houdt is AsianAmerican Steve Aoki. Woonachtig in Hollywood, waar zijn Dim
Mak label regelmatig roemruchtige feestjes geeft, heeft hij zich
een cultstatus aangemeten in het
fidgethouse circuit. Samen met
The Bloody Beetroots (gehuld in
evil spiderman-maskers) zijn ze
verantwoordelijk voor het nodige
dansvloergeweld. Gooi daar nog
de Neerlands dubstep trots Martyn bovenop, Ninja Tune’s Ghislain Poirier en onze eigen Spliph
en je hebt een avond waar we de
volgende 25 jaar Patronaat nog
op kunnen teren…
Voor meer informatie: www.patronaat.nl.

Voor meer informatie hierover
kunt u terecht bij Tineke van der
Ploeg, tel. 023-5630899, of via
e-mail
info.afdelinghaarlem@
borstkanker.nl.

Jeugdtheater
Win!
Haarlem - Een komedie over
competitie, dat is de jeugdvoorstelling Win!, die zondag 25 januari voor kinderen vanaf 8 jaar
om drie uur te zien is in de Toneelschuur.
Wouter en Sophie zijn tien jaar
oud en wonen naast elkaar in De
Buurt. Het is een gezellige buurt
met een Buurtsuper, een Buurtvereniging en een Buurtradio.
Wouter en Sophie zijn altijd samen. Wouter is een beetje verlegen, Sophie juist niet. Wouter is
slim, Sophie is handig.
Dan wordt er een wedstrijd uitgeschreven voor het Beste Kind
van de Buurt. Wouter wordt door
zijn moeder opgegeven om mee
te doen en Sophie door haar vader. Ze beginnen enthousiast
te oefenen. Beste Kind van de
Buurt word je niet zomaar. Er zijn
zoveel onderdelen: hoofdrekenen, dansen, stoepkrijten, verhalen schrijven en nog veel meer.
De wedstrijd komt steeds dichterbij. De spanning stijgt. De
Buurt is ineens niet meer zo gezellig.
Wie wordt het Beste Kind? Hoe
belangrijk is het om te winnen?
En zal hun vriendschap deze
wedstrijd overleven? (foto: Madeleine Groenland)
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Schaakclub Santpoort

Alfa Delta sponsort
Strawberries MD1-8
Driehuis - De eerste helft van
het hockeyseizoen 2008/2009
zit er op. Het team meisjes D1-8
heeft dat op voortreffelijke wijze
weten af te sluiten bij de Zaanse hockeyclub de Kraaien. Onder
zeer winterse omstandigheden
door de harde oostenwind werd
ook de laatste wedstrijd van de
herfstcompetitie gewonnen.
Meisjes D1-8 heeft in de herfstcompetitie één keer gelijk gespeeld en de rest van de wedstrijden gewonnen. Vandaar dat
alle meiden van de coaches een
mooie medaille met rood, wit en
blauw lint kregen.
Als herinnering aan de goede
teamprestatie in 2008. Naast deze mooie actie van de coaches is
in de week voor de wedstrijd tegen de Kraaien de teamkleding
bestaande uit een hippe hockey rok en mooi Hockey Republic trainingsjack in het groen
en rood van Strawberries ter beschikking gesteld door Alfa Delta Compendium. De laatste seizoenshelft, voor de grote vakantie gaat het meisjes D1-8 transformeren naar een elftal. Daar is
door de shirtsponsor al rekening
meegehouden. Alle nieuwe instromende speelster krijgen ook
de bij dit meisjes D1-8 behorende teamkleding. Zodat het hele
team er spic & span bijloopt tijdens alle trainingen en wedstrijden.
Alfa Delta Compendium, shirt-

sponsor van de Strawberries,
is een consultancy bureau, en
geeft advies en begeleiding op
het gebied van kostenreductie,
professionalisering en optimalisatie op het gebied van inkoop,
financiën en organisatieprocessen. Alfa Delta Compendium
stelt ondernemingen en organisaties in staat hun prestaties te
verbeteren. Alfa Delta Compendium noemt dat Performance
Improvement.
De oplossingen die wij bieden
zijn helder, meetbaar en zonder franje. Onze medewerkers
hebben up-to-date kennis van
zaken, zijn nuchter en werken
doelgericht. Een beetje eigenwijs
maar eerlijk en we staan met beide voeten op de grond. Alfa Delta Compendium beschikt over
flexibele menskracht met een
uitzonderlijke teamspirit.
Alfa Delta Compendium vindt
sport belangrijk, het in teamverband streven naar het beste is iets waar vanuit wij denken
en handelen. De prestaties die
de Strawberries van meisjes D18 leveren, de teamgeest van de
club en de gedrevenheid waarmee zij zich op sportief vlak inzetten spreekt ons erg aan. Alfa Delta Compendium wenst alle
‘Strawberries’ dan ook een voorspoedige en sportieve toekomst
toe.
Meer weten? Kijk op www.alfadelta.nl

Tafeltennis bij Fusia
IJmuiden - Vanaf donderdag 15
januari wil vereniging Fusia, aangesloten bij de tafeltennisbond,
het recreatief tafeltennis in ere
herstellen. In het verleden waren er veel mensen die een balletje kwamen slaan. Maar een
jaar vooruit contributie betalen
zag men niet zo zitten. Daarom
vond er overleg plaats en is het
volgende bedacht: er komt een
instuif, waar iedereen welkom
is., met of zonder kennis van de
tafeltennissport. Het wordt een
vrijblijvende activiteit, per keer

betaald de deelnemer twee euro.
Wie het leuk vindt komt een volgende keer weer, wie het niets
vindt blijft weg,
Een leuk vooruitzicht om in de
vakantie op de camping of elders een goed balletje te kunnen slaan.
Deze activiteit zal elke donderdag plaats gaan vinden, van
20.00 tot 23.00 uur, in de Sluiswijkzaal aan de Kerkstraat.
Meer informatie bij Willem Uytendaal via 023 5387638 of via
Piet van Gulik, 0255 511328.

Velserbroek - Terwijl het buiten
vroor, en half Nederland lijf en
leden riskeerde op de schaats,
werd op 10 en 11 januari gestreden om het schaakkampioenschap van de Noord-Hollandse
Schaakbond. In dit toernooi waren ook plaatsen te verdienen
voor het Nederlands Kampioenschap.
In de klasse tot 16 jaar deden
vanuit Schaakclub Santpoort
drie leden mee. Vooraf werden Miguoël Admiraal en Ilias van der Lende gezien als favoriet voor de titel en de twee te
vergeven NK plekken. Wim Laurens Gravemaker was outsider
voor een ereplaats in het veld
van vijftien deelnemers. Na de
eerste dag hadden beide favorieten hun drie partijen gewonnen, Wim Laurens stond op anderhalf punt.
De tweede dag begon met remise tussen Miguoël en Ilias. Wim
Laurens won de eerste twee partijen van de dag, de laatste tegen
Ilias werd verloren, zodat hij op

een keurige zesde plek eindigde. Miguoël moest de voorlaatste ronde berusten in remise en
won zijn laatste partij. Ilias won
ook zijn laatste twee partijen zodat hij met 5,5 punten kampioen
werd. Miguoël werd tweede en
mag samen met Ilias eind april
afreizen naar het NK in Venlo.
De deelnemers in de klasse tot
14 jaar hadden zich in regionale toernooien voor dit kampioenschap moeten plaatsen. Bastiaan
Eisses en Bas en Daan Haver
gingen voor de ereplaatsen,voor
Robin Anne Gravemaker was het
meedoen belangrijker dan het
winnen omdat ze tot de laagste
ratinghouders behoorde. Helaas
zaten er voor Robin Anne weinig punten in het vat en werd ze
laatste van de 31 deelnemers. In
de top van het veld bleek dat de
spelers hier erg aan elkaar gewaagd waren. Na de eerste dag
stond Daan met vier uit vier bovenaan, gevolgd door een serie
spelers met drie punten, waaronder Bas en Bastiaan. In ron-

Dagje naar stichting
’t Olde Manegepeerd
Velsen-Zuid - Op 2 november
2008 heeft VarioHippiQue manege de Groene Heuvel een sponsorspringwedstrijd
georganiseerd om geld in te zamelen voor
stichting ’t Olde Manegepeerd.
Stichting ‘t Olde Manegepeerd is
in 1997 opgericht door Rika en
Appie Lassche en heeft tot doel
uitgewerkte
manegepaarden
een goede oude dag te geven.
De stichting beschikt over stallen en weilanden, waar een beperkt aantal (40) van deze paarden een rustige oude dag wordt
gegund. Een ander doel van de
stichting is om mensen en manegehouders in het bijzonder,
bewust te maken van het feit dat
een oud manegepaard niet altijd
naar de slacht hoeft te gaan, omdat er andere alternatieven zijn.
Amigo, Muppet en Shivago genieten er nog steeds van hun oude dag. Helaas is Hanny in 2008
ingeslapen. De ruiter die op 2
november het meeste geld bij elkaar gesponsord had gekregen
was Denise Kerssens, maar niet
zonder hulp van Joyce Lampers.

