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Boerema Nederlands kampioen
Santpoort-Noord - Monique 
Boerema uit Santpoort-Noord is 
vorige week Nederlands kampi-
oen langebaan schaatsen ge -
worden in de categorie Mas-
ters B. Op de ijsbaan in Bre-
da schaatste Monique (46) ver-
schillende afstanden. Zij won op 
de 500 en 1000 meter en werd 
tweede op de 1500 en 3000 me-
ter. Daarmee werd zij eerste in 
het algemeen klassement en eer-
ste van Nederland bij de Masters 
B, leeftijd 45 tot 50 jaar.
Monique begon op haar tiende 
al bij IJsclub Haarlem, waar haar 
vader trainer was. Zij was vooral 
goed op de sprint en is ooit zes-
de van Nederland geweest. Van-
af haar 23ste kreeg zij andere 
interesses en beoefende zij het 
schaatsen vooral als hobby. Vo-
rig jaar echter ging zij met IJs-
club Haarlem mee op vakantie 
naar Italië waar volop kon wor-
den geskied en geschaatst. Het 
plezier in het schaatsen kwam 
weer helemaal terug en Moni-
que ging weer wedstrijdschaat-
sen. Elke veertien dagen doet ze 
mee aan het marathonschaat-
sen, dan wordt een afstand van 

10 km afgelegd, met een tussen-
sprint. Daarnaast schaatst zij vier 
keer per week. ‘s Zomers doet zij 
mee aan de zomertrainingen van 
IJsclub Haarlem, loopt zij hard 
en fietst ze. Dat heeft zijn vruch-
ten afgeworpen, want vorig jaar 
werd Monique al tweede bij het 
NK langebaan. Dit jaar kwam zij 
thuis met vijf medailles, bloemen 
en de herinnering aan het Wil-

helmus op het erepodium. Op de 
3 km werd zij dan wel niet eerste, 
maar wist zij wel haar persoonlijk 
record met meer dan 20 secon-
den te verbeteren; ze kwam bin-
nen op 5.108 min.
Omdat Monique Nederlands 
kampioen is geworden, mag zij 
26 februari meedoen aan het WK 
in Italië. Alvast succes gewenst, 
Monique. (Karin Dekkers)

Bosbeekschool op glad ijs
Santpoort-Noord - Vorige week vrijdag was voor de kinderen van de Bosbeekschool een echte feest-
dag. Nog net voor de dooi inzette mochten de kinderen uit de midden- en bovenbouw de schaatsen on-
derbinden en er een sportieve ochtend van maken. De Santpoortse ijsmeesters Manus Masteling en Ca-
ry van Baekel hadden donderdagavond de baan schoongeveegd en opnieuw opgespoten. De nachtelij-
ke vrieskou deed de rest. De ouderraad van de school kleedde het geheel aan met koek en zopie zodat 
de lijfjes lekker warm bleven van binnen. Het initiatief van de Harddraverij Vereniging Santpoort en de 
Santpoortse Oranjevereniging wordt door het hele dorp toegejuicht.

Havenfestival en Sail 
bundelen krachten
IJmuiden - In verband met Sail 
Amsterdam (19 tot en met 22 
augustus) hebben de stichtings-
besturen van het Havenfestival 
IJmuiden en Sail IJmuiden be-
sloten om de krachten te bun-
delen.
Het Havenfestival IJmuiden 
vindt twee weken eerder plaats 
dan normaal. Op zaterdag 14 en 
zondag 15 augustus worden de 
Trawlerkade en de Vissershaven 
weer omgetoverd tot één groot 
festivalterrein. Sail IJmuiden op 
woensdag 18 augustus is de op-
maat naar de Parade In op het 
Noordzeekanaal op donderdag 
19 augustus. Er wordt nog  na-
gedacht over een invulling voor 
maandag 16 en dinsdag 17 au-
gustus. Dit hangt vooral af van 
de financiële mogelijkheden.
Het is de bedoeling dat in het 
weekend van het Havenfestival 
al diverse tall-ships in de Vis-
sershaven liggen afgemeerd. Na 
het festival blijven het hoofdpo-

dium en Spiegeltent staan zo-
dat deze tijdens Sail IJmuiden op 
woensdag 18 augustus gebruikt 
kunnen worden voor een feeste-
lijk programma.
In aanloop naar Sail Amsterdam 
wordt de North Sea Tall Ships 
Regatta gehouden vanaf Hartle-
pool in Engeland met (op dins-
dagavond) IJmuiden als finish-
plaats. De verwachting is dat 
vanaf dat moment de meeste 
tall-ships voor de Parade In bin-
nen lopen.
Gemeente Velsen heeft 100.000 
euro beschikbaar gesteld voor 
de organisatie. Omdat beide 
stichtingen samenwerken wordt 
er ook gezamenlijk gewerkt aan 
het dekkingsplan waarbij de 
sponsors ook een belangrijke rol 
spelen. Gelukkig hebben KVSA, 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken, het Loodswezen en Zee-
haven IJmuiden zich als eersten 
als hoofdsponsor verbonden aan 
Sail IJmuiden.

Wasautomaten 
vanaf e299,-
Zéér scherpe prijzen
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
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De Rabobank 
Jongeren 
Ideeënprijzen voor 
middelbare scholieren. 
Dat is het idee.

Zie bericht elders in de krant.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Calathea
diverse soorten / potmaat 19 cm

van 12,50

NU voor 8,95
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Oplage 20.025 exemplaren.
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Oplage 15.600 exemplaren.
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Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

CDA start campagne
Velsen - Het CDA is afgelopen 
zaterdag gestart met de campag-
ne. Met CDA (bak)fietsen zullen 
ze de komende weken door el-
ke wijk fietsen. Afgelopen zater-
dag werd gestart in Velsen-Zuid. 
Ondanks dat de wegen nog aar-
dig glad waren van de sneeuw. 
Hierbij werd eens te meer duide-
lijk dat voornamelijk de hoofd-
wegen goed begaanbaar waren, 
maar de straten daar vlak om-
heen nog niet goed bereikbaar 
waren. Vanuit Velsen Zuid ging 
het CDA team langs telstar om 
door te rijden naar café restau-
rant Gerrits in Driehuis. Daar gaf 
CDA lijsttrekker Robert te Beest 
de officiële aftrap van de cam-
pagne. In zijn rede ging Te Beest 
in op de thema’s voor de komen-
de verkiezingen. De titel van het 

verkiezingprogramma draagt 
de naam: ‘Respectvol samenle-
ven in een sterke gemeente’ en 
verraad direct één van de kern-
thema’s van het CDA, recpect-
vol omgaan met elkaar! Te Beest 
ging verder in op de moeilijke fi-
nanciële tijden die te wachten 
staan voor de Gemeente Velsen. 
Juist daarom moeten de mensen 
nu CDA stemmen. Financieel de-
gelijk maar nadrukkelijk opko-
mend voor de zwakkeren in on-
ze Gemeente. Als uitsmijter ver-
geleek Te Beest het CDA in deze 
winterse tijden met een heerlij-
ke kop erwtensoep na een barre 
schaatstocht. Beiden typisch oer 
Hollands, met uitstekende in-
grediënten, warm en vertrouwd 
waar je enorm naar kunt verlan-
gen, en bovenal beiden groen!

VVD Velsen maakt
zich hard voor sport
Velsen - Op 8 januari hebben 
de Vereniging Sport en Gemeen-
ten en het Mulier Instituut bij het 
‘VSG Gemeentenpanel’ de ver-
wachting uitgesproken dat 85 
procent van de gemeenten ver-
wacht op sport te moeten bezui-
nigen als gevolg van de financi-
ele crisis en de kortingen op het 
gemeentefonds. 
Tijdelijke sportstimuleringspro-
gramma’s lijken als eerste het 
kind van de rekening te wor-
den. Daarnaast verwachten ge-
meenten ook op de nieuwbouw 
van accommodaties en subsi-
dies voor verenigingen te gaan 
bezuinigen. De VVD Velsen staat 
altijd voor een gedegen financi-
ele huishouding binnen de ge-
meente, maar wil als ‘Partij van 
de Sport’ er alles aan doen om te 
blijven investeren in de gemeen-
telijke sport.
Sport is volgens de VVD een zeer 
belangrijk maatschappelijk goed. 
Investeren in sport betekent in-
vesteren in een gezonde vitale 
samenleving en in de toekomst. 
Gemeentelijke sport draagt ver-
der bij aan de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden bij jeugd 
en stimuleert de ondernemings-
geest, beloont eigen initiatief en 
draagt bij aan een gezonde le-
vensstijl. Ook kunnen sportclubs 
een prachtrol spelen bij de inte-

gratie van minderheden. Voor-
al dat laatste punt ziet de VVD 
als een grote kans en een betere 
investering dan sommige andere 
integratieprojecten.
De VVD vindt dat top- en breed-
tesport, ook voor gehandicapten, 
moeten worden gestimuleerd. 
Sportverenigingen, scholen en 
buitenschoolse opvang moe-
ten nauw samenwerken om de 
schoolgaande jeugd zoveel mo-
gelijk te laten bewegen. De VVD 
wil dat er, in samenwerking met 
landelijke sportbonden, jaarlijks 
scholencompetities worden ge-
organiseerd. Er moeten meer 
grote sportevenementen komen 
en topsporters moeten de ruim-
te krijgen om zich te ontwikke-
len door goede voorzieningen op 
het vlak van onderwijs en (medi-
sche) technologie. 
Vanwege het grote maatschap-
pelijk belang van sport in de ge-
meente, heeft de VVD de aanleg 
van kunstgrasvelden bij voetbal-
vereniging RKVV Velsen en hoc-
keyvereniging Strawberries ge-
steund. Mede daarom was de 
VVD onlangs tegen het raads-
voorstel om op het complex van 
Velsen woningen te realiseren. 
Ook blijft de VVD Velsen zich in-
zetten voor brede scholen met 
veel aandacht voor sport voor de 
Velsense leerlingen. 
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Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Velsen Lokaal is een geuzenpar-
tij. Onlangs verscheen het boek 
van Bert Euser getiteld: “ Lokale 
leiders, de opkomst van de geu-
zendemocratie”. Hij toont daarin 
aan, dat lokale partijen erop ge-
richt zijn de vastgeroeste en be-
klemmende cultuur van de ge-
vestigde partijen te doorbreken 
met vernieuwende politiek in de 
lokale democratie. Daarvoor is 
lef nodig en die lef heeft Velsen 
Lokaal. 
Velsen Lokaal ziet de naam 
“geuzenpartij” dan ook als een 
eretitel. Geuzendemocratie is 
wars van de regentenmentaliteit 
van de gevestigde partijen, die 
zeggen dat zij alleen weten wat 
goed is voor de burgers.
Velsen Lokaal is destijds op-
gericht door kritische burgers, 
die de macht van de gevestig-
de partijen in de gemeente niet 
meer accepteerden. Die situatie 
is niet veranderd. Ook nu groeit 
het wantrouwen richting de lan-
delijk functionerende traditione-
le partijen zoals het CDA, PvdA, 
VVD, SP en GroenLinks. 
Binnen Velsen Lokaal is ieder-
een welkom, ongeacht wel-
ke partij hij/zij landelijk stemt. 
Voor Velsen Lokaal geldt als eni-
ge bindende factor de wens om 
zo goed mogelijk in te staan en 
zorg te dragen voor de belan-
gen van onze lokale woon- en 
leefomgeving. Daar gaat het om! 
Velsen Lokaal spreekt duidelijke 
taal, heeft een open organisatie 
en is te allen tijde bereid verant-
woording af te leggen. 
Velsen Lokaal kent geen ideolo-
gie. Wij ondersteunen burgers, 
die tegen de muren van het 
stadhuis oplopen en verstrikt ra-
ken in de ambtelijke molens. Wij 
zoeken daarbij samen naar mo-
gelijke oplossingen. Willekeur in 
de behandeling van vergunnin-
gen stellen we aan de kaak. Een 
zorgvuldige inzet van het belas-
tinggeld, dat wij als samenleving 
hebben opgebracht, staat bij ons 

op de eerste plaats.
Velsen Lokaal wil de kloof dich-
ten die bestaat tussen de burger 
en de gemeentepolitiek. Dat is 
nodig om het vertrouwen van de 
burger in zijn bestuur weer op te 
bouwen en te herstellen. Daarbij 
is burgerparticipatie uiterst be-
langrijk, die inhoudt, dat burgers 
kunnen meepraten over hun 
woon- en leefomgeving. De rol 
van de wijkplatforms is voor Vel-
sen Lokaal van groot belang. De 
betrokken vrijwilligers zijn im-
mers de ogen en de oren van de 
wijk en daarom voor ons goud 
waard. Enquêtes en referenda 
zijn voor Velsen Lokaal prima in-
strumenten om de meningen te 
peilen van burgers om het be-
stuur waar nodig bij te sturen. 
Om een referendum te starten 
zijn nu 15.000 stemmen nodig. 
Wij willen die veel te hoge drem-
pel van 15.000 beslist terugbren-
gen naar bijvoorbeeld 1.500. 
Kortom: de actieve deelname 
van burgers aan politieke onder-
werpen is bepalend voor de af-
wegingen en de politieke inzet 
die wij als Velsen Lokaal in de 
politieke arena innemen. 
Velsen Lokaal is tegen schaal-
vergroting van ziekenhuizen, 
zorginstellingen en scholen. Wij 
willen dat de basiszorg goed 
verdeeld wordt binnen Velsen, 
zodat die voor iedereen bereik-
baar blijft. Voor de regio is het 
van groot belang dat het Ro-
de Kruisziekenhuis heel dicht-
bij Velsen blijft en beslist niet 
verhuist naar het noorden van 
Heemskerk.
Kortom, Velsen Lokaal zet zich 
in voor nieuwe manieren om u 
als burger van Velsen te berei-
ken. Wij staan open voor uw me-
ning en ideeën. Wij verdoezelen 
geen problemen. Wij bespreken 
alles in het openbaar en spre-
ken daarbij in duidelijk verstaan-
bare taal.

Marianne Vos, Velsen Lokaal

jaar. Kleine zaal: Guido Belcan-
to. 21.00 uur. Toegang 15,-. Ca-
fé: Nuff Said. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Zondag 24 januari
Wandeltocht door IJmuiden, 
georganiseerd door wandel-
vereniging BCA. Vertrek tussen 
10.00 en 10.30 uur vanaf de kan-
tine van voetbalvereniging SVIJ.
Religieuze bijeenkomst, geleid 
door ds. Anna Hoekstra, in De 
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur. 
Beeckestijn Cross. Start eerste 
loop is aan de Waterlandweg om 
10.30 uur in Velsen-Zuid.
Wandeling door het bos en duin 
van Duin en Kruidberg. Vertrek 
vanaf infopaneel begraafplaats 
ingang Duin en Kruidberg om 
11.00 uur. Aanmelden verplicht 
via www.npzk.nl.
MEE organiseert een vakantie-
beurs met het thema toeganke-
lijkheid in het AZ-Stadion in Alk-
maar. Van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang gratis.
Rabobank Stratenteams Vel-
serbroek in het Polderhuis in 
Velserbroek. Aanvang vanaf 
12.00 uur.
Workshop ‘Kaas maken’ op 
Informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg in Velsen-Zuid. Aanvang 
13.00 uur. Kosten 17,50.
Vertelvoorstelling ‘Winter bij 
Familie Muis’ in het Pieter Ver-
meulen Museum in Driehuis. Om 
13.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Julie & Julia’. 
Aanvang 14.30 uur.
José van Waveren in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Nood. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Optreden Simone Roerade in de 
Bodega van 1618 , Zwaanstraat 
18 in Wijk aan Zee. Aanvang 
16.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 25 januari

Informatiebijeenkomst over 
epilepsie in het Theater van Bi-
bliotheek Velsen. Van 20.00 tot 
22.00 uur.

Dinsdag 26 januari
 

Open huis ROC Nova College 
van 18.00 tot 21.00 uur. Zie ook 
www.novacollege.nl/openhuis.
Kennis maken met een nieu-
we businessclub ‘JCK Business 
Club, onderdeel van Jazz Club 
Kennemerland. Zie ook www.
jazzclubkenemerland.nl.

Woensdag 27 januari

Inloopuur rugklachten in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp, 13.00-15.00 uur. Info: 023-
8908360.
Fee in ‘t Duin voor kinderen van 
4/8 jaar (ouders mogen mee). 
Vertrek 14.00 uur bij de balie 
van De Zandwaaier in Overveen. 
Aanmelden verplicht (niet op 

maandag) via www.npzk.nl.
Voorleesdag het voorlezen aan 
kinderen die zelf nog niet kun-
nen lezen te bevorderen. Biblio-
theek Velserbroek. Van 14.00 tot 
15.00 en van 15.30 tot 16.30 uur.
Café de Grote Hout en Slijte-
rij & Wijnhuis Zeewijck organi-
seren een whisky proeferij in Ca-
fé de Grote Hout, Grote Hout- of 
Koningsweg 44 in Velsen-Noord. 
Aanvang 19.30 uur.
Informatieavond Ichthus Lyce-
um, Wolff en Dekenlaan in Drie-
huis. Aanvang 20.00 uur.
Live opname ‘Try Out’ van Jazz 
Club Kennemerland in de Bistro 
an 1618, Zwaanstraat 18 in Wijk 
aan Zee. Inloop 20.0 uur, opna-
men om 20.45 uur. Toegang 5,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Julie & Julia’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 28 januari

Schaaktoernooi Gymasium Fe-
lisenum, Van Hogendorplaan 2 in 
Velsen-Zuid. Van 13.30 tot onge-
veer 16.00 uur.
Informatieavond over drugs-
verslaving bij de Brijder Stich-
ting, Spaarne 106, 19.30 uur. Info 
en aanmelding: 023-5307400. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: BOMS speelt ‘Schep 
vreugde in het leven’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Dayna Kurtz en Blue Moun-
tain. 20.30 uur. Toegang 15,-. 
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie 
& Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar, voor studenten 
gratis. Café: Crappy Dog. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 21 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Nanine Linning. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal:  The spirit That Guides Us, 
Face Tomorrow. 20.30 uur. Toe-
gang 10,-. 24.00-04.00 uur: LOS! 
met dj Paullie & Co. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Studenten gratis. 
Café: Aftershow Face Tomoro-
row Omission. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 22 januari

Familie Baev in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkstraat 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Julie & Julia’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Latin Lovers. 23.00-
04.00 uur. Toegang 14,-/16,-. 
Kleine zaal: Vuile was presen-
teert Bombarie. 24.00-04.00 uur. 
Loterijticket 2,-. Toegang van-
af 18 jaar. Café: Se7en (demo 
presentatie). 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Zaterdag 23 januari

Lotgenotendag voor mensen 
die rouwen in het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk. Van 
10.00 tot 16.00 uur. Kosten 5,- 
incl. lunch.
Open dag bij FysioSport IJmond, 
Crocusstraat 1E in Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Rabobank Stratenteams Vel-
serbroek in het Polderhuis in 
Velserbroek. Aanvang vanaf 
12.30 uur.
Zangmiddag in de Dorpskerk 
in Santpoort-Noord. Aanvang 
13.00 uur. Aansluiten om 19.00 
uur worden alle ingestudeerde 
werken ten gehore gebracht in 
een vesper.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Tribute night to Jimi 
Hendrix. Aanvang 21.00 uur.
Sisteract in de Nozem en de 
Non, A. Verherenstraat Heems-
kerk. Aanvang 21.00 uur. Toe-
gang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: 90’s Now! 23.00-
04.00 uur. Toegang 10,- vanaf 18 

Wat is
er te 
doen

Nieuwe jaar centraal
op receptie PvdA Velsen
IJmuiden - Zondag 10 januari 
hield de PvdA haar traditionele 
nieuwjaarsreceptie in het zalen-
centrum Velserduin. PvdA voor-
zitter Marjan Hendriks memo-
reerde in haar nieuwjaarstoe-
spraak hoogtepunten van het 
afgelopen jaar, maar ging voor-
al in op de agenda van het nieu-
we jaar. 
Daarin speelt de aanstaande ge-
meenteraadsverkiezing natuur-
lijk een belangrijke rol. Een en-
thousiast team schrijvers heeft 
aan de wieg gestaan van het 
PvdA-programma 2010-2014. 
Ronald Vennik, de nieuwe lijst-
trekker, schetste vervolgens de 
rode draad uit het partijprogram 
‘Met elkaar, Voor elkaar’. Daar-
na lichtte wethouder Annemie-

ke Korf kort toe dat ze na 12 
jaar wethouderschap de tijd rijp 
achtte voor een volgende fase 
in het leven. Gelet op de sterke 
kandidatenlijst voor de verkie-
zingen meende zij daaraan met 
een gerust hart te kunnen be-
ginnen. Opvallend was de ver-
wachtingsvolle en positieve sfeer 
die heerste op de PvdA-nieuw-
jaarsbijeenkomst. Daarbij vervul-
de het ambitieuze en aanpak ge-
richte partijprogram ongetwij-
feld een belangrijke rol. De her 
en der geschetste sombere so-
ciaal-economische en dus poli-
tieke scenario’s voor de komen-
de jaren worden niet weggere-
deneerd, maar met een doortim-
merde en bestuurlijk ervaren be-
leidsvisie tegemoet getreden.

Velsen-Noord - Vorige week 
woensdag bleek een 48-jarige 
chauffeur met zijn vrachtwagen-
combinatie te hoog te zijn voor 
de Velsertunnel (zuidzijde). Pas 
na betaling van een boete mag 
de man zijn vrachtauto weer 
meenemen. 

Te hoog

IJmuiden - Een 24-jarige vrouw 
uit IJmuiden heeft aangifte ge-
daan bij de politie, nadat haar 
auto op het Pontplein was aan-
gereden door een andere au-
to. Dit gebeurde vorige week 
woensdag omstreeks 19.00 uur 
toen zij voorgesorteerd stond om 
rechtsaf te slaan, om de Minis-
ter van Houtenlaan in te rijden. 
Op dat moment werd zij inge-
haald en gesneden door de an-
dere auto, waardoor haar buiten-
spiegel kapot werd gereden en 
er een kras op de deur ontstond. 
Vanuit de auto spaken beide be-
stuurders af de zaak te rege-
len, maar de veroorzaker ging er 
vandoor. Gelukkig kon het ken-
teken van de tegenpartij geno-
teerd worden. De politie onder-
zoekt de zaak.

Doorgereden 
na aanrijding
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Marlieke 
in 

Afrika

Marlieke 
in 

Afrika
In Durban leven ongeveer veel 
kinderen tussen de 0 en 18 op 
straat. Umthombo, het project 
waar ik vrijwilliger ben, probeert 
hen te stimuleren het leven op 
straat achter zich te laten en on-
dersteunt zo lang zij toch op 
straat blijven om hun omstan-
digheden te verbeteren. Maar 
de overheid en de kinderen zelf 
werken niet echt mee.
Inmiddels ben ik hier een week 
en heb ik een behoorlijk beeld 
van de situatie. Terwijl ik met de 
stafleden van Umthombo door 
de meest gevaarlijke straten van 
Durban loop of met de mobie-
le kliniek van de ene plek naar 
de andere rijd, zie ik deze ver-
schrikkingen aan mij voorbij 
trekken.
De kinderen leven dag en nacht 
op straat, over het algemeen in 
bendes. Deze bendes bieden 
een soort veiligheid tegen ande-
ren op straat, maar zetten ook 
aan tot criminaliteit en versla-
ving. Door lijm te snuiven ver-
geten zij hun ellende, voelen zij 
geen honger meer en kunnen 
ze even ontsnappen aan de ver-
schrikkelijke realiteit. Overdag 
hangen de kinderen in portie-
ken en parken, bedelend of sla-
pend. Want ’s nachts krijgen zij 
daar geen tijd voor. Dan zijn zij 
geen moment veilig voor ande-
re bendes. 
Ook de politie zit ze voortdu-
rend op de hielen en vormt ei-
genlijk de grootste bedrei-
ging. Als de politie hen te pak-
ken krijgt worden zij mishandeld 
en volledig afgerost. Natuurlijk 
zijn er ook kinderen die hun le-
ven op straat goed op orde heb-
ben. Zij zijn schoon, kleren wor-
den gewassen en zij snuiven 
geen lijm. Zij geven geen over-
last en geld wordt alleen door 
bedelen verkregen, niet door 
berovingen, en wordt gebruikt 
om eten te kopen dat netjes on-
derling verdeeld wordt. Het is 
schrijnend om te zien hoe de-
ze kinderen leven op straat, om 
hun verschrikkelijke geschiede-
nissen te horen en om te zien in 
wat voor ellende zij zich staande 
moeten houden. Maar het ergst 
is eigenlijk dat het allemaal ver-
schrikkelijk snel went en dat ie-
dereen er gewoon langs loopt 
zonder het te zien. En hoewel ik 
er met mijn neus bovenop sta, 
blijft het een ver-van-mijn-bed-
show en kan ik nog steeds niet 
bevatten dat dit werkelijk ge-
beurt.

