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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Opstelten in gesprek 
met Velsense jongeren
velsen - op uitnodiging van 
Streetcornerwork, die pro-
bleemjongeren in de ge-
meente velsen probeert te 
helpen door hen actief te be-
geleiden, bezocht Ivo op-
stelten, minister van veilig-
heid en Justitie, onze ge-
meente.

Doel van het bezoek was om 
enerzijds kennis te nemen 
van de samenwerking tussen 
Streetcornerwork en de ge-
meente Velsen. Anderzijds was 
zijn uitgangspunt hierbij om zelf 
de straat op te gaan en in ge-
sprek te raken met deze jon-
geren om te voelen wat er op 
straat onder hen leeft.  Derhalve 
werden bezoeken gebracht aan 
Velserbroek en aan het Moer-
bergplantsoen in IJmuiden 
waar hangplekken zijn die door 
jongelui vaak worden bezocht.
Samen met burgemeester Franc 
Weerwind, wethouder Annet-
te Baerveldt, politiechef Marijn 
Putman, wijkagenten en mede-
werkers van Streetcornerwork 
werden deze bezoeken afge-
legd.
Na hun rondgang door Vel-
serbroek en IJmuiden was er 
een afsluitende bijeenkomst 
in de Bibliotheek Velsen voor 
een nabespreking waarbij hij 
zijn waardering uitsprak voor 
de wijze waarop de problema-
tiek hier wordt aangepakt, on-
der meer middels een wijkge-

richte aanpak met wijkteams. 
,,Ik ben onder de indruk van 
het werk dat hier in Velsen op 
dit punt wordt verricht. De pro-
blematiek rond jeugdoverlast 
wordt hier goed aangepakt en 
dat geeft mij een goed gevoel’’, 
aldus Opstelten. Een speciaal 
woord van dank had hij voor 
de betreffende wijkagenten die 
volgens hem een grote mate 
van betrokkenheid hebben ge-
toond rond het thema jeugd-
overlast. Zowel burgemeester 
Weerwind als wethouder Baer-
veldt toonden zich heel content 
met dit initiatief van de minister 
en spraken hun dank uit voor 
zijn lovende woorden.
Streetcornerwork wekt primair 
voor groepen jongeren en lang-

durig verslaafden, die vanwe-
ge een veelvoud aan sociale 
en individuele oorzaken de re-
latie met de samenleving kwijt 
zijn geraakt of dreigen te verlie-
zen. Veldwerkers van Streetcor-
nerwork in IJmuiden en Velsen 
leggen actief contact met deze 
groepen in hun sociale samen-
leving. In nauwe samenwerking 
met de gemeente, politie, wel-
zijnswerkers en anderen bieden 
zij dienstverlening, begeleiding, 
verwijzing, activering en belan-
genbehartiging. 
Meer informatie over deze vorm 
van ondersteuning en hulpver-
lening is onder meer te vinden 
op: www.streetcornerwork.eu. 
(tekst: Joop Waijenberg, foto: 
Reinder Weidijk)

velsen-Zuid - De politie kreeg 
vorige week vrijdagmiddag een 
melding van een in werking zijn-
de hennepkwekerij aan het Roo-
de Hart in Velsen-Zuid. De po-
litie trof een kwekerij aan met 
bijna 1.100 planten. Er werd il-
legaal stroom afgetapt en dit 
leverde een zeer onveilige en 
brandgevaarlijke situatie op. De 
energieleverancier is ter plaat-
se geweest om de woning af 
te sluiten. De apparatuur van 
de kwekerij is in beslag geno-
men. De planten zijn vernietigd. 
De politie stelt een onderzoek in 
naar de eigenaar van de kwe-
kerij. (foto: Bas Idema/Reinder 
Weidijk Fotografie)