Ze hadden maar liefst 265,50
opgehaald door middel van 35
sponsors. Siem Rothergarter verdient ook een vermelding, want
zij had 260 euro opgehaald! Denise kreeg de eer om op 28 december 2008 het totaal bij elkaar
gesponsorde geld te overhandigen aan Rika Lassche. Dit was
maar liefst 1778,50 euro! Het bedrag was opgebouwd uit de opbrengst van het sponsorspringen, een gedeelte van de deelnamekosten die VarioHippiQue
sponsorde en de lootjesverkoop
voor het Rad van Fortuin waar 40
regionale winkeliers, dankzij de
inzet en het enorme enthousiasme van Chiny van Huisstede, de
prijzen beschikbaar voor hadden
gesteld.
Op zondag is een groep van 20
mensen op pad gegaan. In totaal
vier volgeladen auto’s en een
vrachtwagentje met een aantal
balen gesponsord hooi, stro en
zakken wortelen. Het was maar
liefst twee uur rijden. Na wat gegeten en gedronken te hebben
is de hele groep gaan uitmesten.

de vijf won Bastiaan van Daan,
en wist Bas remise te spelen tegen de ratingfavoriet. Ronde zes
werd door Bastiaan en Bas verloren, Daan scoorde een halfje.
Remise voor Bastiaan en winst
voor Bas bracht hen met 4,5
punten op een gedeelde vierde plek. Daan speelde remise en
werd gedeeld tweede.
Omdat ook hier twee NK plekken te verdelen waren moest er
toen een barrage gespeeld worden in twee rapid-partijen. De
eerste werd door Daan verloren, de tweede wist hij te winnen. Nu moest de beslissing komen uit één snelschaakpartij,
die Daan wist te winnen. Ook hij
mag daardoor naar Venlo.
In de klasse tot 12 jaar waren
zelfs 9 van de 31 deelnemers afkomstig van SC Santpoort. Voor
hen was dit ook een leuk toernooi om zich met de beste kinderen van hun leeftijdsklasse te
kunnen meten.
Justin Meijer, Patrick Raphaël,
Daan Koetzier en Roelof Stikker
eindigden met 4 en 4,5 punten
uit negen partijen op een keurige plek in de middenmoot. Pjotr
Tabachnikoff speelde een ongelukkige eerste dag, maar wist
zich keurig te revancheren met
drie uit vier op dag en eindigde
binnen de top 10.
Maar liefst vier Santpoorters eindigden op de gedeelde derde
plaats met 6 punten. Van hen
mogen Maurits van Rees, die
geen enkele partij verloor, en
Dave Looijer later dit jaar naar
het NK in Rijswijk. Sjoerd Haver en Sander Raphaël hadden
iets minder sterkere tegenstanders gehad, en missen dit NK
net aan.
Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl
In een half uur stonden dertien
paarden en pony’s er weer lekker fris bij. Natuurlijk zijn er ook
aardig wat oudjes geborsteld,
vooral Basje en Pinkeltje waren
bij de kleinste amazones favoriet.
Rika gaf een enthousiaste, maar
serieuze rondleiding en uitleg
over de stichting. Ze waren extra
blij met ons, want het is moeilijk
om de eindjes aan elkaar te knopen. Aan het einde van de middag was iedereen moe en voldaan en werd de terugreis onderbroken door een bezoek aan
een bij VarioHippiQue manege
de Groene Heuvel favoriet hamburgerrestaurant. VarioHippiQue
manege de Groene Heuvel gaat
zeker in 2009 weer een sponsorspringwedstrijd organiseren en
hoopt het bedrag dat in 2008 is
opgehaald te overtreffen.
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Koude dressuurwedstrijd
op de Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Zaterdag en zondag konden de leden van de
KNHS weer meedoen aan de
dressuurwedstrijd op manege
de Groene Heuvel. Ondanks de
ijzig koude wind was de opkomst
weer hoog.
De grote buitenbaan voor het
losrijden was ondanks de vorst
in prima conditie was.
Op de binnenbaan werden de
proeven voor de jury gereden.
Van de 80 combinaties ging uiteindelijk de helft met een felbegeerd winstpunt naar huis.
Op zaterdagavond ging de eerste prijs in de B3 naar Marly van
Wijk op Rolex én Linda de Boer
op Cheyenne, tweede werd Paula Blauw op Sans Doute. In de B4

werd Marly wederom eerste en
Paula tweede.
De eerste prijs in de rubriek L1-7
pony’s ging naar naar Tessa van
Huisstede op Stitch, tweede werd
Delphine Klopper op Orchid’s
Jolina. In de L1-8 waren de rollen omgedraaid en werd Delphine eerste en Tessa tweede. Bij
de paarden was de eerste plaats
in beide rubrieken voor Marloes
Keyzer op Uboy. De L2-11 en
12 werden gewonnen door Kim
de Jong op Woodstock, tweede werd Sandra van de Werff op
Gragor van Ravenbos.
Op zondag startten de eerste
combinaties al om 9 uur ‘s morgens. In zowel de rubriek B3 als
B4-pony’s werd Denise Visser

Jeugd Waterloo 100
procent kampioen
Driehuis - Drie voetbalteams
van Waterloo zijn najaarskampioen geworden. Maar wat is
daar nou zo bijzonder aan? De
Waterloo jeugd speelt namelijk
met drie teams in de competitie
en alle drie zijn ze kampioen geworden.
Een 100 procent score dus voor
de E1 junioren, de F1 junioren

en de meiden van de F2. De jongens van de F1 zijn ongeslagen
kampioen, de E junioren moesten de laatste wedstrijd tegen
medekoploper Olympia/Haarlem
winnen en de meiden werden na
een inhaalrace ook op de laatste
speeldag kampioen.
Om dit te vieren werd een kam-

eerste op Roxy. Bij de paarden
ging de eerste prijs in de B3 naar
Bobby-Jo Diender op Wibiento,
tweede werd Shirley Kamerman
op Apache en derde werd Stefanie Kluitenburg op What Ever.
In de B4 werd Bobby-Jo wederom eerste, Shirley tweede en Elle Gouda werd derde op Dagho.
In de L1-7 en 8 voor pony’s werd
Kaylee Gouda eerste op Bon Bini.
Bij de paarden ging de eerste prijs naar Denise Boersma
op Omar. De L2-11 en 12 pony’s werden gewonnen door Licha Bax op Lavendel. In de L211 paarden ging de eerste prijs
naar Tineke Verduin op Winny,
tweede werd Joline Ammeraal
op Nagoya.
De L2-12 werd gewonnen door
Linda Vogel op Radymaire en Joline werd wederom tweede. Dan
de M1-15 voor pony’s: Kelly van
der Meer werd eerste op One
Wish, bij de paarden ging de eerste prijs in de M1-15 en 16 naar
Lana Vergers op Eden.
In de M11-pony’s won Laura
Kompier de eerste prijs met Lotje,
in de M12-pony’s werd Delphine Klopper eerste met Basje. De
L2-11 en 12 paarden laat werden gewonnen door Laura Dekker op Walter, tweede werd Ella
Adriaanse op Perugia.
De M2 19 en 20 werden beiden
gewonnen door Christa Vredenburg op CMC Sereno. De Z-27
en 28 hadden als winnaar Linda Walther op Royal Senior M en
tot slot de hoogste rubrieken van
het weekend: de Z-35 werd gewonnen door Sharon van Wijnen
op Winnetou SW en de Z36 had
als winnaar Valentijn van Weering op Tripplesschen.
pioenentoernooi georganiseerd
in het polderhuis te Velserbroek.
Eerst speelden onze nieuwe
guppen een klein toernooi tegen
Velsen en VSV, een ware happening welke werd gewonnen door
VSV.
Daarna waren de kampioenen
aan de beurt. Alle teams werden door elkaar gehusseld en zo
werd een onderling toernooi gespeeld.
Dat Waterloo een kleine vereniging is waarbij iedereen elkaar
kent werd wel duidelijk. De jongens en meiden maakten er een
gezellig toernooi van en de sportiviteit stond voorop.
De teams werden buiten hun eigen leiders gecoacht door spelers van de selectie van het eerste van Waterloo, die hun betrokkenheid met de jeugd op een
leuke wijze lieten zien.
Na afloop werden de teams flink
gehuldigd met medailles, bekers,
bloemen en een kampioenendiploma.
Kinderen, welke ook op deze
prettige manier willen kennismaken met de voetbalsport, kunnen
meetrainen met de teams.
Wanneer ze het leuk vinden kunnen ze ook een seizoen gratis voetballen. Voor de kleding
wordt gezorgd.
Voor informatie kunt u bellen met
J. Buys, telefoon 06-46227673.

DCIJ–nieuws

Opmerkelijke rentree
Henk van Grumbkow
IJmuiden - Na wat klachten
over de gezondheid en drukke
werkzaamheden heeft Henk van
Grumbkow het dammen weer
opgepakt. Dat het hem daarmee ernst is toonde hij op overduidelijke wijze aan tegen Bram
van Bakel. Op de voor hem karakteristiek en geheel eigen manier slaagde Van Grumbkow erin
het partijverloop naar zijn hand
te zetten. Van Bakel moest al zijn
kennis aanspreken om een punt
uit het vuur te slepen.
Feroz Amirkhan, een door DCIJ
goed opgeleide junior, moest
een teleurstelling incasseren.
Tegen Cees Pippel moest hij al
een schijf inleveren en was daarna kansloos. Conall Sleutel bevindt zich in een dip. Nu is het
zo dat jonge talenten na een periode van enorme progressie een
teugval krijgen. Vaak komen ze
daar sterker uit. Paul Smit had
daar weinig mee van doen en
won vrij eenvoudig.
Harrie van der Vossen moest ervaren dat Jesse Bos wel een maa
tje te groot voor hem is. Met enkele krachtzetten besliste Bos de
strijd in zijn voordeel.
Piet Kok liet Jan Maarten Koorn

kansloos. Sterk positiespel gepaard met een grote dosis agressiviteit bleek voldoende voor een
afgetekende winst. Jan Apeldoorn hield in een theoretisch
damgevecht Cees van der Vlis
van de overwinning af. Het lukte Van der Vlis niet om het evenwicht te verbreken. Een gelijkwaardige remise was het resultaat.
Voorzitter Willem Winter moest
met lede ogen toezien dat strijdlust op kan wegen tegen kennis.
Cees van der Steen onderstreepte maar weer eens ten overvloede dat er met vechtlust goede
resultaten zijn te halen. Een deling van de punten was de beloning.
Casper Remeijer slaagde erin om
de tactiek van Jacqeline Schouten te dwarsbomen en zijn eigen spel op te dringen. Met grove- en subtiele middelen werd
Schouten naar een nederlaag
gevoerd. Koos de Vries kreeg
de overwinning in de schoot geworpen nadat Nicole Schouten
een damzet toestond. Met enkele krachtzetten van De Vries was
het snel gedaan met het verweer
van Schouten.