Marlieke is in Zuid-Afrika 
om vrijwilligerswerk te doen. 
Je kunt haar steunen door 
een bijdrage te storten op 
12.17.74.228 t.n.v. Be More te 
Nijmegen o.v.v. M. Bruntink. 
Haar weblog vind je op www.
marliekebruntink.be-more.nl

Rapport voor wethouder Edzes
Toegankelijk onderzocht
Velsen – De vrijwilligers van 
Gehandicapten Beraad Velsen 
(GBV) hebben op deskundige 
wijze onderzoek gedaan naar 
de toe- en uitgankelijkheid van 
openbare gebouwen in Velsen. 
Het eindrapport werd donder-
dagmiddag in het stadhuis door 
voorzitter Wim Polman aan wet-
houder Edzes overhandigd. De 
wethouder loofde de medewer-
kers van GBV voor hun inspan-
ningen en de wijze waarop deze 
zijn verricht.
Hoe toegankelijk is Velsen voor 
mensen met een beperking? 
Mensen die slecht ter been zijn, 
afhankelijk van een rolstoel zijn 
of een visuele beperking heb-
ben ondervinden regelmatig 
problemen tijdens het bezoeken 
van openbare gebouwen, zoals 
stadhuis, bibliotheek, zwembad, 
schouwburg, sportparken en 
buurthuizen. Het GBV keek bo-
vendien ook naar de ‘uitganke-
lijkheid’. Hoe kom je snel uit een 
gebouw bij een ramp als bijvoor-
beeld brand? Voor mensen zon-
der beperking is dit meestal goed 
geregeld, maar voor mensen met 
een beperking zijn er vaak let-
terlijk hoge drempels. Hoe moet 
een rolstoeler bijvoorbeeld wor-
den geëvacueerd van een ver-
dieping als bij brand de lift niet 
mag worden gebruikt?
Het onderzoek toe- en uitganke-
lijkheid openbare gebouwen in 
de gemeente Velsen is een voor-
beeld voor andere gemeenten, 
vindt wethouder Edzes. Zij neemt 
de aanbevelingen in het rapport 
zeer serieus. ,,Maar,’’ zegt zij. 
,,We kunnen niet alles op kor-

te termijn realiseren. Het is veel 
praktischer om deze zaken aan 
te pakken op momenten dat er 
meer moet worden gerenoveerd. 
Het rapport is voor mij een goe-
de basis om verder te gaan. En er 
moet een begroting voor komen.’’ 
De wethouder sprak vervolgens 
haar zorg uit over het WMO bud-
get. ,,Gemeenten hebben er met 
de WMO een taak bijgekregen, 
maar niet het gehele bijbehoren-
de budget. We moeten dus zorg-
vuldig bekijken hoe we met het 
geld omgaan. We hebben meer-
dere taken en doelgroepen.’’
De WMO moet ervoor zorgen 
dat mensen kunnen meedoen in 
het maatschappelijk leven. Toe- 
en uitgankelijkheid is daarbij be-
langrijk. Het GBV keek kritisch 
naar drempels, stoepen, invali-
dentoiletten, gehandicaptenpar-
keerplaatsen, de hoogte van ba-
lies, herkenbaarheid voor slecht-
zienden en onveilige situaties. 
Per locatie werden verschillen-
de aanbevelingen gedaan, waar-
onder verbeterde en automa-
tische toegangsdeuren; alarm-
koorden in leeg geruimde inva-
lidentoiletten en voorzieningen 
voor slechtzienden. Alle locaties 
zijn voor verbetering vatbaar. Het 
rapport zal worden verspreid on-
der gemeenteraadsleden, amb-
tenaren en beheerders van de 
betreffende panden en sport-
parken. Het Gehandicapten Be-
raad Velsen houdt zich aanbevo-
len bij renovatie en nieuwbouw 
van gebouwen om te advise-
ren over toe- en uitgankelijkheid 
voor mensen met een beperking. 
(Karin Dekkers)

Vrijdag eerste Velser 
Winter Futsal Toernooi
Velsen – Het eerste Velser Win-
ter Futsal Toernooi, vrijdag in 
sporthal IJmuiden Oost, is ei-
genlijk een oud zaalvoetbaltoer-
nooi in een nieuw jasje. Ooit had 
Velsen namelijk een zaalvoet-
balkampioenschap voor veld-
spelers, het Kampioenschap van 
Velsen. Omdat in Velsen behoef-
te is aan een zaalvoetbaltoernooi 
tijdens de winterstop hebben 
Jasper van der Linden en Mar-
co Adema, beiden van Zebra Uit-
zendbureau én van Stormvogels, 
in korte tijd het Velser Winter 
Futsal Toernooi bedacht en ge-
organiseerd. Dankzij hoofdspon-
sor Zebra Uitzendbureau, kan 
bovendien een donatie worden 
gedaan aan Alpe d’HuZes.
Vorige week maandag zochten 
Jasper en Marco contact met een 
zestal selectieteams van clubs in 
Velsen. De animo voor deelna-
me was meteen groots, want alle 
zes clubs doen mee. Daarnaast 
hebben zij de selectieteams van 
DEM uit Beverwijk en FC Castri-
cum uitgenodigd. Beide elftal-
len worden gesponsord door Ze-
bra Uitzendbureau. Bovendien 
is Marco assistent trainer van 
FC Castricum 1. En ook zij doen 
graag mee aan het Velser Winter 
Futsal Toernooi. ,,Zo kwamen we 
al gauw aan acht teams,’’ zegt 
Jasper. ,,Dit keer is het toernooi 
nog klein van opzet en duurt het 
vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 
uur. Op die manier kunnen we 
twee poules van vier samenstel-
len. Maar de volgende keer, en 
die gaat zeker komen, willen we 
meer teams in een dagprogram-
ma. Het enthousiasme is nu al 
groot, zowel van ons als van de 
deelnemers.’’
Marco vertelt dat zij Henk 

Brandjes, de eigenaar van Ze-
bra Uitzendbureau, vroegen om 
het toernooi te sponsoren. Henk 
Brandjes toonde zich wederom 
zeer sportief: ,,Hij wilde graag 
hoofdsponsor worden. Dank-
zij deze gulle bijdrage, kunnen 
we de inschrijfgelden en overige 
sponsorgelden gebruiken voor 
een goed doel. Al gauw hebben 
wij gekozen voor Alpe d’Huzes. 
Op 6 juni wordt weer massaal de 
Alpe d’Huez op de fiets beklom-
men met als doel een bijdra-
ge voor het Koningin Wilhelmi-
na Kankerfonds. Een aantal van 
onze collega’s doen daar ook 
aan mee. Natuurlijk Edwin Schil-
ling, al voor de derde keer, Henk 
Brandjes zelf, hoogstwaarschijn-
lijk zijn zoon Martin Brandjes en 
zeker zijn vriendin en onze colle-
ga Christy Warmerhoven.’’
Het enthousiasme onder alle 
sponsoren is groot, zoals Hans 
Voorting Sportprijzen, die de be-
kers schenkt voor de eerste drie 
plaatsen, de beste speler, beste 
keeper en de wisselbeker.
Op het eerste Velser Winter Fut-
sal Toernooi zijn de selectiespe-
lers te zien van SV Terrasvogels, 
RKVV Velsen, RKVV Dem, VV 
IJmuiden, VSV, FC Castricum, VV 
SVIJ en IJVV Stormvogels. Tach-
tig na de winterstop goed uitge-
ruste en enthousiaste veldspe-
lers zullen samen de ster van dit 
voetbaltoernooi zijn. Publiek is 
uiteraard van harte welkom. Be-
halve van mooi voetbal, zullen zij 
ook kunnen genieten van zanger 
Cock Zwanenburg en dj’s Bas 
van Geldorp en Peter van de Kuil. 
Uiteraard zal het voetbalfeest na 
de prijsuitreiking op sportieve 
wijze verder gaan, in de kantine 
van sporthal IJmuiden-Oost.

Winterfotowedstrijd
Velsen - De sneeuw en het win-
terweer mag dan voor veel over-
last in het verkeer hebben ge-
zorgd, voor een fotograaf is het 
winterweer een prachtige tijd. 
Het mooie licht, de rijp en de 
witte sneeuw maakt van elke fo-
to een prachtige kerstkaart.
Dus heeft u het afgelopen weken 
genoten van de sneeuw? Stuur 
uw foto op (er zijn al meer dan 
80 winterfoto’s ingezonden). Zij 
zijn op zoek naar meer foto’s van 
dit mooie winterweer. 
Stuur uw foto’s op naar winter@

velsenonline.nl of upload de fo-
to’s via www.velsenonline.nl en 
maak kans op een dinerbon van 
Perron Zee ter waarde van 40 
euro.

Feest voor happy singles
Velsen-Zuid - Vrijdag 29 janu-
ari zal de eerste editie plaats-
vinden van een ongedwongen 
feestavond voor happy singles 
van 19.00 tot 24.00 uur in Hotel 
Spaarnwoude Resort. De avond 
zal ontspannen starten met een 
welkomstcocktail en een thema-
buffet. Na het toetje zullen de ta-
fels en stoelen plaats maken voor 
swingende muziek en zanger Al-
bert Hilbers.  Een exclusief con-

cept, omdat je op deze manier 
ongedwongen kennis kan ma-
ken met andere singles, tijdens 
een heerlijk diner, om vervol-
gens de muziek je te laten leiden 
naar onze verlichte dansvloer. 
Nieuwsgierig? De kaarten á 25 
euro (inclusief welkomstcocktail 
en themabuffet) zijn verkrijgbaar 
bij Spaarnwoude Resort. Zie ook 
www.spaarnwouderesort.com of 
bel met 023-5370548.
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Informatieavond
op het Ichthus Lyceum
Driehuis - Op woensdag 27 ja-
nuari zijn de ouders van leerlin-
gen uit groep 8 van harte wel-
kom op de informatieavond van 
het Ichthus Lyceum. Deze mid-
delgrote school voor gymnasi-
um, atheneum, havo en techna-
sium is gevestigd in Driehuis aan 
de Wolff en Dekenlaan.
De informatieavond begint om 
20.00 uur met een plenair ge-
deelte waarin algemene infor-
matie over de school wordt ver-
strekt. Zo zal er onder ande-
re aandacht geschonken wor-
den aan de doelstellingen van de 
school en de diverse opleidings-
mogelijkheden. Ook het techna-
sium en wat het Ichthus naast 
het onderwijsprogramma nog 
meer te bieden heeft, komen in 
deze eerste ronde aan bod. 
Na de plenaire ronde zullen de 
ouders naar verschillende loka-
len gaan waarin specifiek aan-
dacht besteed wordt aan de wij-
ze waarop het brugjaar op het 
gymnasium, atheneum of havo 

is ingericht. Er is dan ook ruim-
schoots gelegenheid om vragen 
te stellen over de school, de in-
richting van het brugjaar, en de 
wijze waarop leerlingen tot de 
diverse opleidingen worden toe-
gelaten.
In de laatste ronde, die tot on-
geveer 21.45 uur zal duren, kun-
nen ouders specifiek informatie 
inwinnen over het technasium. 
In de brugklas maken alle leer-
lingen kennis met het techna-
sium en het vak Onderzoek en 
Ontwerpen.
Na de brugklas kunnen leerlin-
gen kiezen of ze met het techna-
sium verder willen gaan. Het Ich-
thus Lyceum is overigens de eni-
ge school in de regio Haarlem 
die technasiumonderwijs mag 
aanbieden. Ouders die informa-
tie willen hebben over de leer-
lingenbegeleiding, zoals bij-
voorbeeld begeleiding bij dys-
lexie, kunnen deze laatste ron-
de terecht bij het zorgteam van 
de school.

Voorjaarsbeurs met
nieuwste modetrends
Velsen - Lokale ondernemers uit 
Velsen organiseren op de eer-
ste dag van de lente een grote 
voorjaarsbeurs met de nieuwste 
voorjaars- en modetrends. Zon-
dag 21 maart start vanaf 12.00 
uur bij Villa Westend de Beauty 
& Lifestyle Lente Beurs met ver-
schillende productdemonstra-
ties van de laatste beautyont-
wikkelingen en ieder uur een 
sprankelende modeshow. Haar-
trends door Cosmo IJmuiden, 
mooie trendy sieraden van Ris 
Juweliers, bad- en ondermode 
van Lengerique, woonaccessoi-
res van Mara Home Decorations 
en nog veel meer wordt gepre-
senteerd aan de bezoekers van 
de beurs. Lekker ontspannen is 

het in het loungecafé met terras 
waar dj Friso zal draaien. Bezoe-
kers zijn welkom tot 20.00 uur.
Toegangstickets kosten 10 euro 
inclusief een gratis consumptie 
en zijn verkrijgbaar bij Villa Wes-
tend en de deelnemende bedrij-
ven.
Deelnemende bedrijven zijn 
Beauty & Afslankstudio Velser-
broek, Koster brillen, Annema-
ries Beautysalon, Marpa Nail 
& Bodycare, Brederode Sport, 
Massagepraktijk Brigitte Hoff-
man, Ceriale, Cosmo Hairstyling 
IJmuiden, Juss Store, Lengerique 
lingerie & badmode, Mara Home 
Decorations, Rob van den Berg 
Bloemsierkunst, Ris Juweliers en 
Sparkling Jane.

ROC Nova College 
houdt open huis
Regio - Het ROC Nova Colle-
ge houdt dinsdag 26 januari van 
18.00 tot 21.00 uur open huis. 
Tijdens het open huis staan het 
brede opleidingsaanbod en de 
juiste beroepshouding centraal. 
Het Nova College verzorgt een 
uitgebreid aanbod aan middel-
bare beroepsopleidingen Econo-
mie, Techniek en Zorg & Welzijn. 
Voor volwassenen verzorgt Nova 
College bovendien cursussen in-
burgering, lezen, schrijven, vm-
bo-tl, havo en vwo. Op het Nova 
College leren cursisten meer dan 
alleen een beroep. Niet alleen de 
nodige kennis en vaardigheden 
zijn belangrijk; de juiste menta-
liteit is ook van groot belang om 
succesvol te zijn. 
Vanaf september verzorgt het 
Nova College een aantal nieu-
we beroepsopleidingen. Voor 
volwassenen verzorgt het No-
va College overdag en ’s avonds 
voortgezet onderwijs: vmbo-tl, 
havo en vwo. Men kan kiezen 
uit de vakken Nederlands, En-
gels, Frans, Duits, Spaans, Turks, 

aardrijkskunde, geschiedenis, 
maatschappijleer, economie, in-
formatica, management & orga-
nisatie, wiskunde, natuurkunde, 
nask 1, scheikunde, nask 2, al-
gemene natuurwetenschappen, 
biologie en tekenen. Er zijn ook 
schakelklassen Frans, Duits, wis-
kunde A en B, wiskunde vmbo/
havo en wiskunde havo/vwo.
Naast volledige vakken kan men 
kiezen uit een uitgebreid aanbod 
aan bijscholingen talen en wis-
kunde. Daarin kan men specifie-
ke vaardigheden leren en trai-
nen zoals spelling, grammatica 
of uitspraak. Voor de bijscholin-
gen geldt: starten kan het hele 
cursusjaar.
Tijdens het open huis krijgen 
bezoekers niet alleen informa-
tie van docenten en voorlichters, 
maar ook van stagebedrijven en 
(oud)cursisten. Zodoende krij-
gen belangstellenden een com-
pleet beeld van hoe het is om 
een opleiding te volgen op het 
Nova College. Zie ook www.no-
vacollege.nl.

Gezocht: netwerkcoach
Velserbroek - Er zijn mensen 
die als mantelzorger of door hun 
ziekte of beperking niet goed in 
staat meer zijn om een sociaal 
netwerk op te bouwen. Soms be-
staat hun netwerk alleen nog uit 
familieleden en betaalde krach-
ten die vooral op de beperking 
gericht zijn. Toch is er juist ook 
bij deze mensen behoefte aan 
vriendschap, gezelligheid en een 
goed gesprek.
Marianne van Kuijk: ,,Ik heb een 
vorm van reuma die bewegen 
soms moeilijk maakt. Daardoor 
ging ik er na mijn vervroegde 
pensionering steeds minder op 
uit. Ook nodigde ik thuis nauwe-
lijks nog mensen uit, want soms 
gaat koffieschenken al niet zon-
der knoeien. Lenie, mijn vrijwil-
lige netwerkcoach, hielp me om 
weer contact te zoeken met an-
deren en ook af en toe hulp te 
vragen.”
Tandem is op zoek naar u als vrij-
williger die als netwerkcoach wil 
gaan starten. Dit houdt in dat 
u mensen die in een isolement 
dreigen te raken, ondersteunt 
bij het opbouwen van hun soci-
aal netwerk. U stelt zich op als 
vertrouwensfiguur en probeert 
ze te verbinden met de mensen 
om hen heen.
Een netwerkcoach moet stevig in 
zijn of haar schoenen staan, ta-
lent hebben voor plannen en or-
ganiseren en graag met mensen 
omgaan. De netwerkcoach moet 

ook tijd hebben. Het opbouwen 
van een netwerk vergt een lan-
gere periode van betrokkenheid, 
gedurende een dagdeel in de 
week. De training voor deze vrij-
willigersfunctie start in april en 
bestaat uit drie bijeenkomsten 
op de woensdagavond. Verderop 
in het jaar zijn er nog twee bij-
eenkomsten. 
Als vrijwilliger bij Tandem bent u 
verzekerd en krijgt u een onkos-
ten/reiskostenvergoeding. 
Spreekt deze vorm van vrijwil-
ligerswerk u aan of heeft u zelf 
behoefte aan een netwerkcoach, 
neem dan contact op met Tan-
dem. U kunt mailen naar info@
tandemzorg.nl of bellen naar 
023-8910610. Meer informatie 
over Tandem kunt u vinden op 
www.tandemzorg.nl.

IJmuiden - Na een zeer ge-
slaagde en gevarieerde jamses-
sie begin deze maand is het op 
zondag 24 januari weer tijd voor 
een nieuwe jamsessie in de Zee-
wegbar. Deze keer wordt de jam 
geleid door Michael. Zoals el-
ke maand is iedereen van har-
te welkom, maar deze (donkere) 
maand staat de jamsessie speci-
aal in het teken van het trieste 
lied. Mike en Jelle zullen bijvoor-
beeld een nummer van The Edi-
tors ten gehore brengen, maar 
ook nummers als The Scientist 
van Coldplay of With Or Without 
You van U2 zouden wel eens de 
revue kunnen passeren. De jam 
begint om 16.30 uur en voor 
soep en hapjes wordt zoals bij 
elke sessie weer gezorgd door 
Odette en haar team.

Jammen in 
Zeewegbar

Whisky proeven 
in Café de
Grote Hout
Velsen-Noord - Woensdag 27 
januari wordt het weer whis-
ky ontdekken en proeven. Ca-
fé de Grote Hout en Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck organiseren 
in samenwerking met whisky-
importeur Diageo Nederland de 
eerste proeverij van het seizoen 
in Velsen-Noord.
Whisky wint nog steeds aan po-
pulariteit in Velsen. Café-eigena-
ren Ron en Tiny Nobels vonden 
het daarom tijd voor een eer-
ste proeverij in Velsen-Noord. 
Er is plaats voor een 25-tal gas-
ten om op deze gezellige leer-
zame avond dit Schotse vloei-
bare goud te ontdekken. Inmid-
dels heeft Café de Grote Hout 
een goed gevarieerd assorti-
ment aan single malt whisky’s 
staan. Ronald Anneveldt, Whis-
ky ambassadeur Diago, zal op 
zijn eigen bevlogen wijze over 
een zestal single malt whis-
ky’s komen vertellen. Hij neemt 
u mee voor een ontdekkings-
tocht door heel Schotland via 
een aantal tongstrelende sin-
gle malt whisky’s van de Classic 
Malts. Diverse smaaksensaties 
uit de regio’s The Highlands, Is-
lay, Speyside en Isle’s zullen ver-
gezeld worden van heerlijke bij-
passende hapjes. Onder andere 
‘Singleton of Dufftown’, ‘Glen-
kinchie’, de zeer toegankelijke 
‘Cardhu’, de ‘Talisker 57°North’, 
‘Royal Lochnagar’ en de geturf-
de tot Whisky van het Jaar be-
kroonde ‘Lagavullin 16 yo’ zul-
len voor u klaar staan. Uiteraard 
wordt met een bijzondere whis-
ky afgesloten. Welke dat wordt? 
Overigens is Café de Grote Hout 
zeer makkelijk via de sluizen of 
de pont te bereiken.
Voor meer info of reserveren bij 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck;  in-
fo@zeewijck.nl, www.zeewij-
ck.nl of 0255-540331. Plaatsen 
kosten 17,50 per persoon. Aan-
vang 19.30 uur.

Problemen met toeslagen
Regio - De Wet Awir die toe-
slagen zoals de Huurtoeslag en 
Zorgtoeslag regelt, schiet ern-
stig tekort. Bij 40 procent van de 
mensen gaat er iets fout bij het 
verstrekken van de toeslagen. 
Voor mensen met een minimum-
inkomen is dit een ramp. Zij ko-
men door de terugvorderingen 
onder het bestaansminimum te-
recht. De Wet Awir wordt door 
het kabinet geëvalueerd. Tot-
dat verbeteringen optreden bie-
den de Sociaal Raadslieden van 

de SMD-MK burgers ondersteu-
ning door bijvoorbeeld het ma-
ken van een betalingsregeling. 
De Awir raakt vooral mensen 
met een laag inkomen waar ie-
dere euro telt. De Sociaal Raads-
lieden kunnen niet alleen helpen 
bij de toeslagen maar geven ook 
gratis advies en informatie op 
sociaaljuridisch terrein aan men-
sen die problemen hebben met 
regels en instanties en bieden 
ondersteuning op deze terrei-
nen. Zie ook www.madi-mk.nl.
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Hobbywinkel na water-
schade weer geopend
IJmuiden - Al enkele jaren is 
Hobbywinkel Velsen aan de 
Kennemerlaan een begrip in 
IJmuiden. Door waterschade 
is de winkel een aantal weken 
genoodzaakt gesloten geweest  
Hobbywinkel Velsen heeft van-
af nu haar deuren weer ge-
opend voor creatief IJmuiden 
en omstreken. 
Negatief is naar positief omge-
zet door van deze periode ge-
bruik te maken om het interi-
eur te verfraaien. In de winkel is 
een ruim, en nu ook zeer over-
zichtelijk, aanbod van allerlei 
hobbymaterialen en schilders-
benodigdheden. Het is dus tijd 
voor een hernieuwde kennis-
making met de winkel.
Ook als men niet zo bedreven 
is in technieken en/of men is 
op zoek naar een nieuwe hob-
by, dan is er in de winkel nu 

de mogelijkheid om adviezen 
te verkrijgen tijdens creatie-
ve inloopochtenden/middagen. 
Hiervan kan informatie in de 
winkel worden verkregen. 
Ook zullen er regelmatig work-
shops worden verzorgd op al-
lerlei gebied (bij voldoen-
de vraag ook mogelijk in de 
avonduren). Bijvoorbeeld aller-
lei leuke decoraties voor Pasen. 
Eigenaresse Tini Eggens en een 
aantal ervaren hobbyisten zul-
len hun enthousiasme graag 
overbrengen. 
Nieuwsgierig geworden naar 
de vernieuwde winkel? Een 
week lang wordt de herope-
ning gevierd met extra aanbie-
dingen en kortingen. Dus zeker 
de moeite waard om even een 
kijkje te gaan nemen. Wie weet 
komt u er met een nieuwe hob-
by vandaan. 

Fitness centrum Donar
is klaar voor 2010
IJmuiden – Er was veel vraag 
naar meer verschillende les-
sen, daarom heeft fitness cen-
trum Donar per januari het roos-
ter aangepast. Voor de groeps-
lessen, zoals spinning en pump, 
ligt er een intekenlijst op de bar. 
Deelnemers kunnen hier op in-
tekenen, ze zijn dan verzekerd 
van een plek en komen niet voor 
niets. Mensen kunnen er terecht 
voor fitness in groepsverband 
(circuittraining) of individueel, 
dit alles onder deskundige be-
geleiding. Voor leden die graag 
met een schema trainen is er 

een speciaal programma aange-
schaft, genaamd Health Soft. Ie-
dereen kan hiermee op eigen ni-
veau trainen of werken aan een 
speciaal doel, zoals afvallen. Het 
schema kan precies op de per-
soonlijke wensen worden aan-
gepast. Eens per week trainen 
of elke dag, er zijn verschillende 
abonnementen verkrijgbaar die 
hier op zijn aangepast. Voor meer 
informatie: www.donarfitness.nl. 
Met vragen kan men ook rustig 
langskomen bij fitness centrum 
Donar aan de Reamurstraat 4, of 
bellen via 0255-517725.