Kwekerij ontmanteld Voetbalfeest in aantocht
velserbroek - Wie wordt de win-
naar van de 23ste editie van het 
Rabobank Stratenteams Toer-
nooi? J. Michaëlpad zal de titel 
verdedigen. Zaterdag 19 januari 
vanaf 12.30 uur en zondag 20 ja-
nuari vanaf 12.00 uur is het Ra-
bobank Stratenteams Toernooi in 
het Polderhuis. Veel Velserbroe-
kers kijken hier halsreikend naar 
uit. De shirts (foto) liggen netjes 
gestreken klaar te wachten op 
de 240 deelnemers die komend 
weekend 56 wedstrijden gaan 
spelen. 
Nieuw dit jaar is het evenement 
Panna Knock Out, speciaal ge-
organiseerd voor de jeugd tot en 
met 14 jaar. Het Pretpaleis Attrac-
tieverhuur zal drie pannavelden 
aanleggen in de recreatiezaal 
van het Polderhuis. Zaterdagmid-

dag en zondagmiddag van 14.00 
tot 18.00 uur kan de jeugd probe-
ren een panna te maken. Voor de 
allerkleinste jeugd zal Sharon Rij-
broek met haar team de aanwe-
zige kinderen schminken. Zon-
dagavond om 22.00 uur zal be-
kend zijn welke acht straten op 
26 januari gaan strijden om een 
finaleplek. Het RTL sterrenteam 
is de grote publiekstrekker deze 
avond. John Williams is zeker van 
de partij en hij zal vele bekende 
collega’s meenemen naar Velser-
broek. The Looney Tunes Crew 
komt een spectaculair optreden 
geven en de eigen Velserbroek-
se Dansstudio Michelle zal rond-
om de wedstrijden enkele dans-
shows laten zien. Dus de komen-
de twee weken is het feest in Vel-
serbroek!

velsen-Zuid - Maandagoch-
tend omstreeks 08.30 uur vloog 
op de Oude Pontweg een busje 
in brand. Brandweer was snel ter 
plaatse en bluste het motorge-
deelte van het voertuig. Het vuur 
was binnen enkele minuten on-
der controle. De wagen liep aan-
zienlijke schade op. Vermoedelijk 
is de brand door een technisch 
mankement ontstaan. Het be-
schadigde busje is weggesleept.

Busje in brand
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Positieve geluiden op HOV-diner
‘Veel sectoren in de 

IJmond doen het goed’
Velsen - Frans Baud neemt na 
zes jaar afscheid als voorzit-
ter van HOV IJmond. De di-
recteur van KVSA gaat de be-
langen van de ondernemers 
in deze regio nóg nadrukke-
lijker behartigen in de metro-
poolregio Amsterdam. Hij is al 
vice-voorzitter van Amports. 
Beoogd opvolger van Baud is 
Ton van der Scheer. Vincent 
Klopper van Witteveen.com is 
kandidaat voor de functie van 
vice-voorzitter.

Frand Baud (rechts op de foto) 
hield afgelopen zaterdag, tijdens 
het nieuwjaarsdiner van de on-
dernemersvereniging op Land-
goed Duin & Kruidberg, een van 
zijn laatste toespraken. Daar-
in was ruimte voor optimisme. 
,,Hoe dubbelzinnig het in deze 
lastige economische periode ook 
klinkt - met de bouw gaat het 
nog steeds niet goed - veel sec-
toren doen het hier wel goed. De 
IJmond komt in een rapport van 
de Rabobank zelfs als beste uit 
de bus.’’ Als positieve uitschie-
ters noemde Baud de opening 
van het nieuwe pand van Iskes 
Towage & Salvage en de komst 
van Allseas, Airborne en Breman 
Machinery. ,,Behalve de werk-
gelegenheid die deze bedrijven 
met zich meebrengen, merken 
ook de lokale ondernemers de 
effecten.’’ Het bestuur van HOV 
IJmond is blij dat de IJmond-ge-
meenten op steeds meer gebie-

den samenwerken, zoals bij het 
project IJmond Bereikbaar (‘een 
belangrijk initiatief om de mi-
lieudruk in deze regio omlaag te 
brengen’). Baud noemde ook het 
Kansenonderzoek IJmond. ,,Daar 
zijn wij blij mee, want wij geloven 
nog steeds in een aanpassing 
van de bestuurlijke indeling van 
de IJmond.’’ De voorzitter van de 
HOV IJmond liet zich tevens po-
sitief uit over de aanleg van nieu-
we zeesluis, die in zijn ogen ‘be-
slist’ werk voor de regio gaat op-
leveren. Dat geldt ook voor het 
windmolenpark dat Eneco in 
2014 voor de kust van Noord-
wijk wil realiseren en waarbij de 
IJmondhaven als belangrijkste 
uitvalsbasis dient.
Burgemeester Franc Weerwind 
kwam ook aan het woord. Hij 
prees de aanwezigheid van ve-
le jonge ondernemers op het 
nieuwjaarsdiner. Ook refereer-
de hij aan een brief die hij had 
ontvangen van Edwin Schilling 
van Zebra Uitzendbureau waar-
in hij werd gewezen op die nieu-
we ondernemersvereniging Jong 
van Geest. ,,Van dat soort initia-
tieven moeten wij het hebben’’, 
aldus de burgemeester.
Na de toespraken was het de 
beurt aan de keukenbrigade 
van Landgoed Duin & Kruidberg 
om de aanwezigen te trakteren 
op een fantastisch 6-gangendi-
ner, samengesteld door chef kok  
Alain Alders. (Friso Huizinga, fo-
to: Ko van Leeuwen)