Richard Plug blijft
hoofdtrainer VSV
IJmuiden - Het bestuur van VSV
heeft de contracten, na overleg
met de technische commissie en
de spelersgroep, met de huidige
technische staf verlengt.
Hoofdtrainer Richard Plug en zijn
assistent Henny Meijer blijven
ook in het seizoen 2009/2010
verbonden aan de zondag 2e
klasser uit Velserbroek. Zo-

wel het bestuur als de selectie
zijn nog steeds uitermate tevreden over het functioneren van
de technische staf. Richard Plug
gaat hiermee zijn zesde seizoen
in als hoofdtrainer van VSV. Ook
technisch manager Peter Snoeks
en keeperstrainer Pierre Visser
blijven nog minimaal een seizoen
aan VSV verbonden.

Wedstrijdmeting turnsters
Velsen - De turnsters van de
vierde divisie turnden in december hun wedstrijd. Successen
waren er voor Joyce Luijten bij
de instappers, zij won het goud.
Charlotte de Koning behaalde ook goud bij de junioren en
Samantha Stolwijk won brons in
dezelfde leeftijdsklasse.
Dit weekend probeerden de
turnsters van de derde, tweede
en eerste divisie zich naar een
goede uitgangspositie te turnen.
Josanne Mossink promoveerde
van de vierde divisie naar de derde divisie, Jamie Bolhuis en Lara Waasdorp promoveerden van
de derde divisie naar de tweede divisie. Lynn Schreiner promoveerde van de vierde divisie
naar de tweede divisie en Rosan
Hanssen en Drew de Niet promoveerden van de tweede divisie naar de eerste divisie. Al met
al dus een hoger niveau binnen

de vereniging. Op de wedstrijd
werd zichtbaar dat de turnsters
nog keihard moeten werken om
de gestelde doelen te gaan halen. Anouk Hanssen, Maud Jansen en Charlotte Lunel hadden
hun kansen toch iets hoger geschat. Toch waren de resultaten op deze eerste wedstrijd niet
helemaal teleurstellend. Succes was er voor Sterre Basjes bij
de instappers, zij werd vierde en
kreeg een medaille. Ook Florence Lunel werd vierde bij pupillen 2, zij kreeg ook een medaille. Aanstaande zaterdag zullen
de turnsters van de vierde divisie weer in actie komen en dan
zal bekend worden welke turnsters een ronde verder kunnen
doorstromen. Nog een weekend
later zal bekend worden welke
turnsters vanuit de derde, tweede en eerste divisie zullen doorstromen.

15 januari 2009

pagina 33

Lezing
over voeding

Dinsdag golfen, woensdag
vrijwilligerswerk
Regio - Ria (58 jaar) gaat elke
woensdagmiddag naar een dementerende mevrouw van 83
jaar in Beverwijk. Ria is gestopt
met werken, ze gaat op dinsdag graag golfen en de woensdagmiddag is echt haar vrijwilligersmiddag. Ria: ,,Thuis weten ze het al: de woensdagmiddag ben ik niet beschikbaar. Elke woensdagmiddag staat mevrouw al op de uitkijk, zodra ze
me ziet, zwaait de deur open. We
doen leuke dingen samen zoals
een spelletje, wandelen of naar
de markt op de Breestraat. Mevrouw is een vreselijk lief mens
en het is ontzettend dankbaar.
Zij heeft een leuke middag maar
ik ook.”
Tandem is dringend op zoek
naar nieuwe vrijwilligers als Ria.
Er zijn steeds meer mensen die
zorgen voor iemand die lijdt aan
de ziekte van Alzheimer, dit kan
heel zwaar zijn. De zorg gaat altijd door en de naaste kan vaak
niet alleen blijven. Een vrijwilliger van Tandem blijft bij degene
die zorg nodig heeft en de mantelzorger heeft zo even zijn handen vrij.

De vrijwilliger moet goed kunnen
luisteren, bereid zijn om te leren,
minimaal twee uur in de week
beschikbaar zijn (dit kan ook in
de avond of het weekend zijn)
en woonachtig zijn in Midden
of Zuid Kennemerland. Ook voor
mensen met andere ziektebeelden zoekt Tandem vrijwilligers.
De vrijwilliger krijgt er ook wat
voor terug: goede begeleiding,
een professionele training en
een onkostenvergoeding/verzekering. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waarin men andere vrijwilligers ontmoet, er is een jaarlijks uitje en aan het eind van het
jaar ontvangt de vrijwilliger een
kerstpakket.
Tandem is een non-profitorganisatie en biedt ondersteuning aan
mantelzorgers, zij doet dit door
het verstrekken van informatie,
organiseert cursussen en lotgenotengroepen, zet vrijwilligers in
en begeleidt mantelzorgers individueel.
Meer informatie over Tandem en/
of aanmelden als vrijwilliger kan
via www.tandemzorg.nl. Mailen
kan naar info@tandemzorg.nl .
Bellen naar 023-8910610.

The Voice Company

Meezingen in ‘Jesus
Christ Superstar’
Regio - Wie kent de film niet,
die later als musical op de planken verscheen: Jesus Christ Superstar? Prachtige muziek, vaak
swingend, soms meeslepend.
En fantastisch om te zingen.
Die kans is er nu, omdat de Voice Company binnenkort met de
repetities gaat starten. De uitvoering in concertvorm is eind
maart. En meedoen is nog mogelijk.
The Voice Company is een zangorganisatie die werkt in projectvorm onder leiding van de bekende dirigent Robert Bakker.
Voor de komende weken staat
‘Jesus Christ Superstar’ op het
programma. Negen weken lang

worden diverse nummers gerepeteerd, meestal in meerstemmige vorm. Om mee te doen is
geen zangervaring vereist en er
wordt ook geen stemtest afgenomen. Motivatie en enthousiasme is het enige dat wordt gevraagd en natuurlijk het bezoeken van de negen repetities op
de maandagavonden.
De eerste repetitie vindt maandag 19 januari plaats van 20.00
tot circa 22.00 uur in de St. Adalbertuskerk aan de Ringweg in
Spaarndam.
Die avond wordt al stevig geoefend en zal er nadere informatie
worden verstrekt. Alle stemtypen
zijn van harte welkom.

IJmuiden - Zondagmiddag 18
januari is er een interactieve lezing over voeding, verzorgd door
Voedingskundige Marianne Willems van Praktijk ‘Op een Blaadje’. Mensen kunnen een etiket of
verpakking meenemen van iets
dat ze veel of graag eten maar
eigenlijk niet goed weten wat ze
nu eigenlijk eten. Wat zeggen al
die ingrediënten en wat is er toch
met E-nummers? Zijn er gezondheidsklachten en wat is daar aan
te doen. Er wordt een gratis bodycheck gegeven. Hiermee wordt
het conditieniveau zichtbaar, het
gewicht, de botmassa en de verhouding met vocht. Wie op deze
middag komt ontvangt een kortingsbon voor een consult.
De lezing begint om 14.00 in
Centrum Aditi, De Rijpstraat 1A
in IJmuiden (nabij de Vomar). De
entree bedraagt 9 euro. Voor opgave of informatie: 023-5382874
of kijk op www.opeenblaadje.nl.

Opleiding
Eerste Verkoper

Regio - ROC Nova College verzorgt vanaf september de avondopleiding Eerste Verkoper op de
Zijlweg 203 in Haarlem.
De nieuwe praktijkgerichte
avondopleiding is bedoeld voor
mensen die al ervaring hebben
als verkoper, maar daartoe geen
opleiding hebben gevolgd.
Tijdens de opleiding van 1,5 jaar
kunnen zij hun ervaring in de
winkel aanvulling met avondlessen en zo het diploma behalen.
De avondopleiding is bovendien
aantrekkelijk voor werkgevers:
scholing van medewerkers levert
een fiscaal voordeel op dat kan
oplopen tot 2500 euro per werknemer per jaar.
Voor meer informatie: www.novacollege.nl, 023-5302010 en tijdens het open huis op 24 januari
van 10.00 tot 14.00 uur.

Start opleiding
Coördinator
Beveiliging
Regio - ROC Nova College verzorgt vanaf september de opleiding Coördinator Beveiliging op
de Zijlweg 203 in Haarlem.
De nieuwe Coördinator Beveiliging duurt 1,5 tot 2 jaar. Gediplomeerden kunnen aan de slag
als objectcoördinator, groepsleider, teamleider, hoofdbeveiliger en hoofdsurveillant. Het Nova College verzorgt al met succes de opleiding Beveiliger. De
belangstelling voor deze opleiding is groot. Gediplomeerden
zijn gewild in de beveiligingsbranche.
Voor meer informatie: www.novacollege.nl, 023-5302010 en tijdens het open huis op 24 januari
van 10.00 tot 14.00 uur.