IJmuiden - De ‘Technische 
Mavo’ is in het schooljaar 2008-
2009 van start gegaan op het 
Technisch & Maritiem College 
Velsen. Hiermee wordt de leer-
lingen de mogelijkheid geboden 
in vier jaar het diploma Techni-
sche Mavo te behalen, officieel 
Vmbo gemengde leerweg.
Voor deze onderwijsvernieu-
wing wordt natuur en scheikun-
de 2 (Nask 2) geïntroduceerd in 
de bovenbouw. ,,Het voordeel 
voor leerlingen met een vmbo-tl 
advies op de basisschool is dat 
ze al in de eerste jaren van hun 
middelbare school een praktijk-
vak krijgen”, zegt directeur Ruud 
Porck van het Technisch College 
Velsen. ,,Terwijl ze op hoog Vm-
bo-niveau, theoretische leerweg, 
les krijgen.”
De leerlingen doen  aan het eind 
van deze schoolopleiding exa-
men in vijf vakken op Vmbo-tl-
niveau en één praktijkvak, zo-
als: voertuigen-, bouw-, metaal- 
electro-, installatietechniek, ha-
ven en vervoer en maritiem. Dat 
praktijkvak moet in de ogen van 
Porck méér zijn dan het vak 
technologie wat ze op andere 
Vmbo’s met een gemengde leer-
weg geven. ,,Dat is een vak dat 
zich vooral achter de computer 
afspeelt. De leerlingen moeten 
hier al met hun handen kunnen 
werken.” 
Veruit de meeste Vmbo’s bieden 
slechts onderwijs op drie niveaus 
aan. Theoretische leerweg, ka-
derberoepsgericht en basisbe-
roepsgericht waarbij het accent 
bij de laatste onderwijsvorm het 
meest op praktijk ligt. Bij de start 
van het Vmbo en de afschaffing 
van schooltypes als Mavo en Lts, 
was de opzet dat veel scholen 
een gemengde leerweg zouden 
introduceren, maar dat is nooit 
echt van de grond gekomen. 
Technisch College Velsen is vorig 
schooljaar officieel bestempeld 
als Vakcollege waardoor leerlin-
gen op deze school zowel qua 
vakbekwaamheid als qua oplei-
ding een hoger niveau kunnen 
halen. De nieuwe richting op zijn 
school wordt ‘een beetje een ex-
clusief klasje’, weet Porck. ,,Het 
past helemaal in de opwaarde-
ring van het technische onder-
wijs. Uitstekend geschikt voor 
leerlingen met een havo- of vm-
bo-tl-advies die met hun handen 
willen werken.”
Het Vmbo zit volgens Porck vol-
komen ten onrechte in het ver-
domhoekje. ,,Onze leerlingen 
zijn vaak slow-starters. Weet je 
dat bijna dertig procent van on-
ze leerlingen uiteindelijk het hbo 
haalt?”

Technische 
Mavo in
IJmuiden

Kliniek Noordzee viert 
lustrum met open dag 
IJmuiden – Kliniek Noordzee 
bestaat vijf jaar. Ter ere van dit 
eerste lustrum wordt zaterdag 
30 januari van 10.00 tot 14.00 uur 
een open dag gehouden. Ieder-
een is dan welkom in de kliniek 
voor tandheelkunde. Om ge-
woon eens binnen een kijkje te 
nemen, om vragen te stellen of 
om informatie in te winnen.
In 2003 nam Frank Vijgen de 
praktijk over van tandarts John 
Craane. Al gauw werd de ruimte 
aan de Stephensonstraat te klein 
en ging hij op zoek naar een 
nieuwe praktijkruimte. Die werd 
gevonden aan de Koningin Wil-
helminakade 221, vlak over de 
Julianabrug. Het karakteristie-
ke gebouw is heel ruim en alle 
ruimte wordt goed benut. In de 
hal kwam een glazen wand, hier-
achter bevinden zich de praktijk-
ruimtes die zo een goed daglicht 
hebben. Het prettige van Kliniek 
Noordzee is, dat mensen er voor 
verschillende behandelingen on-
der één dak terecht kunnen. In-
middels is er een team van twin-
tig mensen werkzaam. Iedereen 
heeft zijn of haar eigen speci-
aliteit. Zo zijn er vijf tandartsen 

aanwezig, drie mondhygiënistes, 
een orthodontistisch specialist 
en een specialist voor implanta-
ten. Dan zijn er ook nog diver-
se assistentes die vaak ook een 
eigen specialiteit hebben. Al-
le ontwikkelingen op het vakge-
bied worden nauwgezet gevolgd 
en steeds verfijnd. Op het gebied 
van implantaten is veel mogelijk, 
vaak wordt dit vergoed door de 
verzekeraar. Bij mensen met een 
volledige prothese gebeurt het 
wel eens, dat het ondergebit te 
ruim gaat zitten. Dit kan eenvou-
dig verholpen worden met twee 
kleine schroefjes. Ook dit wordt 
bijna geheel vergoed. De fa-
brikant hiervan geeft tijdens de 
open dag drie keer een demon-
stratie. 
Twee jaar geleden kwam Esther, 
de vrouw van Frank, het team 
versterken als praktijkmanager. 
Zij houdt alles goed in de gaten 
en zorgt er voor dat onder ande-
re de administratie en de plan-
ning op rolletjes lopen. Hier heb-
ben de specialisten geen omkij-
ken naar en zo kunnen zij zich 
volledig concentreren op hun ei-
gen vakgebied, In Kliniek Noord-

Rabobank Velsen zoekt 
ambitieuze jongeren
Velsen - De Rabobank is er ook 
voor jongeren. Dat is het idee. 
Daarom introduceert Rabobank 
Velsen en Omstreken de Ra-
bo Jongeren Ideeënprijzen. Een 
prijs voor scholieren in de eer-
ste tot en met de zesde klas van 
een middelbare school in Velsen. 
En een prijs in de leeftijdscate-
gorie 18 tot en met 25 jaar. De 
prijzen maken onderdeel uit van 
het Ambitiefonds van de bank, 
dat stimuleert om ideeën waar 
te maken. 
De Rabobank is een coöperatie-
ve bank, zo’n honderd jaar gele-
den opgericht door mensen die 
hun ambities alleen samen kon-
den waarmaken. En dus werd 
een coöperatie opgericht met le-
den. En zo werkt het nog steeds. 
In de omgeving van Velsen wil 
Rabobank Velsen en Omstreken 
samen met haar klanten en le-

den ambities waarmaken. Daar-
om komt een deel van de winst 
van de bank terecht in een spe-
ciaal potje: het coöperatieve di-
vidend. Het Ambitiefonds is hier 
een onderdeel van.
De prijs in de categorie eerste 
tot en met de zesde klas van een 
middelbare school in Velsen be-
treft een bedrag van 2500 euro, 
dat klassikaal besteed zal wor-
den. Een van de criteria hiervan 
is dat het een ambitie moet zijn 
op het gebied van sport, studie, 
kunst of onderzoek. Ook moet 
het idee het groepsgevoel bena-
drukken. Hiermee spreekt de Ra-
bobank de doelgroep jongeren 
aan. Rabobank Velsen en Om-
streken ziet uit naar de ideeën, 
die kunnen worden ingestuurd 
tot 1 maart 2010. Ga voor meer 
informatie en de voorwaarden 
naar www.rabobank.nl/velsen. 

Nieuws uit de
buurthuizen
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VSV in toernooisfeer
Velserbroek - Op 28 en 29 de-
cember van het afgelopen jaar 
hebben de spelers van VSV, in 
het Polderhuis in Velserbroek, 
weer het jaarlijkse Poldermix-
toernooi gespeeld.
Aan dit tweedaagse toernooi 
hebben ongeveer 200 jongens 
en meisjes uit alle leeftijdgroe-
pen deelgenomen. Op de eerste 
speeldag was de hal gevuld met 
F- en D-pupillen, de tweede dag 
was gereserveerd voor de E-pu-
pillen en de C-, B- en A-junio-
ren. Op beide dagen werd hoog-
staand voetbal gespeeld en de 
toegestroomde ouders en ande-
re fans hebben, net als de spe-
lers, met volle teugen genoten.
Het hele toernooi heeft onder de 
deskundige leiding gestaan Mit-
chell Pauwels.
Naast Mitchell hebben een groot 
aantal vrijwilligers zich als team-
leider en scheidsrechter inge-
zet om beide dagen weer onver-
getelijk te maken. Uiteraard kan 
een dergelijk groot toernooi niet 
gespeeld worden zonder finan-
ciële bijdrage van sponsoren. De 
vereniging is dan ook heel blij 
dat dank zij de bijdrage van de 
Klaverjasvereniging van VSV, 

Ronald Schous, Swier Sportprij-
zen uit IJmuiden en Leen de heer 
dit jaarlijks terug kerende evene-
ment weer mogelijk is geweest.
Ook in het nieuwe jaar zul-
len alle teams van VSV deelne-
men aan een of meer toernooi-
en van verenigingen in het land. 
Daarnaast zijn onze sterren ui-
teraard ook te bewonderen op 
de eigen toernooien die nog ge-
speeld gaan worden. Op 3 en 4 
april wordt op het complex aan 
de Hofgeesterweg weer het Lei-
da de Groote Toernooi gespeeld. 
Dit toernooi is bestemd voor alle 
meisjes en damesteams van de 
vereniging. Tijdens dit toernooi 
zijn een groot aantal teams van 
andere verenigingen uit de regio 
aanwezig.
Op 30 april wordt op het VSV-
complex weer het Koninginne-
dagtoernooi voor Guppen en F-
pupillen gespeeld. Tot slot wordt 
op 22 en 23 mei het Folkerts 
Toernooi gespeeld. Dit toernooi 
is bestemd voor E- en D- pupil-
len welke spelen in de Hoofd- en 
de 1e klasse. Voor een leuke en 
mooie partij voetbal kunt u dus 
altijd terecht op het VSV-com-
plex aan de Hofgeesterweg.

Vervanging riolering 
Van Lenneplaan
Driehuis - De riolering in de Van 
Lenneplaan in Driehuis wordt 
vervangen. Hiervoor start aan-
nemersbedrijf Bruisschaart B.V 
in de week van 18 januari met 
de voorbereidende werkzaam-
heden.
In deze week wordt het werkter-
rein ingericht voor onder andere 
een bouwkeet en opslag. Ook zal 
een start gemaakt worden met 
het aanleggen van een hemel-
waterriool in de Kapelweg. 
Om de overlast tot een minimum 
te beperken wordt het werk in 
fases uitgevoerd. Onder voorbe-
houd van weersomstandigheden 
duren de werkzaamheden 10 tot 
12 weken.
Fase 1: Kapelweg vanaf de 

spoorsloot; Fase 2: vanaf de hoek 
L. van Deyssellaan/Van Lenne-
plaan tot de P.C. Hooftlaan; Fase 
3: Kapelweg vanaf de Van Len-
neplaan richting spoorsloot; Fase 
4: vanaf de kruising Van Lenne-
plaan/P.C. Hooftlaan tot de Van 
Lenneplaan nr. 30; Fase 5: van-
af de Van Lenneplaan nr. 30 tot 
de hoek Van Lenneplaan/Aagte-
vonklaan.
Al het verkeer, behalve voet-
gangers, wordt omgeleid. Voet-
gangers worden waar moge-
lijk langs het werk geleid. Waar 
dat nodig en mogelijk is worden 
loopschotten of rijplaten neerge-
legd. Dit om bedrijven en wonin-
gen nabij de werkzaamheden te 
voet bereikbaar te houden. 

Rabobank Stratenteams 
Velserbroek van start
Velserbroek - Wie wordt de 
grote winnaar van de 20ste editie 
van het Rabobank Stratenteams 
Toernooi? De J. Paxtonstraat zal 
de titel verdedigen. Zaterdag 23 
januari vanaf 12.30 uur en zon-
dag 24 januari vanaf 12.00 uur 
start het Rabobank Stratenteams 
Toernooi in het Polderhuis. Vele 
Velserbroekers kijken hier hals-
reikend naar uit. De wedstrij-
den worden geleid door vier top-
arbiters: De heren Best, van der 
Scheur en Landwehr-Johann en 
van Ingen zijn  van de partij en 
leiden de wedstrijden met hun 
deskundigheid waarbij fair-play 
voorop staat. Natuurlijk zijn er 
lokale vedetten/talenten te be-
wonderen. Alle  straten lopen er  
keurig bij tijdens de wedstrijden 
in de shirts van de 5 sponsors 
(Waleveld Bouwbedrijf, Rabo-
bank Velsen en Omstreken,Van 
Waalwijk van Doorn makelaars-
taxateurs, Centragas van Ga-
len, Ovenbouw Holland)  die het 
toernooi financieel ondersteu-
nen. Petra en Rinus Otte van de 
bar staan met hun medewerkers 
in de startblokken om twee da-
gen alle bezoekers van een hap-
je en een drankje te voorzien. Van 
de 30 deelnemende straten gaan 
na dit weekeinde zes straten 
door naar de finale op 30 janu-

ari. Motto; ‘Winnen is natuurlijk 
prachtig, maar meedoen is ge-
weldig’. De bewoners die niet zelf 
voetballen worden opgeroepen 
hun straat te komen aanmoedi-
gen. Wie spelen er dit weekend? 
De indeling van de 20ste editie 
van het Rabobank Stratenteams 
Toernooi voor stratenteams  2010 
ziet er als volgt uit: Zaterdag 23 
januari van 12.30 tot 17.30 uur: D. 
Marotstraat, Grote Boterbloem 
2, J. Paxtonstraat, Mina Kruse-
manstraat, Ossenland, West-
broekerweg, Lieskamp, Nieu-
weland. Van 17.40 tot 22.40 uur: 
Klipper, A. Molletstraat, Spitsaak, 
Grote Buitendijk, Krommeweid, 
Tureluur, Grote Boterbloem, Zon-
bastion.
Zondag 24 januari van 12.00 tot 
16.15 uur: H. Poortmanstraat, L. 
Zocherplantsoen, Swoerkamp
Watergentiaan, Watermunt, Wa-
terdrieblad. Van 16.15 tot 21.10 
uur: M. Jungiusstraat, Hofgees-
terweg, L. Brownstraat, A. Ja-
cobsstraat, Boeier, Bagijnen-
kamp, Engels Gras, H. Repton-
straat.
Zo als elk jaar zijn er kinderacti-
viteiten. Zowel op zaterdag 23 ja-
nuari en zondag 24 januari is een 
schmink team aanwezig. Ook 
kan er geknutseld worden. Er is 
ook een filmhoek ingericht. 

Teams VVH/Velserbroek 
hervatten de competitie
Regio - Na een lange winter-
stop die gekenmerkt werd door 
streng winterweer staan teams 
van VVH/Velserbroek voor de 
hervatting van de competitie. 
Zaterdag 1 en Zondag 1 hebben 
een uitstekende eerste seizoens-
helft achter de rug. 
Zondag 1 staat op dit moment 
bovenaan in de 6e klasse, waar-
in ze in een spannende strijd zijn 
verwikkeld met Youngboys en 
Heemstede. De komende we-
ken staan gelijk een paar lasti-
ge tegenstanders op het pro-
gramma dus de jonge voetbal-
lers van Zondag 1 moeten er ge-
lijk staan. Ook Zaterdag 1 draait 
dit jaar goed mee, nadat ze vorig 
jaar gedegradeerd zijn uit de 4e 
klasse. Het lijkt het erop dat de 

Zaterdag 1 van VVH/Velserbroek 
serieus mee gaat doen om pro-
motie, en daarmee snel terug-
keert naar de 4e klasse. 
Niet alleen de senioren maar ook 
de jeugd doet het dit jaar goed. 
De B1 is een klasse hoger inge-
deeld zodat dit team nu eindelijk 
eens gelijkwaardige tegenstan-
ders kan verwachten. 
De D-junioren draaien goed mee 
in de competitie en het nieu-
we F team is heer en meester in 
de competitie en zullen volgend 
seizoen waarschijnlijk een gro-
te stap omhoog maken. Met de 
nieuwe kantine in het vooruit-
zicht is VVH/Velserbroek klaar 
om de hele vereniging naar een 
hoger plan te brengen, zowel op 
senioren- als juniorenniveau. 

Velserbroek - Bij de kerk Het 
Kruispunt in Velserbroek is elke 
twee weken kledingverkoop van 
het Leger des Heils. Geopend om 
de 14 dagen op donderdag van 
10 uur tot 12.00 uur op 28 janu-
ari, 11 februari, 25 februari en zo 
iedere 14 dagen verder. De kle-
ding is van goede kwaliteit en 
gaat voor zeer lage prijzen weg, 
er is kledingvoor iedereen en in 
alle maten. Inlichtingen verkrijg-
baar via Wally de Vries_Ooms, 
023-5384997.

Kledingverkoop 
Leger des Heils 

Kleding- en
speelgoedbeurs 
Velserbroek- Ook dit jaar or-
ganiseert de Oudercommissie 
van Kinderdagverblijf de Blau-
we Veldmuis, locatie D. Marot-
straat 40 in Velserbroek een kle-
ding- en speelgoedbeurs. De-
ze zal plaats vinden op zaterdag 
6 februari van 10.00 tot 12.00 
uur. Verkocht wordt allerlei ba-
by- en peuterartikelen, zoals kle-
ding van maat 74 tot en met 134, 
speelgoed en Maxi Cosi’s (max. 
vijf jaar oud). De opbrengst is 70 
procent voor de inbrenger en 30 
procent voor SOS Kinderdorpen.  
Een inbrengnummer kan men 
verkrijgen via Pascalle Kornelis-
sen, 023-5381106 (na 20.00 uur) 
of via de mail pkornelissen@hot-
mail.com. 

Velserbroek - Een 20-jarige 
man uit Velserbroek is vorige 
week maandagavond mishan-
deld door twee sneeuwbalgooi-
ers. De Velserbroeker werd rond 
20.30 uur toen hij op het Flora-
pad fietste bekogeld. Toen hij 
stopte om het duo aan te spre-
ken kreeg hij een aantal klappen 
in zijn gezicht. Hij is hierbij licht 
gewond geraakt. De politie stelt 
een onderzoek in en vraagt mo-
gelijke getuigen van de mishan-
deling contact op te nemen via 
0900-8844.

Man 
mishandeld 

Velsen-Zuid - Op de Amster-
damseweg kregen vorige week 
donderdag 37 automobilisten 
een bekeuring omdat zij te snel 
reden. De maximum snelheid 
daar is 80 kilometer per uur. De 
hoogst gemeten snelheid was 
120 kilometer per uur.

Snelheids-
controle

Santpoort-Zuid - Vorige week 
vrijdag rond 11.15 uur werd een 
vrouw betrapt toen zij een fles 
wijn niet afrekende in een win-
kel op de Bloemendaalsestraat-
weg. De politie werd erbij geroe-
pen, die haar een bekeuring gaf 
van 150 euro.

Winkeldievegge

Connexxion laat ons in de steek! 
Wij als ouderen van Santpoort-
Zuid zijn door de opheffing van 
de halte Willem de Zwijgerlaan 
verplicht 2 kilometer te lopen als 
we richting IJmuiden of Haar-
lem willen. 
De overheid wil dat we meer ge-
bruik maken van het openbaar 

vervoer, maar het wordt ons ou-
deren onmogelijk gemaakt voor 
deze beslissing, daar gebruikt 
van te maken. Graag willen we 
zien dat de halte van de Zillem 
de Zwijgerlaan weer in gebruikt 
wordt genomen. 

Een gedupeerde bewoner

Ingezonden brief

Workshop Kaas maken
Velsen-Zuid - Op Zorgvrij in 
Spaarnwoude kan men een 
workshop kaas maken op zon-
dag 24 januari om 13.00 en op 
vrijdag 29 januari om 10.00 vol-
gen. De kosten voor deze work-

shop zijn 17,50 euro per persoon, 
dit is inclusief koffie en thee. 
Groepen kunnen ook op af-
spraak de workshop volgen.
Voor meer informatie 023-
5202828.
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Havenmeester geeft startschot
Haven en Vervoer 
is nieuwe opleiding
IJmuiden - Astrid Kee, haven-
meester van Amsterdam (links 
op de foto) gaf woensdag het 
startsein voor de nieuwe oplei-
ding Haven en Vervoer op het 
Maritiem College. Zij opende de 
houten kist waarin de letters van 
de nieuwe opleiding zaten ver-
stopt. De letters werden vervol-
gens voor school opgesteld. In 
het schooljaar 2010/2011 gaat 
de vmbo-opleiding Haven en 
Vervoer op het Maritiem College 
van start. Er is een grote vraag 
naar mensen in deze sector.
Op vmbo niveau leren de leer-
lingen om te gaan met de com-
plexe wereld van havens en het 
vervoer. Hoe komt een lading 
van A naar B? Welke kosten en 
papieren zijn daaraan verbon-
den? Hoeveel kan er tegelijk ver-
plaatst worden? Na het vmbo di-
ploma kunnen de leerlingen op 
het Havencollege (MBO) hun 
studie naadloos voortzetten.
Het Maritiem en Technisch Col-
lege Velsen is van oudsher een 

school voor Voorbereidend Mid-
delbaar Beroepsonderwijs met 
daarbij de mogelijkheid van leer-
wegondersteunend onderwijs.  
De school hecht aan een nauw 
en goed contact met het be-
drijfsleven. Zij wil het bedrijfsle-
ven frequent op de hoogte hou-
den van de ontwikkelingen bin-
nen het onderwijs. Hint IJmui-
den BV werkt daar aan mee en 
stelt onbeperkt een vorkhef-
truc aan de school beschikbaar, 
niet alleen om mee te leren rij-
den, maar ook af en toe met een 
monteur voor montagelessen. 
Wethouders Baerveldt en Verkaik 
benadrukten het belang van de-
ze opleiding. ,,Jullie zijn doeners 
en er is volop werk in de havens, 
in veel functies,’’ liet wethouder 
Verkaik weten. Havenmeester 
Astrid Kee vertelt hoe belangrijk 
het werk in de havens is: ,,Veel 
goederen komen over het wa-
ter naar Nederland. In deze regio 
werken 55.000 mensen in de ha-
vens. (Karin Dekkers)

Praktijk Lotus breidt uit
Driehuis - Mindfulness staat 
volop in de belangstelling. Men-
sen die last hebben van stress, 
chronische gezondheidsklach-
ten, van  vermoeidheid, angst of 
depressie of kunnen veel baat 
hebben bij een van de activitei-
ten. Naast de 8-weekse mindful-
nesstraining is het nu ook mo-
gelijk bij Praktijk Lotus aan een 
vervolgcursus deel te nemen. Er 
zijn cursussen meditatie en be-
weging.
De 8-weekse training biedt een 
intensief programma waarin in-
formatie wordt gegeven over 
stress, communicatie en over 
grenzen. Het ontwikkelen van 
onbevangen aandacht voor het 
innerlijk vormt de basis van de-
ze cursus. Oefeningen zijn er op 
gericht om de aandacht naar 
het hier en nu te brengen. Met 
humor en een frisse blik wor-
den patronen verkend, waardoor 
meer vrijheid ontstaat om hier 
mee om te gaan Het is een ac-
tieve bijdrage aan het verbeteren 
van gezondheid en welzijn. OP 
2 februari start een nieuwe trai-

ning waarvoor nog plaatsen be-
schikbaar zijn. Wie al eerder een 
training deed kan deelnemen 
aan een vervolgcursus waarin 
eerder opgedane inzichten wor-
den opgefrist en verdiept.
De wekelijkse cursus yoga en 
meditatie start vanaf 15 maart 
weer in de Driehoek. Er worden 
rustige bewegingsoefeningen en 
meditaties gedaan. Bij regelma-
tige beoefening draagt dit  bij 
aan een grotere mildheid, stabi-
liteit en innerlijke rust. 
Titia van Rootselaar is een ge-
certificeerd Mindfulness trai-
ner en heeft de opleiding hier-
voor gevolgd aan het Instituut 
voor Mindfulness, een opleiding 
welke is erkend door Jon Kabat-
Zinn. In september van het af-
gelopen jaar heeft zij een lezing 
over Mindfulness gegeven in de 
bibliotheek van IVelsen die door 
veel mensen is bezocht. 
Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Titia van Root-
selaar, telefoon 0255-577414 of 
mail naar info@praktijklotus.nl. 
Zie ook www.praktijklotus.nl 

D66 plakt als eerste
Velsen - De stemborden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 
maart aanstaande zijn inmiddels in de diverse kernen van Velsen ge-
plaatst. Lijsttrekker Annette Baerveldt en Hülya Kat (nummer 5 op de 
lijst) van Democraten 66 Velsen plakte afgelopen dinsdagmiddag als 
eerste van de politieke partijen de verkiezingsposter. Dit is tevens de 
aftrap voor Democraten 66 Velsen voor de verkiezingscampagne.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 23 januari

Zaterdag 23 januari
Dovo-odin’59 (hoofdklasse b)  - 14.30
ZCFC-Kennemerland (2a)   - 14.30
Jong Hercules (3a)-Hellas Sport  - 14.30
ZCFC-IJmuiden (3a)    - 14.30
eDo (4a)-Sporting martinus   - 14.00
velsen (4a) -olympia Haarlem  - 14.30
vvH/velserbroek (5b)-taba   - 14.30
Schoten (5b)-HYS    - 14.00
Dem (5b)-SC Nieuwendam   - 15.00

aDo’20 (hoofdklasse a)-Feyenoord  - 14.00
blauw Wit a.-De Kennemers (1a)  - 14.00
Zilvermeeuwen-Stormvogels (2a)  - 14.00
eDo (2a)-De Flamingo’s   - 14.00
velsen (2a) -Hellas Sport   - 14.00
onze Gezellen-vSv (3b)   - 14.00
Purmerend-DSS (3b)    - 14.00
Schoten (4D)-De brug    - 14.00
Zwanenburg-FC velsenoord (4D)  - 14.00
SvIJ (4D)-Spaarnwoude   - 14.00
DSov-terrasvogels (5D)   - 14.00
vvC-Waterloo (5D)   - 14.00
Zaandijk-Wijk aan Zee (5e)   - 14.00
beverwijk (5e)-De volewijckers  - 14.00

zondag 24 januari

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-. 
Vrijdag 22 januari: tomatensoep, 
boerenkook met worst en vruch-
tenvla toe. Woensdag 27 janua-
ri: ossenstaartsoep, hutspot met 
bal gehakt, vlaflip toe. Vrijdag 29 
januari: aspergesoep, bloemkool 
met rollade en chocoladevla toe.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Erwtensoepmaaltijd 10 februa-
ri. Kosten 1,50 per kom. Aanvang 
12.00 uur.
Filmavond vanaf oktober el-
ke 3e donderdagavond van de 
maand. Aanvang 19.30 uur. Kos-
ten 2,- incl. kopje koffie/thee. De 
eerstkomende filmvoorstelling is 
op donderdag 21 januari.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Optreden Vat’71 woensdag 
3 februari. Aanvang 19.30 uur. 
Toegang 2,50 incl. kopje koffie 
of thee.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: vrijdag 29 janua-
ri: groentesoep, wittebonen met 
snijbonen, aardappelen, koud 
vlees en vla met slagroom. Op-
geven maandag 25 januari tus-
sen 11.00 - 12.00 uur. Aanvang 
12.30 uur. Kosten 6,-.
Optreden Klavierschippers za-
terdag 13 februari om 14.30 uur. 
Toegang 3,50 incl. kopje offie of 
thee en een hapje.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers gezocht voor de 
open tafel. Voor het voorberei-
den, uitserveren en de afwas.