Prijswinnaar wensboom
Velsen-Zuid - Vrijdag 11 janua-
ri heeft de prijsuitreiking plaats-
gevonden van de Fletcher Kerst-
wensboomactie. De waarde-
cheque voor een 5-gangen ver-
rassingsdiner voor twee perso-
nen is overhandigd aan de ge-
lukkige winnaar, de heer J. 
Scheepsbouwer uit Vleuten.
Begin december is Fletcher Ho-
tels van start gegaan met de 
tweede Kerstwensboom cam-
pagne. In deze maand hebben 
gasten en buurtbewoners van 
Fletcher Hotel-Resort Spaarn-

woude op een speciale kerst-
bal aangegeven wie volgens hen 
een 5-gangen verrassingsdiner 
verdient en waarom. Fletcher 
Hotels wilde met deze actie aan-
dacht besteden aan mensen die 
het écht verdienen.
Mevrouw J.W. Booij uit IJmui-
den gaf de heer Scheepsbouwer 
op voor deze actie, omdat er na 
een herseninfarct en revalidatie 
bij thuiskomst was ingebroken 
in zijn woning. Daarmee heeft de 
wensboomactie een mooie win-
naar opgeleverd.

Voormalig station nu 
Grand Café Milarca

Santpoort-Zuid - In het voor-
malige stationsgebouw aan de 
Willem de Zwijgerlaan 61 in 
Santpoort-Zuid, is sinds enke-
le maanden Grand Café Milar-
ca gevestigd. Het karakteristie-
ke pand dateert uit 1898 en is 
gedurende vele jaren als spoor-
wegstation in gebruik geweest. 
Het gebouw heeft de status van 
Provinciaal Monument en is in 
de loop van 2012 omgetoverd tot 
een sfeervol Grand Café met ter-
ras.
Uitbaatster Milarca Böhm is blij 
dat de noodzakelijke verbou-
wing, die geruime tijd geduurd 
heeft, achter de rug is. ,,Het was 
een enorme klus en hierbij wil ik 
alle mensen die mij op de één of 
andere manier behulpzaam zijn 
geweest nog eens enorm bedan-
ken. We zijn nu een paar maan-
den open. Van veel bezoekers 
hoor ik dat ze blij zijn dat er nu 
een café is in Santpoort-Zuid’’, 
vertelt Milarca.
En zij vervolgt met een blik op de 
menukaart: ,,Maar men is bij ons 
ook aan het juiste adres om een 
lekker hapje te eten. Mensen zijn 

vanaf 10.00 uur welkom waarbij 
we desgewenst nog een ontbij-
tje serveren en vanaf 12.00 uur 
is de keuken geopend voor de 
lunch. Vanaf 18.00 uur kan men 
terecht voor het diner met on-
der meer een regelmatig wisse-
lend drie-gangen dagmenu. We 
hebben inmiddels gemerkt dat 
dit dagmenu bij onze bezoekers 
erg in de smaak valt en daarom 
hebben we deze maand janua-
ri een speciale aanbieding. Nor-
maal is dit menu, met een voor-
gerecht van zalm, een hoofdge-
recht van kabeljauwhaas met 
uitgebreide garnituur en als na-
gerecht een Dame Blanche, cir-
ca 30 euro. Deze maand betalen 
onze gasten hiervoor de speciale 
prijs van 19 euro.’’
Meer informatie over de moge-
lijkheden die Grand Café Milar-
ca biedt, zoals speciale thema 
avonden op woensdag en vrij-
dag, het High Tea arrangement 
en de zondagse familyday, zijn 
te vinden op www.grandcafemi-
larca.nl. Reserveren kan via 023-
5765375 of info@grandcafe-
milarca.nl.

