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Spathiphyllum
Groenrijk Santpoort

Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

potmaat 13 cm - hoogte circa 55 cm
van 4,99

voor 2,49

Veel plezier
tijdens het
Rabobank
Stratenteams
Voetbaltoernooi!
www.rabobank.nl/velsen

Klaar voor de start
Velserbroek - Wie wordt de
grote winnaar van de 21ste
editie van het Rabobank Stratenteams Toernooi? Het Ossenland is titelverdediger. Zaterdag 22 januari vanaf 12.30
uur en zondag 23 januari vanaf 12.00 uur start het Rabobank Stratenteams Toernooi
in het Polderhuis. Vele Velserbroekers kijken hier halsreikend naar uit.
De wedstrijden worden geleid
door vier toparbiters; de heren Best, Lenting, Landwehr-Johann en van Ingen zijn van de
partij en leiden de wedstrijden
met hun deskundigheid waarbij
fair-play voorop staat. Alle straten lopen er keurig bij tijdens de
wedstrijden in de shirts van de
sponsors (Braak Velsen, Rabobank Velsen en Omstreken,Van
Waalwijk van Doorn makelaarstaxateurs, Centragas van Galen
en Winkelcentrum Velserbroek)
die het toernooi financieel ondersteunen. Petra en Rinus Ot-

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

te van de bar staan met hun medewerkers in de startblokken
om twee dagen alle bezoekers
van een hapje en een drankje te
voorzien.
Van de 30 deelnemende straten
gaan na dit weekeinde zes straten door naar de finale op 29 januari. Het motto is: ‘Winnen is
natuurlijk prachtig, maar meedoen is geweldig’. De bewoners
die niet zelf voetballen worden
opgeroepen hun straat te komen
aanmoedigen. Ook zaterdag en
zondag tussen 13.00 en 17.00 uur
de voorronden van het hooghouden van de bal en zoals elk jaar
zijn er ook kinderactiviteiten. Zowel op zaterdag en zondag is
een schminkteam aanwezig. Ook
kan er geknutseld worden. Er is
ook een filmhoek ingericht.
Op de finaledag heeft de organisatie enkele acts waar de bezoekers van kunnen gaan genieten. Xara creëert acrobatische
luchtacts, dynamische shows en
originele gevleugelde concepten die stuk voor stuk de aard-

se zwaartekracht uitdagen en de
zintuigen ontroeren. Met een tissue-act zal zij het Velserbroekse
publiek gaan boeien.
Het Nederlands Acteurs Team is
de succesfactor van de afgelopen 20 jaar. Ook dit jaar komen
de sterren uit Aalsmeer weer
naar de Velserbroek. Deze soapvoetballers komen uit Goed Tijden, ONM, Gooische Vrouwen,
Voetbal Vrouwen etcetra en zijn
van de partij op 29 januari in een
bomvolle Polderhuis in een wedstrijd tegen Velserbroekse Sterren.
Op 29 januari wordt het Polderhuis opgezweept door The
Broadcast Dancers, zij werkten de afgelopen jaren met veel
succes mee aan televisieshows
en evenementen die in het land
werden georganiseerd. Door een
zeer uitgebreid repertoire en
schitterende kleding vormden
The Broadcast Dancers op ieder
evenement een waar hoogtepunt. Tussen de wedstrijden door
zal deze dansgroep optreden.

zondag 23 januari:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen DWV
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Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
tel.: 0255 - 515 726

NAC heeft aan één kans genoeg

Telstar uitgebekerd
Velsen-Zuid - Telstar was dinsdagavond in een vol Tata Steel
Stadion (2.563 bezoekers) dicht
bij een bekerstunt tegen NAC
Breda, de nummer negen van
de Eredivisie. De ploeg van Jan
Poortvliet speelde misschien wel
haar beste wedstrijd van het seizoen en creëerde veel kansen,
maar het verzuimde om de trek-

ker over te halen. NAC Breda had
aan één mogelijkheid voldoende
om de kwartfinale van het bekertoernooi te bereiken. Ondanks het
verlies was Poortvliet na afloop
positief gestemd. Hij hoopt dat
zijn spelers het goede spel kunnen voortzetten in de competitie.
Daarin vecht Telstar tegen degradatie. (foto: Pieter Hoogeveen)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
KANTOORADRES:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

Medewerkers Viva
naar het gemeentehuis

OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

IJmuiden – Donderdag werd
het balkon van de raadszaal gevuld door ruim 60 medewerksters met spandoeken van de
Viva Zorggroep. Er is commotie ontstaan door bezuinigingsmaatregelen, die eerder in die
week aangekondigd werden. De
medewerksters wilden hun ongerustheid hierover kwijt bij de
raadsleden. Zij kregen spreektijd
tijdens het actualiteitenuurtje.
Viva Zorggroep levert thuiszorg
door A- en B-hulpen. De eersten
verrichten huishoudelijk werk bij
mensen thuis. De tweede groep
is meer gespecialiseerd. Door
hun zorg kunnen bijvoorbeeld
dementerende ouderen langer
thuis blijven wonen. Ook komen zij bij mensen met een lichamelijke of psychische beperking, die meer zorg en tijd nodig hebben. Viva wil deze groep
van loonschaal 15 naar loonschaal 10 overhevelen, zij moeten uren inleveren en in sommige IJmondgemeenten zal de gespecialiseerde thuiszorg zelfs
helemaal verdwijnen. De medewerkers vrezen, dat het werk ze
onmogelijk gemaakt zal worden.
Viva Zorggroep sloot twee jaargeleden een overeenkomst af
voor vier jaar en maakte hierbij
prijsafspraken. Onlangs ging de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Zorg) over van het rijk naar
de gemeente. Viva vroeg toen 25
procent meer geld: er is meer
zorg nodig, dus meer geld. Dit is
niet volgens afspraak.
Wethouder Wim Westerman
deelt de bezorgdheid over de
toekomst van de thuiszorg met

AANLEVEREN TEKST:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
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Dinsdag voor 17.00 uur:
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verkoop@hofgeest.nl
DIRECTIE:
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de medewerkers. Hij is verrast
door de maatregelen en vindt
deze nogal voorbarig, vooral omdat hij nog in gesprek is met Viva. Volgens Westerman stelt Viva Zorggroep dat de specialistische zorg voor 180 huishoudens nodig is. Volgens eigen onderzoek waren er het afgelopen
half jaar slechts twee kandidaten, die zich hadden aangemeld.
Een medewerkster zegt hierover
later: ,,Daar heeft de wethouder
zijn huiswerk niet goed gedaan.
Dat ging om een vorm van crisisopvang, daar was kortdurende acute hulp nodig. Deze twee
cliënten kregen na een paar weken specialistische thuiszorg.’’
Ze vervolgt: ,,Wij zorgen niet alleen voor dementerende ouderen, ik kom ook bij een mevrouw
die bijna blind is, bij iemand met
borderline en bij iemand die psychotisch is. Zo’n iemand kan onvoorspelbaar reageren. Wij zijn
er op getraind om hier mee om
te gaan, herkennen de signalen.
Ik moet er niet aan denken dat
daar een onervaren hulp zou komen, dan kan het ernstig uit de
hand lopen.’’
Westerman wil binnenkort om
tafel met het bestuur van Viva Zorggroep. Hij wil dan weten waarom er zulke drastische
maatregelen genomen zijn. De
wethouder vindt het onbehoorlijk naar de medewerkers toe,
om voor zo veel onrust te zorgen. Dit gesprek vond afgelopen
maandag plaats, binnenkort is er
een vervolggesprek met wethouders uit andere gemeentes. (Carla Zwart)

Verdachte vechtpartij
aangehouden
IJmuiden - De politie kreeg afgelopen zaterdagavond een melding van een grote vechtpartij in
een horecagelegenheid aan de
Kennemerlaan. Hierbij zijn in ieder geval drie bezoekers gewond
geraakt doordat er met glaswerk
gegooid werd. Eén van de slachtoffers werd met een kapot glas
gestoken. Twee slachtoffers heb-

ben zich in een ziekenhuis moeten laten behandelen aan hun
verwondingen. De aanleiding van
de vechtpartij is nog niet duidelijk. Hier wordt een onderzoek
naar ingesteld. De politie heeft
zaterdagavond wel een 27-jarige
man uit Velserbroek aangehouden. Hij wordt ervan verdacht één
van de aanstichters te zijn.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
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, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst:

Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255535151.

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, email: 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.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
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 telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer
088-3580100 (lokaal tarief)
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
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Voetspecialist
bij Leemans
Schoenen

Afslanken met
Leonoor Christiaans
Velsen-Zuid - Gewichtsconsulente Leonoor Christiaans uit Velsen-Zuid is al geruime tijd actief
op de markt van gezond gewicht
en het daarbij behorende, haast
onvermijdelijke, afvallen. Leonoor
is zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent, is lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten
Nederland en is tevens in het bezit
van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent. Zij verricht haar
werkzaamheden middels internet,
via de site www.slimmerafslanken.
nl, waarbij de nadruk ligt op het
helpen bereiken of behouden van
een gezond gewicht en via een
uniek online programma worden
deelnemers geholpen bij het behalen van een gezond gewicht.
Leonoor ligt toe dat hierbij altijd
wordt uitgegaan van een normale, gezonde voeding in combinatie met voldoende beweging. ,,Wij
vinden het belangrijk dat je een
gezonde leefwijze aanleert en
je voedingspatroon aanpast, zodat men niet alleen kilo’s verliest,

maar dat die kilo’s er ook afblijven”, aldus Leonoor. Een persoonlijk voedingsadvies is één van de
onderdelen van het afslankprogramma waarbij men gevraagd
wordt, na aanmelding, gedurende
vier dagen een voedingsadviesboek bij te houden. Nadat dit is
ingevuld en opgestuurd ontvangt
de klant binnen enkele dagen een
uitgebreide persoonlijke ‘afvalkit’
waarmee men direct aan de slag
kan. Leonoor wijst er verder nog
op dat in 2011 de consulenten die
zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten
Nederland (gedeeltelijk) worden
vergoed in de (aanvullende pakketten) van een groot aantal zorgverzekeraars. Deze week zijn er
TV-opnames geweest over dit onderwerp die op vrijdagavond, 21
januari om 21.00 uur uitgezonden zullen worden door de NCRV
in het programma ‘Altijd Wat’. Voor
veel meer informatie kunnen geinteresseerden terecht op www.
slimmerafslanken.nl.

Technisch en Maritiem College

Goede score bij VCA
examens derdejaars
Velsen - Na de goede resultaten
uit het jaarlijkse ‘Trouw onderzoek
schoolprestaties’, die eind december bekend gemaakt zijn, en waar
het Technisch en Maritiem College
het bijzonder goed heeft gedaan,
heeft het deze school wederom
zeer hoge ogen gegooid.
Op donderdag 16 december hebben 159 derdejaars leerlingen het
officiële examen Basisveiligheid
gedaan. Het diploma dat hierbij
gehaald kan worden is bij het werken in de techniek veelal verplicht
en 10 jaar geldig. Hoewel het een
veiligheidscertificaat betreft voor
volwassenen en de stof erg moeilijk en talig is hebben de leerlingen van het Technisch en Maritiem College het naar nu bekend
is geworden, super gedaan.
Voor dit diploma hebben de leerlingen de eerste helft van dit
schooljaar keihard gewerkt. En
niet zonder reden: na de kerstva-

kantie gaan de meeste leerlingen
één dag per week stage lopen en
bij vrijwel alle stagebedrijven is het
bezit van zo’n diploma een eerste
vereiste om binnen te komen.
Van alle leerlingen die aan het
examen deelnamen, slaagde 80
procent de eerste keer. Een percentage dat ruim ligt boven het
landelijk gemiddelde van 48 procent op VMBO scholen.
Vrijdag 4 februari is de feestelijke
uitreiking van de diploma’s. Donderdag 3 februari is het herexamen. De praktijk leert, dat na deze herkansing bijna alle derdejaars
leerlingen VCA-gecertificeerd zullen zijn. Het Technisch en Maritiem
College Velsen is één van de weinige VMBO scholen waar het VCA
basisveiligheidsdiploma standaard
aan alle leerlingen wordt ‘aangeboden’. Dit omdat volgens de
school techniek en veiligheid hand
in hand dienen samen te gaan.

IJmuiden - Woensdag 26 januari bezoekt een voetspecialist
Leemans Schoenen aan de Lange Nieuwstraat 469. De hele dag
zal deze specialist mensen met
voetklachten te woord staan. Er
wordt gratis een voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de
werking van de Vibrionveer, een
nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de klassieke steunzool, die vaak hard en statisch is.
De Vibrionveer heeft een verende werking en activeert de spieren en de bloedsomloop. Gebruikers lopen elastisch verend en
op natuurlijke wijze, dit voorkomt
vermoeidheid en pijnlijke voeten.
Mensen met voetklachten en
daaruit voortvloeiende rugklachten zijn enthousiast over de Vibrionveer. De stand van de voet
en de holling van de voet wordt
verbeterd, de gevoelige voorvoet
wordt ondersteund en de voet
kan weer op natuurlijke wijze
afrollen. De pijn neemt af, spieren en banden worden krachtiger en een goede doorbloeding
wordt bevorderd. De Fusegold
Vibrionveer heeft een handzaam
formaat en past in bijna alle modeschoenen. Mensen met voetklachten en ook andere belangstellenden kunnen zich laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Dit is geheel gratis, wel
graag van tevoren een afspraak
maken. Leemans is telefonisch
beschikbaar op telefoonnummer
0255-511117.

Jammen in
Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag
26 januari vind de eerste jamsessie van 2011 plaats in de Halve
Maan aan de Hagelingerweg 36.
Het jammen begint om 20.00 uur
en eindigt klokslag 23.00 uur.
In drie uur tijd komt er weer een
muzikale ontlading van vele regionale muzikanten! Zij worden
bijgestaan door de inmiddels
bekende sessieband van de Halve Maan. Meedoen? Kom dan op
tijd of meld je van te voeren aan
via annebelvanwijk@gmail.com.
De toegang is gratis.

Te hoog!
Velsen-Noord - Een Roemeense
33-jarige vrachtwagenbestuurder bleek afgelopen zondag, rond
23.10 uur, met zijn te hoge trekker oplegger-combinatie doorgereden te zijn totaan de tunnelbuis
van de Velsertunnel. Vervolgens
heeft hij achteruit gereden, omdat zijn combinatie te hoog was
voor de Velsertunnel en hij dus
niet door kon rijden. De bestuurder kreeg een boete van 1068 euro; voor de ontheffing, de te hoge
vrachtwagen en voor het achteruitrijden op de Rijksweg.

AAS: voor elke klus
Velsen – A.A.S. staat voor: Appies Allround Service. En allround is Ab Duijneveld, de eigenaar van het bedrijf, zeker.
Hij draait nergens zijn hand
voor om: het schilderen van
de binnen- en buitenboel, het
plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, het leggen
van laminaat, noem maar op.
Grote klussen, kleine klussen:
ook voor het ophangen van
een lamp komt Ab langs. En alles voor een schappelijke prijs,
hij rekent geen voorrijkosten
en werkt netjes en zorgvuldig.
Daarnaast houdt hij zich bezig
met de inkoop van inboedels
en antiek en met huis- en bedrijfsontruiming.
Dat laatste beslaat ongeveer
65 procent van zijn werkzaamheden op dit moment. ,,Soms is
dat moeilijk voor de opdrachtgever. Als je vader of moeder
is overleden of naar een verzorgingshuis is verhuisd en het
huis moet leeg, dan zit daar
toch een heel verhaal achter. Ik
snap dat en ga daar met respect mee om. Dan win je ook
het vertrouwen van de mensen. Dat vind ik het leuke van
mijn werk: het contact met de

mensen’’, vertelt Ab. Als hij een
huis ontruimd heeft, dan zit er
geen spijker meer in de muur.
En als hij er achter komt dat
er zaken achter gebleven zijn,
zoals fotoboeken of sieraden,
dan gaat dat direct terug naar
de familie.
Ab Duijneveld gaat ook altijd
net een stapje verder in zijn
werk. Zoals laatst, toen hij bij
mensen aan het schilderen
was. Hij ontdekte dat de kraan
lekte. En die repareert hij dan
even tussendoor, zonder extra
kosten te berekenen. Hij staat
ook met kleingoed op rommelmarkten. Houdt hij dan spullen
over, dan geeft hij die weg. Aan
kringloopwinkels of aan scholen.
Voor elke klus: Ab levert vakwerk af, denkt met de mensen
mee en probeert de prijs altijd
zo laag mogelijk te houden. Hij
werkt van Den Helder tot aan
Rotterdam. Wie meer wil weten over de uitgebreide mogelijkheden van A.A.S.: vraag vrijblijvend om informatie. Ab is
telefonisch bereikbaar via 0617159249, digitaal via appies@
live.nl. Zie ook www.ab.vpnet.
nl.