Judo, Jujutsu en Karate
bij Aiki Budo Center Kops
IJmuiden - Het nieuwe jaar is
weer begonnen en veel ouders
zoeken een leuke sport voor hun
kinderen. Sporten moet leuk zijn,
maar ook goed voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. De budosporten judo, jujutsu en karate zijn door de Japanse grondleggers vooral bedoeld als lichamelijke en mentale opvoeding.
De fysieke kant in deze sporten
is veelzijdig; letterlijk. Er wordt
altijd rechts en links geoefend.
De motoriek, lenigheid en balans worden vergroot door rollen, kruipen, duwen, trekken, tillen enzovoorts. Het bewegen
dient te leiden tot gecontroleerd
bewegen. Bij judo door mooie
worpen, bij karate door gerichte
trappen en stoten en bij jujutsu
een mengeling van beide, maar
zonder de ander pijn te doen;
dan doe je het fout. De mentale opvoeding wordt zichtbaar in
verschillende aspecten. Door
deze contactsporten worden de

deelnemers zich al snel bewust
van wat ze wel en ook vooral wat
ze niet kunnen doen met het lichaam van de ander.
Zorg en respect voor de ander
zijn dus een belangrijke basis.
Als het wel eens fout gaat en er
ruzie ontstaat, leren de kinderen
dit op een bevredigende manier
oplossen en leren ze dus socialiseren. Willen ze verder komen
met hun gevorderdheid, zichtbaar door een gekleurde band
of slip, dan dienen ze zich op
de bewegingen te concentreren
en vooral ook doorzettingsvermogen te ontwikkelen. Bij wedstrijdjes spelen ook tactiek, afzien en incasseren een belangrijke rol. Al met al zijn judo, jujutsu en karate leuke sporten,
goed voor de algemene ontwikkeling èn je kunt er nog Olympische prijzen mee behalen ook!
ABC Kops helpt ze graag daarbij. Voor informatie: telefoon 0643250737 of zie de advertentie in
deze krant.

Brokkenmaker weigert blazen
IJmuiden - Op de Kanaaldijk heeft de politie zaterdag omstreeks
20.15 uur een 39-jarige man uit IJmuiden aangehouden. Hij was betrokken bij een aanrijding. De man had gedronken, maar weigerde
te blazen. De man krijgt proces-verbaal omdat hij een ongeval heeft
veroorzaakt, een omdat hij weigerde te blazen en een voor het rijden onder invloed.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 17 januari

IJmuiden (3a)-Castricum
Purmerend-Jong Hercules (3a)

- 14.30
- 14.30

zondag 18 januari
aDo’20 (hoofdklasse)-FC Hilversum
- 14.30
Stormvogels (2a)-De Foresters
- 14.00
vSv (2a)-SvW’27
- 14.00
velsen-onze Gezellen (3b)
- 14.00
De rijp-FC velsenoord (4C)
- 14.00
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Biljart voor
iedereen

Jeugdspelers Kijk Uit
nog niet scherp
IJmuiden - Schaatsen, vuurwerk, vakantie, oliebollen, kerstbomen, het heeft schijnbaar de
schaakconcentratie geen goed
gedaan, want op de eerste competitiedag in het nieuwe jaar waren er blunders in alle maten te
bewonderen.
Twee partijen waren in een mum
van tijd afgelopen. Roann Plug
liep in het fameuze herdersmatje
van Job Elsendoorn. En Erin Lucassen toonde zich even te gretig, hij maakte een toren buit tegen Thomas Rebel, maar daar
stond wel mat tegenover. Een
loktoren noemen ze dat ook wel.
De partij tussen Guido de Waal
en Marco Wellinga werd een
waar foutenfestival. Nadat Marco zijn toren en paard had weggeblunderd, deed Guido pardoes zijn dame in de uitverkoop.
Daarna vond Guido het welletjes,
hij draaide de duimschroeven bij
Marco aan en won gedecideerd
de partij.
Ingmar Visser gaat onverdroten
verder, ditmaal werd Menno Jaspers het slachtoffer. Een surplus

aan vrijpionnen velde het vonnis.
Koen van de Velde speelde met
twee paarden knap de verdediging van Armando Noordzij uit
elkaar. Waarna hij met de toren
de genadeklap gaf.
Tom Noordzij beleefde enige benauwde ogenblikken tegen Boy
Wu, maar nadat Tom de problemen had opgelost, lokte hij de
koning van Boy uit zijn schuilplaats en zette hem midden op
het bord mat.
Dan werden er nog twee remises gegeven, die het eigenlijk niet waren. Kim van Loon en
Daphne Oudshoorn strandden in
het eindspel. Daphne zag na een
lange partij niet dat een pionnetje de fel begeerde overkant kon
halen. En in de partij tussen Ben
Eppink en Cory van Bellen, de
langste van de avond, kon Cory
het mat met de dame niet vinden
en moest de partij na een oneindig aantal zetten remise worden
gegeven.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

Biljartclub Happy Balls
bestaat alweer tien jaar
Santpoort-Noord - Onder gezellige belangstelling hield Biljartclub Happy Balls donderdag 8 januari hun nieuwjaarsbijeenkomst met diverse spelletjes
waar mooie prijzen aan verbonden waren
De trotse voorzitter J.G de Boer
is blij dat hij deze bloeiende vereniging mag leiden, Happy Balls
bestaat namelijk al zo’n 10 jaar.
De leden spelen op de donderdagavond hun clubwedstrijden
bij café Bartje in Santpoort waar
men met uiterste inzet, concentratie en stilte hun partijen onder
hoogspanning spelen. De biljarters hebben allemaal een goed
sportverleden met mooie prestaties op het gebied van voetbal,

basketbal, schaatsen en hardlopen. Tevens houden de leden
een maal per jaar hun jaarlijkse educatieve uitje met culturele
bezienswaardigheden en daarbij
een bezoek aan een binnen- of
buitenlandse bierbrouwerij.
Ook hebben een aantal leden
een trimgroep Happy Feet waarmee een paar keer in de week in
Duin en Kruidberg en de Kennemerduinen wordt hardgelopen.
In de zomermaanden worden
ook wel eens fietstochten gehouden met Happy Wheels. Op
dit moment is er een ledenstop
vanwege het feit dat er geen verloop onder het ledental is en
daaruit blijkt dat men trots is op
hun club.

Regio - De biljartsport kent geen
onderscheid en kan door iedereen beoefend worden. Sinds
tientallen jaren is deze sport uitgestegen boven het gegeven dat
oudere mannen in het plaatselijke café een ’balletje kwamen
stoten’. In de 21ste eeuw wordt
de biljartsport weliswaar nog altijd op grote schaal in cafés beoefend, maar er zijn in die jaren tevens grote biljartzalen ontstaan. Ook de groep mensen die
deze sport beoefent veranderde.
Veel jongeren slaan tegenwoordig de hand aan de keu en meer
en meer vrouwen verschijnen
aan het biljart om hun kunnen te
tonen. Arent Hoek, voorzitter van
de biljartvereniging Royal Sport
uit Noordwijk en PR man voor de
hele Duin- en Bollenstreek constateert dat de actieve belangstelling voor de biljartsport niet
echt op een laag pitje staat, maar
dat de sport toch een impuls kan
gebruiken en men richt zich met
name op de jongeren om deze
voor deze sport te interesseren.
,,In ons gebied hebben we ongeveer achthonderd leden bij vijftig verenigingen. Waaronder een
vereniging in Beverwijk met bijna 170 leden. Maar dat kunnen
er veel meer zijn. En daar willen
we wat aan gaan doen’’, aldus
Hoek. ,,Biljarten zoals je het op
de televisie wel eens ziet is voor
velen qua kunst en techniek wellicht nooit haalbaar. Maar we zijn
er van overtuigd dat veel mensen op een lager niveau plezier
aan deze sport kunnen beleven
en daarom gaan we demonstraties organiseren waarbij iedereen welkom is.’’ De eerste demonstratie vind plaats op zaterdag 7 februari in Beverwijk, in
het clubgebouw van Onder Ons
wat gelegen is op het sportpark
Adrichem aan de Adrichemlaan 3, aanvang 14.00 uur. Deze wordt verzorgd door de bekende biljarters Rob Scholtes
die Nederlands kampioen kunststoten is geweest en Sander Jonen die ook meervoudig Nederlands kampioen is geweest, hij is
zelfs ex wereldkampioen kunststoten. De organisatoren hopen
zo op een groeiende belangstelling voor de biljartsport.

Man in berm
Velsen-Noord - Een 21-jarige
man uit Velserbroek heeft dinsdag, na een val, ongeveer een
uur lang langs de kant van de
weg gelegen, zonder dat hem
hulp werd verleend. Hij was omstreeks 06.45 uur met zijn bromfiets op het fietspad in het Wijkeroogpark gevallen en in de
berm terecht gekomen. Hij kon
zich daarna niet oprichten vanwege pijn in rug en nek. Gedurende een uur lang passeerden
hem fietsers en bromfietsers, die
hem wel zagen liggen, maar niet
reageerden. Na een uur stopte er
eindelijk een voorbijganger.

Ook derde masterclass
weer zeer geslaagd
IJmuiden - Wederom organiseerde schaakclub Kijk Uit gesteund door de Stichting Schaakpromotie IJmond (SSIJ) en gesponsord door Corus een master
class met een bekende schaakgrootmeester. Waren het in voorgaande jaren de grootmeesters
Hort en Sosonko die hun inzichten deelden met de vele belangstellende schakers uit de regio,
dit jaar was John van der Wiel
gevraagd. Het bleek een uitstekende keuze van het organisatie comité.
Schaakgrootmeester John van
der Wiel maakte er een leerzame en leuke middag van. Hij behandelde eerste een partij van
de sterke IJmond schaker Djurre den Heeten uit het Cultural
Village toernooi van 2007. Djurre
won in dat toernooi een heel gecompliceerde partij tegen grootmeester Rogozenko. Onder het
vlijmscherpe analysemes van
John van der Wiel bleek dat er
op verschillende momenten in
de partij verbeteringen mogelijk
waren.
De tweede partij die behandeld
werd was die van de talentvolle Miguel Admiraal. De 14-jarige
jeugdspeler had een partij gekozen tegen de Bulgaar Bulatovic.
Het was een vrij eenzijdige partij
waar Miguel duidelijk een beter