Winterconcert Felisenum
Velsen-Zuid - Op vrijdagavond 
8 februari vindt in de aula van 
Gymnasium Felisenum aan de 
Van Hoogendorplaan in Velsen-
Zuid het traditionele wintercon-
cert plaats. Dit jaar verwelkomen 
we het ensemble  Villa met Uit-
zicht. Zij verzorgen een speels 
programma vol vermakelijke 
anekdotes. 
Het ensemble bestaat uit: Judy 
Landman (fluit); Catharina Ung-
vari (altviool); Katya Woloshyn 
(altviool) en Jos Teeken (cello).
Dit ensemble van topmusici van 
diverse nationaliteiten neemt u 
mee naar paradijselijke bestem-
mingen in de wereld van klassie-
ke muziek. Het avontuur begint 
bij het mooiste fluitkwartet dat 
er bestaat, Mozarts fluitkwar-
tet in D, en neemt van daaruit 
een vlucht over de wereld, met 
composities van bekende com-
ponisten uit traditionele en po-
pulaire hoek. Daarbij maken 

we kennis van diverse cultuur- 
en muziekstijlen. Maar ook bin-
nen de traditie van het winter-
concert gaan we op avontuur, 
met gastoptredens van getalen-
teerde leerlingen die muziek als 
eindexamenvak hebben geko-
zen, en van dolenthousiaste on-
derbouwleerlingen die de afge-
lopen maanden klassikaal heb-
ben toegewerkt naar een spet-
terende ‘grande finale’. Werken 
van onder meer: Mozart, Glazu-
nov, Rimsky-Korsakov, Gershwin 
en Morricone. 
Het winterconcert is toeganke-
lijk voor iedereen met belang-
stelling voor muziek op hoog 
niveau. Het concert begint om 
20.00 uur, de school is open van-
af 19.30 uur. Toegangskaarten 
voor het concert zijn à 10 euro te 
koop bij de administratie van de 
school, maar zijn ook telefonisch 
via 0255-545710 of per e-mail 
info@felisenum.nl te reserveren.
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Donderdag 
17 januari

Expositie Norbert Wille  tot 
eind februari in Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jagten’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar. 
Café: Dyzack. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 
18 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
SC Telstar-AGOVV. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Kunstencen-
trum. Presentatie Popfactory. 
Aanvang 20.00 uur.
Toneelvereniging Fier Fan 
Hûs uit bodegraven speelt ‘It 
erfskip fan omke Gerben’ in 
Café De Wildeman, Hoofd-
straat 142 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. 
Prometheus Sonata Duo in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Jack Daniel’s 
presenteert: Def Americans. 
20.30 uur. toegang 12,50. Van-
af 22.00 uur Jack’s Friday: L.T.S. 
Toegang gratis. Grote zaal: Dik-
ke Dubstep. 23.00-04.00 uur. 
10,- vvk/12,- add. Vanaf 16 jaar.

Zaterdag 
19 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Rabobank Stratenteams 
Toernooi in het Polderhuis in 
Velserbroek. Aanvang 12.00 
uur, tot zondag 21.30 uur.
Spirituele middag in Onze Bo-
venkamer, boven winkel Uit 
den Vreemde, Hoofdstraat 172 
Santpoort-Noord. Van 14.00 tot 
16.00 uur.
Crew van ‘Je bent IJmui-
denaar als...’ houdt een re-
unie (van 14.00 tot 18.00 uur) 

en feestavond (van 20.00 tot 
03.00 uur) in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 53 IJmui-
den. Toegang vanaf 25 jaar.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Marjolein Me-
ijers ‘Van Berini tot Solex’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: Hea-
vy uit Haarlem. 20.30 uur. Toe-
gang 7,50. Café: Pole shift sur-
vival groep. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Van 23.00-04.00 uur Sht-
rak: H-Sik, Moresounds en Ju-
ha. Toegang gratis. Grote zaal: 
90’s Now. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 12,- vanaf 18 jaar.