Waardig afscheid
van 45 jaar d’Arc
Velsen - Na 45 prachtige jaren
is er in 2010 een einde gekomen aan het tijdperk van d’Arc.
De legendarische jongerensociëteit die velen zoveel mooie
herinneringen heeft gebracht,
is helaas niet meer.
D’Arc verdient met haar reputatie en status een waardig afscheid. En dat kan maar op een
manier worden ingevuld, door
middel van een groot feest!
Op zaterdag 19 februari vindt
in het Witte Theater een groot
feest plaats. Een feest ter ere
van d’Arc waarmee zij het afscheid krijgt dat past bij de 45
jaar die voorgingen.
3FM Serious Talent-band The
Hype! zorgt voor een spetterend optreden terwijl d’Arc

huis-dj’s de avond voorzien van
typische Arc-muziek. Nu alleen nog de typische Arc-sfeer!
Daarom worden bij deze alle oud-Arcbezoekers uitgenodigd om een kaartje te kopen
en op 19 februari naar het Witte Theater te komen om zo nog
één keer het oude Arc gevoel
te herbeleven!
Zorg dus dat deze zaterdag 19
februari vrijhoudt in je agenda en op tijd een kaartje reserveert.
De kaartverkoop is inmiddels
gestart. Kaarten kosten 7,50
euro in de voorverkoop en 10
euro aan de deur. De voorverkooppunten zijn voorlopig het
Witte Theater en via www.wittetheater.nl.
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Rabobankdirecteur
Van Winkel
gaat nieuwe
uitdaging aan

Gymnasium Felisenum:
school met meerwaarde
Velsen-Zuid - Voor alle basisschoolleerlingen met een gymnasium- of vwo-advies en een
voldoende score voor de Cito- of
NIO-toets is Gymnasium Felisenum een school met meerwaarde. Naast onderwijs is er veel
aandacht voor algemene ontwikkeling, cultuur en sport. Op zaterdag 5 februari is de jaarlijkse
open dag van 9.30 tot 13.00 uur.
Voor ouders is er op dinsdagavond 1 februari vanaf 20.00 uur
een voorlichtingsavond.
Als je op een doordeweekse dag
de school binnenkomt, valt direct de rust op. De leerlingen die
op dat moment geen les krijgen,
studeren zelfstandig of in kleine groepen in de aula of in de
gang. Toch gaat het hier om een
school met een kleine zevenhonderd leerlingen.
,,Kinderen die graag leren worden hier uitgedaagd,’’ zegt coordinator onderbouw Marja van
der Kooij. ,,Het is een pittig programma, maar de leerlingen zijn
gemotiveerd. We hebben weinig uitval van leerlingen en goede resultaten bij examens.’’ Conrector Edo Velema zegt: ,,Hoewel
we klassikaal werken is er ook
aandacht voor de individuele
leerlingen, zoals zorg voor leerlingen met dyslexie, maar ook
voor degenen met de behoefte
aan extra leerstof.’’ Leren plannen is onderdeel van het Huiswerkinstituut met eigen docen-

ten. Wie extra hulp nodig heeft
bij een vak kan worden begeleid
door een tutor, een oudere leerling. Bovendien wordt gedurende het schooljaar veel extra’s geboden, zoals schrijversavonden,
leerzame projecten en excursies.
Gymnasium Felisenum bestaat
61 jaar, maar is geen ouderwets
instituut, getuige het informatica-onderwijs, de digiborden en
de interactieve website Teletop,
die zowel toegankelijk is voor
docenten als leerlingen.
Dankzij de beperkte grootte van
de school is er een gemoedelijke sfeer en kennen leerlingen
en docenten elkaar bij naam. In
het najaar van 2011 verwacht
men de nieuwe opbouw met zeven lokalen en een mediatheek
te kunnen opleveren. Dan past
de school weer ruim in zijn jasje.
Op de open dag krijgen belangstellenden een rondleiding door
een eerste of tweedejaarsleerling langs de lokalen. Daar krijgt
men een kennismaking met docenten en lesmethodes. In de
aula is dan ook een presentatie van diverse schoolactiviteiten.
Leerlingen die de open dag bezoeken worden later uitgenodigd
voor een kennismakingsles.
Gymnasium Felisenum is gevestigd in een prachtige omgeving aan Van Hogendorplaan
2 in Velsen-Zuid, het telefoonnummer is 0255-545710. Zie ook
www.felisenum.nl.

Voor en door jongeren
Velsen - Verschillende scholen
in Velsen hebben de opdracht
gekregen om een oplossing voor
een probleem te verzinnen. Dit
probleem is de vele hangjongeren in de gemeente Velsen.
De laatste jaren is het aantal
hangjongeren in Velsen toegenomen. De gemeente wil dit oplossen door jongeren er zelf oplossingen voor te laten verzinnen. Zo probeert de gemeente
ook de generatiekloof tussen de
gemeente en de jongeren te verkleinen. Door de scholen worden
projecten verzonnen die dit probleem moeten kunnen oplossen.
Zo zijn er op het Ichthus Lyceum vier groepen leerlingen uit
de vierde klas van het vwo bezig

met dit project. Marloes Oudendijk, Laura Lieve, Sanne Elfrink,
Tom Lamers, Stefan Kneppers,
Tim Nelis, Jarno Baumgartner,
Mark Goes, Sander Blokland,
Sam Selling en Anna Verkerk zijn
samen bezig met dit project. Zij
willen graag dat er een jongerencentrum aan het strand van
IJmuiden komt. Er zijn al veel
jongerencentra in Nederland en
ook in de gemeente Velsen, maar
er is nog geen jongerencentrum
aan zee. Zij denken ook dat dit
een veel effectiever jongerencentrum is omdat dit is verzonnen door de jongeren zelf.
De groep met het beste idee
krijgt een prijs, en het project
wordt uitgevoerd.

Velsen - In maart 2011 zal Franca van Winkel haar werkzaamheden bij Rabobank Velsen en
Omstreken beëindigen om per 1
april 2011 te starten als directievoorzitter bij Rabobank Lopikerwaard. De Raden van Commissarissen van de Rabobank Lopikerwaard en Rabobank Montfoort-Oudewater zijn voornemens te fuseren. Beiden banken
hebben het selectieproces gezamenlijk doorlopen. Franca wordt
hiermee tevens beoogd directievoorzitter van de voorgenomen
fusiebank. Voor het zover is zullen de ledenraden zich nog buigen over het voornemen om te
fuseren. Sinds 2006 is zij directievoorzitter van Rabobank Velsen en Omstreken. Binnenkort
wordt een waarnemend directievoorzitter benoemd tot het moment dat de nieuwe directievoorzitter in dienst zal treden.
De Raad van Commissarissen
van Rabobank Velsen en Omstreken is verheugd met de promotie van Franca. Frans Baud,
voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Natuurlijk vinden
wij het erg jammer dat zij ons
gaat verlaten. Ze is een persoon
die met beide benen op de grond
midden in de lokale samenleving
staat. Persoonlijk en betrokken
als ze is. Daarnaast heeft ze jarenlange bankervaring die we
zeker zullen gaan missen. De leden van de Raad van Commissarissen vinden ontwikkeling daarentegen erg belangrijk en ondersteunen dan ook haar keuze. Wij
wensen haar veel werkplezier in
haar nieuwe functie.”
Op 18 februari 2011 zal Franca
afscheid nemen van ‘haar’ leden,
klanten en overige relaties. Betrokkenen worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Het directieteam van Rabobank Velsen en
Omstreken bestaat per 1 april
2011 uit Daniëlle Braamhaar, directeur Bedrijven, Edwin Abee,
directeur Particulieren, Kees de
Jong, directeur Bedrijfsmanagement en een waarnemend directievoorzitter.

Tien jaar Play it Cool
IJmuiden – Het snooker en
poolcentrum Play it Cool bestaat tien jaar. Het centrum,
dat zich op de benedenverdieping van het voormalige V & D
bevindt, is ongekend ruim. Er
staan tien pooltafels, vijf snookertafels, één ‘gewoon’ biljart en er zijn drie dartbanen.
De speelplekken zijn zeer ruim
van opzet, er omheen staan tafeltjes vanwaar de spelers elkaars spel kunnen volgen. Dan
is er nog een bargedeelte, met
een bar en gezellige zitjes. Dit
fungeert ook als een ontmoetingsruimte, veel mensen komen er alleen om iets te drinken en even naar de spelers te
kijken. Er komt een gemêleerd
gezelschap, jong en oud voelt
zich thuis bij Play it Cool. Ook
is er de zogenaamde tableservice voor de spelers: zij kunnen een bestelling opgeven en
die wordt dan gebracht bij de
speeltafel.
Tien jaar geleden werd René
van Vliet eigenaar. Daarvoor
was er een snookercentrum,
waar René regelmatig kwam.
,,Ik was behoorlijk verslingerd
aan het spelletje, nu heb ik er
geen tijd meer voor’’ zegt hij.

,,Ik hielp toen al eens, zo ben
ik er min of meer ingerold.
Daarvoor was ik kok, dus ik
was al gewend aan een onregelmatig bestaan.’’ Snookeren
was al een tijd bekend, poolen
is echt iets van de laatste jaren. Als René naar de verschillen tussen beiden spellen gevraagd wordt, lacht hij: ,,De
enige overeenkomst is dat het
allebei met een keu en ballen
gespeeld wordt.’’ Na enig nadenken zegt hij: ,,Snookeren is
wat rustiger, mat meer ingetogen en precies. Het is mooier,
maar ook moeilijker. Er is veel
tactiek voor nodig. Bij poolen
gaat het er harder aan toe.’’ Er
zijn vier poolteams die in de
competitie spelen en één dartteam. Door de week, tijdens
competitieavonden, wordt er
serieus gewerkt. In de weekeinden is de sfeer wat gemoedelijker. Ook zijn er regelmatig
huistoernooien, die voor iedereen toegankelijk zijn. Dus voor
darten, snookeren, poolen of
gewoon een kopje koffie: wees
welkom bij Play it Cool aan de
Lange Nieuwstraat 741, telefonisch bereikbaar via 0255527333.

KNRM-reddingstation
zoekt meer vrijwilligers
IJmuiden - De reddingboot van
het KNRM-reddingstation IJmuiden kan nieuwe bemanningsleden gebruiken. Belangstellenden
kunnen zich vrijblijvend melden
bij het reddingstation IJmuiden.
Dit reddingstation is 24 uur per
dag, 365 dagen per jaar oproepbaar in geval van nood. Daarbij
wordt de reddingboot bemand
door beroepsschipper Leendert
Langbroek een viertal plaatsvervangende schippers en een
groep vrijwillige opstappers. ’s
Avonds, ’s nachts en in het weekend kan Langbroek over voldoende opstappers beschikken,
maar al enige tijd is de spoeling
overdag tijdens werkdagen dun.
Vandaar dat het reddingstation nu op zoek gaat naar versterking, voor op de dag. ,,Wij zoeken vrijwillige bemanningsleden,

in de leeftijd van 18 tot 45 jaar
die overdag beschikbaar zijn en
in IJmuiden of directe omgeving
wonen en het liefst een maritieme achtergrond hebben, maar
dit is niet strikt noodzakelijk.” Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij schipper Langbroek,
telefoon 06-22209544 of via
schipper@ijmuiden.knrm.nl.
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Controle bij
cruiseferry

Mike Flanders Dance Experience

Breakdance Battle
en JazzDance for kids

IJmuiden - De politie heeft afgelopen vrijdag rond 09.30 uur
een alcoholcontrole gehouden
bij de ferry in IJmuiden. Hier
werd bij 36 mensen een blaastest afgenomen. Eén persoon
bleek teveel alcohol gedronken
te hebben. Hij is aangehouden.
Tegen deze persoon zal procesverbaal worden opgemaakt.

Rijden onder
invloed
IJmuiden - Politiemensen voerden woensdag omstreeks 00.30
uur op de Dennekoplaan een
standaardcontrole uit bij een automobilist. De 39-jarige IJmuidenaar bleek na een blaastest onder invloed van alcohol te rijden.
Ademanalyse aan het politiebureau gaf een waarde aan van
1,14 promille. De man mocht het
politiebureau weer verlaten, met
een proces-verbaal en een tijdelijk rijverbod op zak.

Te hard
Haarlem - Op de Europaweg
zijn maandagavond tussen 19.00
uur en 22.00 uur 123 snelheidsovertreders bekeurd. In totaal
passeerden 1434 bestuurders
de radarauto. De hoogste snelheid was 81 km per uur terwijl
50 km per uur is toegestaan. De
betrokkenen krijgen binnenkort
hun bekeuring thuisgestuurd.

Opdringerige
klussers
Regio - Bij de politie komen meldingen binnen van mensen die
benaderd worden door (Engelsprekende) mannen, die –soms
op dwingende toon- hun diensten aanbieden. Zowel op het gebied van gevelreiniging als schilderwerkzaamheden of dakreparaties. Het komt voor dat mensen
geen afspraken over geld maken voor de uit te voeren werkzaamheden en verrast worden
door een erg hoge ‘rekening’. Bij
de politie komen ook meldingen
binnen dat er in eerste instantie een lager bedrag is afgesproken, maar dat na geleverde diensten ineens een fors hoger bedrag wordt geëist. Ook over de
kwaliteit van de geleverde dienst
is niet iedereen even tevreden.
De politie adviseert mensen om
met gerenommeerde bedrijven in
zee te gaan. Laat u niet verrassen
of een dienst opdringen die u eigenlijk niet of niet nu wilt afnemen. Dit soort bedrijven kan ook
vaak geen rekening overleggen
en werkt zwart. Werkzaamheden
aan huis, dak of gevel door goed
aangeschreven bedrijven kan u in
eerste instantie wellicht iets meer
geld lijken te kosten. Toch kan het
u veel kopzorgen en soms een
nare ervaring besparen.

Tango Extremo start
project ‘Viva la Vida!’
Regio - Vanaf januari 2011 gaat
het nieuwe project ‘Viva la Vida!’
van het unieke gezelschap Tango
Extremo van start. Tango Extremo zal in de eerste drie maanden
van 2011 touren door het gehele
land met deze spetterende Tango voorstelling. Aanstaande 22
januari te zien in het Witte Theater in IJmuiden en 5 februari in de
Stadsschouwburg Haarlem.
‘Viva la Vida!’ is een uniek theaterconcert dat in het teken
staat van de liefde en het leven
in al haar kracht, maar ook haar
breekbaarheid. De gelukkige,
maar ook de minder gelukkige
momenten komen op deze avond
allemaal aan bod.
Tango Extremo heeft op praktisch
alle grote- en kleine concertpodia
van Nederland geconcerteerd,
maar ook tourt de groep nonstop over de rest van de wereld
en was al te zien in onder andere

Spanje, Italië, Zuid-Korea, Mexico, Uruguay, Rusland, Ierland,
Portugal, Zuid-Afrika en Botswana. Afgelopen jaar was Tango Extremo als enige niet-Argentijns
Tango-orkest te gast op het prestigieuze Buenos Aires Tango Festival in Argentinië.
De groep is opgericht door de
IJmuidense violiste Tanya Schaap,
die vanaf dat moment de artistieke motor is achter dit ensemble.
Verder bestaat het ensemble uit
Ben van den Dungen(sopraan
saxofoon), Rob van Kreeveld (piano), Matias Pedrana (bandoneon) en Adinda Meertins (bas) en
Tango dansers Gabriella en René.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de
theaterkassa’s: Witte Theater
IJmuiden, telefoon 0255-521972
en Stadsschouwburg Haarlem,
telefoon 023-5121212. De gehele speellijst is te vinden op www.
tangoextremo.com.