inzicht toonde in de kenmerken
van de stelling. Met een fraaie
aanval, ingeleid door een leerzaam torenoffer, werd de Bulgaar mat gezet. Ook in deze partij liet John zien hoe met name
de Bulgaar het beter had kunnen doen.
Tenslotte liet John van der Wiel
in de derde sessie een partij van
zichzelf zien tegen de Engelse
grootmeester Raymond Keene.
John spotte daar met alle wetten van het positionele schaak
om zijn sterke tegenstander te
dwingen tot een partij met veel
schaakcombinaties. Niet alleen
het aanvalsspel van John was
leerzaam maar ook de psychologische inzichten bij partijen tussen grootmeesters. Het belang
je tegenstander in een stelling
te lokken waar hij zich niet thuis
voelt, het belang van het spelen
met zelfvertrouwen, en natuurlijk
het doorzettingsvermogen.
Al met al een geslaagde middag in het Kijk Uit clubgebouw
aan de Eksterlaan in IJmuiden.
Het zal ongetwijfeld volgend jaar
moeilijk worden gezien de economische crisis om wederom
voldoende sponsorgeld te vinden. Maar de organisatie gaat
het weer proberen, het zou leuk
zijn als deze master class voor de
regio behouden kan worden.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid - Zaterdag waren
vijftien leden van sportvereniging Full Speed afdeling klootschieten bij elkaar.
Na de loting van de vier teams
waren er gemengde gevoelens over de uitslag. De eerste
in een team van drie of vier personen moet de stand bij houden,
dat wil dus zeggen koude handen van het schrijven. Aangezien
de fietspaden toch wel glad zijn
in Spaarnwoude ,waren er twee
uitglijders waargenomen. Er waren geen gewonden, dus mocht
er gelachen worden. In Spaarnwoude wordt er niet of matig gestrooid op de fietspaden, dit om
het milieu te beschermen.
De uitslag van de wedstrijd was

goed te noemen. Tussen de
hoogste en laagste score zaten
vier schoten. Team 3 met Dries,
Dirk, Lia en Elly werden eerste met 75 schoten en 30 meter.
Team 4 met Sonja, Ton en Harm,
werden tweede met 78 schoten
en 47 meter. Team1 met Bertus,
Bertie, Randy en Nico werd derde met ook 78 schoten en maar
15 meter. Team 2 met Ina, Jan
Sch. Jan St. en Willem Kr. werden vierde met 79 schoten en
39 meter. Komende zaterdag 17
januari, is er Persoonlijk Kampioenschap en normaal gooien. Voor info bel Nico Prins via
0255-518648 of Dirk Sieraad via
0255–515602. Zie ook www.svfullspeed.nl
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Akrides wint in Zwolle
IJmuiden - De heren van Velser
Basketbal Club Select Windows
Van der Vlugt Akrides hebben
zondagmiddag in Zwolle met 7584 gewonnen van het tweede
team van eredivisionist Landstede Basketbal.
Akrides kreeg in het openingskwart zes punten en vier rebounds van Ralf de Pagter en
nieuwkomer Rani Chaoui was
goed voor vijf punten en drie rebounds. Captain Bas van Riessen produceerde vijf punten en
Marvin Martina tekende met
een driepunter op assist van Wido Haver voor de laatste score
van Akrides in het eerste kwart.
Akrides had na dat eerste kwart
een voorsprong van 17-19. In het
tweede kwart speelden beide
teams aanvallend basketbal. Bij
de rust was de stand 40-44.
Na de pauze in het derde kwart
ging het in offensief opzicht
moeizaam voor de bezoekende
Velsenaren. Akrides produceerde slechts dertien punten waar
Landstede één en twintig punten maakte. Het team uit Zwol-

le had daardoor een voorsprong
van 61-57 verkregen na drie gespeelde kwarten. In het vierde kwart eiste Akrides de overwinning op. Het team schoot zes
op acht tweepunters en drie op
vier driepunters. Bas van Riessen en Rani Chaoui waren met
negen punten en tien punten de
meest productieve spelers en
Rani Chaoui gaf ook nog vier assists in het afsluitende kwart. En
het was Ralf de Pagter die zorgde twee punten, vier rebounds,
twee assists en drie steals. Middels een driepunter en twee vrije
worpen kwam Wido Haver tot vijf
punten in het laatste kwart en hij
was in totaal goed voor twaalf
punten tegen Landstede. De formatie won dus uit in Zwolle met
75-84.
Zaterdagavond speelt Velser
Basketbal Club Select Windows
Van der Vlugt Akrides thuis. In
Sporthal IJmuiden-Oost spelen
ze tegen het hooggeklasseerde
MSV Log in uit Noordwijk. De
wedstrijd begint om 19.30 uur en
de toegang is gratis.

Full Speed
Darts

Oyama komt met
wervelende show
Velserbroek - Het duurt nog
even, maar op woensdag 17 juni aanstaande komt show-balletschool Oyame weer met een
wervelende show.
,,Daarvoor is tweemaal de stadsschouwburg afgehuurd”, aldus
Michelle Gerlofsma, die samen
met Sandra Swiers deze show
organiseert. ,,Vorig jaar toen we
de eerste show gaven, was de
stadschouwburg helemaal uitverkocht. Sinds deze show is het
ledental van onze balletschool
alleen maar toegenomen. Vandaar dat we nu genoodzaakt zijn
om de Stadsschouwburg voor
twee voorstellingen vast te leggen. Want aan nee verkopen
voor kaartjes doen we niet bij

Oyama’’, aldus Gerlofsma.
De show gaat ‘Vroeger en Nu’
heten, en is de einduitvoering
van alle pop-, show- en musicaldanseressen die bij Oyama trainen. Ook de streetdancers, hip
hop leerlingen en de peuterdanseressen zullen hun dansen opvoeren.
De show komt mede tot stand
dankzij de medewerking van de
vele moeders van de kinderen
die gaan optreden en van enkele sponors. ,,Zonder deze vrijwilligers en sponsors zou het niet
mogelijk zijn om een dergelijke
show neer te zetten”, aldus medeorganisator Sandra Swiers.
Vanaf 2 februari zijn de kaarten
beschikbaar aan de kassa van
Stadsschouwburg Velsen.

Eerste wedstrijdmeting
voor turnsters TVS
Rabobank Zaalvoetbaltoernooi

Deelnemers bekend
Velserbroek - Zaterdag 24 januari begint de negentiende editie
van het Velserbroekse Zaalvoetbaltoernnooi Stratenteams. Organisatoren Rob Tousain en Peter Geldof zijn alweer vijftien jaar
het gezicht van dit toernooi.
Zaterdag 24 en zondag 25 januari spelen 31 straten in de voorrondes. Op zaterdag start de eerste wedstrijd om 12.30 uur en op
zondag om 11.30 uur. Zondagavond is bekend welke zes straten 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.
Iedereen mag zich aanmelden
om twee pogingen te doen om
hooghoudkampioen van Velserbroek te worden. Gedurende een minuut zoveel mogelijk
de bal met de voet hooghouden en het liefst met spectaculaire bewegingen. De zes beste

voetbaljongleurs uit de voorronden gaan door naar de finale op
31 januari
Stratenteams Velserbroek steunt
wederom Stichting Paardrijden
Gehandicapten Kennemerland.
De bezoekers van de finaledag
31 januari wordt een bijdrage
gevraagd van 1 euro.
Dit jaar komen ze weer. De bekende sterren van de soapseries
en andere tv-programma’s. Deze
sterren komen voor het dertiende jaar graag omdat de sfeer tijdens het evenement fantastisch
is.
Optreden tijdens het stratenteams toernooi in Velserbroek is
inmiddels een traditie.
De cascadeurs staan met hun
trampoline act bekend om veel
spektakel en humor met sprongen over, onder en door elkaar
heen! Dit alles in een razendsnel
tempo zodat het voor het publiek
moeilijk is om alles te volgen

Velsen - De turnsters van de
vierde divisie turnden in december hun wedstrijd. Successen
waren er voor Joyce Luijten bij
de instappers, zij won het goud.
Charlotte de Koning behaalde ook goud bij de junioren en
Samantha Stolwijk won brons in
dezelfde leeftijdsklasse.
Dit weekend probeerden de
turnsters van de derde, tweede
en eerste divisie zich naar een
goede uitgangspositie te turnen.
Josanne Mossink promoveerde
van de vierde divisie naar de derde divisie, Jamie Bolhuis en Lara
Waasdorp promoveerden van de
derde divisie naar de tweede divisie. Lynn Schreiner promoveerde van de vierde divisie naar de
tweede divisie en Rosan Hanssen en Drew de Niet promoveerden van de tweede divisie naar
de eerste divisie. Al met al dus
een hoger niveau binnen de ver-

eniging. Op de wedstrijd werd
zichtbaar dat de turnsters nog
keihard moeten werken om de
gestelde doelen te gaan halen.
Anouk Hanssen, Maud Jansen
en Charlotte Lunel hadden hun
kansen toch iets hoger geschat.
Toch waren de resultaten op deze eerste wedstrijd niet helemaal
teleurstellend. Succes was er
voor Sterre Basjes bij de instappers, zij werd vierde en kreeg
een medaille. Ook Florence Lunel werd vierde bij pupillen 2, zij
kreeg ook een medaille.
Aanstaande zaterdag zullen de
turnsters van de vierde divisie
weer in actie komen en dan zal
bekend worden welke turnsters
een ronde verder kunnen doorstromen. Nog een weekend later zal bekend worden welke
turnsters vanuit de derde, tweede en eerste divisie zullen doorstromen.

Brands blijft bij FC Velsenoord
Velsen-Noord - Danny Brands
zal ook volgend seizoen de trainer zijn van 4e klasser FC Velsenoord. Het bestuur en de selectie van FC Velsenoord zijn
zeer content met het feit dat het
contract van Brands is verlengd.

Brands heeft aangegeven dat hij
ervan overtuigd is dat er meer in
het team zit dan er tot nu toe uitgekomen is. Het bestuur, de selectie en de trainer kijken dan
ook met groot vertrouwen naar
de toekomst.