Zondag
20 januari

Opening tentoonstelling ‘ou-
de’ en ‘nieuwe’ stillevens op de 
Buitenplaats van Beeckestijn. 
Tentoonstelling is te zien tot en 
met 17 maart op donderdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 
16.00 uur.
Excursie in en rond Spaarn-
berg. Aanvang 12.00 uur cha-
let van restaurant Boschbeek, 
Wüstelaan 73-75 Santpoort-
Zuid. Vooraf aanmelden niet 
nodig. Deelname gratis.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Informatiebijeenkomst be-
devaart naar Lourdes in Paro-
chie Johannes de Doper, Am-
sterdamstraat 59 Haarlem. 
Aanvang 14.00 uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Nieuwjaarsconcert Kun-
stencentrum Velsen. Aanvang 
14.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jagten’. 
Aanvang 14.30 uur. Foyercon-
cert met Jimmy’s Gang om 
17.30 uur.
De Mooiste Duetten met Ka-
ren Langendonk (mezzo), Hes-
ter Hentzepeter (sopraan) en 
Juliette Battjes (piano) in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 
21 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Vis-battle Felise-
num en Ichthus Lyceum. Aan-
vang 19.30 uur.
Salsa workshop in Café Het 

Centrum, Kennemerlaan IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis.

Dinsdag
22 januari

Extra dinnershow ;Faulty To-
wers’ in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of 0255-515789.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Wilfried de Jong 
en Ocobar ‘Non Stop New 
York’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
23 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jagten’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Lek. 20.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 
24 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Midlife’ met Alfred van den 
Heuvel. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Speelman & 
Speelman ‘Optimisten’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-. Gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar. 
Café: Haarlemse Popscene. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Marjolein Meijers op 
de planken van WT
IJmuiden - Marjolein Meijers 
zit 25 jaar in het theatervak: als 
Annie van de Berini’s, met Jan 
Rot als An & Jan, solo met mu-
zikanten in het programma ‘So-
lex’. Haar muziek werd steevast 
onthaald op lovende kritieken. 
Hoog tijd voor een overzicht. 
In ‘Van Berini tot Solex’ op zater-
dag 19 januari (20.30 uur) leidt 
Marjolein samen met de muzi-
kanten Walter en Onno Kuipers 

het publiek door haar muzikale 
leven. Zij brengen de allermooi-
ste oude liedjes - en nieuwe die 
dat nog gaan worden - afwisse-
lend, spetterend en ingetogen, 
vrolijk en stemmig, goed gear-
rangeerd en mooi van eenvoud.
En zoals we van Marjolein ge-
wend zijn: gelardeerd met 
smeuïge verhalen, ontroeren-
de achtergronden en een vet-
te lach... 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘marjolein meijers’

op zaterdag 19 januari 2013 om 20.30 uur. 
Bon is geldig voor 2 personen

Klein Orkest Soli 
ondergaat metamorfose
Santpoort-Noord - Het Klein 
Orkest van muziekvereniging 
Soli heeft een metamorfose 
ondergaan. Met een kersver-
se dirigent, een geheel nieuw 
repertoire, een andere opstel-
ling en een begeleidend com-
bo wil het ensemble een breed 
publiek aanspreken. Op zater-
dagavond 26 januari om 20 uur 
is de presentatie in het eigen 
muziekcentrum in Santpoort. 
De toegang is gratis.
Bij zijn komst heeft de jonge di-
rigent Michiel Drijver een half 
jaar geleden direct duidelijk 
gemaakt welke kant hij met het 
Klein Orkest op wil. De kwali-
teit moet omhoog en de optre-
dens moeten aantrekkelijker 
worden. Ook door samen te 
werken met andere verenigin-
gen en andere disciplines zoals 
zang en dans. Het orkest richt 
zich op een breed repertoire, 
variërend van licht-klassiek tot 
pop en zelfs hardrock. Gitaren, 
zang en een lichtshow worden 
daarbij niet geschuwd.
Dirigent Drijver wil de naam 
van het Klein Orkest eigen-

lijk ook veranderen. De naam 
‘klein’ is destijds zo gekozen 
om het verschil met het ‘gro-
te’ harmonieorkest duidelijk te 
maken. 
Inmiddels barst het Klein Or-
kest echter met bijna veertig 
leden uit zijn voegen. Een nieu-
we naam blijft echter nog even 
toekomstmuziek.
De presentatie op 26 janua-
ri is het eerste optreden van 
het Klein Orkest na zijn meta-
morfose. Dit wordt een dubbel-
concert met de 50 leden tel-
lende jeugdharmonie Nuevo 
uit Zaanstad onder leiding van 
Betty Bakker. Eerst spelen bei-
de orkesten hun eigen reper-
toire, om vervolgens gezamen-
lijk met bijna honderd muzi-
kanten af te sluiten.
Beleef het met eigen ogen en 
oren en kom op zaterdag 26 ja-
nuari naar de grootse premiè-
re van het vernieuwde Klein 
Orkest in het Muziekcentrum 
Soli, Kerkpad 83 in Santpoort-
Noord (nabij station Driehuis). 
Aanvang 20.00 uur, toegang 
gratis. Zie ook www.soli.nl.