Oplichters actief
met babbeltruc
Regio - De politie heeft twee
meldingen ontvangen van poging
oplichting in de Amsterdamse
Buurt in Haarlem. Twee onbekende vrouwen belden in de avonduren aan en vertelden de bewoners dat zij een ‘taart hadden gewonnen’ en dat zij die langs kwamen brengen en even binnen wilden komen. Omdat beide bewoners het niet vertrouwden, lieten
zij de vrouwen niet binnen.
De politie waarschuwt voor dit
soort oplichters die met een babbeltruc bij u binnen willen komen. Het gebeurt regelmatig dat
dieven met een smoesje aanbellen en zo een huis binnen komen. Soms vragen ze u om een
glaasje water of om pen en papier en glipt een handlanger uw
huis binnen, terwijl u hiermee bezig bent. Ook doen dieven zich
wel voor als meteropnemer of reparateur. De dieven kunnen mannen of vrouwen zijn, soms ook in
gezelschap van kinderen. Om te
voorkomen dat u hier het slachtoffer van wordt, hierbij een aantal preventietips: Laat nooit zo-

maar een onbekende binnen;
Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en
sluit de buitendeur terwijl u haalt
wat u wilt geven (een pen of een
glas water bijvoorbeeld); Dieven
komen in alle vormen en maten
en dragen vaak keurige pakken;
Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze liever
naar een openbaar toilet; Vraag
meteropnemers en reparateurs
naar hun legitimatie en controleer deze goed. Vertel direct dat
u met het bedrijf of de instelling
zult bellen en doe dit ook echt.
Sluit de deur terwijl u belt; Laat
mensen geen gebruik maken van
uw (mobiele) telefoon.
Betaal geen (porto)kosten voor
pakjes die u niet heeft besteld.
Er zijn gevallen bekend waarbij
een nepkoerier mensen vraagt te
pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt
dan teruggegeven en er wordt
geld van de rekening gestolen.
Vertrouwt u het niet: bel dan direct met 0900-8844 en meldt dat
er oplichters in uw omgeving zijn.

Regio - Op dit moment zijn de
voorbereidingen nog in volle
gang, want het is bijna zover: De
jaarlijkse Make or Break Breakdance Battle voor alle leerlingen
van Mike Flanders Dance Experience! Dit jaar wordt deze battle gehouden op zondag 23 januari vanaf 14.00 uur in de Rabozaal van het Kennemer Theater in Beverwijk. Alle breakers van
Da House kunnen hier aan mee
doen, of je nou al heel lang danst
of pas sinds een aantal weken. Er
wordt gebattled in drie categorien, namelijk beginners, tot en met
13 jaar en 14plus. Kaarten zijn
nog tot en met zaterdag 22 januari verkrijgbaar in de dansschool
aan het Marktplein 35A in IJmuiden.
In februari wordt er een nieuwe
dansvorm voor een nieuwe doelgroep geïntroduceerd bij Mike
Flanders Dance Experience, namelijk Jazzdance for kids vanaf 4 jaar! Er zal gestart worden
met een workshop van vier weken voor groepen in de leeftijd
van 4 tot en met 6 jaar en 7 tot

en met 9 jaar op woensdagmiddag. De lessen duren drie kwartier en worden gegeven door Miranda Pols, een energieke en geduldige vrouw die zelf ook al
danst vanaf dat zij 4 jaar oud was.
Ze zal de kinderen spelenderwijs
kennis laten maken met dans op
muziek van deze tijd. Eerst krijgen
de kinderen een warming up om
het lichaam los te maken, gevolgd
door een stukje dans en tot slot
een dansspelletje. Zie ook www.
mfdance-experience.nl.

Kaartverkoop van start

Beste dvd-dj van
Nederland op In2disco
IJmuiden - In2disco, het succesvolle 70’s, 80’s en 90’s-feest dat
twee keer per jaar wordt gehouden in het Thalia Theater, is erin
geslaagd om de beste dvd-dj van
Nederland vast te leggen voor de
editie van zaterdag 19 maart. De
videoclips die Alex van Oostrom
(foto) aan elkaar mixt, zijn te zien
op het grote filmdoek van Thalia.
Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de bekende voorverkoopadressen en via www.thaliatheater.nl.
,,We zijn erg trots dat we Alex
naar IJmuiden kunnen halen’’, aldus Friso Huizinga, die het feest
samen met Dave van Laar organiseert. ,,Hij is de eerste dj in ons
land die met videoclips aan de
slag ging. Alex heeft een indrukwekkende collectie clips die varieert van de eerste disco, soul,
funk en hiphop tot de muziek
van nu. Ik weet zeker dat hij een
geweldig feest gaat neerzetten
waarbij de bezoekers van de ene
verbazing in de andere zullen vallen. Dit feest mag je als liefhebber
van de jaren ’70, ’80 en ’90 niet
missen.’’
Alex van Oostrom draait al vele jaren mee in de Nederlandse
muziekwereld. Met ruim 150 optredens per jaar is hij nog steeds
van de meest gevraagde dj’s van
het land. Behalve op vaste clubavonden draait Alex ook op feesten voor bedrijven en organisaties
zoals In2disco. Zijn jarenlange ex-

pertise en brede muzieksmaak
zorgen ervoor dat hij op elk feest
de handen in de lucht krijgt. In2disco wordt geopend door dj
Good Old Dave, mede-organisator van In2disco. Rond middernacht wordt het podium korte tijd
vrijgemaakt voor Stijl Achterover.
Deze meidengroep bestaande uit
Mieke Koers, Lotte van Westerhoven, Ilse Anna en Myrke Ritskes blaast een aantal dance classics op eigenzinnige wijze nieuw
leven in.
Kaarten voor In2disco kosten 15
euro en zijn verkrijgbaar bij Hotel
Augusta, Indigo Style en Brederode Sport. Online bestellen kan
op www.thaliatheater.nl. In2disco wordt mede mogelijk gemaakt
door Indigo Style in IJmuiden.
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Veel belangstelling
voor actualiteitenuurtje

Vissekoppencup bij
Danscentrum ter Horst
IJmuiden - Zaterdagavond organiseerde Danscentrum ter Horst
alweer voor het tiende jaar de Vissekoppecup, een ballroomwedstrijd voor paren. Naast de leerlingen van ter Horst deden er nog
vijf dansscholen uit de regio mee
aan deze wedstrijd.
Voorafgaand aan de wedstrijd
was er nog een workshop die gegeven werd door niemand minder
dan Euvgenia Parakhina. Een gerenommeerd jurylid/danslerares
die ook als jurylid fungeert bij het
tv-programma ‘So you think you
can dance’. Een BN-er dus en zeker ook een jurylid die haar sporen in de danswereld heeft verdiend.
’s Avonds werd er gedanst om de
Vissekoppecup. Bij deze wedstrijd
wordt er uiteraard gestreden om
de bekers. Mary en Chris, van het
danscentrum, mochten na afloop
dan ook vele complimenten in
ontvangst nemen.
Echter, resultaten waren er ook.
Bij de eerstejaars leerlingen was
er helaas maar één paar: Jeroen
Oudendijk met Ellen van Wetering. Zij werden dus eerste. Omdat het zeker voor een eerstejaars
leerling niet leuk is om alleen op

de dansvloer te staan, hebben
Mary en Chris dit paar ook laten
meedoen bij de tweedejaars leerlingen. En dit deden zij zeer verdienstelijk. Ze werden derde.
Ook bij de tweedejaars leerlingen deden mee Martin Verdikt
met Dana Huitema, zij kwamen
tot de tweede ronde, en Wesley
v.d. Knaap met Daniëlle Mooij, zij
werden zevende.
Bij de derdejaars leerlingen deden mee Ruud de Vries met Alice
de Vries en Bert de Boer met
Yvonne Brandenburg. Zij werden
respectievelijk tweede en derde.
Bij de vierdejaars leerlingen werden Michael de Boer met Saskia v.d. Brink eerste. Dit resultaat
(eerste plaats) behaalde ook het
paar Pascal de Vries met Netanja Hillege, die meededen met de
open klasse
Na het officiële gedeelte werd
er nog gestreden om het Super kampioenschap. Hierbij gaat
het er om wie het beste, leukste,
slimste kan dansen met iemand
van een andere dansschool. Super kampioen werd Martin Rijnbout (dansschool Schavemaker)
met Lysanne Pordon (dansschool
La Passe).

IJmuiden – Vorige week donderdag vond in de raadszaal van
het stadhuis iets nieuws plaats:
het actualiteitenuurtje. Dat
zal voortaan eens per maand
plaatsvinden. Mensen mogen
hier hun hart luchten over actuele zaken. Raadsleden kunnen
direct reageren, vragen stellen
en beantwoorden. Hiermee wil
de gemeenteraad het contact
met de burgers verbeteren. Tijdens de primeur waren er vijf insprekers, die elk twee minuten
spreektijd kregen.
Klaas Strooker vroeg aandacht
voor het vroegtijdig afsteken van
vuurwerk rond de jaarwisseling.
Dit geeft overlast en is vooral
voor dieren erg angstig. Zijn eigen honden hadden zelfs medicatie nodig. Hij vroeg of de Algemene Politie Verordening niet
aangepast kan worden: daarin staat nu, dat er vuurwerk afgestoken mag worden van 10.00
tot 22.00 uur. Beter zou zijn, als
het mocht vanaf 22.00 uur. Wet-

houder Verkaik beloofde dit
mee te nemen in de raad. Huub
Veerkamp vroeg zich af waar de
rioolheffing op garages voor nodig is. Zij hebben geen aansluiting op het riool en het tarief is
niet onderbouwd. Hij kreeg als
antwoord, dat dit nog in onderzoek is. Marjan Hendriks vroeg
namens de Stichting Velsen
voor de Derde Wereld aandacht
voor de millenniumdoelen. Zij
had een zogenaamd Dopperflesje bij zich: een pastic drinkflesje dat eindeloos gebruikt
kan worden. Wie er eentje aanschaft, steunt daarmee Simavi,
die voor schoon drinkwater in
de derde wereld zorgt. Gebruikers kunnen deze flesjes op divers tappunten gratis vullen. Zij
vroeg de gemeenteraad om in
het stadhuis zo’n tappunt in te
stellen, vooral omdat Velsen een
millenniumgemeente is. Iris van
der Helm vroeg de raadsleden
nog een nachtje te slapen over
het plan, om een bungalowpark
te bouwen bij het Fort Benoorden Spaarndam. ,,Het mooie,
laatste kleine stukje groen
wordt weggegeven aan het grote geld. Veel inwoners van Velserbroek, Spaarndam en Haarlem genieten hier van de natuur.
Zij zijn niet gebaat bij een bungalowpark, er zijn toch wel alternatieven te bedenken? Maak
er een klauterbos van voor kinderen met overgewicht’’, aldus
Iris. Het plan voor het bungalowpark is nog in onderzoek.
Als laatste kwam een medewerkster van Viva Zorggroep
aan het woord. Hierover meer
elders in deze krant. (Carla
Zwart)

Fondsen steunen Felison Brass

Dames 1 Smashing
Velsen blijven winnen

Velsen-Noord - De brassband
uit Velsen heeft een goede financiële start meegekregen in 2011.
Het VSB fonds, Het Schipholfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de J.C Ruigrok Stichting zijn bereid de zeer vernieuwende brassband met een donatie van totaal 15.000 euro te verblijden.
Van deze giften kan de vereniging onder andere vier splinternieuwe pauken kopen, die
aan vervanging toe waren. Vanaf deze plek willen zij de aangeschreven fondsen/stichting erg
bedanken voor de giften die zij
hebben mogen ontvangen. Tevens zijn de proefdirecties in volle gang om een geschikte nieuwe dirigent(e) voor de vereniging te vinden, die op dinsdag

IJmuiden - In de tweede klasse poule speelde Dames 1 van
Smashing Velsen tegen een ander Smashing Velsen team, Dames 3. Het werd een afgetekende 4-0 voor Dames 1, maar Dames 3 wist wel fel van zich af te
bijten. Dames 1 blijft de nummer
1 in de poule.
Ook jongens C1 versterkte de
eerste plek met een mooie 3-0
overwinning. Op de thuisavond
vrijdag in de Zeewijkhal werd
er een vol programma gevolleybald. Meisjes B2 moest het opnemen tegen de koploper VCH
uit Hoofddorp. Ze wisten het wel
spannend te maken in de eerste
en derde set maar mentaal kwamen ze net tekort voor de overwinning. Een eerste plek is hiermee wel van de baan. Technisch
zijn de meiden aan het net ieders meerdere, maar in verdedigend opzicht zijn ze nog te statisch. Meisjes B1 speelt in dezelfde poule en wist met 2-1 te
winnen van Heemstede. In hun

15.000 euro voor
nieuwe instrumenten

en donderdag voor de band wil
staan. Tevens lopen de aanvragen weer vol bij Felison Brass en
van het Brass Ensemble.
Wilt u zich als (nieuw) lid aanmelden voor het brass ensemble!. Het ensemble staat open
voor alle (ook beginnende) koperblazers, ook voor bespelers
van instrumenten die niet standaard tot de brassbandbezetting
behoren, zoals de trompet, de
waldhoorn of de sousafoon.
Voor de brassband zelf is nog
een solo plek vrij op Cornet, en
een solo plek vrij op éérste trombone.
Meer informatie: www.felisonbrass.nl of aanvragen via info@felisonbrass.nl of bel het secretariaat de heer Ruijgrok, 0649616546.

spel is er een goede positieve lijn
te zien. Een leeftijdsklasse lager
in de C-poule deden jongens C2
en meisjes C1 goede zaken, beide wonnen met 2-1. De jongens
zijn nog wel in voor een kampioenschap al wordt het wel moeilijk als er puntjes worden verloren, zoals vrijdag. Bij heren 1 is
het even pas op de plaats. Deze
weken hebben ze een loodzwaar
programma waarbij ze tegen de
nummers 1, 2 en 3 spelen. In een
uitwedstrijd tegen de Setfighters
uit Zaandam wisten ze de tegenstander in de eerste set goed onder druk te houden maar moesten toch zwichten tegen een beter spel van dit team.
Tegen de nummer 2 VCH in de
thuiswedstrijd kwamen de vechters boven bij de heren en werd
er afgesloten met winst. Volgende week wacht er de thuiswedstrijd tegen Spaarnestad, de
nummer 3. Meer weten over volleybal? Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Zingen in de
Ichthuskerk
IJmuiden - Zaterdag 22 januari is er weer een zangavond in
de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40. Er worden prachtige
liederen uit allerlei bundels gezongen. Jan Schotvanger praat
de liederen aan elkaar en leidt
tevens de samenzang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze
avonden, bespeelt het orgel. De
avond begint om 19.30 uur, kerk
is om 19.00 uur geopend.

Valentijnsdag
filmdiner
IJmuiden - Thalia staat op
maandag 14 februari in het teken van Valentijnsdag. De grote zaal van dit theater zal op deze
dag gehuld zijn in een zee kaarslicht, zodat men volop kan genieten van de leuke, romantische
film Last Chance Harvey, gecombineerd met een liefdevol bereid
drie gangendiner, dat aan de eigen tafel wordt geserveerd. Terwijl de gescheiden New Yorker
Harvey Shine zijn baan probeert
te redden, moet hij naar Londen
afreizen voor de bruiloft van zijn
dochter. Bij aankomst echter vertelt zijn dochter Susan dat niet hij,
maar stiefvader Brian haar naar
het altaar mag brengen. Zijn teleurstelling is zo groot, dat Harvey
besluit na de plechtigheid te vertrekken. Zijn persoonlijk drama
is compleet als hij zijn vliegtuig
mist en ook nog zijn baan verliest. Op het vliegveld belandt hij
in een bar en raakt aan de praat
met Kate Walker. Zij haalt hem
over om toch naar de receptie te
gaan en Harvey haalt haar op zijn
beurt over om met hem mee te
gaan. Entree 44,50 euro, inclusief
Valentijnsbubbels, film, drie gangendiner en koffie. De ontvangst
is vanaf 19.00 uur, aanvang film
19.30 uur. Reserveringenvia telefoonnummer 0255-514217.