Voedselbank bedankt 
gulle Velsenaren
Velsen - Voedselbank Velsen 
wil alle gulle gevers en sponso-
ren bedanken voor hun bijdra-
gen in 2009.
Niet alleen bij de supermarktac-
ties werd heel gul gegeven voor 

mensen die deze dagelijkse din-
gen heel hard nodig hebben. 
Voedselbank Velsen kan weke-
lijks rekenen op giften van on-
dernemers om de voedselpak-
ketten te vullen.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Tussen Kunst en Koe
De Koe - Jongerencentrum de 
Koe organiseert van 21 januari 
tot en met 24 januari het nieu-
we kunstproject ‘Tussen kunst 
en Koe’ in Jongerencentrum de 
Koe. Het doel van dit project is 
om jongeren op een leuke ma-
nier kennis te laten maken met 
kunst. D.m.v. het actief bezig zijn 
met kunst en het kijken naar 
verschillende kunstvormen. Er 
wordt samengewerkt met plaat-
selijke kunstenaars en jongeren 
die al met kunst bezig zijn. Met 
dit project willen we jongeren 
tevens een aanzet geven om zelf 
iets met kunst te gaan doen. Het 
programma ziet er als volgt uit.

Donderdag 21 januari van 15.00 
tot 17.00 uur: Groot schilde-
rij maken d.m.v. kleine schilde-
rijen met hulp van kunstena-
res Yvonne Vervoort. Van 19.30 
tot 22.00 uur: Opening exposi-
tie van schilderijen Jeroen Kra-
mer (bezoeker van de Koe) en 
receptie.

Vrijdag 22 januari van 15.00 tot 
17.00 uur: Werken met fotogra-
fie. Met medewerking van Fo-

tokring Polderlicht gaan jonge-
ren aan de slag met fotografie. 
Van 19.30 tot 22.00 uur: Opening 
van exposities foto’s: Hangen in 
de Sneeuw. De foto’s zijn ge-
maakt door jongeren op straat.
Zaterdag 23 januari van 15.00 
tot 17.00 uur: Stapelgek met lat-
ten. Jongeren kunnen door het 
stapelen van 300 latten een 
kunstwerk maken. Van 20.00 tot  
22.00 uur: Comedy Night. Van-

avond treedt de stand-up come-
dian Omar Ahaddaf op. Omar 
speelt vaak in het Comedy Ca-
fé in Amsterdam. Na afloop wor-
den er funny videos getoond. De 
toegang bedraagt 5 euro (2,50 
euro in de voorverkoop).

Zondag 24 januari van 15.00 tot 
17.00 uur: Afsluiting project, pre-
sentatie van de deze week ge-
maakte kunstwerken.

Dance Fitness
De Mel - Donderdag 21 janu-
ari start docente Murielle Bail-
let met een serie van 15 lessen 
Dance Fitness. Dance Fitness is 
een  combinatie van dans en fit-
ness. Er wordt na de warming-
up van 10 minuten op ritmische 
muziek gestart met series van 
fitness en dans oefeningen die 
aan elkaar geplakt zijn. In een les 
wordt er gestart met low impact 
en opgebouwd naar high im-
pact. De fitness-dans wordt voor 
iedereen gemakkelijk uitvoer-
baar aangeleerd. Niet te inge-
wikkelde danspassen en fitness 
oefeningen en niet te snel ach-
ter elkaar. Bijvoorbeeld geen één 

of drie herhalingen om mee te 
starten maar zeven herhalingen 
van een oefening of danspas om 
mee te beginnen. Aan het ein-
de van een aantal weken kan er 
worden toegewerkt naar één tot 
drie herhalingen per fitness- en 
dansoefening. Er wordt in totaal 
30 minuten Dance Fitness uitge-
voerd. Daarna is er nog tijd voor 
een uitgebreide cooling-down 
waarin er staand of op de grond 
rek- en strek/stretchoefeningen 
en buik- en rugspieroefenin-
gen worden gedaan. Kosten voor 
15 lessen bedragen 41,25 euro. 
Meer weten? Bel 0251-210050 of 
mail naar info@demel.nl.

De Brulboei - Op zondag 24 ja-
nuari organiseert buurthuis De 
Brulboei een extra Rommelmarkt 
waarvan de opbrengst voor een 
deel voor De Brulboei en voor 
een deel voor de Voedselbank 
bestemd is. Heeft u nog bruik-
bare spullen en wilt u die schen-
ken aan een van beide doelen, 
dan kunt u deze brengen in de 
week van 18 t/m 22 januari tij-
dens kantooruren. Bij voorbaat 
al heel veel dank! Alle bezoekers 
zijn zeer welkom a.s. zondag 24 
januari van 10.00 tot 13.00 uur 
om naar leuke spulletjes te zoe-
ken. De entree is gratis. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

De Dwarsligger - Vanaf 27 ja-
nuari is er voor de liefhebber 
van de Spaanse taal weer taal-
les van 19.30 uur 21.00 uur op de 
woensdag avond. De cursus be-
staat uit 15 lessen en kost 73 eu-
ro. Meer info? Bel 0255-512725  
(vraag naar Michelle).

Spaans voor 
gevorderden

De Dwarsligger - Voor iedereen 
die zijn taalvaardigheid wil ont-
wikkelen: elke dinsdag- en vrij-
dagmorgen hebben wij Neder-
landse taallessen. Meer weten? 
Bel 0255-512725 (vraag naar 
Nanda).

Taallessen

De Veste – Op maandagavond 
25 januari aanstaande is er een 
grandioze kienavond met prach-
tige prijzen in buurthuis de Ves-
te in het Polderhuis in Velser-
broek. Voor slechts 5 euro zijn 
kienboekjes te koop voor de he-
le avond (incl. een kopje koffie!). 
De zaal wordt geopend om 19.30 
uur, kom op tijd; want vol is vol! 
Meer weten? Bel 023-5388830.

Eerste kien-
avond in Veste

De Spil - Voorbereiden op de 
vakantie? Op de dinsdagochtend 
zijn de cursussen Engels en Frans 
gepland en op donderdagavond 
Spaans. Tijdens de taalcursussen 
is er ook aandacht voor de cul-
tuur van het land. De cursus kost 
35 euro voor 10 lessen en onge-
veer 10 euro voor het materiaal. 
De cursussen gaan van start bij 
voldoende deelnemers, inschrij-
ven kan met een inschrijfformu-
lier bij De Spil. Meer weten? Bel 
0255-510186.

Taalcursussen

Rommelmarkt

De Spil - Nog voor de zomer-
vakantie wegwijs worden op de 
computer, kan met de introcur-
sus in buurtcentrum De Spil. Op 
verschillende dagdelen wordt 
computerles gegeven door erva-
ren docenten. De computers van 
De Spil werken met Windows, 
cursisten die met Vista werken 
nemen in overleg met de docent 
zelf hun laptop mee. De introcur-
sus is een zeer uitgebreide cur-
sus, waarbij stap voor stap de 
mogelijkheden van het gebruik 
van een computer wordt uitge-
legd en geoefend. Een cursus 
van 12 lessen van 2 uur kost 120 
euro (excl. Boek 20 euro). Cur-
sussen gaan van start bij vol-
doende inschrijvingen. Meer we-
ten? Bel 0255-510186.

PC-gebruik

De Veste - Ambulant jongeren-
werker Alexander van de Pieter-
man houdt elke dinsdagavond 
spreekuur in buurthuis De Veste. 
Jongeren en bewoners zijn wel-
kom tussen 18.00 uur en 19.00 
uur om vragen te stellen die de 
jeugd in Velserbroek aangaan. 
Bewoners en jon geren kunnen 
langskomen met ideeën over ac-
tiviteiten voor jongeren. Bewo-
ners kunnen ook terecht met 
klachten over hangjongeren of 
als zij willen weten hoe om te 
gaan met jongeren op straat. El-
ke dinsdagavond om 18.00 uur in 
buurthuis De Veste.

Spreekuur
Jongerenwerk

De Spil - Vanaf februari wordt 
gestart met nieuwe bloemschik-
cursussen in buurtcentrum De 
Spil. Een cursus bestaat uit 5 les-
sen, welke tweewekelijks plaats-
vinden. Bij inschrijving beta-
len cursisten de cursus á 20 eu-
ro, dat is exclusief bloemenkos-
ten (8 euro per keer). Iedere les 
wordt een origineel bloemstuk 
gemaakt met de bloemen van 
het seizoen. Meer weten? Bel 
0255-510186.

Nieuwe 
bloemschik-
cursussen

De Brulboei - In buurthuis De 
Brulboei kunt u op donderdag-
avond 28 januari weer genieten 
van de altijd gezellige filmavond 
IJmuiden wat vertel je me nou. 
Deze avond ziet u een film over 
de KPM, de Koninklijke Pakket 
Maatschappij, een maatschappij 
die voor de oorlog vooral in de 
Indische Archipel voer. U hoort 
oud-opvarenden over deze tijd 
en ziet oude zwart-wit beelden. 
Ook beelden van de inval door 
Japan en het verblijf van de vrou-
wen en kinderen in de interne-
ringskampen. Na de pauze gaat 
de film over de diverse vormen 
van IJslandse Visserij met prach-
tige stormachtige beelden. Kaar-
ten à 2 euro zijn vanaf 18 janua-
ri verkrijgbaar aan de balie van 
het buurhuis en die donderdag-
avond ook aan de zaal. De eer-
ste film start om 20.00 uur (zaal 
open 19.30 uur). Meer weten? 
Bel 0255-510652.

IJmuiden 
wat vertel 
je me nou

Docent(e) gezocht
De Brulboei - Enige tijd gele-
den is er een groepje kinderen 
spontaan gestart met het oefe-
nen van musical, zang en dans. 
Elke maandagmiddag van 15.30 
tot 16.30 uur zijn ze bij elkaar. 
Het buurthuis is nu op zoek naar 
iemand die meer weet van zang, 

dans en musicals en de kinde-
ren wil begeleiden. Vindt u het 
leuk om met deze enthousiaste 
kinderen elke week een uurtje te 
oefenen? Neem dan contact op 
met Daniëlla van Delft, telefoon 
0255-510652.

Kienen in De Spil
De Spil - Woensdagavond 27 ja-
nuari is een kienavond gepland 
in Buurtcentrum de Spil. Voor 
slechts 5 euro zijn kienboekjes te 

koop voor de hele avond. De zaal 
wordt geopend om 19.30 uur, 
kom op tijd; want vol is vol! Meer 
weten? Bel 0255-510186.

De Veste - In buurthuis de Ves-
te kunt u op dinsdag tot en met 
vrijdagochtend tussen 9.00 en 
12.00 uur vrijbiljarten in café het 
Polderhuis.

Vrijbiljarten
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Zelfde effect als ‘Alles is Liefde’
Van Kooten en Heitzer 
stralen in ‘All Shook Up’
Velsen - Joop van den Ende 
laat het publiek van de Stads-
schouwburg Velsen van dinsdag 
2 tot en met zaterdag 6 februari, 
aanvang 20.15 uur en op zondag 
7 februari, om 14.00 uur, smullen 
van de romantische hitmusical 
van dit moment: ‘All Shook Up – 
Love Me Tender’. 
Een stoer en humoristisch ver-
haal over de mooie Natalie (Bri-
gitte Heitzer) die verliefd wordt 
op macho Chad (René van Koot-
en). Een voorstelling vol verras-
sende onverwachte liefdes, on-
dersteund door de 25 grootste 
hits van Elvis Presley, waaronder 
klassiekers als ‘Jailhouse Rock’, 
‘A Little Less Conversation’ en 
‘Can’t Help Falling in Love’. Een 
musical die je ontroert, laat la-
chen en waardoor je opnieuw 
verliefd wordt!

De grootste sterren, de mooiste 
decors, de spectaculairste dan-
sers en nummers waar je niet stil 
bij kan blijven zitten en die je nog 
dagen lang meefluit. Jaarlijks be-
zorgt Joop van den Ende miljoe-
nen bezoekers over de hele we-
reld een onvergetelijke avond uit 
met zijn betoverende musicals.
De grootste reismusical van dit 
moment: ‘All Shook Up – Love 
Me Tender’ vormt hierop geen 
uitzondering. Sinds de première 
in Breda zijn tienduizenden Ne-
derlanders al smoorverliefd ge-
worden op deze romantische 
jukeboxmusical. Het Algemeen 

Dagblad concludeerde in zijn 
recensie niet voor niets: “in het 
theater hetzelfde effect als ‘Alles 
is Liefde’ in de bioscoop.”
Sinds het winnen van ‘Op zoek 
naar Evita’ is een grote droom 
voor Brigitte Heitzer uitgeko-
men. Met het vertolken van haar 
tweede hoofdrol in een grote 
musical bewijst zij dat zij moei-
teloos in het rijtje van musical-
sterren als Pia Douwes en Simo-
ne Kleinsma past. Lovende krie-
ken vielen haar, haar medespe-
ler René van Kooten (‘Les Misé-
rables’) en de productie dan ook 
ten deel na de première van ‘All 
Shook Up – Love Me Tender’. Een 
kleine greep uit de kranten: ‘een 
sprankelende schuimtaart’, ‘kijk 
zo hoort het’, ‘een van de best 
geacteerde voorstellingen van 
dit seizoen’, ‘gaat dat zien!’
Naast Heitzer en Van Kooten 
zijn onder andere de van ‘High 
School Musical’- bekende Tom-
mie Christiaan, Gemma van Eck 
en Harry Slinger te zien. Met een 
groot ensemble bestaande uit 
topdansers en zangers zorgen 
zij voor een spetterende musica-
lavond vol romantiek en de gro-
te Elvis-hits.

De entreeprijs bedraagt 54,75 
euro, inclusief een pauzedrankje 
en de garderobe. Met CJP 3,- eu-
ro korting. Informatie en reserve-
ren kan via : www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoonnum-
mer 0255-515789.

Cabarettalent Maas 
naar Velsen met ‘Eén’
Velsen - Thijs Maas won op 
overtuigende wijze de jury – en 
publieksprijs van het Amster-
dams Kleinkunstfestival. Hij is 
dan ook een talent in de bes-
te kleinkunsttraditie: betoverend 
charmant, enorm muzikaal, tik-
keltje romantisch en wars van 
grove grappen. 
Op woensdag 3 februari, vanaf 
20.30 uur, staat hij in het Thalia 
Theater met zijn totaalprogram-
ma vol poëzie, muziek, acteer-
werk, stand-up, persoonlijkheid 
en engagement.
Niet alleen de professionele ju-
ry vond hem het beste, ook het 
publiek was enthousiast over 
Thijs Maas. De 29-jarige Am-
sterdammer mag zich dus met 
recht de grote winnaar van het 
Kleinkunstfestival 2007 noemen. 
Daarmee kan hij zich nu in het 
rijtje scharen van eerdere prijs-
winnaars als Acda & de Mun-
nik, Maarten van Roozendaal en 
Claudia de Breij.
Met ogenschijnlijk gemak pakt 
hij zijn publiek in met zijn ro-
mantische inborst, perfecte be-
heersing van piano en gitaar en 
melancholische zang. 
In de muzikale onemanshow 
‘Één’ viert Maas zijn eenzaam-

heid met de melancholie van een 
‘crooner’, een lonesome cowboy 
die zwelgt in zijn vrijheid. Hij is 
te optimistisch om zich druk te 
maken over de wereldproblema-
tiek, maar sommige dingen zijn 
nou eenmaal te waar om mooi 
te zijn.
De entreeprijs is 18,75 euro, in-
clusief pauzedrankje en gar-
derobe. Locatie: Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52, IJmuiden. In-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoonummer 0255-515789.

Concert met haar grootste hits
Jubileumconcert 
Margriet Eshuijs
Velsen - Twee jaar geleden liet 
de meervoudig Edison- winnares 
in een uitverkocht Thalia Thea-
ter horen waarom zij nog altijd 
tot de absolute top behoort. Voor 
het jubileumconcert dat Margriet 
Eshuijs op zondag 7 februari, om 
20.30 uur in het Thalia Thea-
ter speelt, neemt zij als bagage 
een stem uit duizenden mee én 
een koffer vol pareltjes aan lied-
jes. Van lage blues, rockende up 
tempo-nummers en vlammende 
pop tot ontroerende ballads en 
stemmige a capella. 

In het opwindende concert, 
waarmee zij viert dat zij alweer 
35 jaar in het vak zit, worden haar 
superhits afgewisseld met nieuw 
songmateriaal van de hand van 
Margriet’s muzikale soulmate 
Maarten Peters. Voor het grandi-
oze muziekfeest zijn nog slechts 
enkele kaarten beschikbaar.
Haar nummer ‘House for Sale’ 
was aanvankelijk weinig succes-
vol in Nederland. Het is aan het 
winnen van ’Oppurtunity Knocks’ 
in Engeland te danken dat het 
nummer alsnog een grote hit 
werd, en sindsdien is de naam 
Margriet Eshuijs niet meer weg 
te denken uit de ‘Top 2000’. 
In de afgelopen vijfendertig jaar 
schreef Eshuijs nog vele prachti-
ge hits als ‘Time’ en ‘Black Pearl’. 
Ook al podiumartieste heeft Mar-

griet Eshuijs een indrukwekken-
de carrière opgebouwd. Zij won 
onder meer een Edison voor ‘On 
The Move Again’, ‘Black Pearl’ en 
‘Right On Time’. En een Gouden 
Harp voor ‘Sometimes’. Margriet 
Eshuijs werd in 1999 benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oran-
je Nassau.
De entreeprijs bedraagt 22,75 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe.
Locatie: Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52, IJmuiden. Informa-
tie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
foonnummer 0255-515789.

Velsen-Noord - Personeel van 
een supermarkt aan de Wijker-
straatweg betrapte vorige week 
woensdagmorgen een 31-jari-
ge vrouw uit Velsen-Noord op de 
diefstal van diverse artikelen uit 
de winkel. De vrouw is aange-
houden en overgedragen aan de 
politie. De agenten hebben haar 
meegenomen naar het bureau. 
Daar bekende ze de diefstal. Te-
gen de vrouw is proces-verbaal 
opgemaakt.

Winkeldievegge

IJmuiden - Zondag omstreeks 
04.30 uur ontstond op de Kenne-
merlaan ruzie tussen een groep 
van ongeveer 20 jongens. Ver-
schillende jongens gingen daar-
bij met elkaar op de vuist. Een 
van de jongens, een 23-jarige 
IJmuidenaar, bleef de confronta-
tie met anderen zoeken. Hij kon 
korte tijd later worden aange-
houden.

Ruzie

IJmuiden -  Politiemensen heb-
ben vorige week maandagmid-
dag in een woning in de Mar-
conistraat een hennepplantage 
aangetroffen. Op de eerste eta-
ge werd in één kamer een kwe-
kerij met ruim 40 planten aange-
troffen. In twee andere kamers 
waren twee kwekerijtjes inge-
richt die net waren gerooid. De 
opbrengst daarvan lag in een 
aparte ruimte. Daar lag onge-
veer 5 kilo aan planten te dro-
gen. Verder bleek er te zijn ge-
sjoemeld met de stroomvoorzie-
ning. De bewoner verscheen in 
de loop van de middag en is di-
rect aangehouden. De kwekerij-
en zijn ontmanteld en alles is in 
beslag genomen. Tegen de be-
woner wordt proces-verbaal op-
gemaakt. Verder wordt er door 
de politie een ontnemingproce-
dure opgestart om de behaal-
de winsten af te nemen en kan 
hij een forse naheffing tegemoet 
zien van het energiebedrijf.

Hennepkweker

Regio - Zondag omstreeks 02.30 
uur meldden getuigen dat er een 
ruzie was ontstaan in een wo-
ning aan de Havikstraat in Haar-
lem-Noord waarbij mensen ge-
wond waren geraakt. De poli-
tie trof in een woning twee ge-
wonden aan. Direct werd eer-
ste hulp verleend. De slacht-
offers, twee mannen van 55 en 
18 jaar, zijn voor verder behan-
deling naar een ziekenhuis ver-
voerd. Zij liepen verwondingen 
aan hun hoofd op en werden na 
behandeling in het ziekenhuis 
ontslagen. Als verdachten zijn 
twee mannen uit Beverwijk aan-
gehouden. De eerste kon kort na 
de ruzie in zijn auto worden aan-
gehouden op aanwijzing van ge-
tuigen. De ander werd korte tijd 
later nabij zijn woning aange-
houden. Beiden zijn voor nader 
onderzoek ingesloten. De oor-
zaak van de ruzie is nog onbe-
kend. 

Steekpartij
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Verlies 6-10 kg per maand 
met Prodimed!

Winnaar KASSA’S dieettest 2010!

Infodagen
Tijdens onze infodagen wordt het principe van dit proteïne-
rijke dieet uitgelegd en kunt u de diverse smaken proeven.

Bovendien wordt er een persoonlijke bodyanalyse gemaakt, 
waarbij naast het gewicht ook je BMI, de spiermassa,

en je vetpercentage wordt gemeten.