IJmuiden – Maandagavond 21 
januari wordt in Café ‘t Centrum 
voor het eerst een workshop sal-
sa gehouden die ook geschikt 
is voor beginners. Het oud-Hol-
landse café wordt die winter-
avond omgetoverd tot een sub-
tropisch salsaparadijs in Caribi-
sche sfeer. Met de aanstekelij-
ke en opzwepende  muziek zo-
als salsa, bachata, merengue en 
reggaeton krijgt iedereen zin om 
te dansen en de heupen los te 
gooien. Bij voldoende belang-
stelling krijgt de workshop om 
de week een vervolg. De work-
shop wordt gehouden door een 
erkend salsaleraar. Er komen 
ook een aantal ervaren salsa-
dansers en -danseressen mee, 
zodat ook mensen zonder part-
ner mee kunnen doen. De aan-
vang is om 20.00 uur en het dan-
sen gaat door ‘tot het niet meer 
gezellig is’. De entree en deelna-
me zijn gratis. Op zaterdag 2 fe-
bruari is er in ‘t Centrum boven-
dien een themafeest ‘Back to the 
70’s & 80’s. Ook dan is de start 
om 20.00 uur en de entree gratis.

Salsaworkshop 
in ‘t Centrum
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Spirituele 
middag in Onze 

Bovenkamer

Nieuwe site 
gemeenteraad 

Velsen

Rabobank Velsen en Omstreken
Coöperatiefonds keert uit
Velsen - Het Coöperatiefonds sti-
muleert maatschappelijke activi-
teiten in het werkgebied van Ra-
bobank Velsen en Omstreken. Op 
deze manier werkt de Rabobank 
samen met u aan een betere maat-
schappij. De Commissie van Aan-
beveling, bestaande uit een af-
vaardiging van de ledenraad, heeft 
de binnengekomen verzoeken van 
het Coöperatiefonds van het laat-
ste kwartaal 2012 beoordeeld. De 
volgende organisaties kunnen een 
financiële bijdrage vanuit het Co-
operatiefonds van Rabobank Vel-
sen en Omstreken tegemoet zien: 
Kerst-Inn Santpoort organiseert 
de komende jaren een gezellige 
eerste kerstdag voor 75 ouderen 
en alleenstaanden in Velserhooft. 
Franciscusschool IJmuiden or-
ganiseert een groot kunstproject 
i.s.m. Kunstencentrum Velsen en 
Jaap Velserboer, conservator van 
het Beeldenpark ‘Een Zee van 
Staal’. Het project stimuleert, ont-
wikkelt en activeert kinderen sa-
men te werken aan kunst. 
Musicalvereniging Unidos koopt 

kleding in voor verhuur en eigen 
gebruik. Het project is gericht op 
ondernemerschap, Unidos werkt 
aan een vaste inkomstenbron 
waardoor de bestaanszekerheid 
wordt verhoogd.
Bert Maas, directeur Franciscus-
school: ,,Wij hadden het jaar niet 
beter af kunnen sluiten. Dank voor 
uw bericht! Na het project zullen 
wij met plezier verslag uitbrengen, 
want het zal een mooi, inspirerend 
project blijken te zijn voor alle leer-
lingen.”
Heeft u een project dat in aan-
merking komt voor het Coöpera-
tiefonds? Download dan het aan-
vraagformulier op www.rabobank.
nl/velsen. De Commissie van Aan-
beveling komt vier keer per jaar bij 
elkaar. De eerstvolgende bijeen-
komst staat gepland op dinsdag 
26 maart, zij ontvangen uw aan-
vraag graag uiterlijk dinsdag 12 
maart. Heeft u vragen over het Co-
operatiefonds en welke projecten 
in aanmerking komen? Neem ge-
rust contact met ons op via leden-
raad@velsen.rabobank.nl.