Openstaande
gevangenisstraf
IJmuiden - De politie heeft
28-jarige man uit Almere aangehouden, die gesignaleerd stond.
De man bleek nog 61 dagen gevangenisstraf te moeten uitzitten.
Hij werd meegenomen naar het
politiebureau en is ingesloten.
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Onder invloed
van drugs

Vellesan College

Leerlingen verzorgen
verwenmiddag
Driehuis - Leerlingen van het
Vellesan College uit IJmuiden
trakteerden vorige week donderdag bewoners van verpleeghuis Velserduin Driehuis
van Zorgbalans op een nagelbehandeling en handmassage.
Zij brachten hiermee de geleerde theorie in de praktijk en
maakten tevens kennis met de
ouderenzorg.
Liesbeth Hatenboer, activiteitenbegeleider van Velserduin Driehuis, zocht begin dit
schooljaar contact met het
college om te bekijken of het
college en het verpleeghuis
iets voor elkaar konden betekenen. Het in praktijk brengen
van geleerde vaardigheden en
het in contact komen met ouderenzorg stond hierbij centraal. Het resultaat is een stageopdracht voor derdejaars
leerlingen van de VMBO opleiding Zorg & Welzijn breed
en een verwenmiddag voor

bewoners van Velserduin Driehuis. Met de opdracht sluiten
de leerlingen het blok ‘uiterlijke verzorging’ af dat deel uitmaakt van het vak ‘schoonheidsverzorging’.
Vorige week donderdag was
het zover. Enkele bewoners
van Velserduin Driehuis werden door een aantal leerlingen, jonge dames van zo’n vijftien jaar oud, verwend met een
nagelbehandeling en handmassage. De combinatie van
het in praktijk brengen van de
geleerde vaardigheden en het
in contact komen met ouderenzorg, bleek een schot in de
roos. Liesbeth Hatenboer: ,,De
bewoners zitten op hun gemak, laten zich graag verwennen en genieten volop. Maar
ook de leerlingen hebben
veel plezier in de opdracht.
Vier keer per jaar zal daarom
steeds een andere groep leerlingen deze activiteit verzorgen in Velserduin Driehuis.”

IJmuiden - De politie zag afgelopen zondag rond 21.30 uur een
personenauto met twee inzittenden op het trottoir geparkeerd
staan aan de IJmuiderslag. De
politie sprak de bestuurder aan
en deelde hem mee dat hij een
bekeuring zou krijgen voor het
parkeren op het trottoir. Hierop ging de bestuurder compleet
uit zijn dak, bedreigde en beledigde de politie, startte zijn auto
en scheurde weg met hoge snelheid. Tevergeefs, want hij kon
even later worden klemgereden
en aangehouden. De bestuurder, een 20-jarige IJmuidenaar,
verzette zich tegen zijn aanhouding en werd door de politie onder controle gebracht en meegenomen naar het politiebureau.
Ook de passagier werd door de
politie meegenomen voor nader
onderzoek, maar deze passagier, een 21-jarige IJmuidenaar
werd later heengezonden, omdat
hij geen strafbare feiten had gepleegd. De 20-jarige bestuurder
bleek onder invloed van drugs te
verkeren en tegen hem is proces
verbaal opgemaakt. Ook is aangifte gedaan van belediging en
bedreiging van de politie. Het rijbewijs van de bestuurder is door
de politie ingevorderd en de auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.

IJmuiden - Dankzij Köster Advocaten uit Haarlem zijn Dames 1 en
Dames 2 van VBC Akrides - beide uitkomend in de eerste klasse
Rayon van Noord-Holland - volledig in het nieuw gestoken. Of het
aan de nieuwe tenues ligt is niet duidelijk, maar beide teams wonnen hun laatste wedstrijd!

Velsen-Zuid - Zondag 16 januari organiseerde manege Hippisch Centrum Velsen voor haar
ruiters een F-proeven dressuurwedstrijd. Een groot aantal ruiters had zich voor deze wedstrijd
ingeschreven.In de F3 en F4 rubriek werd eerste in de senioren
rubriek Petra Bresser met Stigur
in de F3 met 231 punten. Cassey
Stam behaalde met Panthera in
de F3 rubriek een knappe eerste
prijs bij de jeugd met 230 punten.
Een fraaie tweede prijs ging naar
Juliet van Breukelen met haar
leuke pony Dizzy in de F4 met
225 punten en Fleur de Koning

mocht met de pony Midnight het
witte rozet mee naar huis nemen in de F3 met 223 punten. Tot
slot volgde de F1 en F2 rubriek.
Kim Blok met de pony Panthera mocht in de F2 rubriek de beker en het oranje rozet mee naar
huis nemen met 231 punten. Een
knappe tweede prijs ging naar
Sam Stephanus met Lucky in de
F1 rubriek met 229 punten en Felicia Koster met Diva behaalde
een fraaie derde prijs in de F2 rubriek met 228 punten.
Zondag 23 januari worden wederom dressuurproefjes verreden voor de jongste ruiters.

Gewonden
na aanrijding
Velsen-Noord - Vorige week
donderdag rond 08.15 uur heeft
er een aanrijding plaatsgevonden tussen een bromfietser en
een fietser aan de Holland op
zijn Smalst. Hierbij raakten drie
mensen gewond. De bestuurster van de bromfiets, een 51-jarige Beverwijkse, kwam op het
fiets/brompad in botsing met
een 45-jarige vrouw uit VelsenNoord die haar 6-jarige dochter
achterop had. Alledrie kwamen
ten val en moesten naar een ziekenhuis vervoerd worden voor
behandeling. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Vrouw vraagt
inwoners geld

Köster Advocaten
sponsort Akrides-dames

Blije gezichten bij
Hippisch Centrum

Velsen-Noord - De politie heeft afgelopen vrijdag
een paar meldingen ontvangen van inwoners van Velsen-Noord dat een bewoonster met regelmaat bij mensen aanbelt met de vraag of
zij geld mag lenen. De vrouw
belt aan met een zielig verhaal
en vraagt vervolgens een klein
geldbedrag, wat zij niet terugbetaalt. Vooral oudere bewoners worden benaderd. De politie wil mensen benadrukken
om niet in te gaan op het bedelen van de dame.

40-Jarig bestaan VAT ’71
IJmuiden - Op zaterdag 29 januari viert VAT’71 het veertigjarig
bestaan met een speciale jubileumvoorstelling in het Thalia Theater aan de Breesaapstraat 52.
De vereniging heeft een geweldige revue samengesteld om het
publiek op ouderwetse manier te
laten genieten en vooral: te laten
lachen. De avond krijgt uiteraard
een extra feestelijk tintje.
VAT staat voor: Velsen Amateur Theater. In april is het precies veertig jaar geleden dat deze
club is opgericht vanuit drie andere verenigingen – Palvu, Plankeniers en KZOS – die te klein
waren geworden.
Van oktober tot en met maart
treedt de groep elke woensdagavond op in verzorgings en bejaardenhuizen. In april wordt
steeds direct met de repetities en
de voorbereidingen voor de volgende show gestart in het club-

gebouw van de IJmuider Harmonie. ‘Op hoop van zegen’ is een
van de producties die in de beginjaren op de planken is gebracht, maar al snel is overgeschakeld naar populaire, muzikale toneelstukken en musicals.
Vervolgens vonden ze de weg
naar de revue, een genre waarin enorm veel op het toneel gebeurt. De spelers vinden het allemaal een heerlijke vorm om in te
acteren, te zingen en te dansen.
Decors en kleding zijn bovendien
altijd een lust voor het oog. Geen
wonder dat ze elke keer een enthousiast publiek voor zich zien.
De zaal gaat om 19.30 uur open,
om 20.00 uur begint de voorstelling. Kaarten à 12,50 euro zijn
te reserveren bij Gwenn van de
Werff, telefoon 075-6171870 of
06-50521224. Indien nog aanwezig, zijn kaarten te verkrijgen aan
de kassa van het Thalia Theater.
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Overdracht
Beeckestijn
aan Natuurmonumenten

Velser Amusements
Orkest nu al populair
Regio – Het Velser Amusements Orkest: een naam om te
onthouden, ze zullen binnenkort
nog veel van zich laten horen.
Het orkest begon in 2008 op
initiatief van IJmuidenaar Herman Bloemzaad. Een orkest met
een zo breed mogelijk repertoire, dat was hij voor ogen had.
Wat begon als een klein clubje,
is nu uitgegroeid tot een orkest
van 25 leden en een vierkoppige zanggroep. Al gauw was hun
repetitieruimte in IJmuiden te
klein en vonden ze nieuw onderdak in dorpshuis De Moriaan
te Wijk aan Zee. Daar vindt momenteel het Tata Steel Schaaktoernooi plaats, het orkest kreeg
een gastvrij tijdelijk onderdak in
het ruim van pannenkoekenboot Het Schip in Beverwijk.
Inmiddels had het orkest een
avondvullend repertoire opgebouwd dat bestond uit lichte
populaire muziek, van luisterliedjes tot tango en van meezingers tot aan een wals. In 2010
werd reikhalzend uitgekeken
naar het eerste optreden. Het
orkest kreeg dat jaar een ernstige domper te verwerken: één
van de orkestleden overleed en
ook Thom Weterings, de muzikale orkestleider. Zij worden
nog altijd gemist. Trompettist

Dolph Hulsbergen nam hierna
het dirigeerstokje ter hand en
dit gaat hem goed af. Eind vorig
jaar was er een try out in Bloemendaal, begin januari vond
het eerste optreden plaats in
zorgcentrum Het Schoterhof te
Haarlem. Moeilijk te zeggen wie
daar het meest van genoot: de
orkestleden zelf of het publiek.
,,Wanneer komen jullie weer
spelen?’’, werd er na afloop gevraagd. Een ander liet weten: ,,Ik
word helemaal blij van jullie muziek.’’ ,,Daar doen we het voor’’,
zegt Dolph Hulsbergen. ,,Als we
ons eigen enthousiasme voor
de muziek over kunnen brengen op het publiek, dan zit het
goed.’’ Het Velser Amusements
Orkest zal nogmaals in Haarlem optreden op 20 februari, in
het Reinaldahuis. Ook zit er een
optreden in De Moriaan in Wijk
aan Zee in de planning. Het orkest is nog op zoek naar iemand
die dwarsfluit speelt en een gegadigde voor een extra keyboard. Wie eens een repetitie bij
wil wonen, is welkom op dinsdagavond in De Moriaan. Wel
graag van tevoren even contact
opnemen met Dolph Hulsbergen, via 06-53632528. Zie ook
www.velseramusementsorkest.
nl. (Carla Zwart)

Omruilen kaarten kerstconcert

Midwinterconcert van
Tata Steel Blaasorkest
Regio - Het eerste concert op zaterdagavond 5 februari (aanvang
20.00 uur) van het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest (TSSBO) is
niet alleen het eerste concert van
het orkest in het jaar 2011, maar
tevens het eerste concert onder de nieuwe naam. Het TSSBO
heeft namelijk het kerstconcert
in Heemskerk in verband met de
weersomstandigheden moeten
afblazen en dus heeft het Midwinterconcert in de Vredevorstkerk in Beverwijk de primeur.
Voor de pauze maken het Tata
Steel Leerlingenorkest en het Opleidingsorkest (TSOO) hun opwachting. Op het programma van

het TSSBO staat onder andere
de Pavane van Ravel. Ook wordt
het thema van de film ‘Lawrence of Arabia’ (Jarre) gespeeld .
Het TSOO speelt onder andere
‘A View at the Zoo’ van Carl Wittrock.
Entree 5 euro (voorverkoop 4 euro). Kaarten zijn te verkrijgen via:
Boekhandel Stumpel, Van Coevenhovenstraat 35, Heemskerk,
of Hoogeterp, Beijneslaan 144 in
Beverwijk, 0251-211524 en aan
de kerk vanaf 19.30 uur. Kaarten van het afgelaste kerstconcert
kunnen worden omgeruild tegen
een toegangskaart voor het Midwinterconcert.

Velsen-Zuid - De overdracht
van Beeckestijn aan Natuurmonumenten is rond. Vanaf
2011 mag Natuurmonumenten de buitenplaats beheren.
Dat betekent dat dit prachtige
parkbos openbaar toegankelijk
kan blijven en dat de toekomst
is veiliggesteld als natuur- en
recreatiegebied. In december
is de definitieve overdracht getekend na jarenlang overleg
tussen gemeente Velsen, Provincie Noord-Holland, Dienst
Landelijk Gebied en Natuurmonumenten. Het rijksmonument is van grote cultuurhistorische waarde. De tuinen en
het parkbos zijn uniek en van
internationale betekenis. Beheerder Klaas de Jong: ,,Nu
kunnen we zorgen voor goed
beheer van dit prachtige landgoed en garanderen dat het
toegankelijk blijft. Dat doen
we graag samen met vrijwilligers en in overleg met de gebruikers. Gelukkig heeft Natuurmonumenten ruime ervaring met het beheer van dit
soort landgoederen.” Natuurmonumenten gaat zorgen dat
het parkbos van Beeckestijn
goed beheerd wordt. Met de
gemeente Velsen is afgesproken dat de huidige situatie uitgangspunt is voor de kwaliteit van het beheer. Dit betekent dat Natuurmonumenten
flink zal moeten investeren in
Beeckestijn. De kosten voor
beheer en onderhoud bedragen jaarlijks zeker 250.000 euro. Het onderhoud van Beeckestijn is, zeker gezien het intensieve gebruik door vele recreanten ook een arbeidsintensief verhaal. Bovendien wil
Natuurmonumenten graag de
ruimte blijven bieden aan leuke evenementen. Het initiatief
voor de nieuwe bestemming
van het hoofdhuis van de buitenplaats is genomen door de
eigenaren Natuurmonumenten en Vereniging Hendrick de
Keyser (gebouwen). In samenwerking met ondermeer de
Stichting Vrienden van Beeckestijn, is de laatste jaren hard
gewerkt aan het ontwikkelen
van een kostendekkende opzet. Vanwege een verliesgevende exploitatie sloot de gemeente Velsen begin 2006 het
op Beeckestijn gevestigde museum met stijlkamers en werd
de buitenplaats afgestoten. In
het hoofdgebouw komt een
nationaal podium voor tuin- en
landschapcultuur. Voor de exploitatie hiervan is een nieuwe
Stichting Beeckestijn opgericht. Naar verwachting opent
dit podium in mei 2011 haar
deuren. In de koetshuizen komen horecagelegenheden. Zie
ook www.natuurmonumenten.
nl/beeckestijn.

Nieuw scheikundelokaal
voor Technisch College
IJmuiden - Ruud Porck van het
Technisch College Velsen toonde zich vrijdagmiddag een trotse directeur bij de opening van
een nieuw practicum lokaal voor
natuur- en scheikunde, waarvoor zelfs twee wethouders naar
de Briniostraat waren afgereisd.
In zijn openingswoord sprak hij
van een historisch moment vanwege het feit dat zijn school nog
één van de weinige in de regio is
die als vakschool een breed scala aan technische opleidingen
te bieden heeft. Als voorbeeld
noemde hij Haarlem waar de afgelopen tijd alle vier de vakscholen zijn verdwenen, terwijl jongeren met een technische opleiding juist nu en in de komende
jaren een uitstekende toekomst
tegemoet gaan.
Wethouder Annette Baerveldt
stak vervolgens haar tevredenheid over de inzet van Porck voor
dit soort van onderwijs niet onder stoelen of banken en complimenteerde hem met het feit
dat ze dit jaar al enige malen
de opening van een nieuwe loot
aan de technische onderwijs-

boom had mogen verrichten,
zoals de opening van het Bêtalab en het Technasium. Ook refereerde zij aan de hoge kwaliteit van het onderwijs op deze
school waarvan het slagingspercentage van 98% het klinkende
bewijs mag zijn. Na de speeches
was dan het moment aangebroken waarop de aanwezigen de
nieuwe ruimte, mede ingericht
met ondersteuning van diverse
sponsoren uit het bedrijfsleven,
in ogenschouw mochten nemen. Maar eerst moesten door
de wethouders Baerveldt en Verkaik, gehesen in witte laboratorium jassen en met veiligheidsbril op, tot hilariteit van de aanwezigen ne met ondersteuning
van enkele leerlingen een aantal
proeven doen.
Om de onderwijsmogelijkheden van het Technisch College nog beter onder de aandacht
te brengen is er op 2 februari
een voorlichtingsavond, gevolgd
door een inloopavond op 4 februari en een open huis op zaterdag 5 februari. Meer info op
www.technischcollegevelsen.nl.