Mis deze kans niet en schrijf je vliegensvlug in. 
Plaatsen zijn beperkt. Prijs p.p. slechts € 10,-

Meld je snel aan, want vol is vol!
9 februari 12.30 - 15.00 uur
25 februari 18.30 - 21.00 uur

• Intensieve begeleiding
• Verlies van 6 tot 10 kg per maand

• Geen verlies van spiermassa
• Geen jojo effect

• Medisch onderbouwd
• Geen hongergevoel
• Geen slappe huid

• Geen vermoeid gevoel

School’s cool Velsen 
zoekt vrijwilligers
Velsen - Het project School’s 
cool is in Velsen succesvol van 
start gegaan. Dit schooljaar is 
de eerste lichting vrijwilligers als 
mentor gekoppeld aan brugklas-
sers, die hun steun goed kunnen 
gebruiken. School’s cool is nu 
op zoek naar mentoren voor het 
nieuwe jaar.
Het preventieproject School’s 
Cool biedt mentorbegeleiding 
aan kinderen, die door persoon-
lijke omstandigheden extra risi-
co lopen op schooluitval. Denk 
bijvoorbeeld aan leerlingen uit 
gezinnen die onvoldoende zijn 
geïntegreerd in de Velsense sa-
menleving, die de Nederlandse 
taal onvoldoende beheersen of 
waarvan één van de ouders ont-
breekt. 
Met steun van de mentor leert de 
leerling het hoofd koel te houden 
onder de veranderde omstandig-
heden. Hij of zij leert zijn tijd in te 
delen, bij te blijven met alle vak-
ken en op tijd vragen te stellen. 
De begeleiding start aan het ein-
de van groep 8 en loopt in de re-
gel af als de leerling in de twee-
de klas van het voortgezet on-
derwijs zit en zijn draai gevon-
den heeft.
Na een gedegen training zijn de 
mentoren in het afgelopen voor-
jaar gekoppeld aan basisschool-
leerlingen, die op het punt ston-
den de overstap te maken naar 
het middelbaar onderwijs. De 
begeleiding wierp direct vruch-
ten af, in twee gevallen stroomde 

de leerling dankzij de hulp van 
de mentor zelfs door naar een 
hoger niveau.
De voorbereidingen voor de nieu-
we lichting zijn in volle gang. De 
basisscholen hebben al diverse 
leerlingen aangemeld en daar-
voor is School’s cool dringend 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
met affiniteit voor schoolgaande 
jeugd, die een mentorschap op 
zich willen nemen.
Als vrijwilliger gaat u in de regel 
eens per week op huisbezoek en 
ziet u erop toe dat het kind vol-
doende tijd aan zijn huiswerk 
besteedt.
U bespreekt de schoolkwes-
ties van uw pupil zowel met de 
ouder(s) als met de klassenle-
raar op school en vergezelt de 
ouders desgewenst naar ouder-
avonden. 
Onder de huidige groep mento-
ren bevinden zich enkele ambte-
naren van de gemeente Velsen, 
die voor dit vrijwilligerswerk één 
uur per week vrijaf krijgen. Dit 
is voor de gemeente een mooie 
vorm van lokaal en maatschap-
pelijk betrokken ondernemen, 
die School’s cool ook graag bij 
andere Velsense werkgevers wil 
introduceren.
Voor meer informatie over het 
project en het mentorschap, zo-
wel voor individuele vrijwilligers 
als bedrijven, zie www.schools-
coolvelsen.nl of bel 023-5392664 
(Study Consultancy Velser-
broek).

Velsen-Zuid - Politieagenten 
werden vorige week donderdag 
rond 16.15 uur geroepen bij een 
ruzie, die was ontstaan op de 
Andreaweg na een conflict over 
het verlenen van voorrang. Een 
27-jarige inwoner van Velsen-
Noord sprak een bestuurder van 
een andere auto daarover aan en 
werd direct door de twee inzit-
tenden uitgescholden. Het twee-
tal stapte uit en sloeg met een 
ijzeren buis een raam van de au-
to in. Het slachtoffer stapte uit 
en werd getrapt en in zijn ge-
zicht geslagen. Het tweetal ging 
er vandoor, maar het kenteken 
kon genoteerd worden. Politie-
agenten hielden later de twee 
verdachten aan. Het gaat om 
een 28-jarige man uit IJmuiden 
en een 21-jarige man uit Velsen-
Noord. De ijzeren buis, waarmee 
een van hen had geslagen, werd 
in hun auto aangetroffen en in 
beslag genomen. De politie on-
derzoekt de precieze toedracht 
en maakt proces-verbaal op.

Ruzie na
verkeers-
conflict

Strawberries kampioen
Driehuis - Vooraf was al stille-
tjes gehoopt op het kampioen-
schap, maar de klus moest af-
gelopen zaterdag nog wel ge-
klaard worden. In de voorgaan-
de wedstrijden hadden de mei-
den van Strawberries immers la-
ten zien het spelletje in de zaal 
goed te beheersen. Handig ge-
bruik van de balken en uitmun-
tend samenspel, maakten van 
het Strawberries team een goed 
geoliede machine. Toch bleef het 
afgelopen zaterdag tot het einde 

spannend in Sportplaza Groe-
nendaal in Heemstede. Het kam-
pioenschap hing namelijk af van 
de laatste wedstrijd in de poule. 
Als HBS zou winnen van Allian-
ce, zou Strawberries er letterlijk 
met de hoofdprijs vandoor gaan.
Voor deze ene keer waren de 
supporters van Strawberries voor 
het team van HBS. En de toejui-
chingen hadden het gewens-
te effect: HBS won van Alliance! 
Strawberries dus kampioen. Een 
mooi begin van het nieuwe jaar.

Familie Baev in
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Sommige 
musici komen al heel lang in ’t 
Mosterdzaadje en sommigen 
doen dat omdat ze gewoon geen 
betere plek kennen om te musi-
ceren. Zo komen op vrijdag 22 
januari om 20.15 uur de pianiste 
Sanja Danis en haar echtgenoot 
de violist Alexander Baev. Ze 
hebben een prachtig program-
ma samengesteld met werken 
van Beethoven, Brahms, Tsjai-
kovsky, Saint-Saëns en Wieni-
awsky. Op zondag 24 januari om 
15.00 uur brengt José van Wave-
ren  haar nieuwste chansonpro-

gramma Fragile ten gehore in ’t 
Mosterdzaadje. Het programma 
is gebaseerd op haar eerste ge-
lijknamige cd, die ze vorig jaar 
heeft opgenomen met pianiste 
Marina Popova en celliste Nao-
mi Rubinstein. Met hen vormt ze 
een vast trio dat haar ook nu be-
geleidt.  Zie ook www.josevan-
waveren.eu.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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IJmuiden - Ondanks alle ont-
wikkelingen die het damspel de 
laatste decennia doormaakt is 
het verheugend te zien dat som-
mige dammers terug grijpen 
naar het oude klassieke systeem.  
De partij die Stijn Tuijtel en Koos 
de Vries afwerkten liet een on-
vervalste klassieker zien. Het is 
met dit systeem buitengewoon 
lastig om winnend voordeel te 
verkrijgen en nog moeilijker is 
het om voordeel om te zetten in 
winst. Op verbluffende wijze en 
met een grote kennis van zaken 
slaagde Tuijtel erin, de zich heftig 
verzettende De Vries, een winst 
te realiseren. Piet Kok heeft zich 
de laatste weken teruggetrok-
ken om samen met zijn mentor, 
Leo Binkhorst, te schaven aan 
zijn techniek. Tegen Jan Maarten 
Koorn bleek dit niet tot een be-
ter resultaat te leiden. Het is ook 
niet eenvoudig, zo moest Kok er-
varen, om de hersenspinsels van 
Binkhorst op het bord te verta-
len. Koorn speelde gedegen en 
liet Kok kansloos. Binkhorst kan 
ook Jan Apeldoorn binnenkort 
zien verschijnen om mentaal wat 
bij te spijkeren. Joop Wind liet 
een zwaar teleurgestelde Apel-
doorn opnieuw in het stof bij-
ten. Cees van der Vlis maakte 
het Harrie van der Vossen wel al 
te eenvoudig. In een volle stand, 
de partij moest als het ware 
nog beginnen, blunderde hij en 
kon onmiddellijk opgeven. Rick 
Hartman kreeg de punten in de 
schoot geworpen nadat zijn te-
genstandster, Stella van Buuren, 
zomaar schijven weggaf. Hart-
man nam de cadeautjes gaarne 
aan en won moeiteloos. Jack van 
Buuren verschalkte Berrie Bot-
telier. Na een fraaie lokzet, waar 
Bottelier intuinde, won Van Buu-
ren een schijf en spoedig daar-
na de partij. Vince van der Wie-
le won van de snel opkomende 
Max Doornbosch. Met een gro-
te groep kinderen wordt Max on-
derwezen in de schoonheid van 
het damspel. Van der Wiele die al 
enkele jaren getraind wordt was 
nog net even te sterk voor Max. 
Jacqeline Schouten toonde aan 
dat zij nog altijd sterker speelt 
dan haar zus Nicole. Na een 
heftige strijd trok Jacqeline op-
nieuw aan het langste eind. Wil-
lem Winter won met een prach-
tige slagzet van een wat teleur-
stellende Conall Sleutel.

DCIJ-nieuws

Klipper zoekt judopakjes
IJmuiden - Sinds september  
zijn basisschool de Klipper en 
ABC Kops gestart met judoles-
sen voor de leerlingen van de 
Klipper. De drie kleutergroepen 
komen iedere vrijdagochtend en 
de andere groepen bij toerbeurt. 
Aanleiding was het JOS-project 
(Judo Op School) in april van 
het vorige jaar. De hele school 
kreeg twee maal een judoles 
bij Jos Kops en de leerkrach-
ten was daar enorm enthousiast 
over. Hun reacties waren: veel-
zijdig bewegen, samenwerken, 
discipline en gereguleerd stoei-
en; geweldig! Omdat de Klipper 
omhoog zat met gymzaalruim-
te konden er twee vliegen in een 
klap geslagen worden door de 
kinderen wekelijks naar de dojo 
om de hoek te brengen. 
Daar de kinderen echter in gym-
kleding meedoen is het nog niet 

compleet. Een judopak is een 
versterkt pak waaraan flink ge-
trokken kan worden, zonder dat 
het scheurt. Jos Kops merkt dat 
door het gemis aan een judopak 
de kinderen elkaar minder goed 
van de grond op kunnen hou-
den om de ander te beschermen 
bij een worp. Het zou nog beter 
werken met echte judopakjes.
Veel mensen hebben een kind 
op judoles gehad en hebben nog 
een pak thuis liggen. Het gaat om 
judopakken van 1.10–1.50 m. De 
Klipper en ABC Kops willen de-
ze mensen vragen hun gebruikte 
pakjes te doneren dan wel tegen 
een maximale vergoeding van 5 
euro af te staan voor dit school-
judo. Hiervoor hartelijk dank!
De pakjes kunnen ingeleverd 
worden bij ABC Kops. Iedere 
dag na 16.00 uur in de Betelgeu-
zestraat 4 (bij de Lidl). 

Visje halen bij Koridon
IJmuiden aan Zee – Als het 
weer het toelaat, staat Vishan-
del Koridon in het weekeinde 
met een kraam aan de IJmuider 
Slag. Mensen kunnen hier van 
11.00 tot 18.00 uur terecht voor 
een overheerlijke haring, kibbe-
ling of lekkerbek. 
Ook snacks zijn verkrijgbaar, zo-
als patat, een broodje kroket 
of een lekker broodje krabsa-
lade. Vanaf 1 mei zal de kraam 
dagelijks geopend zijn, behal-
ve op maandag. Tot 1 mei staat 
de kraam van Vishandel Koridon 
op vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur 
aan de Rondweg 10a, dit is een 
zijstraat van de oude Strandweg. 

De komende en de gaande man 
kan dan hier de lekkere trek stil-
len, net zoals de werknemers van 
de diverse omliggende bedrijven. 
Bestellingen vanaf 20 euro wor-
den desgewenst gratis bezorgd. 
Maar afhalen kan natuurlijk ook 
altijd. 
Dus voor een visje of een snack 
van Vishandel Koridon kan men 
in het weekeinde terecht aan de 
IJmuider Slag, tot 1 mei op vrij-
dag aan de Rondweg en van-
af 1 mei elke dag aan de IJmui-
der Slag, behalve maandag. De 
kraam is telefonisch bereik-
baar via 06 15865714 of via 06 
22132001.

Expositie schilderijen
in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Van 16 janua-
ri tot 27 februari zijn er in ‘t Bre-
derode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 schilderij-
en te bezichtigen van mevrouw 
A. van Bodegraven.
Onder leiding van haar docent 
Hans Booy (Kunstcentrum IJmui-
den) zette zij 20 jaar geleden 
haar eerste streken op het doek. 
Een lang gekoesterde wens ging 
daarmee in vervulling. Tot op he-
den beoefent zij deze hobby nog 

steeds met veel plezier. Mevrouw 
van Bodegraven werkt hoofdza-
kelijk met olieverf.
Haar onderwerpen zijn onder 
meer de zee, duinen en land-
schappen, zowel in binnen- als 
buitenland. Eerder exposeerde 
zij op verschillende lokaties in 
Velsen (Stadhuid Velsen en Vel-
serhooft) en Haarlem.
Bezichtigingstijd: maandag- en 
dinsdagmiddag 13.30 tot 15.30 
uur.

Alle paren danscentrum 
Ter Horst in de prijzen
IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
avond organiseerde danscen-
trum ter Horst alweer voor de 
negende keer de Vissen Koppen 
Cup. Een Krivada wedstrijd voor 
paren. Deze wedstrijd werd goed 
bezocht en was bijzonder gezel-
lig. Het is dus gebleken dat (wed-
strijd) dansen echt een avondje 
uit kan zijn. Naast de paren van 
danscentrum ter Horst deden er 
paren mee van andere dansscho-
len uit met name Noord-Holland. 
Het werd een zeer succesvolle 
avond voor het danscentrum. Al 
haar paren gingen met een be-
ker naar huis. De jury, Charissa 
van Dipte die nog met Hans Klok 
in dancing with the Stars heeft 
gedanst, oordeelde als volgt 
over de dansparen van danscen-
trum ter Horst. Bij de eerste jaars 
leerlingen werd Marcel van den 
Oever met Sanne Weeren vijf-
de. Bij de tweede jaars leerlin-
gen werden Ruud met Alice de 
Vries en Jan Meijer met Mandy 
van der Ham respectievelijk der-
de en eerste. Bij de derde jaars 
leerlingen werd Arie Serne met 
Hennie Serne vierde, Michael 

de Boer met Iris Jongejan twee-
de en Rob Krom met Yvette Vel-
linga eerste.  Ton Tieman met Si-
mone Klooster werd tweede bij 
de vierde jaars leerlingen en bij 
de open klasse werd Pascal de 
Vries met Netanja Hillege eer-
ste. Er werd ook gestreden om 
het Super Kampioenschap. Dit 
is echt een gezelligheids gedeel-
te van de wedstrijd. De danspa-
ren van alle dansscholen wor-
den gesplitst en gekoppeld aan 
iemand van een andere dans-
school. In een afvalrace, waarbij 
het publiek mag proberen de ju-
ry te beïnvloeden, of zelfs om te 
kopen, wordt bepaald wie de Su-
per kampioen wordt. Het anders 
zo rustige publiek liet zich nogal 
luid en duidelijk uit wie naar hun 
mening door moest naar de vol-
gende ronde. Wat het jurylid al-
lemaal is aangeboden wilt u vast 
niet weten. 
Na heel veel gelach en pret werd 
uiteindelijk het paar Danny Broe-
re (dansschool La Passe) met 
Mandy van der Ham (danscen-
trum Ter Horst) de Super Kam-
pioen. 

FC Velsenoord viert 
90-jarig bestaan
Velsen-Noord - In april van dit 
jaar bestaat voetbalvereniging 
FC Velsenoord 90 jaar. De oud-
ste vereniging van de fusieclub, 
Kinheim, werd in april 1920 op-
gericht. Uit een fusie met IEV 
(In eendracht Vooruit) ontstond 
in 1969 vv KIC (Kinheim I.E.V. 
Combinatie). Hierna volgde in 
1990 de fusie tussen VVB (Voet-
bal Vereniging Breesaap) en KIC 
waaruit de huidige vereniging FC 
Velsenoord is ontstaan. Ter ere 
van het 90-jarige jubileum wor-
den er gedurende de week van 
3 tot en met 10 april tal van acti-
viteiten georganiseerd, waaron-
der een jeugdtoernooi, een his-
torische avond met een bekende 
spreker,en een open dag. Uiter-
aard wordt de week afgesloten 
met een grote feestavond voor 
leden, vrijwilligers en genodig-
den. Daarnaast is er een gewel-
dige jubileumloterij, met meer 

dan 15 prachtige prijzen, waar-
onder een scooter, een vakan-
tiecheque ter waarde van 1200 
euro, een flatscreen tv, compu-
ter, laptop en ga zo maar door. 
De loten voor deze loterij worden 
door de leden van FC Velsenoord 
aan de man gebracht en kosten 
5 euro per stuk. Er worden to-
taal 2200 loten verkocht wat een 
kans geeft van bijna 1 op 100! 
Via info@fcvelsenoord.nl kan 
men loten bestellen. Bij een be-
stelling van vijf of meer worden 
de loten thuis gebracht. De trek-
king zal worden gedaan door 
notaris maatschap Batenburg 
op 10 april voorafgaand aan de 
feestavond. Alle prijswinnaars 
worden gebeld. De vijf winnaars 
van de hoofdprijzen worden uit-
genodigd om op de feestavond 
hun prijs in ontvangst te komen 
nemen. Zie ook www.fcvelsen-
oord.nl. 
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DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - Zaterdag 16 janu-
ari is er door een aantal jeugd-
teams gespeeld. Als eerste de 
F1, die wonnen met 2-0 van KVA 
F1. Ze worden steeds beter, spe-
len goed over en hebben kan-
sen. Deze keer werden de kan-
sen afgemaakt door Stan en No-
ah, maar iedereen speelde sterk. 
Volgens de coach was iedereen 
ook geconcentreerd aan het ver-
dedigen. 
De D1 had het erg moeilijk tegen 
koploper BEP D3, gezien de 1-10 
uitslag. DKV speelde niet slecht, 
maar BEP was gewoon beter en 
sneller. Emma Timperley speel-
de een erg goede wedstrijd en 
scoorde haar eerste en het eni-
ge doelpunt. 
De C1 heeft met 4-3 verloren 
van Rohda C2. De eerste helft 
was DKV niet bij de les, maar 
na rust kwamen ze sterk terug. 

Na doelpunten van Matthé, De-
nise en Bjarne stond het 4-3. In 
de laatste seconde scoorde Bas 
een mooie doorloopbal, maar 
dit doelpunt werd helaas afge-
keurd. 
De A2 heeft helaas verloren van 
Haarlem A3. DKV A2 kampt met 
veel blessureleed, vandaar dat er 
weer invallers van de B1 meede-
den. Niet dat dit de reden was 
voor het verlies; het liep niet bij 
DKV en bij Haarlem liep het juist 
wel. De uitslag was 10-4. 
De A1 speelde tegen DKV/Vic-
toria. DKV speelde eigenlijk best 
een goede wedstrijd, maar heeft 
gedurende de wedstrijd veel 
doorloopballen gemist en, vol-
gens de coach, 17 minuten niet 
gescoord. In de laatste paar mi-
nuten van de wedstrijd, bij een 
achterstand van 9-10, miste DKV 
opgelegde kansen. 

Corus Schaaktoernooi
Regio - Het internationale over-
bekende Corus Schaaktoernooi 
in Wijk aan Zee zijn afgelopen 
weekend weer van start gegaan 
met de weekendvierkampen. Van 
SC Santpoort uit Velserbroek de-
den maar liefst twaalf leden mee, 
waarvan er maar liefst acht eer-
ste werden in hun poule, te we-
ter: 2F Peter de Roode; 4F Wim 
Laurens Gravemaker; 5N Daan 
Haver; 5Q Bas Haver; 6C Rob de 
Roode; 6S Brain Mollenkamp; 8L 
Leo Kruisselbrink en 9J Robin 
Anne Gravemaker.
Derde in hun poule waren: 8I Ton 
Haver en 8M Aad Zandvliet. Op 

de vierde plaats eindigden 3A 
Hans Kors en 8K Sjoerd Haver.
Op 9, 10 en 11 april wordt voor 
de derde maal het het Ichthus 
Open Chess Toernament ge-
speeld in Driehuis, aanmelden 
is al mogelijk via SC Santpoort, 
www.schaakclubsantpoort.nl.
Er wordt in twee groepen ge-
speeld een A en een B groep tot 
1950 in een ander zaal zal er ook 
nog een jeugdtoernooi plaats 
vinden. De wedstrijdleiding is in 
handen van Hans Kors en Rob de 
Roode. De arbiters zijn de over-
bekende Joost en Joost, of te wel 
de heren Out en Jansen.

Velsen - Maandag 25 januari 
is in Theater Bibliotheek Velsen 
een informatieavond over epi-
lepsie van 20.00 tot circa 22.00 
uur. Wereldwijd zijn er ongeveer 
50 miljoen mensen met epilep-
sie. Voor Nederland betekent dit 
dat van elke 150 Nederlanders 
er één epilepsie heeft. Epilepsie 
is na de hersenbloeding en het 
herseninfarct de meest voorko-
mende neurologische aandoe-
ning van de hersenen. Bij kinde-
ren is het zelfs de meest voorko-
mende neurologische aandoe-
ning. Epilepsie is waarschijnlijk 
zo oud als de mensheid zelf. Toch 
weten veel mensen maar weinig 
van deze aandoening en doen 
soms misverstanden de ronde.
Daarom organiseert de Biblio-
theek Velsen en Remedica me-
dische educatie hierover een 
gratis informatiebijeenkomst in 
IJmuiden.

Epilepsie 

Regio - Muzikanten of bands 
die mee willen doen aan de 
IJmond Popprijs kunnen zich 
nog tot 1 februari inschrijven 
via www.ijmondpop.nl. Deelne-
mers moeten afkomstig zijn uit 
de IJmond (Velsen tot Castricum, 
zonder Haarlem) en beschikken 
over eigen werk. Jonge, aanstor-
mende bands of muzikanten krij-
gen voorrang bij de selectie. Er 
zijn drie voorrondes: 20 maart in 
de Nozem en de Non, Heems-
kerk; 27 maart in Cultureel Ca-
fé Camille in Beverwijk en 3 april 
in het Witte Theater in IJmui-
den. De IJmond Popprijs is een 
initiatief van Beeckestijn Pop en 
Young Art Festival. Er zijn mooie 
prijzen te winnen, waaronder op-
tredens bij onder meer Beeckes-
tijn Pop. 

IJmond
Popprijs

Regio - Zaterdag 23 januari is 
in het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Beverwijk een lotgenotenbijeen-
komst voor mensen die rouwen 
om een overleden dierbare. Dit 
wordt georganiseerd door het 
Rouwplatform, waarin kerken, 
particulieren en het Rode Kruis 
Ziekenhuis samenwerken. Spre-
ker is pastor Marinus van den 
Berg, zeer bekend van diverse 
boeken over rouw. Van den Berg 
vertelt boeiend, inspirerend en 
troostend. Er zijn tips, troosttek-
sten en een muzikaal intermezzo. 
Tijdens de lunch zijn er verschil-
lende instanties met een infor-
matiestand. In de middag kan in 
kleine groepjes met lotgenoten 
ervaringen worden uitgewisseld. 
De dag is van 10.00 tot 16.00 uur 
in het Rode Kruis Ziekenhuis. 
Kosten 5 euro, inclusief lunch. 
Aanmelden via 0251-265650 bij 
geestelijk verzorger Henk Slaak-
weg (tusen 8.00 en 13.00 uur)of 
via www.rkz.nl.

Lotgenotendag 
rouwenden

Paay en Waylon 
schitteren bij Geels
Regio - Waylon, Lisa, Thomas Berghe en Patricia Paay zijn de grote 
winnaars van de Geels Nieuwjaarsparty in Bobs Party Palace. Zij gin-
gen maandagavond naar huis met één van de Nederlandse Popula-
riteits Awards, die deze keer werden uitgereikt door Antje Montei-
ro en Nick Nielsen. Gerard Joling ontving een award omdat hij 25 
jaar in het vak zit. Andere artiesten die in de prijzen vielen waren Jim 
Bakkum, Danny Froger, Quincy, Gebroeders Ko en rapper Gio. (fo-
to: Reinder Weidijk)

SP Velsen presenteert 
verkiezingsprogramma
Velsen - Maandag 11 janua-
ri hield de de SP-afdeling Vel-
sen haar traditionele nieuwjaars-
receptie in het wijkgebouw De 
Delta in IJmuiden. Onder het toe-
ziend oog van de belangstellen-
den, waaronder ook een tweetal 
PvdA kandidaten, overhandig-
de waarnemend voorzitter Luuk 
Lindeboom het nieuwe verkie-
zingsprogramma aan lijsttrek-
ster Mireille Koedijker.  Als een 
opdracht van de afdeling aan de 
toekomstige SP-fractie. 
De SP-afdeling kijkt met enige 
tevredenheid terug op haar eer-
ste termijn in de Velsense ge-
meenteraad. De fractie heeft 
het SP-standpunt duidelijk ver-
woord. Maar om werkelijk in-
vloed te krijgen op het gemeen-
telijk beleid is bestuursverant-
woordelijkheid nodig, en dat is 
waarvoor de SP volgens Koedij-
ker nu rijp is. 
En als het aan de SP ligt komt er, 
ook met de financiële tegenwind, 
meer aandacht voor armoedebe-
strijding, zorg, burgerparticipatie 
en milieu. Door een combinatie 
van maatregelen kan het belang 

en de noodzaak van de voedsel-
bank worden teruggedrongen, 
zo meent de partij. Ook de ver-
schraling in de thuiszorg kan en 
moet worden gekeerd, zeker zo-
lang de budgetten aan andere 
zaken worden besteed. De par-
tij wil dat de burgers, waaronder 
ook de wijkplatforms, meer seri-
eus genomen worden en in een 
vroeg stadium betrokken wor-
den bij plannen die hen raakt. De 
SP bepleit tenslotte een inhaal-
programma voor het isoleren van 
huurwoningen om het milieu te 
sparen en de woonlasten te be-
perken. Als antwoord op de be-
zuiniging vanuit Den Haag wil de 
SP dat de mensen met de laagste 
inkomens worden ontzien. Eerst 
zal gesneden moeten worden in 
de vergoedingen van de raads-
leden zelf en het college. Tal van 
projecten zoals de strandweg en 
de dienstverlening kunnen naar 
het oordeel van de SP sober-
der en goedkoper worden uit-
gevoerd. De SP zal tenslotte niet 
rusten voordat het Rode Kruis-
ziekenhuis definitief in Beverwijk 
– en dicht bij Velsen blijft.