Velsen-Zuid - Dinsdag 6 januari werd voor het eerst weer gespeeld in het nieuwe jaar. Nieuwkomers Maurice Iskes en Ronald
Pomp waren van harte welkom.
In hun partij bleek Ronald te
sterk voor Maurice.
De 501 werd met 2 tegen 1 gewonnen en ook de tac-tic ging
naar Ronald. Henk Arisz was deze avond op dreef, hij wist verrassend alle punten te pakken
tegen Peter Voetman. Ook Arend
van Vierzen had zijn avond hij
stuurde Ed van der Wel puntloos
naar huis.
Chris Roossien was te sterk voor
Ard de Jong en pakte alle punten. Misschien was dit niet zo
slim want hij moest nog met Ard
mee naar huis rijden. Gelukkig
voor Chris kan Ard tegen zijn
verlies. Ook Dries Pover begon
het jaar goed en wist alle punten te pakken in zijn partij tegen
Guido Meijer. Later op de avond
was Dries niet zo gelukkig in zijn
inhaal partij tegen Paul Blanken
want Paul pakte hier alle punten.
Paul had eerder ook al in zijn partij tegen Tristan Kluft alle punten
gepakt. Harry de Vries was wat
minder fortuinlijk in zijn partij tegen Bas Jonker. Hij wist nog wel
een puntje te pakken in de 501
maar moest verder alle punten
aan Bas laten.
Albert Mol mocht het opnemen
tegen John Roskam en wist de
501 te winnen met 2 tegen 1.
Ook de tac-tic was voor Albert
zodat John met 1 puntje naar
huis kon.
Kom gerust eens op de dinsdagavond bij Full Speed Darts langs
in clubhuis de Voltreffer aan de
Tolsduinerlaan, vanaf 19.30 uur.
Voor meer informatie: Mark van
Loon, 0255-534876; e-mail: fullspeeddarts@quicknet.nl.

Klaverjassen
Stormvogels
IJmuiden - Afgelopen vrijdag
waren er weer tien tafels bezet. De hoofdprijs, een boodschappenmand, ging naar mevrouw Coby van Marsbergen.
De eerste prijs, een pakje hamlappen, ging met 5454 punten
naar de heer R van Marsbergen. De tweede prijs, een rollade, ging met 5374 punten naar
de heer G. Rommers. De derde
prijs, een fles jenever, ging met
5367 punten naar mevrouw C
van Marsbergen.
De eerstvolgend klaverjasavond
is op vrijdag 16 januari in de kantine van Stormvogels aan de Zuiderkruisstraat 72, aanvang 20.00
uur. De hoofdprijs in de loterij is
dan een friteuse.
Meer info bij Henk Retz, telefoon
06-34040940 of e-mail hj.retz@
quicknet.nl. Zie ook http//kjvstormvogels.nl.
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Vijftig euro voor minima
Huishoudens met een laag inkomen
konden vorige maand eenmalig € 50,krijgen. Dit extraatje voor de dure
decembermaand is intussen aan een
grote groep mensen uitbetaald. Velen
hoefden zelfs geen aanvraag te doen,
omdat de afdeling Sociale Zaken het
bedrag automatisch aan hen heeft
overgemaakt. Daarnaast was er
een aanvraagformulier beschikbaar
voor mensen die niet bij de afdeling
Sociale Zaken bekend zijn.
Aanvraagtermijn verlengd
Om nog meer mensen van deze
eenmalige regeling te laten proﬁteren
is de aanvraagperiode verlengd tot
1 maart 2009. Heeft u dus een laag
inkomen, maar heeft u de € 50,nog niet aangevraagd, doe dat dan
alsnog.

Forteiland

TV opnamen
De komende weken worden in de
gemeente Velsen TV-opnamen
gemaakt voor het programma Fight
for your ride. Dit programma wordt
vanaf 21 februari elke zaterdag avond
zeven weken lang om 18:30 uur op
RTL 7 uitgezonden.
De productiemaatschappij was op zoek
naar een gemeente met bijzondere
locaties die tot de verbeelding spreken.
Deelname aan het tv-programma biedt
unieke kansen om Velsen landelijk
op de kaart te zetten. In overleg met
televisieproductiemaatschappij USSR
Media zijn de locaties gezocht die het
beste als decor zouden kunnen dienen
voor de verschillende opdrachten.
Locaties die als decor zullen dienen
bij de spectaculaire opdrachten zijn
o.a. het schip van DFDS Seaways, het
Forteiland, het strand van IJmuiden aan

Zee, het havengebied van IJmuiden,
het sluizencomplex, de watertoren
en Seaport Marina IJmuiden met het
Holiday Inn. In samenwerking met de
IJmuidense reddingsbrigade is ook een
opdracht in open zee samengesteld.
Fight for your ride is een nieuw tv
programma dat is geïnspireerd op het
zeven maal met een Primetime Emmy
Award bekroonde programma
“The Amazing Race”. In het programma
strijden acht teams tegen elkaar. Ze zijn
uitgerust met een auto en navigatie.
Door de spectaculaire opdrachten zo
snel mogelijk te volbrengen proberen
ze als eerste de eindbestemming
te bereiken. Deelname aan Fight
for your ride vergt lef, teamwork en
doorzettingsvermogen en test de
kandidaten op hun fysieke en mentale
gesteldheid.

Herstart werkzaamheden
Velserbroek
Op maandag 19 januari a.s. hervat
aannemingsbedrijf MNO- Vervat
de werkzaamheden aan de
Langemaad. Het betreft het gedeelte
vanaf Roggeland t/m de kruising
Langemaad / Grote Buitendijk. Deze
werkzaamheden duren ongeveer
vier weken onder voorbehoud van de
weersomstandigheden.
Verkeersomleiding
Gedurende deze werkzaamheden is
er geen doorgaand verkeer mogelijk
via de Grote Buitendijk. Doorgaand
verkeer wordt omgeleid via De Kamp
richting het centrum en visa versa.
Asfalteren
Zodra deze werkzaamheden klaar zijn

wordt er gestart met het aanbrengen
van de toplaag en streetprint van
de gehele Langemaad. Deze
werkzaamheden worden als volgt
gepland:
Het aanbrengen van de toplaag van
de gehele Langemaad wordt in één
dag gedaan.
Het aanbrengen van de streetprint
wordt in fases uitgevoerd, waarbij
de aanliggende straten in fases
bereikbaar blijven.
Parkeren
Bewoners en bezoekers
worden verzocht, gedurende de
werkzaamheden hun voertuig buiten
het werkterrein te parkeren.

Voor wie?
De eenmalige uitkering is er voor
elk huishouden met een inkomen tot
120% van het minimum. De hoogte
van de uitkering hangt van uw situatie
af. Via www.50eurovoorminima.nl

(kies daarna voor Gemeente Velsen)
kunt u zelf nagaan of u tot de
doelgroep hoort.
Hoe vraagt u aan?
U kunt dagelijks tussen 9.00 en 17.00
uur telefonisch een aanvraagformulier
opvragen (0255-567200).
U kunt langskomen op het Stadhuis,
Dudokplein 1 IJmuiden. Het Loket
bijzondere bijstand in de hal is
dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00
uur. Als u een identiteitsbewijs en
een bewijs van uw inkomen over
december 2008 meeneemt, kunt u de
aanvraag meteen invullen.
U kunt het formulier downloaden.
Ga naar www.velsen.nl. Hier vindt
u ook informatie over alle andere
regelingen die er voor u zijn.
De formulierenbrigade helpt
Hulp bij het aanvragen kunt u krijgen
bij de formulierenbrigade,
Rijnstraat 2 IJmuiden.
Maak telefonisch een afspraak via
0255-533885 van het Loket voor
Wonen, Welzijn en Zorg.

Proef één jaar

Grotere keuze woningaanbod
De gemeenten Velsen, Bloemendaal,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Haarlem en Heemstede stellen
voor een proefperiode van één jaar
de huurwoningmarkt voor elkaars
woningzoekenden open. Vanaf 12
januari 2009 kunnen woningzoekenden
in elkaars gemeenten in aanmerking
komen voor een huurwoning van de
woningcorporaties.
Op dit moment is het verhuizen tussen
de gemeenten vanwege de regelgeving
(huisvestingsvergunningplicht)
beperkt mogelijk. Door de openstelling
van de woningmarkten krijgen de
woningzoekenden een grotere keuze
in het woningaanbod. De verwachting
is dat hierdoor eerder tegemoet wordt
gekomen aan de woonwensen van
de woningzoekenden. Een goede
doorstroming wordt hierdoor bevorderd.
Proefperiode
Na de proefperiode van één jaar volgt
een evaluatie, waarin wordt bepaald of