Expositie Ellenberger
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op de kunstgalerij van Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude is
een kleurrijke expositie te zien
van Hanna Ellenberger-Ladage.
De realistische schilderijen van
sneeuwlandschappen en bloe-

men zijn gemaakt met acryl en
olieverf.
De expositie is tot 27 februari.
Informatieboerderij Zorgvrij is
van woensdag tot en met zondag open van 11.00 uur tot 17.00
uur.
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Fabiana
Dammers in
Stamgasten

All Stars winnen
tweede Futsal toernooi
IJmuiden – Zaterdag werd in
Sporthal Zeewijk het tweede
Velser Winter Futsaltoernooi gehouden, dat werd georganiseerd
door Marco Adema en Jasper
van der Linden van Zebra Uitzendbureau BV. Zeven selectieteams uit de regio streden om de
felbegeerde wisselbeker.
Helaas moesten de teams van
RKVV en VV IJmuiden afzeggen vanwege inhaalwedstrijden.
VV IJmuiden verdient een compliment door wel hun eigen bijdrage te voldoen, ten gunste van
het goede doel, namelijk de kinderafdeling van het Rode Kruis
Ziekenhuis. Alle inkomsten qua
deelname, sponsoring en collectebus zijn hiervoor bestemd. Volgende week zal bekend worden
gemaakt welk bedrag er bij elkaar gebracht is.
Het Futsaltoernooi begon wat
rommelig, omdat gelegenheidsdeelnemer Jong Hercules zonder
afbericht wegbleef. Maar na wat
vertraging kwam het toernooi al
gauw op gang en ging het niveau
per wedstrijd omhoog. De poulewedstrijden leverden een hoop
spektakel op, het was te zien dat
elk team voor de winst ging. In
poule A waren het VSV en Terrasvogels die doordrongen tot
de kruisfinales. In poule B was
het een nek aan nek race, omdat drie ploegen met zes punten
eindigden. Uiteindelijk ging Castricum als eerste door en hadden
de All Stars het geluk een beter
doelsaldo te hebben dan Stormvogels, dus drongen zij ook door
tot de kruisfinales.
In de kruisfinales won Castricum van Terrasvogels, en won
All Stars heel zakelijk van VSV.
In de penaltyronde om de derde en vierde plaats was Terrasvogels te sterk voor VSV en werd
hierdoor derde. Volgens Mar-

co Adema was de finale toch
wel een beetje een droomfinale: de kampioen van 2010 tegen
een All Stars team dat zich echt
in het toernooi vocht en steeds
meer op stoom kwam, met coryfeeën als Richard Plug, Robbie van Spronk, Dennis van Baekel, Rob Verdikt, Wilfred de Waal,
Edwin Schiltmeijer, Marcus Verdikt en Danny Blokker. Zij werden gecoacht door Rick Schotvanger die vanwege een blessure niet zelf kon spelen. De
All Stars formatie kwam op een
2-0 voorsprong door doelpunten
van Danny Blokker en Dennis
van Baekel. Castricum gaf nog
even gas in het tweede bedrijf
en kwam terug op 2-2. Hierna
volgden penalty’s waarbij de All
Stars bewezen de terechte kampioen te zijn, door van Castricum
met 3-1 te winnen.
Rob Verdikt onderscheidde zich
in de finale met goed keeperswerk door het stoppen van onder andere een penalty. Hij werd
hierom terecht uitgeroepen tot
keeper van het toernooi. De prijs
voor beste speler ging naar Thijs
Mol van FC Castricum die met
geweldige sleep- en schaarbewegingen menig tegenstander
op het verkeerde been zette. Bij
de prijsuitreiking kondigde Robbie Spronk namens All Stars aan
dat ze doorgaan met selecteren
en verjongen.
Ook in de derde helft bleef het
met DJ Bas v Geldorp en zanger
Peter de Haas nog lang gezellig
in de kantine van Sporthal Zeewijk. Marco Adema en Jasper
van der Linden kunnen ondanks
de tegenslagen door afzeggingen toch terugkijken op een zeer
geslaagd toernooi. Langs deze weg danken zij nogmaals iedereen voor zijn steun en inzet
om dit toernooi tot een succes
te maken.

Salsalessen in buurtcentrum De Brulboei
IJmuiden - Wie graag danst
kan nu terecht in buurtcentrum de Brulboei aan de Kanaalstraat in IJmuiden, waar op

de dinsdagavond salsalessen
worden gegeven. Het gaat om
een cursus van tien lessen. Informatie via 06-837988101.

IJmuiden - Zondagavond 23
januari om 18.00 uur zit Fabiana Dammers aan de bar in het
Seaport Café. Deze geboren en
getogen aanstormende tekstschrijfster/zangeres zat als klein
meisje op de Comitéschool en
werd gegrepen door de muzieklessen van haar juf van klas 5.
Wat daar allemaal uit is voortgekomen hoort men in het programma. Ze vertolkt ook live enkele van haar eigen nummers.
Momenteel werkt ze hard aan
haar debuut-cd en zaterdag 22
januari start haar theatertour.

RUAZ
bestaat 60 jaar
Regio - De RUAZ Ziekenomroep voor zieken en senioren bestaat op 21 januari 2011 precies
60 jaar. In het toenmalige Antoniusziekenhuis in IJmuiden is het
60 jaar geleden begonnen. Hier
vond de eerste uitzending plaats
en werd de naam RUAZ geboren, wat toen betekende Radio
Uitzending Antonius Ziekenhuis.
Om meer ruimte te krijgen om
programma’s op te nemen werd
uitgeweken naar een schuilkelder in park Scheybeeck in Beverwijk. De naam RUAZ veranderde in Radio Uitzendingen Afdeling Ziekenhuizen. Na diverse
omzwervingen kwam de ziekenomroep in oktober 1973 terecht
in het gebouw aan de Spaarnestraat 1 in Beverwijk waar
het nog steeds gevestigd is. In
de hoogtijdagen van deze oudste ziekenomroep van Nederland verzorgde men programma’s voor meer dan tien tehuizen en twee ziekenhuizen in een
gebied van Limmen tot Haarlem. In het Rode Kruis Ziekenhuis is de RUAZ nog steeds dagelijks op de radio. Naast nonstop muziek, zijn er diverse aparte programma’s en nog steeds
elke werkdag ’s avonds een verzoekplatenprogramma
tussen
20.15 en 22.15 uur. Helaas zijn
in de loop der jaren veel tehuizen afgehaakt en is ook het aantal vrijwilligers geslonken. Anno
2011 zijn nog steeds een vijftigtal
vrijwilligers actief als technicus,
presentator of verzoekjesophaler
en kan men trots zijn op de 60ste
verjaardag van RUAZ ziekenomroep. Elke zaterdagochtend is
een live-programma in Westerheem in Heemskerk. En maandelijks wordt een klassiek en populair live-programma voor Huis
ter Hagen in Driehuis gemaakt.
Mocht u nieuwsgierig zijn of iets
willen betekenen voor de RUAZ
dan is men welkom in de studio
aan Spaarnestraat 1 in Beverwijk of kijk op www.ruaz.nl. Hier
kan men ook een verzoek aanvragen voor iemand in het ziekenhuis. Het telefoonnummer is
0251-231107.

Jonge Stem in startblokken

Nieuwe musical:
‘Our House’
IJmuiden – De leden van jeugdmusicalvereniging De Jonge
Stem zijn amper bijgekomen van
de succesvolle musical 42nd. Nu
staan ze alweer te trappelen in
de startblokken: in februari starten de repetities voor de musical
Our House. Deze van oorsprong
Britse musical was nog niet eerder in Nederland te zien. Er komt
muziek van de band Madness in
voor. De nieuwe regisseur Jedidjah Noomen legt de laatste hand
aan de vertaling.
Zondagmiddag hield De Jonge Stem een Open Huis, die veel
belangstellenden trok. Sommigen kwamen het sfeertje opsnuiven, anderen wilden lid worden
en kwamen auditie doen. Zoals
Rob Seppenwoolde uit Santpoort
en Pip Berger uit Velserbroek (allebei 14). ,,Er zitten vrienden van
mij op De Jonge Stem, ik heb er
veel goede dingen over gehoord’’,
vertelt Pip. Rob deed al eerder auditie, maar werd toen te jong gevonden. Hij wil graag lid worden
en gaat het weer proberen. Regisseur Jedidjah heet de groep welkom. Ze is schrijver en vertaalt,
regisseren leerde ze in de praktijk,
als regieassistente van professionele gezelschappen. Ze vertelt
waar de musical over gaat: ,,Het
wordt van Londen naar Amster-

dam verplaatst, naar een volksbuurt. Het verhaal draait om Joe.
Hij breekt in om indruk te maken
op zijn vriendin. Dan komt de politie en Joe kan twee dingen doen:
blijven staan of weglopen. Hier
splitst het verhaal zich. Het is een
musical met veel personages, met
humor en met vaart.’’ Dan gaat de
regisseur speloefeningen doen
met de groep. De groep moet
steeds groter wordende emoties laten zien en er is een bewegingspel. Er wordt veel gelachen,
bijvoorbeeld als er een vliegtuig
wordt nagedaan. Dan komt repetitor Bas Jongsma voor de groep,
samen met algemeen muzikaal
leider Ineke Wentink. Zij geven
een korte muzikale workshop. Er
klinkt nog geroezemoes en Ineke
roept streng: ,,Stilte, we gaan nu
werken.’’ Bas geeft aanwijzingen:
,,Voeten naar voren, armen langs
je lijf en geen kauwgum. Ik wil
hier nooit kauwgum zien.’’
De jongeren pikken de aanwijzingen verrassend snel op en
er klinkt een mooi, meerstemmig gezang. Bas is tevreden: ,,Ik
heb er veel zin in, om met jullie te
gaan werken.’’ Hierna deden zestien jongeren een stemtest. Ze
kwamen allemaal door de auditie
en zijn nu lid van De Jonge Stem.
Ook Pip en Rob. (Carla Zwart)

Presentatie over
buurtbemiddeling
Velserbroek - Maandag 24 januari van 20.00 tot 21.00 uur is
er een presentatie over buurtbemiddeling in De Veste/Het
Polderhuis. Alle bewoners van
Velserbroek en omgeving zijn
uitgenodigd. De coördinator
van Buurtbemiddeling Velsen,
Suleika van Holland, zal de presentatie verzorgen. Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor heel Velsen. Nadat een melding bij de coördinator is binnengekomen, en deze partij is gehoord door de coordinator, wordt de melding uitgezet. Getrainde vrijwilligers
proberen de twee partijen weer

om de tafel te krijgen. Het doel
is het herstellen van de communicatie, waardoor er meestal afspraken gemaakt kunnen
worden. Huis, tuin en keukenconflicten zijn prima op te lossen mits beide partijen openstaan voor communicatie met
elkaar. Dit hele traject gebeurt
op een veilige manier waarbij de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht hebben, er
wordt geen dossier gevormd
en Buurtbemiddeling is geen
instantie, en heeft als zodanig
geen belang. Informatie: www.
buurtbemiddelingvelsen.nl of
0255-548520.
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Klootschieten

Pentekeningen Thijs
Zwart in Havenmuseum
IJmuiden - Momenteel zijn pentekeningen van IJmuidenaar Thijs
Zwart (68) te zien in het Zee- en
Havenmuseum. Al jaren maakt de
oud-zeeman fijne pentekeningen
waarin schepen, sleepvaart en
visserij centraal staan. Hij heeft al
vele exposities in musea en galerieën in het hele land gehad. Zijn
tekeningen van oude schepen,
vissersboten, trawlers en stoomsleepboten zijn heel nauwkeurig, bijna fotografisch, en met
veel liefde en kennis gemaakt.
Hij tekent veel foto’s van vroeger na, maar uiteraard zitten ook
veel details in zijn geheugen gegrift. Thijs werd in 1942 geboren
in IJmuiden en begon zijn varende carrière op de Visserijschool
waarin nu het Havenmuseum in
gevestigd is. Vanaf zijn veertiende heeft hij de wereldzeeën bevaren: eerst op de binnenvaart,
maar al snel op de zeesleepvaart,

onder andere bij Wijsmuller en bij
een baggerbedrijf. Vrijwel dagelijks zit Thijs Zwart achter zijn tekentafel en tekent hij vele boten
in vaak ruige omstandigheden, in
inkt of acryl. Ook illustreerde hij
jeugdboeken over Greenpeace
en maakte hij collages samen
met schrijver Leo Bersee. Deze
samenvoeging is uniek in de wereld van maritieme kunst. Als vrijwilliger is Thijs Zwart verbonden
aan het Zee- en Havenmuseum,
waar hij als bibliotheekmedewerker belast is met onder meer het
archiveren van gegevens en foto’s van de firma’s Zurmühlen en
Wijsmuller.
De pentekeningen van Thijs
Zwart zijn tot zondag 27 maart te
zien in het Zee- en Havenmuseum. Het museum is elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Adres: Havenkade 55 .

Spektakel op Forteiland
IJmuiden - In 2011 zal het Forteiland maar liefst op twaalf zondagen en op twee zaterdagen
geopend zijn voor bezoekers.
De eerste Publieksdag is gepland op zondag 6 februari. Op
die dag zal de afvaart om 11.00
uur en om 14.00 uur plaatsvinden
vanaf de Kop van de Haven, nabij de ligplaats van de Ferryboot
naar Newcastle. Bezoekers hebben de mogelijkheid om tot 17.00
uur het fort, de Duitse bunkers
en het terrein rond het fort te verkennen. Uiteraard wordt de bezoekers een rondleiding aangeboden door vrijwilligers.Het seizoen zal 6 februari op spectaculaire wijze geopend worden met
carbid-schieten, ter herinnering
aan de zes kanonnen die hier ooit
stonden. Na de openingsdag zal
het oude patroon van drie afvaarten per dag hervat worden. De
Koningin Emma vaart om 11.00,
12.15 en om 15.15 uur. In het
weekeinde van 9 en 10 april zullen meerdere groepen in originele uniformen en kleding het Fort
vereren met een bezoek. Op het
terrein zal een legerkamp worden
ingericht naar de situatie van kort
voor en tijdens de tweede wereldoorlog.
Daarna volgt een reeks van Pu-

blieksdagen op de eerste zondag
van de maand. In september zal
het Forteiland op maar liefst drie
zondagen geopend zijn in het kader van de Maand van de Stelling
van Amsterdam en de open monumentendag. In die periode zijn
allerlei activiteiten op het Forteiland voor de September Forteiland Maand. Op zaterdag 29 oktober zal het ongelooflijk griezelen worden op het Forteiland
met Halloween. Kaartverkoop via
0255-511676 of www.ijmuidenserondvaart.nl of info@ijmuidenserondvaart.nl. Voor informatie over
het Fort e-mail naar forteilandijmuiden@gmail.nl.

Velsen-Zuid – Zaterdag 15 januari was er PK gooien en gewoon gooien voor de klootschieters van sportvereniging
Full Speed. Negen mensen kwamen voor het PK en twaalf gewoon gooien, een grote opkomst
dus. Het gewoon gooien gaf als
winnaar team 4 met Rob, Sander en Jan Sch. met 80 schoten en10 meter. Team 3 met Willem, Lina en Bertie werd tweede
op 82–45. Team 1 Met Elly, Sonja en Astrid werd derde met 85–
65. Team 2 met Ingrid, Raymond,
en Lia werd vierde met 97–13.
Het PK gooien op de straatbaan
werd gewonnen door Nico met
21–12, tweede werd Jan St. met
25–1, derde Dirk met 25–96, vierde Dries met 27–3, vijfde Bertus
27–4, zesde Bianca 28–1, zevende Ton 28–4, achtste Harm 31–5
en negende Ina 32–4. Op de bosbaan won Nico met 11–85, tweede Harm 12–50, derde Jan St.
13–85, vierde Bianca 14-52, vijfde Dirk 14–86, zesde Bertus 15–
46, zevende Dries 17–40, achtste Ina 19–10. Ton moest weg en
heeft geen score. Voor info bel
Harm Jongman via 0255-514780
of Dirk Sieraad 0255-515602 of
zie www.svfullspeed.nl.