IJmuiden - Zaterdag tussen 
22.30 en 23.00 uur kreeg een 16-
jarige IJmuidenaar op de Lange 
Nieuwstraat ruzie met twee an-
dere jongens. De jongen verde-
digde zich tegen het agressie-
ve duo en tijdens de worsteling 
die daarop ontstond gaf hij een 
van zijn belagers een duw. De 
andere jongen viel vervolgens 
door een winkelruit. Vervolgens 
zijn beide jongens weggevlucht. 
Het slachtoffer heeft zich later 

op het politiebureau gemeld en 
heeft aangifte gedaan. Zijn be-
lagers zijn twee jongens meet 
een mediterraans uiterlijk. Een 
droeg een zwarte jas met blau-
we spijkerbroek. Hij had een lit-
teken onder zijn oog. De ander 
droeg een blauwe bodywarmer 
met een blauwe spijkerbroek. 
Deze had een sikje. De politie 
zou graag in contact komen met 
getuigen. Zij worden verzocht te 
bellen met 0900-8844.

Jongen valt door ruit
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Velsen-Noord - Eind 2009 is 
het Felison Brass Ensemble op-
gericht. Een nieuw onderdeel 
van de vereniging gericht op de 
verdere ontwikkeling van ko-
perblazers en met de ambitie 
om op termijn uit te groeien tot 
een interessante kopermuziek-
groep voor alle geledingen, van 
jong tot oud. Het ensemble is ge-
start met zes jonge blazers, die 
al een plek in de brassband heb-
ben, maar zich zo verder kunnen 
ontwikkelen. Het ensemble staat 
open voor alle koperblazers, ook 
voor bespelers van instrumenten 
die niet standaard tot de brass-
bandbezetting behoren, zoals 
de trompet, de waldhoorn of de 
sousafoon. Er is veel repertoire 
voor koperensembles en uit al-
le tijden zal muziek geselecteerd 
worden. Tijdens de optredens in 
het voorjaar van 2010 kan men 
kennis maken met het Felison 
Brass Ensemble, maar bent u 
geïnteresseerd, kom dan langs 
tijdens de repetities op donder-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur aan Heirweg 2b in Velsen-
Noord. Voor meer informatie: 
www.felisonbrass.nl of A. Ruijg-
rok, 06-51604646.

Felison Brass 
Ensemble

IJmuiden - In het Hobbyhuis van 
A tot Z, gevestigd aan de Krom-
houtstraat 50a, kan men terecht 
voor een computercursus. Alle 
aspecten van de computer kanu 
men in eigen tempo beter leren 
kennen, zoals bijvoorbeeld Word, 
Excel, internet en natuurlijk ook 
fotobewerking. De cursusprijs is 
75 euro voor tien lessen. Meer 
informatie: de heer van de Ven, 
telefoon 06-138425555. Een an-
dere activiteit is figuurzagen, de-
ze wordt gehouden op maan-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur. 

Computercursus

Wandeltocht 
IJmuiden - Zondag 24 janu-
ari organiseert wandelvereni-
ging BCA haar eerste wandel-
tocht. Er wordt vertrokken van-
af de kantine van voetbalvereni-
ging SVIJ tussen 10.00 en 10.30 
uur. Men kan zich inschrijven via 
a.oudendyk@quicknet.nl. De af-
stand van de tocht is circa 10 
kilometer. De kosten 3,50 eu-
ro (inclusief koffie, en soep met 
brood), te voldoen bij aanmel-
ding.

IJmuiden - In One Way Wind 
uitgebreid aandacht voor de 
concertreeks A Symphonic Night 
uit 1996. Een tour die er mede 
kwam ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan van BZN. Naast 
een fiks aantal klassiekers ook 
de introductie van de toen nog 
9-jarige Jantje Smit. One Way 
Wind is naast de uitzending op 
zondag 17 januari tussen 16.00 
en 18.00 uur .

Seaport TV

GroenLinks Velsen start 
campagne in Rico’s
IJmuiden - Afgelopen zondag 
reikte GroenLinks afdeling Vel-
sen tijdens haar nieuwjaarsre-
ceptie in Rico’s het verkiezings-
programma als eerste uit aan 
Cobi Schoondergang-Horikx, 
kandidaat 11 op de lijst. In het 
bijzijn van vertegenwoordigers 
van WIJS (Werkgroep IJmuider 
Spoorlijn), de actiegroep Vel-
serbroek Oost en het voltallige 
EHBZ-team Velsen, maar ook 
van bestuurs- en raadsleden van 
andere politieke partijen werd 
geproost op de start van de ver-
kiezingscampagne 2010. 
Fractievoorzitter Wim Wester-
man, nummer twee op de lijst 
keek in zijn toespraak terug op 
de constructief-kritische rol van 
GroenLinks van de afgelopen 
vier jaar.
Lijsttrekker Marc Hillebrink keek 
vooruit en noemde de vele pun-
ten waarop de partij zich de ko-
mende jaren wil en moet rich-
ten, zoals dierenwelzijnsbeleid, 

de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) en HOV (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer).   
Kandidaat drie, Ernst Merhottein, 
liet weten veel zin te hebben om 
aan het werk te gaan. Hij woont 
in Driehuis –stom toevallig- in 
hetzelfde huis waarin het helaas 
veel te jong overleden raadslid 
John van Dijk van GroenLinks 
zijn jeugd doorbracht. Tot ieders 
verrassing was Ria Post, Johns’ 
moeder, op de receptie aanwe-
zig. 
GroenLinks Velsen staat voor 
Groen en Sociaal. Zij hebben zin 
in de toekomst en zullen de ko-
mende vier jaar werken aan een 
duurzaam Velsen, met de focus 
op groene werkgelegenheid. 
Daarbij schuwen zij ook deel-
name aan het college van Bur-
gemeester en wethouders niet. 
Daarom gaat GroenLinks de ver-
kiezingen in met de leuze: Groen 
Werkt! Zie ook www.velsen.
groenlinks.nl.

Jeugd Waterloo krijgt 
rots- en watertraining
Driehuis - Tijdens de winter-
stop krijgen de jeugdspelers van 
Voetbalvereniging Waterloo een 
speciale training. Deze training 
moet ervoor gaan zorgen dat de 
jeugdspelers fysiek en mentaal 
sterker worden, beter als team 
spelen en zo een verschil gaan 
maken bij tegenstanders van 
hetzelfde of beter niveau.
Alle E-Junioren (meisjes en jon-
gens) zijn hard aan het trainen 
om straks als het seizoen weer 
begint nog beter te spelen en 
meer samen te werken. Daar-
voor heeft de club twee gecer-
tificeerde rots- en watertrainers 
ingehuurd die tijdens de winter-
stop vier lessen geven in de nabij 
gelegen gymzaal. De kinderen 
worden samen met hun trainers 
en coaches getraind door mid-
del van oefeningen en spelletjes. 
Hoewel de ren- en doe-spel-
letjes door de kinderen vooral 
worden ervaren als leuk, leren ze 

tegelijkertijd diverse vaardighe-
den die ze tijdens het voetballen 
en buiten het veld kunnen inzet-
ten. Natuurlijk hoopt de club dat 
de kinderen straks goed preste-
ren. En omdat Waterloo ook so-
ciale vaardigheden erg belang-
rijk vindt (zoals bijvoorbeeld een 
hand na de wedstrijd) hoopt de 
club door deze training een bij-
drage te kunnen leveren aan de 
sociale en mentale ontwikkeling 
van de kinderen. De Rots en Wa-
tertraining wordt al jaren door 
diverse scholen in Haarlem in 
hun basispakket aangeboden en 
is dus nu ook beschikbaar voor 
verenigingen. De training wordt 
voor teams, trainers/coaches 
en voor individuele kinderen op 
maat gemaakt. Indien verenigin-
gen interesse hebben kunnen 
ze contact opnemen met Yoe-
ni Visser, telefoon 06-10034618 
of Nick van Deudekom, telefoon 
06-28532840.

Wieteke van Dort én 
tante Lien in Velserduin
IJmuiden - ,,Bent u echt Wie-
teke van Dort?’’ vraagt een be-
woonster van Velserduin aan de 
actrice/ zangeres. ,,Wat leuk dat 
ik u nu dan ontmoet. Dat wilde 
ik altijd zo graag.’’ Vorige week 
woensdag trad Wieteke van Dort 
op voor de bewoners van Velser-
duin in IJmuiden. Zij is bekend 
van televisieprogramma’s als de 
Stratenmaker op zeeshow, Oe-

bele en J.J. de Bom. Voor haar 
enthousiaste publiek zong ze 
veel bekende liedjes en op ver-
zoek ‘Op de sluizen van IJmui-
den’ met enige hulp van het pu-
bliek. Na de pauze kwam Wiete-
ke terug als tante Lien, met Indi-
sche liedjes en verhalen. Ze nam 
de tijd om te praten met de be-
woners van Velserduin en zelfs 
met ze op de foto te gaan. 

Presentatie over MS
IJmuiden - In de bibliotheek van 
Velsen zal Egbert Mulder op vrij-
dag 29 januari een presentatie 
geven over het onderwerp Mul-
tiple Sclerose. De heer Mulder is 
auteur van het recent versche-
nen boek: ‘De dagelijkse dingen, 
maar dan met MS’. De lezing is 
gratis, de aanvang is om 14.30 
uur. De presentatie geeft ant-
woord op de vraag: Wat is MS?  
Verder presenteert de heer Mul-
der het onderwerp ‘Het dagelijks 
leven als MS patiënt’. Tijdens de 

presentatie zal de heer Mulder 
diverse teksten uit eigen werk 
voordragen.
De heer Mulder lijdt zelf inmid-
dels 24 jaar aan deze progressie-
ve ziekte. Als reden voor de pre-
sentatie geeft Egbert Mulder aan 
dat hij behoefte heeft om misver-
standen weg te nemen en meer 
bekendheid te verschaffen over 
deze voor velen –op afstand- be-
kende ziekte. Zie ook www.bibli-
otheekvelsen.nl en www.egbert-
mulder.nl. 

Stormvogels in Papendal
IJmuiden - Na een goed ver-
lopen eerste seizoenshelft is de 
selectie van Stormvogels van 2 
tot en met 5 januari op trainings-
kamp naar Sporthotel Papen-
dal geweest. Op 1 januari werd 
er eerst nog een wedstrijd ge-
speeld tegen een team van oud 
selectiespelers. 
Zaterdagochtend bracht de tou-
ringcar de totale groep van spe-
lers, begeleiders, bestuursleden 
en sponsoren naar Papendal. 
Juist deze dag was de teamover-
dracht van het Nederlands Olym-
pisch Team. Alle bekende Neder-
landers werden op de foto gezet 
samen één of meerdere selectie-
spelers. Annette Gerritsen bleek 
de meest favoriete Nederlandse 
deelnemer van de Olympische 
Spelen bij de selectie van Storm-
vogels. Sponsor Henk Brandjes 
wilde dolgraag op de foto sa-
men met Erica Terpstra en moest 
hiervoor al zijn contacten aan-
wenden. 
Mooi om te vermelden is dat hij 
met Erica de afspraak heeft ge-
maakt om elkaar opnieuw de 
hand te schudden op 
Alpe d’Huez welke hij per fiets 
zal beklimmen voor het goede 
doel (KWF). Zondag werd onder 

aanvoering van trainers Van der 
Fits en Reinders Folmers (bei-
den hebben hun contact met 
één seizoen verlengd) een aan-
tal duurlopen ondergaan. ’s Mid-
dags was een onderling zaal-
voetbaltoernooi. Er was zelfs een 
team met onder andere voorzit-
ter en oud eerste elftal speler Ni-
co Stoker, Stormvogels coryfee-
en Paul van Leeuwen en Rob 
Verdikt, sponsor en oud Haarlem 
speler Henk Brandjes. De maan-
dag werd goed besteed met fit-
ness, een voetvolleytoernooi en 
‘s avonds darts. Gedurende de 
dagen werd goed zichtbaar dat 
het met de onderlinge saamho-
righeid onder de spelers en be-
geleiding goed zit. Er werd veel 
gelachen maar er was ook tijd 
voor een aantal serieuze ge-
sprekken.
Dinsdagmorgen ging het weer 
naar IJmuiden. Gedurende de 
terugreis werd al terecht gecon-
cludeerd dat het een geslaagd 
trainingskamp is geworden. Voor 
de aankomende maanden staan 
nog tien competitiewedstrijden 
op het programma maar ook de 
kwart finale voor de HC Cup (te-
gen Spaarnwoude) zal ingepland 
worden.
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Tussenstand Hofstede
biljarttoernooi
Velserbroek - Het biljarttoer-
nooi van BC de Hofstede is in-
middels twee zaterdagen on-
derweg en de strijd in de pou-
les blijft ongekend spannend. 
In poule A won het team van de 
Dukdalf zijn tweede wedstrijd 
met drie punten verschil van het 
Visserhuis.
Dukdalf is in de poule uitge-
speeld en staat nu op 169 pun-
ten. De strijd om de tweede en 
derde plaats lijkt te gaan tussen 
Hofstede A en het Visserhuis. Zij 
treffen elkaar komende zaterdag. 
Echter de verschillen zijn miniem 
dus de spanning in de poule is 
nog volop aanwezig.
Ook de strijd om de eerste plaats 

in de poule B blijft spannend. Het 
Terras is uitgespeeld en staat 
met 164 punten aan kop. Ech-
ter zowel Hofstede B als Huis ter 
Hagen zullen het daar zeker niet 
bij laten zitten. Zij treffen elkaar 
komende zaterdag en een goed 
resultaat kan alles nog behoor-
lijk op de kop zetten. 
Zaterdag 23 januari worden zo-
als gezegd de laatste poulewed-
strijden gespeeld. Gestart wordt 
om 09.00 uur door Huis ter Ha-
gen tegen Hofstede B en om 
13.00 uur speelt het Visserhuis 
tegen Hofstede A. Voor belang-
stellenden staat de deur van het 
wijksteunpunt de Hofstede op 
beide dagen open.

Winter op de boerderij. Ook 
als boer is het heerlijk om in 
de vorst en sneeuw je werk te 
doen. Natuurlijk geeft het wel 
wat ongemakken. Alle water-
bakken van de dieren die op 
het erf verblijven moeten ie-
dere dag ontdooid worden en 
vooral de ketting die de koeien-
mest afvoert loopt nog wel eens 
vast. Toch is het elke dag genie-
ten van het prachtige witte land-
schap in het recreatiegebied.
In deze tijd kun je ook mooi al-
lerlei vogels goed bekijken die 
zich bij de huizen en de boerde-
rij te goed doen aan de vetbol-
letjes en pinda’s. De koolmezen 
en roodborsten eten nog enigs-
zins beschaafd maar toen de 
bonte specht bij ons in de tuin 
het voer had ontdekt was de 
voorraad snel op. Nadeel voor 
de vogels is nu wel dat ze in 
de sneeuw (te) goed zichtbaar 
zijn. Al meerdere malen heb ik 
bij de boerderij een havik met 
een gevangen vogel in z’n po-
ten voorbij zien vliegen. Havi-
ken zijn echte onverschrokken 
aanvallers die prooien van de-
zelfde omvang als hen zelf kun-
nen doden.
In de maand januari laten we 
op de boerderij altijd de koei-
en scannen op drachtigheid. De 
veearts komt dan met een ap-
paraat waarmee via echosco-

pie het vruchtje op een beeld-
scherm te zien is. De veearts 
kan via de anus van de koe vlak 
boven de baarmoeder komen en 
zodoende het vruchtje goed in 
beeld brengen. Soms zie je het 
hartje kloppen of beweegt het 
nog maar enkele centimeters 
grote vruchtje. Deze keer bleken 
van de 16 gescande koeien er 
13 drachtig. Een koe was drach-
tig van een zogenoemde steen-
vrucht. Bij deze koe was het em-
bryo  in een vroeg stadium ge-
storven, maar heeft de koe niet 
geaborteerd. De vrucht is daar-
na ingedroogd en als een harde 
schijf in de baarmoeder aanwe-
zig gebleven. Via een hormoon 
injectie is de steenvrucht alsnog 
door de koe afgestoten zodat ze 
hopelijk binnen enkele maanden 
weer normaal drachtig zal wor-
den. In februari verwachten we 
weer een paar kalfjes en vanaf 
1 maart worden er weer zo’n 90 
lammeren geboren. 
Verder zijn de wintermaan-
den heel geschikt om eens een 
praatje met de boeren te maken 
en alles te vragen wat u graag 
over de boerderij wilt weten.
In ieder geval is iedereen van 
harte uitgenodigd om langs te 
komen.

De boeren Cor Hoek Spaans en 
Klaas De Jong.

ZorgvrijZorgvrijZorgvrij IJskoud priksleeën 
is warme ervaring
Santpoort-Noord - Op zondag 
10 januari met man- en zoon-
lief naar het priksleeën op de ijs-
baan in Santpoort kijken, werd 
voor Hedwig Wiegeraad, on-
danks de kou, een warme erva-
ring. Het priksleeën werd door 
de Harddraverij en de Oranje-
vereniging georganiseerd op de 
zelfgemaakte ijsbaan. 
Het was heel gezellig op en rond 
de ijsbaan. Er was veel aan-
moediging voor de heren. Frans 
Korstanje won met zijn zelf ge-
fabriceerde prikslee de orginali-
teitsprijs van Grillroom Ramsis. 
Na een glaasje glühwein 
besloot  Hedwig zich op te 
geven voor het priksleeën 
voor dames. ,,Ik kreeg van 
alle kanten adviezen en dat 
ik het gewicht vooral in mijn 
‘kont’ moest houden. Aan-
gezien ik die wel heb, was 
dat geen probleem’’, zegt 
Hedwig. Het ‘prikken’ viel 
haar niet mee, maar na vijf-
tig meter kwam ze met een 
‘wereldse tijd’ aan en bleek 
ze tot haar eigen verbazing 
zelfs eerste te zijn. Haar vie-
len vele prijzen ten deel: 
spek en bonen van slagerij 
Duijn en Primeurshop Bol, 
een priksleetrofee van Hans 

Voorting Sportprijzen, een kam-
pioenstegel van Kopie-Druk en 
een Gouden Wisselslee Trofee 
van Intertoys. Van Bram Bosch 
mocht zij bovendien ook nog 
schaatsen komen uitzoeken. De 
tweede prijs bij de dames, een 
thermohemd van Visser Twee-
wielers was voor Anita Davidson. 
Derde werd Anita Roozekrans. 
Winnaars bij de heren werden 
1. Jos Knevel, 2. Erik Goes en 3. 
Joop Verkruyssen. Al Het was 
voor Hedwig en veel Santpoor-
ters een zeer warme ervaring op 
een ijskoude dag. 

Brandweer oefent 
op en onder het ijs
Velserbroek - IJs in de sloten en 
meren betekent voor de brand-
weer een extra mogelijkheid om 
te oefenen om mensen onder het 
ijs vandaan te halen. Maandag 
was er een duikoefening van de 
brandweer aan de Westbroeker-
plas in Velserbroek. Het ijs was 
glad en zag er goed uit. Terwijl 
ze hun eerste stappen op het ijs 
zetten, hoorden ze het ijs al kra-
ken en knisperen. Het ijs was le-
vensgevaarlijk. Die vrijdag daar-
voor was er nog volop vorst met 
een harde ijzige wind, maar de 
maandag erop was het ijs alweer 
aan het dooien en je weet nooit 
wanneer je er nog op kan lopen.
,,Zodra er ijs ligt, gaan we een 
ijsduik maken voor de gewen-
ning’’, zoals Pascal Weidijk het 

noemt. ,,Onder water zie je niet 
veel, maar als het een tijdje vriest 
heb je nog wel eens de kans om 
meer dan een meter vooruit te 
kunnen kijken. Het blijft apart 
om onder een dikke laag ijs te 
duiken terwijl je weet dat er maar 
een opening is van een vierkante 
meter. Je moet goed weten waar 
je mee bezig bent, want duiken 
lijkt een mooie bezigheid, maar 
de situaties bij de brandweer zijn 
toch net iets anders dan op va-
kantie. Toch blijft het duiken bij 
de brandweer een mooie taak, 
je zult maar eens iemand eruit 
halen die te water is gereden. 
Daarvoor zitten we allemaal toch 
bij de brandweer om de helpen-
de hand te zijn van een ander?’’ 
(tekst/foto: Pascal Weidijk)

Driehuis - In het Pieter Ver-
meulen Museum is op een aan-
tal zondagen de vertelvoorstel-
ling ‘Winter bij familie Muis’ te 
zien. De voorstellingen zijn op 
24 januari, 7, 14 en 28 februari, 
steeds om 13.30 uur. De voor-
stelling sluit aan bij de tentoon-
stelling Miezemuisen. De fami-
lie van Kareltje de Muis geniet 
van de winter. Maar is er wel ge-
noeg te eten? De voorstelling is 
geschikt voor kinderen van 3 tot 
en met 6 jaar en duurt 35 minu-
ten. Aansluitend kan worden ge-
knutseld. Kosten, inclusief knut-
selen, zijn 2,50 voor kinderen en 
3 euro voor volwassenen. Aan-
melden kan via 0255-536726 of 
via e-mail: info@pietervermeu-
len-museum.nl.  

Winter bij
familie Muis

Aanrijding 
met letsel
Haarlem - Zaterdag om-
streeks 15.50 uur liep een 59-
jarige fietser uit Burgum been-
letsel op door een aanrijding 
met een bus van de Zuid Tan-
gent. De fietser stond te wach-
ten voor de kruising met de Ber-
nadottelaan. Daar reden uit bei-
de richtingen bussen bij de hal-
te vandaan. De fietser stak ach-
ter een van de bussen over zon-
der op de andere te letten. De 
chauffeur van deze bus maakte 
nog een noodstop doch kon een 
aanrijding niet voorkomen. De 
fietser is voor behandeling naar 
een ziekenhuis vervoerd. Dat ge-
beurde ook met een passagiere 
in de bus. Die liep onbekend let-
sel op en is ook naar een zieken-
huis vervoerd.

Haarlem - in de nacht van vrij-
dag op zaterdag omstreeks 01.05 
uur pleegde een groep jonge-
mannen op de Oude Groenmarkt 
een openlijke geweldpleging te-
gen twee Haarlemmers van 18 
en 20 jaar. Op aanwijzing van 
getuigen konden politieagenten 
korte tijd later twee verdachten 
aanhouden. Dat waren Haarlem-
mers van 24 jaar. Die zijn inge-
sloten. Er wordt door de politie 
een nader onderzoek ingesteld.