de regeling gehandhaafd blijft. Het doel
van deze proef is te onderzoeken of
openstelling van de woningmarkt een
positief effect heeft.
Overgangsregeling
In Velsen worden de huurwoningen
op een andere wijze toegewezen dan
in de andere gemeenten. Om huidige
woningzoekenden een gelijke kans te
geven, kunnen zij tot en met maart 2009
de opgebouwde wachttijd van de ene
woningmarkt meenemen naar de andere
woningmarkt.
Inschrijven
Geïnteresseerden uit Bloemendaal,
Haarlemmerliede, Spaarnwoude,
Haarlem en Heemstede die een
woning zoeken in Velsen kunnen zich
inschrijven bij Wonen in Velsen via
www.woneninvelsen.nl. Inwoners van
Velsen met belangstelling voor een
huurwoning in de andere gemeenten
kunnen terecht bij Woonservice via
www.mijnwoonservice.nl.
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Ernstige verkeershinder
Vanaf woensdag 14 januari
starten de werkzaamheden aan de
Spaarndamseweg in Haarlem. De
Spaarndamseweg wordt omgeleid en
aangesloten op de nieuwe Schoterbrug. Verkeer vanuit het noorden
van Haarlem richting Waarderpolder,
richting Haarlem Oost en in Haarlem
Noord krijgt te maken met ernstige
verkeershinder, met name in de
ochtend tussen 7.00 en 9.30 uur.
Aanvankelijk zou op maandag 5 januari
gestart worden met de werkzaamheden,
maar dat was vanwege de strenge en
lange vorstperiode niet mogelijk. Onder
voorbehoud van nieuwe tegenslagen
duren de werkzaamheden tot en met
31 maart 2009. De Spaarndamseweg
in Haarlem Noord tussen de Jan
Gijzenkade en de Spaarnhovenstraat
is van 14 januari tot en met 31 maart
2009 afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer van noord naar zuid. Ook is de
hoofdrijbaan van de Vondelweg vanaf
de Eksterlaan tot de Jan Gijzenkade
in zuidelijke richting dicht. Het verkeer
wordt geadviseerd omleidingsroutes te
volgen. Verkeer in de richting van zuid
naar noord kan de gebruikelijke route
blijven volgen, maar moet wel rekening
houden met vertragingen.
Verkeersadvies
Verkeer van boven de
Velsertunnel of IJmuiden
Neem voor bestemming Waarderpolder
of Haarlem Oost, Haarlem Zuid-Oost
de A9 en dan de A200. Volg in de
Waarderpolder de aangegeven tijdelijke
verkeersroutes. U rijdt uiteraard om maar
bent naar verwachting het snelst en
gemakkelijkst op uw bestemming.
Verkeer vanuit Velsen/Driehuis/
Velserbroek/Santpoort
Neem voor bestemming Waarderpolder
of Haarlem Oost, Haarlem Zuid-Oost de
A208 / N208, Delftlaan, Verspronckweg,
N200 (de Bolwerkenroute). Volg in
de Waarderpolder de aangegeven
tijdelijke verkeersroutes. Overweeg
indien mogelijk gebruik te maken van
alternatieven voor autoverkeer. Met
de fiets of het openbaar vervoer bent
u wellicht zekerder van uw tijd van
aankomst.
Fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers is

er een omleidingsroute langs
de werkzaamheden. Omdat in
Haarlem Noord verschillende
verkeersmaatregelen zijn genomen
die afwijken van de gebruikelijke
situatie, is het advies niet zelf een
omleidingroute te zoeken en/of een
navigatiesysteem te gebruiken. Deze
routes lopen hoogstwaarschijnlijk vast
en/of werken zéér vertragend en leiden
tot onbereikbaarheid van wijken voor
openbaar vervoer en nood/hulpdiensten.
Buslijn 4
Tijdens de werkzaamheden aan
de Spaarndamseweg rijdt buslijn
4 van Connexxion niet over de
Spaarndamseweg/Vondelweg maar over
Rijksstraatweg - Schoterweg tussen
Muiderslotweg en Haarlem NS. Mensen
die slecht ter been zijn, kunnen wellicht
gebruik maken van de OV-taxi. Voor
meer informatie over de OV-taxi kijk op
www.noord-holland.nl of bel
0900-8878 (€ 0,10/min).
Inhoud en doel werkzaamheden
De werkzaamheden aan de
Spaarndamseweg bestaan uit het
ombuigen en verhogen van de weg ter
aansluiting op de nieuwe Schoterbrug.
De bomen langs het werk worden
uitgegraven, tijdelijk in depot
opgeslagen en aan het einde van de
werkzaamheden teruggeplaatst. Met de
aansluiting van de Spaarndamseweg
op de nieuwe Schoterbrug wordt
een directe noordelijke verbinding
tussen Haarlem Noord / Velsen en de
Waarderpolder gerealiseerd. Dit verkort
de reistijd voor woon-werkverkeer en
bestemmingsverkeer van en naar het
industriegebied Waarderpolder. Ook
versterkt deze noordelijke ontsluiting
de economische groeimogelijkheden
van de Waarderpolder. Door de nieuwe
route Vondelweg, Spaarndamseweg,
Schoterbrug, Waarderweg zal minder
doorgaand verkeer doorrijden richting
Prinsenbrug en centrum.
Voor actuele informatie over
omleidingroutes zie www.haarlem.nl/
bereikbaar. Voor informatie over de
inhoud van de werkzaamheden en de
realisatie van de Schoterbrug zie
www.haarlem.nl/schoterbrug.
Voor meer informatie en vragen of
opmerkingen kunt u met de gemeente
Haarlem contact opnemen via
023-5115115 of antwoord@haarlem.nl

Start renoveren riool Zeeweg
Nu de vorstperiode (voorlopig) ten
einde is, wordt op maandag 19 januari
a.s. begonnen met het renoveren
van het riool op de Zeeweg, tussen
de Zeeweg en de spoorovergang.
Deze werkzaamheden duren tot/met
woensdag 21 januari. Gedurende
deze dagen wordt het verkeer

vanuit Santpoort en Driehuis richting
de Heerenduinweg omgeleid via
de Minister van Houtenlaan, het
Pontplein, de De Noostraat en de
Zeeweg. Het verkeer vanuit de
Heerenduinweg richting Santpoort
en Driehuis kan gewoon zijn route
vervolgen.
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Overlast herten op Duinhof
De begraafplaats Duinhof in IJmuiden
is omringd door natuurgebied waar
ook herten voorkomen. Het is dan
ook niet zo verwonderlijk dat deze
herten al geruime tijd zorgen voor
overlast op de begraafplaats Duinhof.
Ze kruipen onder het hek door (of
springen er zelfs overheen) om zich
vervolgens te goed te doen aan de
bloemen en planten die door mensen
op de graven zijn gelegd. Dit is
uiteraard een ongewenste situatie.
Het gaat waarschijnlijk om 4 herten.

De gemeente Velsen heeft inmiddels
de hekken gerepareerd. Om te
voorkomen dat de herten onder de
hekken doorkruipen zijn deze hekken
tot in de grond doorgezet.
Binnenkort zal een drijfjacht worden
gehouden om de herten van de
begraafplaats te verjagen. Als dat
nodig mocht zijn zal dat worden
herhaald. De gemeente Velsen
verwacht hiermee dit probleem onder
controle te krijgen.

Streetwise op basisscholen
Vorig jaar heeft een aantal Velsense
basisscholen deelgenomen aan
de actie “De Verkeersslang” om
zodoende aandacht te besteden
aan het gedrag van kinderen in het
verkeer. In het eerste kwartaal van dit
jaar doen 9 basisschool-lokaties aan
deze actie mee.
ANWB-Streetwise is een vorm van
verkeerseducatie waardoor kinderen op
de basisschool op een aansprekende
en praktische wijze worden getraind in
verkeersvaardigheden. Hierdoor leren
de kinderen beter om te gaan met het
huidige verkeer.
ANWB-Streetwise bestaat uit 4
onderdelen, specifiek gericht op de
leeftijd van de kinderen. Ze leren o.a.
veilig over te steken, rekening te houden
met de remweg van een auto en krijgen
training in praktische fietsvaardigheid.
Als de basisschool van uw kind aan dit
project meedoet, wordt u via de school
geïnformeerd.

Alle deelnemende basisscholen
in Velserbroek doen mee met het
onderdeel waarin de kinderen rekening
leren houden met de remweg van een
auto. Hiervoor wordt op 19, 26, 29 en 30
januari en op 12 maart een gedeelte van
het parkeerterrein langs het Maanbastion
afgesloten. De lokaties voor de overige
deelnemende scholen zijn nu nog niet
bekend.
Wilt u meer informatie over dit project,
kijk dan op de site van de ANWB:
www.anwb.nl/verkeer/veiligheid.
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Modern wonen op
historische grond
MODERN LEVEN OP HISTORISCHE GROND

De gemeente Velsen werkt samen
met projectontwikkelaar Bouwfonds
en de woningcorporaties AWV Eigen
Haard en Woningbedrijf Velsen
aan de herontwikkeling van OudIJmuiden. Naast de herontwikkeling
van het bedrijventerrein worden dit
kwartaal 96 huurwoningen van de
woningcorporaties AWV Eigen Haard
en Woningbedrijf Velsen gesloopt
voor nieuwbouwontwikkeling. De
corporaties zijn het afgelopen jaar druk
bezig geweest met het uitplaatsen van
haar bewoners en het afronden van
het Voorlopig Ontwerp zodat zij het
Definitief Ontwerp binnenkort kunnen
presenteren. Alles is er op gericht dat
na de zomervakantie de eerste paal de
grond ingaat. Ook de start verkoop van
de koopwoningen uit de eerste fase staat
gepland rond de zomer. Dit betekent dat
de eerste fase van de nieuwbouw dan
daadwerkelijk gestart is. We verwachten
dat de gehele ontwikkeling in 2012 is
afgerond. Dit voortgangsbericht geeft
de stand van zaken weer en blikt alvast
vooruit naar de activiteiten van 2009.
Herhuisvesting huurders
Beide corporaties hebben bijna

alle bewoners geherhuisvest en de
voorbereidingen worden getroffen om 9
februari te beginnen met de sloop van
de huurwoningen aan de Oranjestraat.
Dit wordt uitgevoerd door Beelen
Sloopwerken. In maart start vervolgens
Roy van Berkel Sloopwerken met de
sloop van de huurwoningen van AWV
Eigen Haard. De omwonenden worden
binnenkort uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst over de sloop
door AWV Eigen Haard en Woningbedrijf
Velsen.
Sloop gebouwen door bouwfonds
De sloop van de panden gelegen tussen
de Prins Hendrikstaat, Jagerstraat,
Breesaapstraat en de Visseringstraat
is al in volle gang. De sloop van het
pand waar voorheen Rolvink Bouw was
gevestigd, is in november vorig jaar
afgerond. Het streven is bovengenoemde
sloopwerkzaamheden voor de
zomervakantie achter de rug te hebben.
Tijdens de sloopwerkzaamheden van de
panden zijn een aantal keren trillingen
waargenomen door de inzet van een
te zware sloopmachine. Afgesproken
is met het sloopbedrijf de machine
te verwijderen van het terrein en

Sloopwerkzaamheden met op de achtergrond Thaliatheater

trillingsmeters te plaatsen in het gebied
om zo te kunnen controleren of de
trillingen het wettelijk toegestane niveau
niet overschrijden. Heeft u vragen of
opmerkingen over het sloopwerk, dan
kunt u bellen met de heer Beunk van de
firma Beelen, telefoon 06-53131591.
Stand van zaken bestemmingsplan
Oud-IJmuiden
De gemeenteraad heeft op 13
november 2008 het bestemmingsplan
Oud-IJmuiden vastgesteld. Bij deze
vaststelling is alleen de horecacategorie
voor het Thalia Theater nog aangepast.
Ook werd een motie aangenomen
waarmee het college de opdracht kreeg
te onderzoeken of er in of direct bij
het plangebied Oud-IJmuiden West
nog meer parkeerplaatsen kunnen
worden gerealiseerd. Voor de zomer
van 2009 komen de resultaten van dit
onderzoek terug in de gemeenteraad.
Het bestemmingsplan Oud-IJmuiden
West is nu ter goedkeuring naar de
provincie Noord-Holland. Dit traject duurt
maximaal een half jaar.