Ds. Zaagsma
vertrekt
IJmuiden - Ds. Wim Zaagsma
gaat na 16 jaar als predikant gewerkt te hebben in de Ichthuskerk te IJmuiden, de overstap
maken naar Hillegom. Zaterdag
22 januari is in de Ichthusburcht
van 16.00 uur tot 18.00 uur een
informele bijeenkomst voor de
kerkleden om afscheid te nemen van ds. Zaagsma en zijn gezin. Zondag 30 januari is in de
Ichthuskerk om 9.30 uur een afscheidsdienst waarin ds. Zaagsma zelf voorgaat. Het Goede
Herderkoor komt speciaal in deze dienst voor ds. Zaagsma zingen. Men hoopt op veel belangstelling en een mooie dienst.

Aangenaam

Geboren: Sofie Pippel
Dochter van: Silvia en Peter
Pippel
Zus van: Sake (2)
Geboren op: 11 november 2010
om 5.50 uur
Geboortegewicht: 3715 gram
IJmuiden – Silvia had een goede zwangerschap, ze voelde
zich erg fit. Ze had een enorme buik, recht naar voren. In
november kreeg Sake buikgriep, Silvia en Peter waren de
hele nacht met hem in de weer.
De volgende dag waren ze erg
moe.
Die avond kwam de verloskundige voor een controle: ,,Nog
niets aan de hand, ga maar lekker slapen.’’ Sake ging bij opa
en oma logeren, zodat zijn ouders die nacht goed konden
slapen. Silvia werd om 3.25
uur wakker van een flinke wee,
twee minuten later volgde de
volgende.
Peter en Silvia gingen naar het
Beverwijkse Rode Kruis Zie-

kenhuis. Daar ging Silvia onder
de warme douche staan, om
de weeën op te vangen. Toen
ze onder de douche vandaan
kwam zei ze: ,,Nu moet de verloskundige komen.’’ Die kwam
binnen tijdens de eerste perswee.
Bij de tweede stond het hoofdje en na de derde perswee zei
de verloskundige tegen Silvia:
,,Pak je kindje maar.’’ Zo bracht
ze zelf haar dochter op de wereld, een bijzondere ervaring.
Eenmaal thuis wilde de altijd
bezige Silvia direct weer van alles doen, maar de kraamhulp
stuurde haar naar bed: ,,Pak die
vier dagen rust, dan ben je helemaal hersteld. Voor Sake is
het ook duidelijk, als jij met Sofie boven bent en hij met papa beneden.’’ En zo gebeurde
het ook. Die avond was het Sint
Maarten en ze wonen in een
kinderrijke buurt, dus om de
haverklap ging de bel.
,,Mijn schoonvader kwam langs
en die hebben we bij de voordeur geparkeerd, om de kindjes van snoep te voorzien’’, lacht
Silvia. Sake had eerder een pop
gekregen om te oefenen. Daar
ging hij heel hardhandig mee
om, dus zijn ouders hielden hun
hart vast. Maar Sake was direct
helemaal verliefd op zijn zusje
en is heel lief voor haar.
Sofie is inmiddels een heel zoet
en tevreden meisje, dat nog
veel slaapt. Ze kijkt heel serieus
de wereld in. Ze is graag onder
de mensen en dol op haar papa. (Carla Zwart)

Bingo- en
loterijavond

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t
Schilderijen expositie in

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur
Nieuws voor
de schoter?

IJmuiden - Zaterdag 22 januari vindt om 20.00 uur, zaal open
19.30 uur, weer de bingo- en loterijavond plaats in speeltuin De
Veilige Haven. Wie woonachtig
is in IJmuiden en geen vervoer
heeft kan contact opnemen met
telefoonnummer 0255-527010 of
0255-518077, dan wordt men opgehaald en na afloop weer thuis
gebracht. De opbrengst van deze avond is voor de speeltuin om
weer leuke speeltoestellen te kopen voor de jeugdige bezoekers.

Dae rs- Wijksteunpunt
De l- Zeewijk
Dwgger Bru
li
boei

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900
Geen krant gehad?

IJmuiden - In Wijksteunpunt
Zeewijk worden wisselende
exposities gehouden.
De komende twee maanden
hangt er werk van Anja van
Schie en Ab Kouwenhoven,
beiden zijn leerling van Henk
Dekkers uit Velserbroek.
De lessen zijn zeer inspirerend
en kleurrijk geweest en hebben geresulteerd in een fraaie
expositie van de twee voor-

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

noemde kunstenaars.
De werken zijn uitgevoerd in
aquarel en acryl, en zijn tot
eind februari te bewonderen.
Door de gehele locatie heen
worden de schilderijen geëxposeerd. Wijksteunpunt Zeewijk is te vinden aan het Zeewijkplein 260 en is dagelijks
geopend 8.30 tot 17.00 uur. Op
zaterdag en zondag van 13.30
tot 16.30 uur.
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VSV wint
zespuntenwedstrijd

‘25 jaar Velserbroek
sokken’ voor stratenteams
Velserbroek – Komende zaterdag barst het zaalvoetbaltoernooi voor stratenteams weer los
in het Polderhuis in Velserbroek.
Dit keer dragen de deelnemende teams niet alleen shirts, maar
ook sokken van de organisatie.
De uniforme onderkant van de
voetballers is een cadeautje van
het comité 25 jaar Velserbroek.
De witte sportsokken, die afgelopen week zijn overhandigd
aan de organisatoren Peter Geldof en Rob Tousain, zijn voorzien
van het jubileumlogo. Het comité wil daarmee aangeven dat het
zaalvoetbaltoernooi een belangrijke rol speelt in het versterken
van het saamhorigheidsgevoel
in de straten en buurten van de

25-jarige nieuwbouwplaats. Dit
geldt ook voor het volleybaltoernooi voor dames, dat in oktober
plaats vindt en dan ook sokken
krijgt aangeboden.
Naast de jubileumsokken is 25
jaar Velserbroek ook op andere manieren aanwezig tijdens
het zaalvoetbaltoernooi. Er is
een speciale prijs voor het team
waarvan de spelers bij elkaar opgeteld het langst in Velserbroek
wonen. Tijdens de toernooidagen is in het Polderhuis het jubileumboek over 25 jaar Velserbroek te koop voor de speciale prijs van 13,50. En comitélid
Gertjan Huijbens zal samen met
Mitchell Pauwels de presentatie
verzorgen tijdens de finaledag
op 29 januari.

Flamenco-avond
in ’t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Op dinsdag
25 januari van 20.00 tot 22.00
uur kan men bij de vereniging
Santpoorts Belang aan de Bloemendaalsestraatweg 201 kennismaken met de wereld van de
flamenco in de vorm van een lezing en demonstratie van de
dans.
Andalusië, het zuidelijk deel van
Spanje, vormt de bakermat van
de flamenco. Wie heeft er niet al
eens iets van flamenco gezien
of gehoord? Flamenco wordt al

snel geassocieerd met voetengeroffel, rap handgeklap en klagende zang van zigeuners. Maar
flamenco is meer. Eva Nijhoff,
flamencodanseres uit Haarlem, zal hierover vertellen en u
zult tevens een live-demonstratie van deze temperamentvolle
dansvorm met eigen ogen kunnen aanschouwen.
De entree bedraagt 9 euro en
kan bij de ingang van de Poorterszaal betaald worden. Zie ook
www.santpoortsbelang.nl.

Najaarskampioen
Driehuis - Na een enerverend
slot van de najaarscompetitie
heeft Velsen D2 het kampioenschap in de reserve 2e klasse gegrepen. Al vorig weekend werd de
laatste competitiewedstrijd winnend afgesloten bij en tegen FC
Castricum D2, 2-4. Uit 10 wedstrijden werden 25 punten behaald. Beverwijk D1 volgde echter
met 24 punten uit 9 wedstrijden,
zelfs DEM D2 had nog een kleine kans op het kampioenschap
met 19 punten uit 8 wedstrijden.
De druk werd beide teams waarschijnlijk te groot, want zowel Be-

verwijk D1 als DEM D2 liepen beslissende nederlagen op afgelopen zaterdag tegen respectievelijk
de Kennemers D1 (2-0) en IJmuiden D1 (4-2). De sportieve plicht
werd door deze teams meer dan
vervuld, bedankt! Terwijl Velsen
D2 op een winderige zaterdagmiddag nog eens een oefenwedstrijd afwerkte en de feestvreugde
extra glans gaf met opnieuw een
3-1 overwinning, werd de kampioensvlag gehesen! Jongens, namens de technische leiding en
jeugdbestuur, gefeliciteerd met
deze prachtige prestatie.

Velserbroek - Op een zeer
moeilijk te bespelen veld moest
VSV aantreden tegen directe concurrent de Foresters. De
ploeg uit Heiloo had één punt
meer en tevens een wedstrijd
meer gespeeld. Het was dus duidelijk dat de winnaar goede zaken zou doen in de strijd tegen
degradatie.
VSV miste in deze wedstrijd:
Metgod, Wal en topschutter
Martens. Daar tegenover stond
de rentree van doelman Cusell na een blessureperiode van
ruim vier maanden. Helaas was
zijn rentree van zeer korte duur.
In een uiterste poging om de
openingstreffer te voorkomen
overstrekte hij zijn schouder en
moest hij wederom het veld verlaten. Een schitterende individuele actie van de spits was goed
voor de eerste treffer. Dat was
dus een dubbele domper: 0-1
en al na tien minuten de keeper
kwijt. Ed Sluyters kwam voor Ruben Cusell in het veld en hij verdedigde zijn heiligdom met allure. Na deze tegenvaller probeerde VSV de bakens te verzetten maar de beste kansen waren
voor de gasten, die echter verzuimden de wedstrijd in het slot
te gooien.
Tijdens de pauze werd besloten om Jes Viskil te vervangen
voor Furlen Bouma en zodoende

kon de onwennig spelende Orlando Williams weer terug naar
zijn vertrouwde rechterkant. Deze omzettingen kwamen het
spel van VSV duidelijk ten goede, want zonder tot groots spel
te komen kreeg VSV nu de overhand. Nadat Pascal Maat eerst
nog een vrije trap op de paal had
geschoten wist dezelfde speler
de 1-1 binnen te schieten, daarbij enigszins geholpen door de
vijandelijke doelman. VSV geloofde direct in meer en hield de
tegenstander in zijn greep. Twintig minuten voor tijd werd Wesley v.d. Wal gebracht om de beslissing te forceren. Het was deze speler die kort voor het verstrijken van de officiële speeltijd de 2-1 wist binnen schieten.
Hierna vond scheidsrechter Van
Loen het nodig om maar liefst
acht minuten extra tijd bij te tellen zodat het billenknijpen erg
lang duurde. Groot was de opluchting na het eindsignaal. De
eerste drie punten na de winterstop zijn binnen en VSV klimt
maar liefst drie plaatsen op de
ranglijst.
Volgende week wederom een
kraker , nu tegen Hellas Sport
dat slehts één punt achterstand
op VSV heeft. De wedstrijd in
Zaandam kan steun voor VSV
te in deze belangrijke wedstrijd
goed gebruiken.

Uitbreiding behandelaanbod LVG-jongeren
Driehuis – Per 1 januari 2011
is Lijn5 een naschoolse dagbehandeling in Velserbroek gestart
voor pubers van 12 tot en met
16 jaar. Hiermee speelt het behandelcentrum voor kinderen en
jongeren met een licht verstandelijke beperking in op de vraag
uit de regio.
De groep is gestart met negen
jongeren. Het gaat om een horizontale groep waar pubers tussen de 12 en 16 jaar terechtkunnen. Het idee voor een Naschoolse Dagbehandeling in Velserbroek ontstond na een informatiebijeenkomst van Lijn5. Hier
bleek dat zowel bij scholen in de
omgeving als bij de ambulant
gezinswerkers van Lijn5 behoefte was aan deze behandelvorm
in de regio. Hierop wordt nu ingespeeld door een tijdelijke locatie in Velserbroek te starten. In
de nabije toekomst zal de groep
zich definitief vestigen in de
school Het Molenduin in Driehuis. Naast de naschoolse dagbehandeling biedt Lijn5 NoordHolland op haar locatie in Driehuis zeer intensief besloten behandeling, een open behandelgroep en diverse therapieën voor
jongeren met een licht verstandelijke beperking.
De naschoolse dagbehandeling
is er voor kinderen en jongeren

met gedrags- en/of psychosociale en opvoedproblemen, die
mede voortkomen uit hun licht
verstandelijke beperking. De
training bij de naschoolse dagbehandeling is gericht op het
verminderen van probleemgedrag en het vergroten van vaardigheden en positief gedrag.
Naast de behandeling van de
jongere wordt het gezin rondom
de jongere ook meegenomen; de
ouders krijgen thuis een training
waarmee ze leren om hun kind
beter aan te sturen.
Kinderen en jongeren met een
licht verstandelijke beperking
(IQ 50-85) kunnen vaak niet lekker meekomen. Aan de buitenkant zie je niets, maar hun communicatieve en praktische vaardigheden zijn minder ontwikkeld. Daardoor kunnen sociaalemotionele problemen ontstaan
en soms ernstig probleemgedrag. Om gebruik te kunnen maken van de naschoolse dagbehandeling is een geldige CIZ-indicatie nodig. Het Zorgloket van
Lijn5 in Noord-Holland kan meer
informatie geven en eventueel
hulp bieden bij het aanmelden
en het aanvragen van de CIZ-indicatie.
ººHet Zorgloket is op werkdagen
bereikbaar via telefoonnummer
088-5131303.

Vogelmiddag
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondagmiddag
23 januari heeft Informatieboerderij Zorgvrij diverse activiteiten die betrekking hebben op
de jaarlijkse tuinvogeltelling van
de Vogelbescherming. Ook om
13.00 uur organiseert IVN ZuidKennemerland een excursie voor
kinderen. Om 13.00 uur is er voor
volwassenen een lezing van Johan Stuart van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. De
lezing gaat over vogels in de tuin
en dan met name in de winter.
Deze activiteiten zijn gratis. Na
de lezing en de kindertocht kan
een een winterse maaltijd voor
de vogels worden gemaakt (2,50
euro). In een bekertje gaan granen, brood, fruit en vet en dit kan
in de tuin of op het balkon hangen. Binnenkort gaan de vogels
weer op zoek naar een broedplek. Op Zorgvrij kan vanaf een
mooie nestkast worden getimmerd (10 euro). De nestkast is
bestemd voor de koolmees. De
vogelmiddag is van 13.00 uur
tot 16.00 uur. Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg
50 in Spaarnwoude. Zie www.
spaarnwoude.nl.