Openlijke
geweldpleging

Huiselijk 
geweld
Haarlem - Vorige week woens-
dagmorgen werd door diver-
se mensen gemeld dat er ge-
schreeuw kwam uit een woning 
aan de Generaal Spoorlaan. Het 
bleek dat een man zijn vrouw 
had mishandeld. De man is door 
agenten aangehouden en mee-
genomen naar het bureau. De 
vrouw heeft aangifte gedaan. 
Mogelijk dat ook de vrouw ge-
weld heeft gebruikt. De politie 
stelt een nader onderzoek in.
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Ook voor kunststof dakkapellen
Kumaro Kozijnen opent 
nieuwe showroom
IJmuiden - Op vrijdag 22, za-
terdag 23 en zondag 24 janua-
ri houdt Kumaro open huis aan 
de Maxwellstraat 1 in IJmuiden 
met Z-window kozijnen en Raku 
dakkapellen. In de splinternieu-
we showroom kan een uitsteken-
de indruk worden verkregen van 
het assortiment ramen, schuifpui-
en, deuren en dakkapellen. Van-
wege de opening van de nieuwe 
showroom biedt Kumaro, tot 28 
februari, gratis HR++ glas in de 
Z-window kozijnen alsmede een 
korting van 50 procent op acces-
soires, zoals rolluiken en screens, 
voor de Raku dakkapellen.
De Z-window kozijnen, deuren 
en schuifpuien zijn in vele uitvoe-
ringen en kleuren leverbaar, wor-
den op maat gemaakt en zijn bij-
zonder onderhoudsvriendelijk. De 
grondleggers van Kumaro, Marco 
van Wezel en Roel Makken, heb-
ben reeds vele jaren ervaring in 
de verkoop en montage van kozij-
nen. Bovendien is het bedrijf aan-
gesloten bij de Stichting Waar-
borgfonds Z-window. Dit bete-
kent dat de koper de zekerheid 
heeft dat de kozijnen te allen tij-

de worden geleverd en gemon-
teerd. Naast de Z-window kozij-
nen heeft Kumaro ook kunststof 
dakkapellen van het fabrikaat Ra-
ku in het programma, waarbij de 
klant de keuze heeft uit een vol-
ledig naadloze polyester dakka-
pel of de budgetvriendelijke, sa-
mengestelde kunststof uitvoering. 
Marco en Roel wijzen er op, dat 
elke Raku dakkapel uniek maat-
werk is. ,,Er zijn meer bedrijven 
die kunststof dakkapellen leve-
ren, maar niet uit één stuk en niet 
als maatwerk. De meeste gaan uit 
van een standaard maatvoering 
bij de dakhelling, zodat de dakka-
pel nooit helemaal goed aansluit 
op het dak, want geen dak is het-
zelfde.” 
Tenslotte wijzen beide heren nog 
op de Aluxe veranda’s waar-
van men dealer is en die al te-
gen een bedrag van 1795 euro 
leverbaar zijn. Tijdens de boven-
genoemde open huisdagen kan, 
onder het genot van een drank-
je en een hapje, het gehele leve-
ringsprogramma van Kumaro in 
de nieuwe showroom worden be-
wonderd.

Uitzendbureau Vitaflex
65 plussers opgelet!
IJmuiden – Onlangs startte 
een nieuw uitzendbureau: Vi-
taflex . Dit is speciaal voor men-
sen, die ouder zijn dan 65 jaar 
en nog graag actief zijn. Ramon 
en Michel Menger van het be-
drijf GMD Koeltransport kwa-
men op het idee. Zij hadden een 
aantal werknemers in dienst die 
de pensioengerechtigde leeftijd 
al gepasseerd waren, maar nog 
graag wilden werken. Ze werk-
ten tot ieders tevredenheid als 
koerier. Zij benaderden Jan Kos-
sen, die al eerder werkzaam was 
in de uitzendbranche. Samen 
bedachten zij het concept voor 
Vitaflex Uitzendbureau. ,,Deze 
werknemers zijn er altijd en op 
tijd, hebben een schat aan erva-
ring en ze zijn zeer flexibel’’, ver-
telt Kossen. ,,Een ander groot 
voordeel voor de werkgever is 
dat bepaalde sociale premies 
niet hoeven worden afgedragen 
waardoor hij een stuk goedkoper 
uit is. De werknemer zelf merkt 
hier niets van, het loon is con-

form de CAO.’’ Er zijn al andere 
bedrijven die interesse toonden 
in koeriers. Verder bemiddelt Vi-
taflex Uitzendbureau op dit mo-
ment in allerlei soorten werk-
zaamheden. ,,Maar de werkne-
mer heeft het hier voor het zeg-
gen. Veel werken of slechts een 
paar uurtjes per week, alles is 
mogelijk’’, aldus Jan Kossen. ,,En 
is iemand op zoek naar werk dat 
nog niet in ons bestand is, dan 
gaan we op zoek. 
Ramon, Michel en ikzelf zijn al 
ons hele leven woonachtig en 
werkzaam in de gemeente Vel-
sen, we hebben een aardig net-
werk opgebouwd.’’ Mensen, ou-
der dan 65 jaar, die graag nog 
willen werken, kunnen zich in la-
ten schrijven bij Vitaflex Uitzend-
bureau. Ook bedrijven, die op 
zoek zijn naar personeel, zijn er 
welkom. Vitaflex Uitzendbureau 
is te vinden aan de Amperestraat 
25b en telefonisch bereikbaar via 
0255-515631. Zie ook www.vita-
flex.nl

Open dag
bij Fysiosport
Santpoort-Noord - FysioSport 
IJmond zet zaterdag 23 januari 
van 11.00 tot 15.00 uur haar deu-
ren wagenwijd open. Voor iedere 
bezoeker is er een leuke verras-
sing en een aantrekkelijk star-
terspakket. 
Sinds 2001 is FysioSport IJmond 
onder leiding van fysiothera-
peut Martin van Duijn actief in 
het testen en trainen van ieder-
een die verantwoord fit wil wor-
den. Naast de reguliere klanten  
hebben in de loop der jaren ook 
(top)sporters hun weg naar het 
trainingscentrum in Santpoort-
Noord gevonden.
Training op maat met intensie-
ve begeleiding heeft al jaren re-
sultaat, getuige de zeer trouwe 
klantenkring. Eenmaal lid ge-
worden vertrekken weinig klan-
ten meer, gebonden door de po-
sitieve trainingsresultaten en ge-
zondheidswinst.

Sinds enkele jaren worden ook 
speciale programma’s aange-
boden voor klanten met specia-
le doelen of wensen, zoals artro-
seprogramma’s, diabetestraining 
en training bij hart- en longpro-
blemen. Dit ook in samenwer-
king met collega’s van Fysiothe-
rapeutisch Centrum Santpoort. 
Collega Jansma is zeer geïnte-
resseerd in de programma’s en 
maakt al ruim een jaar gebruik 
van de trainingsruimte van Fy-
sioSport IJmond met betrekking 
tot deze doelgroepprogram-
ma’s. Sinds dit jaar lijken verze-
keraars nu ook, via aanvullende 
pakketten, daarin te gaan inves-
teren. Voorbehouden aan gese-
lecteerde centra kunnen verze-
kerden via de aanvullende pak-
ketten beroep doen op financië-
le ondersteuning.
Iedereen is van harte welkom om 
informatie in te winnen over trai-
ning bij FysioSport IJmond. Voor 
de snelle beslissers is er via de 
open dag-aanbieding veel te 
winnen! 

Holleman Santpoort 
viert 80-jarig bestaan
Velsen - In 2010 is het 80 jaar 
geleden dat de heer M. Hol-
leman sr. een aannemingsbe-
drijf begon in Santpoort. Na 
het toetreden van de twee zo-
nen van Holleman is het be-
drijf omgedoopt tot Aanne-
mingsbedrijf Holleman & Zo-
nen.

 In 1985 vond de overname  van 
de aandelen plaats door Cees 
van der Horst die nu directeur-
grootaandeelhouder is. Holle-
man Santpoort, gevestigd aan de 
Hofgeesterweg met de markan-
te torenspits van het vroegere St. 
Joannes de Deo ziekenhuis op 
het terrein, is van vele markten 
thuis. Financieel directeur Hugo 
van der Zee vertelt dat het be-
drijf niet alleen restauratie werk-
zaamheden uitvoert, maar ook 
heel actief is op het gebied van 
woningbouw, kantoren, bedrijfs-
hallen, monumenten, villawijken 
enzovoort. Wat betreft restaura-
tie projecten in Velsen en om-

geving wijst hij bijvoorbeeld op 
De Engelmunduskerk, Muse-
um Beeckestijn en het oude Ha-
venkantoor in IJmuiden. Maar 
ook op het gebied van nieuw-
bouw zijn diverse grote projec-
ten gerealiseerd zoals de nieuw-
bouw van een deel van Velser-
broek, het kantoor van de Wo-
ningbouwvereniging in IJmuiden 
en de verbouw van het Droste-
pand in Haarlem.
Mieke Borst, die de leiding heeft 
over het bij Holleman behoren-
de Hoogergeest Projectontwik-
keling licht nog toe dat men Er-
kend Restauratie-aannemer is, 
waarvoor elke drie jaar een nieu-
we toetsing moet plaatsvinden. 
Tevens is Holleman Erkend Leer-
bedrijf voor schoolverlaters die, 
na een stage en bij gebleken ge-
schiktheid, doorgaans hun loop-
baan bij Holleman kunnen star-
ten. 
Niet onvermeld mag blijven dat 
men zich ook sterk richt op spon-
soring van plaatselijke, maar ook 

internationale, doelen. Zo heeft 
men SOS-kinderdorpen gehol-
pen met de realisering van een 
kinderdorp en een zwembad in 
het buitenland.  De officiële vie-
ring van het 80-jarig bestaan 
vindt vrijdag, 22 januari, plaats 
op Landgoed Duin & Kruidberg 
te Santpoort met een receptie en 
aansluitend een feestavond voor 
genodigden. (Joop Waijenberg)

Zussen maken ruzie
Santpoort-Noord - Maandag-
middag werd rond 16.00 uur ge-
meld dat twee vrouwen elkaar 
op de Hagelingerweg in de ha-
ren waren gevlogen en dat om-
standers probeerden de dames 
uit elkaar te halen. Toen agen-

ten ter plaatse kwamen waren 
de kemphanen al weg. Omdat de 
agenten wisten wie de vrouwen 
waren, zussen uit Santpoort-
Noord, zijn ze naar de woning 
van één van hen gegaan. Beide 
vrouwen zijn aangehouden.
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Tinka van Leeuwen schrijft autobiografie ‘Lupus, wolf in schaapskleren’

‘Ik beschrijf het niet mooier dan het is’
IJmuiden - Stralend zit ze 
voor me, met haar babydoch-
ter Henky op schoot. Mijn col-
lega, acquisiteur bij De Jut-
ter en De Hofgeest, Tinka van 
Leeuwen, IJmuidense van ge-
boorte, bijna 30 jaar. En nu al 
een leven vol pijn achter zich. 
Dat zij die pijn goed verbor-
gen kon houden, ontdekten 
haar ouders bij het lezen van 
haar autobiografie ‘Lupus, 
wolf in schaapskleren’. 

Net als alle IJmuidenaren is Tin-
ka recht voor zijn raap. En zo is 
ook haar boek. ,,Ik heb het niet 
mooier geschreven dan het is,’’ 
zegt ze zelf. Tinka noemt haar 
boek een logboek. Het gaat niet 
alleen over haar ziekte, maar 
over de strijd van alledag.  
Niet te geloven dat Tinka in 2008 
nog speelde met de gedachte 
een einde aan haar leven te ma-
ken. Om alles op een rijtje te zet-
ten, begon ze haar gedachten te 
verwoorden. Ook wilde ze haar 
woorden achterlaten voor haar 
ouders, voor als ze er niet meer 
was. ,,Al gauw werd het schrij-
ven een verslaving,’’ zegt Tinka. 
,,Als ik iets meemaakte wilde ik 
het meteen opschrijven, nog met 
de emoties die ik op dat moment 
voelde.’’
Tinka heeft door een chronische 
ziekte, S.L.E., in de volksmond 
Lupus genoemd, vaak pijn. ,,En 
als je dan alles wilt doen, zoals 

ik, moet je het ‘s nachts met pijn 
bezuren,’’ zegt Tinka. ,,Ik ben be-
slist niet depressief. Maar dage-
lijks leef ik met een enorme berg.’’ 
Desgevraagd geeft ze toe dat ze 
het over fysieke pijn heeft. 
Ze heeft in haar leven haar por-
tie medisch leed wel ervaren. 
Als kind maakte ze een ernsti-
ge ziekte door. Op haar achttien-
de volgde een zware rugopera-
tie, die te maken had met de eer-
dere ziekte. Na een jaar revalida-
tie wilde ze net haar studie weer 
oppakken toen ze door een au-
to-ongeluk weer terug was bij af. 
Ze werd gedeeltelijk afgekeurd 
en ging werken voor acquisiteur 
Johan van Wijk, Tinka werkte 
onder andere voor het Huis aan 
Huis en later voor De Jutter en 
De Hofgeest. Schrijven wilde ze 
heel graag, maar het werd adver-
tenties binnenhalen, wat ze met 
enthousiasme doet. Ze vindt het 
heerlijk om met specials nieuwe 
adverteerders aan te trekken en 
bedacht voor onze kranten de 
trouwspecial, de dierenspecial 
en de kerstmetamorfose, waar-
bij een bijzonder gezin door win-
keliers in het zonnetje werd ge-
zet en voorzien van nieuwe mo-
de en verrast met speelgoed en 
uitstapjes. Daarbij spande Tinka 
zich tot het uiterste in.
,,Ik ben een mensenmens,’’ zegt 
ze zelf. ,,Toch kon ik niet altijd al-
le ellende van een ander erbij 
hebben. Zat ik op kantoor op het 

toilet te janken van de pijn, tot 
ik weer in staat was de telefoon 
aan te nemen.’’
Lang was Tinka op zoek naar de 
reden van haar pijn en klachten.  
Dan komt de diagnose S.L.E. (Lu-
pus) een auto-immuun ziekte, 
waarbij huid en organen ontste-
ken en kunnen worden aange-
daan. Omdat de diagnose moei-
lijk te stellen is, krijgt Tinka pro-
blemen met het UWV. Het ge-
vecht van Tinka tegen het UWV 
wordt op directe wijze in het 
boek beschreven. Al haar woede 
wordt op harde wijze geuit.
Daarnaast komt ook de zach-
te kant van Tinka boven. Tinka 
woont met haar zusje Tessa en 
haar ouders op een woonboot. 
Daar is volop ruimte voor alle 
dieren die zij om zich heen ver-
zameld hebben. De dwaze bele-
venissen met die dieren worden 
op humoristische en soms ont-
roerende wijze beschreven.
Vriendschappen en liefdes wor-
den ook beschreven. Tinka heeft 
de relatie met haar Turkse vriend 
beëindigd, maar de liefde is ei-
genlijk nog niet over. Dat maakt 
het moeilijk zich over te ge-
ven aan een nieuwe liefde. Ook 
daarover schrijft zij openhartig. 
Ondertussen filosofeert Tinka op 
meesterlijke wijze over een mo-
gelijk moederschap. 
Lupus geeft Tinka goede en 
slechte dagen. Veelal in stil-
te ondergaat ze alle pijn en el-

lende van haar ziekte, zelfs haar 
ouders weten maar de helft van 
wat ze voelt. Met een enorme 
dosis humor en zelfbespiege-
ling beschrijft ze haar leven. On-
danks alle ellende is er een dui-
delijke keerzijde, haar opgewek-
te kijk naar het leven, de bijzon-
dere keuzes die ze maakt, waar-
van dochter Henky het resultaat 
is. Het wordt allemaal beschre-
ven in het boek ‘Lupus, een wolf 
in schaapskleren’. 
Het boek is bijzonder goed lees-
baar. Als je er eenmaal aan be-
gint, laat het je niet meer los. 
Want dan wil je ook weten hoe 
het verder gaat met Tinka, die 
leuke meid met al die proble-
men.  
Onze collega Renée Wouwenaar 

redigeerde de teksten. Free Mus-
keteers bracht onlangs het boek 
uit. Het boek is via internet en 
boekhandels verkrijgbaar. Maar 
Boekhandel Erasmus in IJmui-
den en Hairshop van Westerop 
in Santpoort-Zuid hebben het op 
de plank liggen, voor 18,95 euro. 
De posters in de winkels zijn van 
drukkerij Van Rixel. 
‘Lupus, een wolf in schaapskle-
ren’, is een aanrader voor ieder-
een die houdt van een levens-
echt verhaal over een vrouw die 
worstelt met het leven, een mens 
met een enorm warm hart en een 
niet te missen gevoel voor humor 
en zelfbespiegeling. In het niets-
verhullende boek wordt af en toe 
stevige taal gebruikt. (Karin Dek-
kers)
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Te koop:
Z.g.a.n. autostep, 4 kleu-
ren 12” 25,-, skeelers mt. 42 
15,-, dubbelglas ruit, nw. 115 
x 92 45,-. Tel: 023-5328585
Te koop:
Opoefiets i.u.st. 80,-, meis-
jes opoefiets 16” i.u.st. 
70,-. Tel: 0255-522217
Te koop:
RVS moderne hang-
lamp, 6-spots 50,-, in hoog-
te verstelbaar. Dimmer 
25,-. Tel: 0255-523558
Te koop:
Prachtige donkereiken tv-
kast met draaiplateau 1.50 hg. 
100 br. 50,-. Tel: 0255-537918
Te koop:
1 Pers. bed met ombouw en ma-
tras 190 x 80 50,-, lederen foto-
tas 15,-, paar Dachstein berg 
wandelschoen mt. 42 20,-, vouw 
ligstoel 5,-, emaille broodtrom-
mel 5,-. Tel: 0255-512623
Te koop:
Damesfiets Ranger 60,-
, meisjesfiets Gazel-
le 60,-. Tel: 0255-538021
Te koop:
Stereoreceiver Tech-
nics + 2 stereo Hifi boxen 
50,-. Tel; 0255-531329
Te koop:
Prachtige galajurk, kan 
door als trouwjurk mt. L is te 
zien bij v/d Hamme stome-
rij 100,-. Tel: 0255-533588

Te koop:
Vaatwasser Bosch automatic 
i.g.st. 100,-. Tel: 023-5387288
Te koop:
Philips muziektoren, vr. pr. 
25,-, Dru gaskachel, vr. pr. 
25,-. Tel: 0255-516451
Te koop:
Gazelle damesfiets, 28”, 3 ver-
snellingen en trom. remmen, 
vr. pr. 45,-. Tel: 06-10472669
Te koop:
Elektrische olieradiator, nw. 
25,-. Tel: 0255-515574
Te koop:
Bak/griloven, Moulinex 
50,-, metaal plateau 30,-
, rieten staande planten-
bak 10,-. Tel: 0255-532083
Te koop:
Zwart lederen bank, 2,5 
zits, ‘De Sede’, i.g.st. 350,-
. Tel: 0255-518319
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges 
voor mijn hobby. Geen in- en 
verkoop. Tel: 0255-751256
Te koop:
Elektrische olie radiator ka-
chel, nw. 25,-. Tel: 0255-515574
Te koop:
Sneeuwkettingen mt. 
13, 14 en 15, 10,- per set. 
Tel: 0255-522564
Te koop:
Stenen berencollec-
tie 10,-. Tel: 023-5387378

Te koop:
Magnetron 30,-, tafelmo-
del vriezer Bosch 60,-, 4-pis 
gasstel 30,-, wegens ver-
huizing. Tel: 0255-513586
Te koop:
PC, compleet XP pro + cd-
brander en geluidskrt., in-
ternetkrt. en W 2002 50,-
. Tel: 0255-535722
Te koop:
± 10 m2 witte spinx wandte-
gels, 15 x 15, nw. in verpak-
king 60,-. Tel: 0255-515904
Gevraagd:
Wie heeft mijn parelketting met 
zilveren amulet gevonden? 
A.u.b. bellen. Tel: 0255-510768
Te koop:
Draadloze tel. overcompl. ktv 
25,-, accuboormach. 10,-, fiets 
dakdragers nw. 75,-, kop-
tel. 10,-. Tel: 0255-514461
Te koop:
Stenen berencollec-
tie 10,-. Tel: 023-5387378
Te koop:
Buikspiertrainer en stepap-
paraat met instructieboek-
je 15,-. Tel: 023-5385373
Gevraagd:
Heren föhnmodel voor examen 
in Haarlem op woensd. 27-1 om 
14.15 uur. Tel: 023-5393297
Gevonden:
November 2009 in Sant-
poort, Gazelle dames-
fiets. Tel: 023-5379682

Te koop:
Thermopane raam, nieuw, 89 
x 142 50,-, 1 pers. bed, wit me-
taal, 25,-. Tel: 0255-532791
Te koop:
Mooie ongelakte grenen la-
dekast, 2 kleine lade, 4 grote, 
i.z.g.st. 100,-. Tel: 0255-754825
Te koop:
Fietsendrager voor op de trek-
haak, voor 2 fietsen, als nw. 
40,-. Tel: 06-42576949
Te koop:
Kruitvat hotelbonnen, 4, 30,-
, skischoenen mt. 42 Salo-
mon, 12,50. Tel; 0255-536996
Te koop:
Wedgewood sauskom, cre-
me met schotel, i.p.st. 20,-
. Tel: 023-5376764
Te koop:
1 P. ledikant, bodem en ma-
tras 95,-, 1 p. logeer-vouwbed 
20,-, 2 100% marino scheer-
wol onderdekens, 95 x 190, 
35,- p.st., stepper met dig. tel-
ler 20,-, rieten kuipstoel, 90 
hg. 30,-. Tel: 0251-654197
Gevraagd:
Bolletjes breiwol, katoen, 
katoenen lapjes en haak-
naalden div. maten, 6,5 en 
7,5. Tel: 023-5374474
Te koop:
Matrassen l. 2 x 80, dik 10 cm, 
m. wasb. losse kat. hoezen, s-
g 40 polyester, weg. verh. over-
compl. 2 50,-. Tel: 023-5380713

Gevraagd:
Z.g.a.n. vaatwasmachi-
ne. Tel: 023-5241843
Te koop:
Aparte houten witte kast, Ri-
viera Maisenstyle met ver-
stelb. planken, ook als tv-kast 
te gebbr. 250,-. Wijn/plantenta-
fel, ouderwets noten 15,-, Mc-
Donalds speelgoed, nw. in ver-
pak. 5,-. Tel: 023-5380750
Gevonden:
14-1, Terrasweg, Viking schaats 
beschermhoesje. Te koop: 
babynestje voor in wagen, 
blauw, z.g.a.n. 15,-, j. schoe-
nen, bont gev. mt. 30 7,50, j. 
schoenen, kl. blauw/grijs mt. 
30 7,50. Tel: 023-5378524
Te koop:
Commode, 4 laatjes, 2 deur-
tjes met plank erach-
ter 25,-. Tel: 023-5376376
Te koop:
Viking noren mt. 41 10,-, skee-
lers Tecnika mt. 40 + toebe-
horen 15,-. Tel: 023-5386506
Te koop:
4 Eetkamerstoelen, be-
klede zitting, licht eiken 
60,-. Tel: 023-5393953
Te koop:
Div. zwangerschapskleding 
o.a. broek Vida Vita, bruin mt. 
40, broek zwart mt. 40, spij-
kerbroek (M), spijkerjurk (L), 
buikbanden, bikini (invorm) 
XL, shirts, zomerbroek mt. 42 
5,- p.st. Tel: 023-5402833

Te koop:
N-H platenboek Olymp. spe-
len ‘88, Vorstenhuizen Euro-
pa, 75 jaar Hoogovens, Strip-
boeken kuifje, totaal prijs 
12,50. Tel: 0251-227535
Te koop:
Pfaf naaimachine in meubel met 
boekje 100,-. Tel: 0251-238146
Te koop:
Nieuwe skibroek, mt. 152 10,-
. Heren skipak, large, nieuw, 
slechts 20,-. Tel: 023-5395368
Te koop:
Bureautstoel 15,-, matras 
1 pers. 15,-, 4 pr. ski 100,-
, 2 x bagagebox + dragers 
75,-, kookplaat 25,-, afzuig-
kap 25,-, electr. grasmaai-
er 100,-, 2 x kenneldeel 150 x 
180 50,-. Tel: 0255-523750
Aangeboden:
Gratis Libelle’s 2009. 
Tel: 0255-514826
Gevraagd:
Regenton, houten vat of kunst-
stof ± 200 ltr. Tel: 0255-514826
Te koop:
3-Hoekstoeltje 30,-., 4-pits gas-
stel Pelgrim 40,-.  Gevr.:  Sou-
veniers van IJmuiden en le-
peltjes. Tel: 0255-533233
Te koop:
Brabantia strijkplank 10,-
, 2 bord. rode leren zitbank-
jes 100,-, Alissun zonne-
hemel 100,-, Frans buffet-
kast 300,-. Tel: 0255-530678
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ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  
bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  
hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  
rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  uitgEEst  uithoorn  
vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:

Dé kranten bóórdevol lokaal ni
euws!

van 1930

sinds 1888
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Burgemeester leest voor
Van woensdag 20 tot en met zaterdag 30 januari 2010 zijn het weer de Nationale Voor-
leesdagen. Op de eerste dag leest burgemeester Franc Weerwind voor uit De wiebel-
billenboogie van Guido Genechten. De kinderen van het kinderdagverblijf De Blauwe 
Bosmuis in Santpoort-Noord hebben er alle aandacht voor. De voorleesdagen zijn een 
initiatief van de stichting CPNB. Ze bestaan sinds 2004 en moeten het voorlezen sti-
muleren aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. (foto: Reinder Weidijk)

Fishing for Litter
Een zak vol afval – normaal zit een 
visser daar niet op te wachten. De-
ze vissers nemen echter met plezier 
een Fishing for Litter big-bag in ont-
vangst van wethouder Karel Ocke-
loen. Dit Noordzee-schoonmaakpro-
ject wordt al voor de vijfde keer geor-
ganiseerd door KIMO. 