Slopers genietend van een heerlijk bord soep geserveerd door Hotel Restaurant Augusta

Definitief ontwerp eerste fase
Het Voorlopig Ontwerp is afgerond en
op dit moment zijn we druk bezig met
de uitwerking van het Definitief Ontwerp
op basis waarvan de bouwaanvragen
ingediend worden. Het gaat hier om de
bouwplannen voor de nieuwbouw in de
eerste fase.
Deze eerste fase omvat nieuwbouw op
de plek waar de woongebouwen van
AWV Eigen Haard (Breesaapstraat/Bik
en Arnoldkade) en die van Woningbedrijf
Velsen (Oranjestraat) stonden en op

de locaties waar voorheen Svitzer,
Slijpmachinefabriek IJmuiden, Wesco,
Schildersbedrijf Van der Laan en
Rolvink Bouw gevestigd waren. We
verwachten in april het Definitief Ontwerp
van de gehele eerste fase te kunnen
presenteren aan alle belanghebbenden.
Vooruitlopend hierop zal de
bouwaanvraag voor de nieuwbouw op
de plek van de woongebouwen van AWV
Eigen Haard, -dit is tegenover Augustaworden ingediend.
Modern leven met historische
botennamen
Alle partijen werken gestaag aan de
herontwikkeling van Oud-IJmuiden.
De mooie oude bebouwing en de
kleinschaligheid maken Oud-IJmuiden
tot een zeer aantrekkelijke omgeving
waar wonen, werken en recreëren straks
samen gaan. Wonen in Oud-IJmuiden
wordt modern leven op historische
grond. Met de haven, het water en
de boten op steenworp afstand. Met
die gedachte in het achterhoofd is er
gezocht naar namen voor de nieuwe
gebouwen in dit deel van IJmuiden. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat we
uitkwamen op namen van historische
boten. Zodra de nieuwbouw begint komt
u onder andere de volgende namen
tegen op de website, in de krant en in de
verschillende brochures: De Doorbraeck,
De Zuydvaerder, De Bestevaer, De
Brandaen en De Schollevaer. De
betrokken partijen gebruiken de namen
om hun projecten bij kopers en huurders
onder de aandacht te brengen. Of de
gebouwen in de toekomst ook deze
naam zullen houden, is nog niet bekend.
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MEDEDELINGEN
Adres
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

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

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Schuldhulpverlening (op locatie: Loket voor Wonen,
Welzijn, Zorg
Rijnstraat 2, 1972 VG IJmuiden): voor een afspraak
tel. (0255) 56 72 00
di t/m vrij 11.00 - 12.00 uur
voor inhoudelijke vragen tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur

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 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 74 36
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 09.00 tot 14.00 uur. ondernemersloket@velsen.nl.
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor algemene informatie over wetgeving,
beleid en procedures. Ook wordt informatie verstrekt
over verzoeken die in procedure zijn en over de
voortgang hiervan.

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken,
communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording,
regionale samenwerking, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert
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
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn,
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur,
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo
Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening en milieu 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, Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, en project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk

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

vrije inloop

Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

KAPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunning verleend:
straat en huisnummer
Platbodem 90

aantal en soort
1 conifeer

Dagtekening van deze kapvergunning is 13 januari 2009
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunning kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-1-2009
Grahamstraat 461 te IJmuiden; het veranderen van een kantoorruimte in een
huisartsenpraktijk
BP-2-2009
J. Paxtonstraat 15 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-3-2009
Pontweg ong. te Velsen-Noord; het
plaatsen van een bouwkeet (tijdelijk)
(hoek Noordersluisweg)
BP-4-2009
Havenkade ong. te IJmuiden; het plaatsen
van een bouwkeet (tijdelijk) (naast nr. 75
gasreduceerstation)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, 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 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1 IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond van
18.00 tot 20.00 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
Post Velsen-Zuid, Veiligheidsregio Kennemerland
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: Adm.brandweer@velsen.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 53 23 24
E-mail: preventie@velsen.nl

BOUWAANVRAAG FASE 2
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-1-2009
Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van de 2e verdieping van
een woning
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-1-2009
Wilhelmina Druckerstraat 23 te
Velserbroek; het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-2-2009
Liniepad 48 te Velserbroek; het legaliseren
van 2 bergingen en een overkapping
BL-3-2009
Linie 36 te Velserbroek; het oprichten
van een berging
BL-4-2009
Van den Bergh van Eysingaplantsoen 73
t/m 120 te Santpoort-Zuid; het vernieuwen
van balkonhekken bij 48 woningen
BL-5-2009
Hoek en Vaarthof 30 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-6-2009
Da Costalaan 28 te Driehuis NH; het
plaatsen van een dakkapel (zijgevel)
BL-7-2009
Westbroekerweg 67 te Velserbroek; het
veranderen van een kozijn (voorgevel)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-377-2008 Vleetstraat 42 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw
BP-149-2008 Linnaeusstraat 143 te IJmuiden; het veranderen van bedrijfsruimte in woonruimte
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BP-270-2008 Kerkerinklaan 64 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een dakopbouw
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 16 januari t/m 26 februari 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-286-2008 Uitweg ong. te Velsen-Noord; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
BP-296-2008 Hagelingerweg 206 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een woonwagen (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 16 januari t/m 26 februari 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van
16 t/m 29 januari 2009 ter inzage.
BL-339-2008 Dennenstraat 7 te IJmuiden; het legaliseren van een uitbouw en een berging
BP-287-2008 Evertsenstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-290-2008 Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een groendrager
BL-334-2008 Linie 37 te Velserbroek; het legaliseren
van een berging
BL-346-2008 P.C. Hooftlaan 38 te Driehuis NH; het
plaatsen van drie dakkapellen (voorkant,
zijkant- en achterzijde)
BL-358-2008 Wulverderlaan 23 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en
achtergevel)

BL-367-2008 Bleyenhoevelaan 1 te Velsen-Noord; het
veranderen van een woning (inpandig)
BL-369-2008 Dammersboog 2 te Velserbroek; het
legaliseren van een berging
BL-371-2008 Bosboom-Toussaintlaan 20 te Driehuis
NH; het veranderen en vergroten van
een woning met een erker
BL-375-2008 Duinvlietstraat 18 en 20 te VelsenNoord; het samenvoegen van 2 woningen
BL-379-2008 Velserbroekstraat 8 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-380-2008 Oude Pontweg 180 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van een erfafscheiding
BP-193-2008 Grahamstraat 25 t/m 93 te IJmuiden;
het oprichten van een basisschool en
32 appartementen
BP-225-2008 Velserduinweg 292B te IJmuiden; het
oprichten van een garage
BP-235-2008 Elzenstraat 31 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van de 2e verdieping van
een woning
BP-237-2008 Dennenstraat 3 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-238-2008 Dennenstraat 5 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-239-2008 Dennenstraat 7 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-249-2008 Burgemeester Rambonnetlaan 7B te
IJmuiden; het veranderen en vergroten
van de 2e verdieping van een woning
BP-253-2008 Trawlerkade 83, 85 en 87 te IJmuiden;
het veranderen van de gevels en de
indeling van 3 bedrijfsunits
BP-254-2008 Dennenstraat 1 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-255-2008 Dennenstraat 9 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van de 2e verdieping
van een woning
BP-260-2008 Popelstraat ong. te IJmuiden; het oprichten
van een ketenpark (tijdelijk)
BP-261-2008 De Savornin Lohmanlaan 10 te VelsenZuid; het veranderen en vergroten van
een woning
BP-267-2008 Hoofdstraat 142 te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een luifel
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).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-103-2008 Oranjestraat 6 te IJmuiden; het slopen
van 42 portiekwoningen (nrs. 6 t/m 88)
SL-119-2008 Poolsterstraat 20 te IJmuiden; het verwijderen van een ethernietleiding
SL-120-2008 Middenduinerweg 4 te Santpoort-Noord;
het slopen van een woning

SL-121-2008 Meerweidenlaan 24, 28, 34, 36, 42, 50,
52, 60, 66, 68, 74, 76, 82, 84 en 90)
te Velsen-Noord; het verwijderen van
asbesthoudend materiaal bij 16 woningen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden in-gediend 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).

TOESTEMMING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-36-2008 Vleetstraat 40 te IJmuiden; verzoek toestemming starten beautysalon aan huis
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.

MONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-11-2008 Middenduinerweg 82 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van een woning
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)

DEFINITIEF BESLUIT RIJKSMONUMENT
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft monumentenvergunning geweigerd voor:
MO 6-2008

Velserenderlaan 2 te Santpoort-Zuid; het
vrijmaken van dichtgestorte brugkelders,
het verlengen van brugdekken en het
verbreden van bruggen

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken ingaande op
de dag na verzending een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Bij verzending van het beroepschrift per post moet het
beroepschrift voor het einde van deze termijn zijn
bezorgd. Dit beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Op grond van artikel 8.1 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.