Meisje beroofd
van telefoon

Santpoort-Noord - Vorige
week woensdag rond 19.50 uur
is er een 18-jarige inwoonster
van Heemskerk beroofd van haar
telefoon. Dit gebeurde op station Santpoort-Noord. Het slachtoffer zat hier op een bankje, toen
ze door drie mannen benaderd
werd. Eén van de drie trok het
meisje van de bank af en eiste
haar telefoon. De man die haar
telefoon afpakte, is vervolgens
weggerend over het spoor. De
twee anderen volgden. Hoe de
daders daarna hun weg hebben vervolgd, is niet bekend.
Een zoektocht van politiemensen in de omgeving heeft vooralsnog niets opgeleverd. Wel is
er een getuige gehoord. De politie hoopt echter op meer getuigen. Heeft u iets gezien van de
beroving of heeft u drie mannen
in de omgeving weg zien rennen
of rijden? Of heeft u rond 19.30
en 20.00 uur mensen gezien op
de parkeerplaats bij het station?
Deze informatie kan waardevol
zijn, dus geef het door aan de
politie in Santpoort via het telefoonnummer 0900-8844.
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Peter de Roode
beste regioschaker

Kindermusicalgroep
bij ’t Muzenhuis
Velserbroek - Inmiddels is de
Muzenhuis Kindermusicalgroep
al weer een paar weken aan de
slag in de locatie in Velserbroek.
Het enthousiasme van dansen
en zingen spettert er vanaf!
De Kindermusicalgroep is bedoeld voor kinderen in de basisschool leeftijd tot en met 13 jaar.
Bij voldoende deelname wordt
de groep gesplitst in twee groepen, één groep tot en met 10 jaar
en één groep tot en met 14 jaar.
De musicalgroep, die elke dinsdagmiddag vanaf 16.30 tot en
met 17.15 uur repeteert in ’t Muzenhuis aan de Zeilmakerstraat
50 in Velserbroek, staat onder
leiding van zangeres en musicalster Debbie Beukers. Debbie
is al van jongs af aan bezig met
muziek.
Al op de peuterschool werd er
tegen haar ouders gezegd dat ze
een bijzonder kind was en later
iets in de muziek zou gaan doen.
Op haar negende begon ze bij
musicalvereniging ‘De Hanswijckers’, waar ze zeven jaar lang
diverse (hoofd)rollen heeft gespeeld in onder andere ‘The Wiz’
(Glinda) en ‘Een lot uit de loterij’
(Tante Da).
Ondertussen had Debbie zangles bij Muzenhuis zangdocente Jeanette van de Woude, volg-

de ze dansles bij Grapèlli Dance
Studio’s en speelde ze in een
bandje genaamd ‘The Kidz’ met
o.a. Jim Bakkum. Daarnaast zat
ze op het Jac.P.Thijsse College te
Castricum om haar HAVO-diploma te halen. Na de vooropleiding
van het conservatorium van Alkmaar werd Debbie aangenomen
op de musicalafdeling waar zij in
2009 met goed gevolg haar einddiploma heeft behaald. Tijdens
haar musical opleiding speelde
ze ’la Fleur in Nine’, de goede fee
in ‘En nu naar bed’ en maakte ze
de voorstelling ‘Net zoals toen…’
. In haar laatste studiejaar liep
zij stage in de musical ‘de Man
van la Mancha’ met Peter Faber
en Marjolein Teepen, waar zij de
rol van Antonia, alsook de rol van
Aldonza speelde.
Vind jij musical, net als veel andere kinderen, ook helemaal te
gek kom dan kennismaken met
de Muzenhuis Kindermusicalgroep. De eerste kennismaking
is altijd gratis, dan kom je er vanzelf achter of deze groep ook iets
voor jou is! De musicalgroep repeteert elke dinsdagmiddag van
16.30 tot 17.15 uur in Muziekschool ’t Muzenhuis aan de Zeilmakerstraat 50. Meer informatie:
telefoon 023–5360525. Zie ook
www.muzenhuis.nl.

Dames Velserhooftkoor
zoekt nieuwe leden
Santpoort-Noord - Dameskoor
Velserhooft heeft inmiddels, in
het nieuwe jaar, al weer twee repetities achter de rug. Een nieuw
Frans liefdeslied wordt de komende tijd ingestudeerd. Het jaar 2010
was gunstig voor dit enthousiaste koor met leden tussen de 50 en
92 jaar. Na een succesvolle bekwaamheidsproef was er in maart
aansluiting bij de VG. Met op 26
september het eerste VG optreden
tijdens een Koffieconcert in Fidelishof. Ook vermeldenswaard is de
medewerking aan de kerstviering
van de bewoners van Velserhooft
op 15 december. Het gaat goed
met het Velserhooftkoor! Toch is er
een klein wolkje aan de lucht. Het
steeds weer terugkerende ver-

loop van het ledental. Streefgetal 25 leden, liefst 30. Maar door
vertrek naar een verzorgingshuis
(in Driehuis of IJmuiden) wordt
de afstand voor de 80-plussers
meestal onoverbrugbaar. En dat
betekent afscheid van het koor.
Daarom zoekt het koor weer enkele nieuwe leden. Wie heeft zin
om bij dit gezellige koor te komen
zingen? Er wordt gerepeteerd op
vrijdagmiddag tussen 14.00 en
16.00 uur in de recreatiezaal van
gebouw Velserhooft op de hoek
Valckenhoeflaan/Dr. De Grootlaan
in Santpoort-Noord. Kom vrijblijvend kijken of voor nadere inlichtingen Truus van Amersfoort, 0235382208 of p.van.amersfoort@tele2.nl.

Velsen - De beste regioschaker van de IJmond bij het Tata
Steel Chess vierkampen klasse 1B is Velserbroeker Peter de
Roode van SC Santpoort. Peter
ging neus aan neus over de finish met Giel Spaans, niet de
bekende voetballer van VSV en
het stratenteam van de Bagijnenkamp, maar naamgenoot
Giel Spaans uit Purmerend.
Peter de Roode en zijn zoons
spelen allen bij SC Santpoort in
het Polderhuis in Velserbroek,
Peter de Roode heeft al vele titels op zijn naam staan en is
momenteel teamleider/speler
van het eerste team van Santpoort dat momenteel derde klas
KNSB speelt. Martijn de Roode
speelt net als zijn vader in het
eerste team van Santpoort en
is inmiddels een ruime 2000+
speler, Peters andere zoon, Rob,
speelt momenteel in het tweede
en doet dat bijzonder goed. Zijn
grote wens is om nog eens samen met zijn vader en broer in
het eerste van Santpoort te spelen. Hij krijgt momenteel les van
twee verschillende IM-schaakmeesters, te weten Piet Peelen
en Job Delemare, en thuis natuurlijk van zijn vader en broer.
Op zaterdag 26 februari zal de
net geridderde schaker Hans
Bohm in het kader van 25 jaar
Velserbroek een simultaan geven bij autobedrijf Tinholt in
Velserbroek. Zie voor meer informatie www.schaakclubsantpoort.nl.

Automobilist
ramt vangrails
Velsen-Zuid - De politie kreeg
in de nacht van maandag op
dinsdag rond 03.30 uur een melding van een aanrijding op de
A9 ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een 30-jarige Haarlemse automobilist zag te laat
dat een voor hem rijdende bestuurder afremde in verband met
de tijdelijk geldende maximum
snelheid van 70 km/uur. Om een
aanrijding te voorkomen remde
de Haarlemmer, week uit maar
raakte de macht over zijn voertuig kwijt. De bestuurder botste tegen de vangrails die hierdoor over enkele tientallen meters ontwricht raakte.

ZoMiPo
Santpoort-Zuid - Het ZondagMiddagPodium in Velsen biedt
zondag 23 januari de mogelijkheid een optreden bij te wonen van Eigenwijs in ’t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. De voorstelling
begint om 14.00 uur en vanaf
13.30 uur is de zaal open. Kaarten à 4 euro zijn verkrijgbaar bij
alle ZoMiPo-locaties en zondag
aan de zaal.

José van Waveren
in ‘t Mosterdzaajde
Santpoort-Noord - vrijdag 21
januari om 20.15 uur is het Turdus Trio te gast in ’t Mosterdzaadje. Het trio bestaat uit Wouter Bakker – piano, Janneke
Zegveld- viool en Mark Snitselaar – klarinet. Het trio dankt
haar naam aan de lijster, en deze prachtige zangvogel zullen
ze zeker eer aan doen. Het befaamde trio neemt het publiek
in anderhalf uur mee de wereld
rond. Ze slaan een brug tussen
West-Europa en de rest van de
wereld met composities uit verschillende windstreken. Uitgevoerd wordt muziek van Jan
Vanhal, Waldemar van Baussnern, Alexander Arutiunian, Pe-

ter Sculthorpe, Hugo Godron.
Op zondag 23 januari 2011 om
15.00 uur brengt José van Waveren haar nieuwste chansonprogramma in ‘t Mosterdzaadje.
Het gaat over het leven, de liefde en de dood, de belangrijkste
thema´s uit haar werk. In haar
chansons raakt ze de kern van
het leven maar weet alle ellende
te relativeren door de luchtige en
komische kant nooit uit het oog
te verliezen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Het biljarttoernooi van BC de Hofstede is inmiddels twee zaterdagen onderweg en de strijd in de poules
blijft ongekend spannend.
In poule A won het team van het
Visserhuis zijn eerste wedstrijd
uiteindelijk toch nog met ruim
verschil (86 – 78) van de Moerberg. Hoewel, na de eerste partij
lagen de kaarten geheel anders
omdat Jan Bralten van de Moerberg direct al ‘gehakt’ maakte van zijn tegenstander en zijn
partij met maar liefst 10 – 1 wist
te winnen. Moerberg is in de
poule uitgespeeld en staat nu
op 166 punten. Een finaleplaats
is afhankelijk van de strijd tussen het Visserhuis en Hofstede
A. Zij treffen elkaar komende zaterdag. Alles is nog mogelijk ook
al lijkt de achterstand van Hofstede A op beide concurrenten
iets te groot.
Ook de strijd om de eerste plaats
in poule B blijft spannend. Hofstede B won knap van het team
van de Dukdalf (87 – 82). De
laatste partij moest hier de beslissing brengen omdat het verschil toen nog slechts 1 punt
bedroeg in het voordeel van
de Hofstede. Joop Buddenberg
hield echter het hoofd koel en
won afgetekend. Hofstede B is
hiermee uitgespeeld in de poule en staat met 170 punten riant
aan kop. Komende zaterdag treft

Dukdalf het team van de Watervliet en kan bij een goed resultaat nog roet in het Hofstede
eten gooien.
Zaterdag 22 januari worden zoals gezegd de laatste poulewedstrijden gespeeld. Gestart wordt
om 9.00 uur door Watervliet tegen de Dukdalf en om 13.00 uur
speelt het Visserhuis tegen Hofstede A. Dan ook wordt bekend
welke teams zich plaatsen voor
de grote en kleine finale. Deze
worden op de slotdag van het
toernooi op zaterdag 29 januari
verspeeld.
Voor belangstellenden staat de
deur van het wijksteunpunt de
Hofstede op beide dagen open.
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IJmondgemeenten zijn in
gesprek met ViVa! Zorggroep
Onder de medewerkers van de ViVa! Zorggroep is veel onrust ontstaan.
Naar aanleiding daarvan heeft wethouder Westerman van Velsen op maandag
17 januari 2011 een gesprek gehad met
de heer Lucien van Ruth, voorzitter van
de Raad van Bestuur van de ViVa! Zorg-

groep. Tijdens dit gesprek is besloten
dat er een vervolggesprek komt waarbij
ook de wethouders van de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest aanwezig zijn. Gezamenlijk zullen zij de situatie in de regio IJmond bespreken. Dit
gesprek vindt op korte termijn plaats.

Velsen sluit aan bij Burgernet
Burgernet is een nieuwe vorm van
communicatie waarbij wordt samengewerkt tussen inwoners, gemeente
en politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen. De
gemeente Velsen sluit aan bij dit project dat in de Veiligheidsregio Kennemerland start vanaf 1 april 2011.
Bij Burgernet wordt gebruik gemaakt van
een telefonisch netwerk. Inwoners en medewerkers van bedrijven in de gemeente
Velsen kunnen op vrijwillige basis meedoen aan Burgernet. De centralist van
de meldkamer van de politie Kennemerland start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of vermist persoon, een
burgernetactie op. De deelnemers krijgen

een ingesproken bericht via de (mobiele)
telefoon of een tekstbericht per SMS met
het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon uit de eigen woning, vanaf de straat
of werkplek. Zo wordt de politie geholpen
bij opsporing en het oplossen van misdrijven. Na afloop van de actie ontvangen de
deelnemers bericht dat de actie is afgelopen en of deze succesvol was.
Op dit moment is Burgernet nog niet
actief in de Veiligheidsregio Kennemerland. Binnen enkele weken volgt er meer
informatie over hoe men deelnemer kan
worden. Meer achtergrondinformatie over
burgernet kunt u vinden op www.burgernet.nl.

Bijeenkomsten Visie op
Velsen 2025 goed bezocht
Samenwerking in de IJmond of
juist met Amsterdam, betere bereikbaarheid voor toerisme en recreatie en een Technische Universiteit Velsen – ideeën genoeg voor
de Visie op Velsen 2025. In januari
zijn er meerdere bijeenkomsten geweest.
Vanaf augustus 2010 werkt de gemeente Velsen aan de Visie op Velsen 2025.
Om deze toekomstvisie verder richting te geven zijn op woensdag 12 en
maandag 17 januari bijeenkomsten georganiseerd in het stadhuis van Velsen.
Op 12 januari hebben vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties met elkaar gesproken. Op
17 januari was het de beurt aan de inwoners van Velsen. Bijna 100 Velsenaren spraken in kleine groepen levendig
over onderwerpen waar Velsen zich in
de komende jaren op moet richten als
een stip aan de horizon in 2025!

De uitkomsten leverden uiteraard diverse denkrichtingen op. Zo werd er
gedacht om meer aansluiting te zoeken
met gemeenten als Beverwijk en Heemskerk, maar ook met Amsterdam. Er werd
gesproken over versterking van het voortgezet en hoger onderwijs, betere bereikbaarheid ten bate van het toerisme en
recreatie, en voldoende ruimte voor ondernemers. Maar ook kwamen termen
voorbij als ‘straatgericht wonen’, ‘parkeerpleinen buiten de stad’ en ‘Technische Universiteit Velsen’.
Uit de uitkomsten van de discussies worden de overeenkomsten en verschillen
gefilterd en samengebracht tot drie tot
vijf visies. Zodra deze klaar zijn, worden
deze gepubliceerd op www.velsen.nl. Deze visies zijn weer de basis voor besluitvorming door de gemeenteraad in maart
van dit jaar. Meer informatie is te vinden op www.velsen.nl/visieopvelsen2025.
(foto: Reinder Weidijk)

Resultaten Burgerpanel Velsen
Nationale Voorleesdagen in januari

Burgemeester leest voor
Burgemeester Franc Weerwind heeft
voorgelezen uit het boek Fiet wil rennen. Dit deed hij op woensdag 19 januari 2011 tijdens de start van de
achtste editie van de Nationale Voorleesdagen.
Deze jaarlijkse campagne is in 2011 van
19 t/m 29 januari. Prenten- en voorleesboeken worden volop onder de aandacht
gebracht. Het doel van de campagne is
om voorlezen te bevorderen aan kinde-

ren die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk: het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel
en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor
baby’s, peuters en kleuters wordt daarom
deze landelijke actie georganiseerd. Zo
worden kleintjes grote lezers.
Het boek Fiet wil rennen is van Bibi Dumon Tak (tekst) en Noëlle Smit (illustraties), en is uitgeroepen tot Prentenboek
van het Jaar 2011. (foto: Ko van Leeuwen)