In zee zwemt niet alleen vis, er drijft ook 
een hoop afval in rond. Sinds november 
2005 kent IJmuiden het project Fishing 
for Litter, waarin dat opgeviste vuil uit zee 
wordt gehaald. Zes vissersschepen krij-
gen een big-bag mee waarin zij alle afval 
doen dat ze uit het water halen. Aan de 
wal wordt dat opgehaald door Zeehaven 
IJmuiden en naar een verwerkingsplaats 
gebracht. De schippers werken geheel 

belangeloos mee. Op de foto overhan-
digt wethouder Karel Ockeloen een big-
bag aan één van de deelnemende schip-
pers en wenst hem goede vangst. Het 
project wordt al voor de vijfde keer geor-
ganiseerd door KIMO Nederland en Bel-
gië. Deze internationale milieu- en veilig-
heidsorganisatie wil samen met de vis-
serij de vervuiling op zee onder de aan-
dacht brengen en de Noordzee schoner 
maken. KIMO werkt in opdracht van lo-
kale overheden rond de zeeën in Noord-
Europa. Fishing for Litter wordt financieel 
mogelijk gemaakt door NoordzeeWind – 
een samenwerkingsverband van Shell en 
Nuon, CORUS staalfabrieken, Zeehaven 
IJmuiden en Bek en Verburg, inzamelaar 
van scheepsafvalstoffen. (foto: Reinder 
Weidijk)

Voor chronisch zieken en gehandicapten
Gemeentelijke 
tegemoetkoming 2010
Chronisch zieken en gehandicapten kun-
nen een eenmalige jaarlijkse tegemoet-
koming  bij de gemeente Velsen aan-
vragen. Dit bedrag van e 250,00 is be-
doeld voor zogenaamde verborgen kos-
ten. Deze kosten maken het leven duur-
der, maar zijn vaak moeilijk aantoonbaar. 
Denk aan extra kosten voor energiever-
bruik of de was, aan kledingslijtage door 
ziekte of handicap. Het kunnen ook kos-
ten zijn voor kleine klusjes in en om het 
huis of het lidmaatschap van een belan-
genorganisatie. 

Voor wie is het?
U ben tenminste 18, voert (al dan niet met 
een partner) een zelfstandige huishou-
ding en u bent chronisch ziek of gehan-
dicapt. Dan kunt u voor de tegemoetko-
ming van e 250,00 per jaar in aanmerking 
komen. Voldoen u en uw partner beiden 
aan deze omschrijving dan is de vergoe-
ding e 375,00. Wat precies een chronisch 
zieke is, is moeilijk in algemene termen te 
omschrijven. U moet zelf aan de gemeen-
te aannemelijk te maken dat u beperkin-
gen hebt waardoor u tot de doelgroep be-
hoort. U doet bewijsstukken bij uw aan-
vraag om uw verzoek te verhelderen.

Inkomens- en vermogensgrenzen
De tegemoetkoming voor verborgen kos-
ten is bedoeld voor huishoudens met een 
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 
Hoeveel dat precies is, hangt van uw ge-
zinssituatie af. Voor alleenstaanden tot 65 

jaar is dat bijvoorbeeld e 1036,63 netto 
per maand, voor alleenstaanden vanaf 65 
jaar e 1139,05 netto per maand, voor ge-
huwden tot 65 jaar e 1480,91 netto per 
maand en voor gehuwden vanaf 65 jaar  
e 1566,72 netto per maand.

Bij de aanvraag moet u een bewijsstuk 
van uw inkomen doen. Ook zijn er ver-
mogensgrenzen (spaargeld, banksal-
do, etc.). Het maximale bedrag dat u aan 
vermogen mag hebben is voor alleen-
staanden e 5.480,00 en voor gehuwden  
e 10.960,00.

Hoe kunt u aanvragen?
Als u in 2009 de tegemoetkoming in 2009 
heeft gekregen, krijgt u een aanvraag-
formulier thuis. Als u de toeslag voor het 
eerst aan gaat vragen, dan kunt u bij de 
gemeente Velsen het speciale aanvraag-
formulier met uitleg opvragen via tele-
foonnummer 0255-567200. Verder kunt u 
het formulier downloaden van de website 
van de gemeente. Zie ook www.velsen.nl, 
digitaal loket / werk en inkomen / chro-
nisch zieken en gehandicapten. 

U kunt het aanvraagformulier ook afha-
len bij het Klant Contact Centrum in het 
Stadhuis, Dudokplein 1, IJmuiden. Ook de 
Formulierenbrigade heeft het formulier. 
Bel voor een afspraak met nummer 0255-
533885 of ga naar Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw De Delta, 
Rijnstraat 2, 1972 VG  IJmuiden.

Nieuw onderzoek naar 
woningmarkt en woonwensen
Elke vier jaar wordt samen met de woning-
corporaties onderzocht hoe het met de wo-
ningmarkt en woonwensen in de gemeen-
te Velsen is gesteld. Sluiten vraag en aan-
bod op elkaar aan? Zijn er bijzondere knel-
punten voor bepaalde groepen? Hoe waar-
deren de Velsenaren hun woonomgeving? 
Het rapport hiervan is zojuist verschenen. 
Adviesbureau SOAB verzamelde een aan-
tal gegevens (o.a. bevolkingsregister en 
verhuiscijfers) en maakte een inschatting 
van de ontwikkeling van huishoudens in de 
toekomst (hoeveel zijn het er, hoe groot zijn 
ze, enz.). Daarnaast zijn er 10.000 enquê-
tes verspreid waarin Velsenaren gevraagd 
werd naar hun woonwensen, met nog eens 
500 enquêtes extra voor starters. Van alle 
enquêtes is 22% teruggekomen.

De greep uit de belangrijkste resultaten:
• De Velsenaren zijn minder van plan om 

te verhuizen vergeleken met het vorige 
onderzoek in 2005. Er zou wel een tekort 
aan woonruimte ontstaan, als iedereen 
zijn woonwensen zou kunnen vervullen.

• Wat betreft starters op de woningmarkt 
doen zich op gemeentelijk niveau geen 
grote knelpunten voor. Er is wel een gro-

tere vraag naar starterswoningen dan in 
2005. 

• Als de economie weer aantrekt, zal de 
vraag naar koopwoningen waarschijnlijk 
weer toenemen. 

• Het aantal huishoudens in de gemeente 
zal naar verwachting de komende 15 jaar 
stijgen. Dat komt doordat het aantal ge-
zinnen kleiner wordt en het aantal kleine 
huishoudens groter.

• Er is veel vraag naar woningen voor seni-
oren en een beperkte vraag naar portiek-
woningen.

• Er zijn genoeg woningen voor zelfstan-
dige huishoudens met een beperkt inko-
men. 

• De inwoners van Velsen zijn iets meer 
tevreden over hun woon- en leefomge-
ving dan in 2005. Men is het meest te-
vreden over de bereikbaarheid van win-
kels en de veiligheid op straat (overdag). 
Parkeergelegenheid en de veiligheid op 
straat (’s avonds) zijn sterk verbeterd. 

De gemeente gaat de uitkomsten van dit 
onderzoek gebruiken voor haar woonbe-
leid en zal daarover in 2010 afspraken ma-
ken met de woningcorporaties.
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Ook aandacht voor uitgankelijkheid
Gehandicaptenberaad Velsen 
onderzoekt toegankelijkheid
Kunnen mensen met een beperking 
makkelijk naar binnen in openbare 
gebouwen? En ook weer naar buiten 
als er een calamiteit is? Het Gehan-
dicaptenberaad Velsen heeft dit on-
derzocht. Het rapport werd 14 janua-
ri overhandigd aan wethouder Ineke 
Edzes-Altena.

Mevrouw Edzes-Altena nam het onder-
zoek in ontvangst van de heer Wim Pol-
man, voorzitter van het Gehandicaptenbe-

raad Velsen. Zij bedankte de raad hartelijk 
voor het werk aan de nota en benadruk-
te dat het College het belangrijk vindt dat 
mensen met een lichamelijke of zintuiglij-
ke beperking mee kunnen doen in de sa-
menleving. ,,Naast aandacht voor de toe-
gankelijkheid zullen we ons ook inzetten 
om de uitgankelijkheid van onze openba-
re gebouwen te verbeteren. Van de aan-
bevelingen van het Gehandicaptenberaad 
zullen we dan ook dankbaar gebruik ma-
ken.’’ (foto: Els Zorgdrager)

Werk gebeurt in najaar 2010
Beplanting Heerenduinweg 
loopt vertraging op
Eind 2009 hadden bewoners en ge-
meente overeenstemming over de in-
vulling van het plantsoen bij de Hee-
renduinweg. De voorbereidingen van 
het werk nemen meer tijd in beslag 
dan verwacht. De planten en bomen 
gaan nu in het najaar de grond in. 

Het plantsoen ten zuiden van de Hee-
renduinweg – tussen het zwembad en de 
Zeeweg – krijgt nieuwe beplanting en er 
komen nieuwe bomen langs de weg. Op 
8 september 2009 organiseerde de ge-
meente een informatieavond over het 
schetsontwerp met bewoners en andere 
belanghebbenden. De opmerkingen zijn 
verwerkt in een definitief ontwerp, dat in 
november 2009 op de gemeentepagina en 
de website van de gemeente Velsen heeft 
gestaan.

De verwachting was dat de nieuwe bomen 
en planten vóór eind maar 2010 de grond 
in zouden gaan. Die termijn wordt niet ge-
haald. Er wordt nog gewerkt aan de teke-
ningen en de beschrijving van het werk. 
De aanbestedingsprocedure – wie gaat 
het werk uiteindelijk doen – begint eind 
januari. Het werk zelf gaat ongeveer acht 
weken duren. Dat betekent dat de beplan-
ting niet vóór eind maart in de grond kan 
zitten, als het plantseizoen eindigt.

De gemeente wil het werk achter elkaar 
uitvoeren en heeft besloten te wachten 
tot het volgende plantseizoen, dat in sep-
tember/oktober 2010 begint. De bewoners 
en andere belanghebbenden hebben een 
brief gekregen. Wie vragen heeft kan zich 
wenden tot de gemeente, afdeling Beheer 
Openbare Ruimte. 

Scouting Nederland bestaat 100 jaar
Wie jarig is trakteert. Omdat Scouting Nederland dit jaar 100 jaar bestaat, worden er allerlei jubileumactiviteiten georganiseerd. Het aanbieden van taart is er daar één van. 
Op 14 januari presenteerden de zes gezamenlijke Velsense scoutinggroepen een taart tijdens de eerste raadsvergadering van 2010. Op de foto links snijdt wethouder Annette 
Baerveldt (midden) de taart aan, geholpen door burgemeester Franc Weerwind (links), met naast hem wethouder Ineke Edzes-Altena. Daarna zette fotograaf Hans Roosen de 
burgemeester en de jubilarissen op de foto. (foto’s: Ko van Leeuwen en Hans Roosen)
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Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur Gemeenschappelijke Regeling 
  De Meergroep
 
 
Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken m.u.v. 
agendapunt 1-2.  
Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk woensdag 27 januari 
16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 
of via e-mail: griffier@velsen.nl 
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 
 
Raadsvergadering - aanvang 21.30 uur
 
Raadzaal
 
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-

vergadering 14 januari 2010
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
4R Nota Burgerparticipatie
5R Masterplan Onderwijshuisvesting
6R Landschapsbeleidsplan
7R Tijdelijk verleggen route gevaarlijke stoffen t.b.v. 

herinrichting Staalhavenweg 
8R Notitie Openbare Ruimten
8R Verlenging ontheffing ingezetenschap t.b.v. 

mevrouw H.M. Edzes-Altena
Sluiting
 
 
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

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

Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 28 JANUARI 2010
 
Donderdag 28 januari 2010 vanaf 19.00 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
 
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uu Fietsbeleidsplan
 
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur Presentatie GGD
 
Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur Beleidsgestuurde contract-
  financiering
 
Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur Informatievisie 2012 gemeente 
  Velsen
 
Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur Raadscommunicatiebeleidsplan
 

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

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

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

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

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

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

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

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 
 
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
 
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 
 
De raad heeft in zijn vergadering van 14 januari 2010 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
 
- Visiedocument Brede School
- Telecommunicatieverordening gemeente Velsen 2010
- Wegsleepverordening
- Intrekken verordening humanistisch vormingsonder-

wijs en godsdienstonderwijs
- Samengaan programmaraden binnen het Ziggo-

verspreidingsgebied in Noord-Holland
- Verordening tot wijziging van de verordening 

Rechtspositie raads- en commissieleden en wethouders
 
 
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

BESLISSINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 
48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar 
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.
  
Het betreft de volgende personen:

Asmus, D.E. Geb. 11-09-1964
Azdoud, C. Geb. 00-00-1964
Bel, G. Geb. 15-02-1990
Berber, Y.Q.S. Geb. 31-08-1969
Bezuijen, P. Geb. 31-12-1972
Bicker, S.A.M. Geb. 21-04-1978
Bochenski, G.W. Geb. 20-01-1970
Clarke, D.A. Geb. 12-03-1972
Doeleman, C. Geb. 05-11-1963
Drew, C.I. Geb. 08-07-1979
Eli, M.S. Geb. 16-07-1963
Farho, G. Geb. 14-04-1961
Frieswijk, W. Geb. 09-09-1980
Groot, L.S. Geb. 26-10-1980
Hersi, A.D. Geb. 05-12-1984
Hirs, P. Geb. 27-09-1976
Ince, Z. Geb. 15-09-1974
Khabbaji, El S. Geb. 03-10-1979
Khairiyah  
Haseeb  Mahmood Geb. 08-01-1983
Niechwiadowicz, D.G. Geb. 05-12-1984
Patzkowski, K. Geb. 27-11-1969
Pol van der, D. Geb. 09-12-1980
Pölöskei, G. Geb. 05-04-1979
Reardon, P.H. Geb. 30-03-1984

Ree van der, M.W. Geb. 08-09-1978
Salamon, B. Geb. 01-04-1978
Sambo, E.S. Geb. 31-12-1987
Singels, M. Geb. 19-03-1974
Stanaszek, T.W. Geb. 30-12-1984
Vogel, J.H. Geb. 31-07-1956
Zetzsch, A. Geb. 02-10-1963

 
Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afdeling Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
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 elek-
tronische 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.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-5-2010  De Ruyterstraat 73 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-6-2010  Van Tuyllweg 23 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning

BP-7-2010  Waterloolaan 1 8000 te Driehuis NH; het 
plaatsen van 8 lichtmasten

BP-8-2010  Lange Nieuwstraat 791 en 793 te 
IJmuiden; het wijzigen van de voorgevel 
en doorbraak bouwmuur

BP-9-2010  Willem de Zwijgerlaan 18 te Santpoort-
Zuid; het dichtzetten van de loggia op 
de 1e verdieping

BP-10-2010  Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden; het 
veranderen van de gevel en inrichting 
winkel

BP-11-2010  Wüstelaan ong. te Santpoort-Zuid; het 
veranderen van 2 duikers naar 2 bruggen

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-5-2010  Klipper 24 te Velserbroek; het veranderen 

van de zijgevel van een woning
BL-6-2010  Kennemerlaan 149 te IJmuiden; het 

plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-7-2010  Kruidbergerweg 49 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing 
op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-220-2009  J.T. Cremerlaan 13 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 22 januari t/m 4 maart 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 

kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
AANLEGVERZOEK
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-1-2010  Wüstelaan ong. te Santpoort-Zuid; het 

aanleggen van 2 bruggen
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 
4 weken na deze publicatie worden ingediend bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden).
 
STARTEN VRIJSTELLING (ART. 19)
 
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure. 
De stukken liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering van 22 januari t/m 4 maart 2010 ter inzage.
 
BP-171-2008  Spaarnestraat ong. te IJmuiden; het 

oprichten van 3 woontorens met een 
ondergrondse parkeergarage

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 6 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
STARTEN VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 
22 januari t/m 4 februari 2010 ter inzage.
 
BL-233-2009  Duinvlietstraat 28 te Velsen-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning
BL-246-2009  Platanenstraat 40 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-251-2009  Rijksweg 316 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BP-202-2009  Paulus Potterstraat 16 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-219-2009  De Tiemenlaan 7 te IJmuiden; het plaatsen 

van een serre (achtergevel)
BL-232-2009  Meervlietstraat 48 te Velsen-Zuid; 

het veranderen van een gemeentelijk 
monument (indeling en zijgevel)

BL-249-2009  Middenhavenstraat 33A te IJmuiden; 
het plaatsen van twee lichtkoepels

BL-250-2009  Berkenstraat 31 te IJmuiden; het plaatsen 
van een tuinhuisje

BL-254-2009  Andromedastraat 4 te IJmuiden; het 
eranderen van de achtergevel van een 
woning

BP-199-2009  Frogerstraat 14 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een 
bedrijfsloods d.m.v. een opbouw

BP-218-2009  Sportlaan ong. te Santpoort-Zuid; het 
oprichten van een tuinhuisje



Engelkes en Ragas
in spannend drama
Velsen - Na het succesvol-
le relatiedrama ‘Volmaakt 
Geluk’ brengt de succesvol-
le theaterproducent Rick En-
gelkes in samenwerking met 
Net 5 een toneelstuk waar-
in de emoties hoog oplo-
pen: ‘Bedrog’, dinsdag 26 ja-
nuari (20.15 uur) te zien in 
de Stadsschouwburg Vel-
sen. Een klassieker van Ha-
rold Pinter die je, als je het re-
latiedrama één keer hebt ge-
zien, nooit meer vergeet. Met 
hoofdrollen voor Rick Engel-
kes, Bastiaan Ragas en Sas-
kia Temmink.

‘Bedrog’ draait om twee vrienden 
(Rick Engelkes en Bastiaan Ra-
gas) en één vrouw (Saskia Tem-
mink). De vrouw is getrouwd met 
de een en heeft een verhouding 
met de ander. Als de echtgenoot 
achter het overspel komt, zwijgt 
hij. Hij blijft vriend van zijn vriend 
en man van zijn vrouw. Jaren la-
ter komen de vriend en zijn vrouw 
daarachter. Uiteindelijk voelt ie-
dereen zich bedrogen, doordat 
ze elkaar bedriegen. Doordat het 
publiek ‘Bedrog’ in omgekeer-
de volgorde te zien krijgt, wordt 
het een overrompelende, gees-
tige en schrijnende toneelerva-

ring. En zelfs zó herkenbaar dat 
je af en toe even de andere kant 
op zou willen kijken.

Wie bedriegt wie? Een tijdloos 
thema, messcherp neergezet. De 
eind 2008 overleden Britse to-
neelschrijver en Nobelprijswin-
naar Harold Pinter wist waarover 
hij het had toen hij in 1978 ‘Be-
drog’ schreef. Het stuk zou uit-
eindelijk uitgroeien tot een van 
de beste toneelstukken van de 
vorige eeuw, meer dan dertig 
miljoen mensen bezochten ‘Be-
drog’ wereldwijd. Extra kracht 
van ‘Bedrog’ is de opbouw: Pin-
ter vertelt het verhaal in omge-
keerde volgorde. Het begint met 
de geestelijke ravage en eindigt 
met het jaloersmakend gelukki-
ge begin van het huwelijk. Pas 
aan het eind van de voorstelling 
zien de toeschouwers dus het ja-
loersmakende gelukkige begin, 
maar zij kijken daar inmiddels 
met heel andere ogen naar. Een 
overrompelend, vilein, geestig en 
pijnlijk herkenbaar stuk met een 
topcast.

Prijs: 22,75 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. CJP 3 eu-
ro korting. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Kristel Zweers gebruikt 
haar scherpe tong
Velsen - Zij kreeg landelijke be-
kendheid als lid van ‘De Lama’s 
‘ op televisie en begon haar car-
rière bij Youp van ’t Hek. Op 
woensdag 27 januari (20.30 uur) 
bewijst Kristel Zweers in het 
Thalia Theater dat zij ook alleen 
haar mannetje staat.
Achter haar onschuldige 
(prachtige) gezichtje en de 
blauwe pretogen zit een caba-
retière met ballen en rake tek-
sten. Zweers doet geen imita-
ties of liedjes. Zij praat, verrast 
en charmeert. Zij kan grof zijn, 

zonder ordinair te worden. En 
hard zijn, zonder te choqueren. 
In haar nieuwste theaterpro-
gramma ‘Ruig’ gebruikt Zweers 
haar scherpe tong om recht te 
zetten wat krom is en krom te 
trekken wat recht lijkt. In het 
prachtige en knusse Thalia The-
ater kan het comedypubliek ge-
nieten van een avond gespierde 
humor van ‘cabaretbabe’ Kristel 
Zweers. Prijs: 17,75 euro inclu-
sief pauzedrankje en gardero-
be. Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Geweld bij 
inbraak op 
klaarlichte dag 
in IJmuiden
IJmuiden - Zondagmiddag 
rond 17.30 uur hebben vier man-
nen ingebroken in een woning 
aan de Zeeweg. Het gaat om de 
woning naast een horecazaak. 
De mannen hebben een tuinhek 
en de achterdeur van de woning 
opengebroken en hebben in de 
woning twee kluizen buitge-
maakt. Omdat het alarm binnen 
afging werd de ziek op bed lig-
gende bewoner wakker. Hij zag 
de daders weglopen en is ach-
ter hen aangegaan. Eén van de 
inbrekers bedreigde de bewo-
ner met een mes. De mannen, 
van Marokkaanse afkomst, heb-
ben de kluizen laten vallen en 
zijn er hardlopend vandoor ge-
gaan. Door gewaarschuwde po-
litiemensen is naar de inbrekers 
gezocht, maar ze zijn niet gevon-
den. De politie heeft een nader 
onderzoek ingesteld naar de in-
braak. Mensen die de verdach-
ten zondagmiddag in de buurt 
hebben gezien en de politie in-
formatie kunnen verschaffen 
over hen, worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie in IJmuiden, telefoon 0900-
8844.
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BP-219-2009  Westerduinweg 10 te IJmuiden; het 
plaatsen van verlichte gevelreclame

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BP-114-2009  Kerkweg 8 te Santpoort-Noord; het 

veranderen van een bedrijfsgebouw in 
naschoolse opvang

BP-182-2009  Strengholtstraat 23A en Lange 
Nieuwstraat 789 te IJmuiden; het veran-
deren van een winkel en bovenwoning

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-101-2009  Sluisplein 25 te IJmuiden; het verwijderen 

van asbesthoudende gevel- en overstek-
beplating 

 

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).
 
INSPECTEUR 
HORECA & EVENEMENTEN
 
In het kader van de controle op naleving van de regel-
geving, willen wij u het volgende mededelen.
 
Per 1 december 2009 is er een inspecteur aangesteld 
welke zich bezig zal gaan houden met het handhaven 
van de regels en voorschriften op het gebied van de 
horecawetgeving (APV).
Mogelijkerwijs zullen zijn taken in de toekomst 
uitgebreid worden op het gebied van evenementen.
De inspecteur betreft de heer J.A. van der Leden.
 
De controles zullen worden uitgevoerd in de middag, 
avond- en nachtelijke uren. 
Naast de controles op de drank- en horecawetgeving 
zal er ook gecontroleerd gaan worden met betrekking 
tot de Wet op de Kansspelen en het coffeeshopbeleid.
Wij hopen op deze manier, binnen onze gemeente een 
eerlijke, gezonde maar vooral ook prettige branche te 
creëren. 
 
ONTWERPBESLUIT HOGERE 
WAARDEN WET GELUIDHINDER 
(BP 171-2008)
 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het projectbesluit KPN-locatie te 

IJmuiden, een verzoek om vaststelling van hogere 
waarden ingediend bij de Milieudienst IJmond. Het 
Hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeers-
lawaai. 
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt, 
namens het dagelijkse bestuur van de Milieudienst 
IJmond, bekend dat er een ontwerpbesluit Hogere 
waarden is genomen.
 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden ligt met ingang van 22 januari 2010 geduren-
de zes weken, samen met de vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening ter inzage bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot 
12.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbesluit 
in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te 
IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden 
en bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te 
Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
 
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan 
eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te 
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbesluit 
tot vaststelling hogere waarden projectbesluit KPN-
locatie te IJmuiden’. Voor mondelinge zienswijzen kunt 
u telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst 
IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63.
 