Ruim 1700 van de 2100 deelnemers
aan het burgerpanel hebben de eerste reeks vragen beantwoord. Het
onderwerp was de Visie op Velsen
2025. De uitkomsten zijn te vinden
op de website van de gemeente.
De eerste enquête onder het Burgerpanel Velsen over de ‘Visie op Velsen 2025’
is afgerond. Uit de uitkomsten van de
enquête wordt duidelijk hoe inwoners
denken over de toekomst van Velsen.
Deze uitkomsten worden, samen met de
resultaten van verschillende bijeenkomsten, meegewogen in de gemeentebrede visie die in maart van dit jaar af moet
zijn.
Zo zijn er onder andere vragen gesteld
over redenen om in Velsen te blijven wo-

nen, op welke onderdelen Velsen zich
in de komende jaren moet profileren en
welke kansen benut moeten worden.
Het Burgerpanel is een groep van ruim
2100 inwoners van Velsen waaraan 4 tot
6 keer per jaar een reeks vragen wordt
voorgelegd. Deze vragen kunnen gaan
over politieke onderwerpen, maar ook
over de kwaliteit van de dienstverlening
van de gemeente Velsen. Op de eerste reeks vragen hebben 1715 inwoners
gereageerd. Een deel van hen was ook
aanwezig bij een bijeenkomst op maandag 17 januari in het stadhuis van Velsen.
De uitkomsten van deze enquête zijn terug te vinden op velsen.nl/meepratenin-Velsen/Burgerpanel.
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‘Vertrouwen in de kracht van
Velsen’: collegeprogramma
Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad
het collegeprogramma 2010-2014
met de titel ‘Vertrouwen in de kracht
van Velsen’ aangeboden. De basis van
het collegeprogramma is het coalitieakkoord dat is opgesteld door de coalitiepartijen VVD, PvdA, D’66 Velsen,
CDA en GroenLinks.
Het collegeprogramma bevat ambities.
In het ene geval ambities voor nieuw beleid, in het andere geval om bestaand
beleid voort te zetten dan wel te intensiveren. Daarbij is realiteitszin gepast
gezien de beperkte financiële mogelijkheden. Pijnlijke keuzes zijn soms onvermijdelijk en deels al aangegeven in het
coalitieakkoord, aangevuld met maatregelen zoals door de raad besloten bij de
begrotingsbehandeling 2011. Dat heeft
geleid tot een sluitende meerjarenbegroting.
In de vorige collegeperiode is over een
groot aantal projecten een besluit genomen: de tweede grote zeesluis, het winkelcentrum en het Hoogwaardig Openbaar
Vervoer. In deze collegeperiode zal uitvoering aan die besluiten worden gegeven,
ook om zo continuïteit en betrouwbaarheid te bieden aan burgers, maatschappelijke partners en de regio.
Naast de uitwerking van het collegeprogramma is het college inmiddels met
kracht begonnen met de uitwerking van
het coalitieakkoord. Te denken valt hierbij aan het realiseren van een sluitende
meerjarenbegroting. Daarin zijn structurele bezuinigingen opgenomen die oplo-

pen tot 4 miljoen Euro in 2014. Er is sprake van voortgang in diverse ruimtelijke ordening procedures zodat realisatie van
bouwprojecten naderbij komt, bijvoorbeeld bij herstructurering (Pleiadenplantsoen); de gelden voor herstructurering havengebied IJmuiden zijn vrijgegeven; het
bestemmingsplan gymzaal SantpoortZuid is vastgesteld, zo ook de projectopdracht Brede School in Velsen-Noord; de
bestuurlijke strafbeschikking is ingevoerd;
de inspraak- en samenspraakverordening
is vastgesteld; er is een impuls gegeven
aan het profileringsbeleid van de gemeente Velsen, bijvoorbeeld door een succesvolle Pre-SAIL 2010; de externe communicatie is verbeterd door een vernieuwde
website en implementatie KCC; de burgerparticipatie is geïntensiveerd bijvoorbeeld
door de invoering van het Digitaal Burgerpanel: er is een start gemaakt met de Visievorming Velsen 2025; met de provincie is een overeenkomst gesloten voor de
aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en de ontwikkeling van De Schouw in
Velsen-Noord is nu echt van start gegaan.
Het collegeprogramma is nu pas opgesteld, omdat na de totstandkoming van het
coalitieakkoord is gestart met het traject
Visie op Velsen 2025. Het college hecht
groot belang aan deze visie. De uitkomsten van het visietraject die dit voorjaar
zullen verschijnen kunnen een bijsturing
van het collegeprogramma inhouden. Het
college gaat de uitdaging aan om ambitieus te blijven, maar ook om de financiën in
evenwicht te houden.
Het collegeprogramma is terug te lezen op
www.velsen.nl.

Nieuw natuur- en scheikundelokaal

Van tandpasta tot thee
Het dagelijks leven zit vol natuur- en
scheikunde. Leerlingen van het Technisch College Velsen kunnen daar alles over te weten komen in het nieuwe practicum Natuur- en Scheikundelokaal.
De wethouders Arjen Verkaik en Annette
Baerveldt waren vrijdag 14 januari 2011
aanwezig bij de opening van het nieuwe
practicum Natuur- en Scheikundelokaal
van het Technisch College Velsen. Dit lokaal is ontwikkeld om op de vraag naar
hoger opgeleid technisch personeel een
antwoord te kunnen geven.
Wethouder Baerveldt van onderwijs con-

stateerde in haar toespraak dat het Ichthus Lyceum een Technasium heeft, het
Vellesan College een Betalab en het Technisch College nu een practicum Natuuren Scheikundelokaal. Daarmee kan de
IJmond invulling geven aan de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt. Ook het dagelijks leven zit vol natuur- en scheikunde, zei de wethouder –
van tandpasta tot thee.
Op de foto gooit Annette Baerveldt wat
ijzerpoeder in een vlammetje. Van links
naar rechts staan op de foto: Ryan Ploeger, Jurrian Hilbink, Arjen Verkaik en Annette Baerveldt. (foto: Reinder Weidijk)

Gemeente: ‘HOV Velsen wordt een verbeterde lijn 75’
Er wordt in Velsen veel gesproken
over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Verschillende organisaties hebben, ieder vanuit hun eigen
belangen, bezwaren tegen de investering van 67,5 miljoen euro voor de
aanleg van het HOV-tracé HaarlemIJmuiden waarover de bus vanaf 2015
als snelle verbinding komt te rijden.
Dit zien zij als veel geld voor weinig
extra. Hierbij een nadere toelichting
waarom het gemeentebestuur voor
HOV heeft gekozen, zoals verbetering
van de dienstverlening, het terugdringen van het autoverkeer en de investering in de infrastructuur.
Om de regio nu en in de toekomst bereikbaar te houden, hebben het college en de
gemeenteraad besloten om aan te sluiten
bij het regionale HOV-netwerk waar de
provincie Noord-Holland samen met gemeenten uit de regio aan werkt. De provincie Noord-Holland zet de laatste jaren
krachtig in op de realisatie van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer.
Doordat Velsen hier nu op aansluit is een

hoge kwaliteit van busvervoer in onze regio ook in de toekomst gegarandeerd. Zo
blijven de economische werkgelegenheidcentra in de regio goed met het openbaar
vervoer bereikbaar en is er de mogelijkheid om lokaal en regionaal het autoverkeer terug te brengen en knelpunten in de
lokale infrastructuur te verbeteren.
De provincie heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan HOV moet voldoen. De huidige buslijn 75 voldoet hier nu niet aan.
De route die deze buslijn rijdt is de basis
geweest voor een studie in 2007 en 2008
naar de vraag op welk tracé een snelle bus zou kunnen rijden die wel aan deze eisen voldoet. Op 11 september 2008
heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen, nadat tijdens diverse
openbare bijeenkomsten verschillende
belangen benoemd en besproken waren.
In 2010 stemde de gemeenteraad van Velsen in met een bijdrage van maximaal 5%
aan het project (3 miljoen euro).
De voordelen van HOV Velsen zijn:
1. De betrouwbaarheid van het busvervoer

neemt toe door de (deels) vrijliggende infrastructuur en maatregelen om de bus
voorrang te verlenen.
2. De dienstverlening aan passagiers verbetert sterk zoals de informatievoorziening, de verlengde dienstregeling en de
mogelijkheid om fietsen te stallen bij de
haltes.
3. Het is een bijdrage aan het terugdringen
van files waardoor ook onze regio economisch en toeristisch bereikbaar blijft.
4. Verbetering van de infrastructuur in Velsen. De aanleg van het HOV-tracé Haarlem-IJmuiden biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om gemeentelijke plannen uit
te voeren voor herinrichting van de infrastructuur die al jaren in de planning staan.
Tot nu toe was dat niet mogelijk door de
beperkte eigen financiële mogelijkheden.
Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de Kromhoutstraat om de doorstroming naar het strand te verbeteren; de
herinrichting van de Lange Nieuwstraat;
aanpassing van de rotonde Santpoortse Dreef/Hagelingerweg en herinrichting
van het kruispunt Plein ‘45/Lange Nieuwstraat.

5. Het doorgaande verkeer door de kernen van Santpoort-Noord en Driehuis
wordt teruggedrongen. In SantpoortNoord worden maatregelen genomen
om de bus goed door te laten stromen
en parallel hieraan de route via de N208
en de Amsterdamse weg aantrekkelijker
te maken voor autoverkeer. Door deze
maatregelen zal het autoverkeer in deze
woonkernen afnemen. Al zal dit effect op
termijn deels weer teniet worden gedaan,
doordat we in Nederland met zijn allen
steeds meer van de auto gebruik maken.
Zowel de gemeente Velsen als de provincie Noord-Holland blijven in gesprek
met de samenleving. Zo is er onder andere gesproken met vertegenwoordigers
van de ouderenbonden en verzorgingshuis De Luchte, de dorpsraad Driehuis
en met vertegenwoordigers van de samenwerkende belangengroepen uit de
gemeente Velsen. Ook zullen per deeltracé de direct betrokkenen worden uitgenodigd om mee te praten over de manier waarop het tracé wordt ingepast in
de omgeving.

MEDEDELINGEN
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
Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage
van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten, tel. (0255)
56 72 00.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten.
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 het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00.

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken,
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie,
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie
vergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden
tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden
tot wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu,
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale
bewustwording, kunst en cultuur, monumentenbeleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u
zich wenden tot wethouder Wim Westerman
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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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures.

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.

Meldingen Openbare Ruimte
Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden,
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens t/m
het hoofdriool).
ReinUnie
Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk
afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het
schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van
ReinUnie, telefoon (0255) 56 61 66. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend
gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in VelsenZuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 'Velsen'
gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: Maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘LANGE NIEUWSTRAAT NOORD-WEST’
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de
gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor een deel van de Lange
Nieuwstraat te IJmuiden.
Waar ligt het plangebied:
Het plangebied omvat onder andere de woningblokken
Lange Nieuwstraat 243 tot en met 399
Wat gaat er gebeuren:
Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt
om in het gebied 106 woningen en 500 m² commerciële
ruimte te realiseren ter vervanging van de huidige
74 woningen en 1120 m² commerciële ruimte.
Inzage in het plan:
Van vrijdag 21 januari tot en met donderdag 3 maart
2011 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage
bij de receptie van het stadhuis en de centrale bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan is ook te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl.
De openingstijden van het stadhuis zijn op werkdagen
van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over het
bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met de
behandelend ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling en Economische Zaken, telefoon
(0255) 56 72 00.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het 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)

Inspraak:
Van vrijdag 21 januari tot en met donderdag 3 maart 2011
kunt u een zienswijze indienen op het plan. Dit doet u
door een brief te richten aan het aan college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden, onder vermelding van ‘zienswijze voorontwerpbestemmingsplan Lange Nieuwstraat noord-west’. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak
maken met de behandelend ambtenaar, tel. (0255) 56 72 00.

GEWIJZIGDE
AFVALSTOFFENVERORDENING 2009
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat
de raad van Velsen in zijn vergadering van 13 januari
2011 heeft besloten tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2009 in die zin dat in artikel 25 de zinsnede
‘artikel 18.4, derde lid, van de wet’ wordt vervangen
door ‘artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht’.
In artikel 25 van de verordening wordt de aanwijzing van
de toezichthouders geregeld. Dit gebeurde op grond
van de Wet milieubeheer, maar moet met de invoering
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) gebeuren op grond van deze wet.
Toezichthouders die al zijn aangewezen op grond van de Wet
milieubeheer hoeven niet opnieuw te worden aangewezen.
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 24 januari 2011.
Ter inzage
De verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken.
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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MEDEDELINGEN
VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:

Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand:
telefoon (0255) 56 74 24.
w11.000057

Zandaak, het 1e parkeervak links gezien vanaf
Lemsteraak 2, Velserbroek

w11.000055

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

w11.000053
w11.000052
w11.000061

w11.000060
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

w11.000059

INGEDIENDE AANVRAGEN
w11.000058
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
w11.000063

BOUWAANVRAAG FASE 2
B2-1-2011 Halkade 9, 9A, B en C IJmuiden
het vernieuwen en vergroten van een bedrijfsgebouw

w11.000062

AANVRAGEN VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
w11.000065
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 10 januari 2011
tot en met 14 januari 2011 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk

w11.000064
w11.000066

diverse locaties gemeente Velsen
het kappen van bomen o.g.v bomenplan
2010 gemeente Velsen (10/01/2011)
Dokweg ong. IJmuiden
het plaatsen van een opslagponton
Vissershaven te IJmuiden (10/01/2011)
Laurillardlaan 20 Santpoort-Zuid
het vergroten van een woning met een
uitbouw (10/01/2011)
Valeriuslaan 14 Driehuis
het kappen van 1 den (10/01/2011)
Zinneveltlaan 12 Santpoort-Zuid
het vergroten van een woning met een
uitbouw en het oprichten van een berging
(11/01/2011)
Zinneveltlaan 10 Santpoort-Zuid
het vergroten van een woning met een
uitbouw (11/01/2011)
Van Dalenlaan 388 Santpoort-Zuid
verzoek wijziging gebruik naar maatschappelijke doeleinden i.p.v. kantoren
en diensten (11/01/2011 )
Monnickendamkade 2 IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsgebouw
(11/01/2011)
Mina Krusemanstraat 37 Velserbroek
het vergroten van een woning met een
uitbouw (12/01/2011)
Velserduinweg 147 B IJmuiden
het herstellen van de fundering van een
woning (12/01/2011)
Tasmanstraat 15 IJmuiden
het vergroten van een woning met een
dakopbouw (13/01/2011)
Kennemerstrand 180 IJmuiden
gedeeltelijke wijziging gebruik strandpaviljoen in opslag (13/01/2011)
Vissershavenstraat 35 IJmuiden
het plaatsen van een overkapping
(14/01/2011)

BESLUITEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het(de) onderstaande besluit(en)
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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).In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

BOUWVERGUNNING
BP-131-2010 Velserduinweg 52C IJmuiden
het gewijzigd uitvoeren van B2-5-2005 (het
veranderen van een kerk in 7 woningen)
bij 2 woningen (Rembrandtlaan 32 en
Velserduinweg 52C)(12/01/2011)
BP-192-2010 Oude Pontweg 189 Velsen-Zuid
het plaatsen van een woonwagen
(11/01/2011)

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
i10.007276
i10.007389
i10.007560
i10.007946

De Savornin Lohmanlaan 17 Velsen-Zuid
het oprichten van een uitbouw, kelder,
2 dakkapellen (11/01/2011)
Zeilpad 4 Velserbroek
het kappen van bomen en plaatsen
schutting (13/01/2011)
Van Dalenlaan 390 Santpoort Zuid
het wijzigen van het gebruik in (medische)
praktijkruimte (11/01/2011)
Marowijnestraat 16 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak (14/01/2011)

Daniel Arends
in Thalia

101 Dalmatiërs in Velsen
Velsen - Al sinds de jaren zestig
geniet jong en oud van dit hartverwarmende en oerspannende
verhaal over de meest aandoenlijke én dappere viervoeters van
de wereld.
Op zaterdag 5 februari (19.00 uur)
is in de Stadsschouwburg Velsen de theaterbewerking te zien
van de wereldberoemde klassieker ‘101 Dalmatiërs’. Modeont-

werpster Gruwella du Vel maakt
het liefst bontjassen van schattige puppy’s. Dus alle zwart/wit gevlekte honden zijn in groot gevaar! De dalmatiërs Pongo en
Teefje gaan de strijd aan, met hulp
van honden en katten uit het hele
land. Dat levert heel wat avonturen op! Voor iedereen vanaf 8 jaar
en ouder. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

IJmuiden - Komt u naar een cabaretvoorstelling voor onschuldige sketches, gevoelige liedjes,
een moralistisch einde? Dan bent
u op woensdag 9 februari (20.30
uur) in het Thalia Theater aan het
verkeerde adres. Arends is meer
iemand van de harde tackle. In
‘Blessuretijd’ hekelt hij dat we alles volgens het boekje doen. Geboren worden, naar school, vervolgens studeren, werken en met
kerst naar de schoonfamilie. Zoals het hoort. Maar wat gebeurt er
als de druk wordt opgevoerd? Wie
houdt zich staande als we de lieve vrede de oorlog verklaren? Daniël Arends is een vaste kracht
van de Comedytrain en stond vorig seizoen in Thalia met zijn programma ‘Geen Excuses’. Sindsdien weten velen Velsenaren dat
een avond met de comedian een
avond op het scherpst van de snede en op het puntje van de theaterstoel wordt. De toegang bedraagt 18,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Komedie ‘Schone Schijn’
Velsen - Vanaf de jaren negentig
veroverde de onmogelijke Hyacinth Bucket in ‘Schone Schijn’
de hele wereld met haar bizarre familie en haar nooit aflatende strijd voor het behoud van de
etiquette. Van de populaire Britse tv-serie is een heerlijke Nederlandse komedie gemaakt. Op
vrijdag 4 februari kan het publiek
in de Stadsschouwburg Velsen

genieten van Doris Baaten (o.a.
‘Mama Mia’) als enige echte
‘Lady of the House’. De komedie
is gebaseerd op de BBC-serie
‘Keeping Up Appearance’. Hyacint Bucket (spreek uit Bouquet)
is in alle staten. Eindelijk kan
ze ‘haar eigen stand’ ontmoeten. Hiervoor hoeft ze alleen de
mooiste roos te kweken. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