Nieuwjaarsconcert 
tevens afscheidsconcert
IJmuiden - In een goed gevulde 
Laurentiuskerk gaf het concert-
orkest van de IJmuider Harmonie 
zondag een nieuwjaarsconcert. 
,,Wat goed dat u ons allen heeft 
weten te vinden”, sprak voorzit-
ter van de vereniging Jan Kiewiet 
in zijn openingswoord tot het pu-
bliek, refererend aan de ongebrui-
kelijke locatie voor dit concert.
De traditionele muzikale opening 
van het jaar vindt al tientallen ja-
ren plaats in de burgerzaal van het 
stadhuis van Velsen, maar omdat 
daar verbouwd wordt, moest de 
IJmuider Harmonie uitwijken naar 
een ander podium. Niet alleen de 
locatie maakte dat dit een heel bij-
zonder concert was. Voor de di-
rigent van dit orkest, Bert Ridder 
(foto), was dit de laatste keer dat 
hij de IJmuider Harmonie leidde.
Na ruim 27 jaar geeft hij volgende 
week het stokje over aan zijn op-
volger Theo Bleeker. In aanwezig-
heid van wethouder van kunst en 
cultuur Wim Westerman, bestuur-
ders van zusterverenigingen en 
een afvaardiging van stichting de 
Velser Gemeenschap dirigeerde 
Bert Ridder een waardig en goed 
klinkend afscheidsconcert. Er was 
voor een programma met vrolijke, 
goed in het gehoor liggende mu-
ziek gekozen met voor menig mu-
ziekliefhebber veel bekende melo-
dieën, zoals highlights uit de musi-
cals Hook en Joseph, het bekende 
Music van John Miles en De Zee, 
bekend van zangeres Trijntje Oos-
terhuis in een arrangement voor 
harmonieorkest van R. van der 
Velde. Veel bewondering oogstte 
orkestlid en nu solist Edwin Dui-
neveld op de Es-bas. In het stuk 
‘The Bass in the Ballroom’ speel-

de hij de sterren van de hemel. Ie-
mand in het publiek zei later: ,,Als 
dit de muziek bij een tekenfilm zou 
zijn, dan zagen we nu een olifant 
in tutu op balletschoentjes.”
Met virtuoze loopjes en veel dy-
namische verschillen (wat kan 
zo’n enorm instrument zacht!) liet 
Edwin horen hoe ‘lichtvoetig’ zo’n 
groot blaasinstrument kan klinken. 
Jammer dat de begeleiding van 
het grote orkest soms wat te sterk 
was, maar dat lag misschien ook 
aan de akoestiek van het gebouw.
In de laatste maten van het stuk 
liet Edwin in het laagste register 
van de Es-bas met een overtui-
gend fortissimo horen dat je tegen 
de kracht van een olifant toch echt 
niet op kunt. Heel goed gedaan! 
Met vrolijke, opzwepende Klez-
mer klanken beëindigde de IJmui-
der Harmonie dit mooie concert 
en werden muzikanten en dirigent 
Bert Ridder beloond met een wel-
verdiende, lange staande ovatie. 
(Monique van der Heijde)

Santpoort-Noord - Zaterdag-
middag 19 januari is er in Onze 
Bovenkamer, boven winkel Uit 
den Vreemde aan Hoofdstraat 
172 een spirituele middag. 
Binnen Eckankar staat het erva-
ren van spiritualiteit in dromen, 
vorige levens en zielereizen 
centraal. Voor ieder die belang-
stelling heeft voor deze spiritue-
le ervaringen wordt er op zater-
dag 19 januari een bijeenkomst 
georganiseerd. Daar worden 
spirituele ervaringen en verha-
len met elkaar gedeeld. Deze 
ervaringen kunnen ook worden 
opgedaan door een spirituele 
oefening. Dit is ook onderdeel 
van de bijeenkomst. De toe-
gang is gratis, donaties zijn wel-
kom. De spirituele middag is van 
14.00 tot 16.00 uur.  Iedereen is 
welkom. De entree is bij de witte 
deur naast de winkel. Wie meer 
wil weten kan bellen met Anne-
lies Jansen, via 06-54926571.

Velsen - Vanaf vandaag is er een 
nieuwe website van de gemeente-
raad van Velsen: raad.velsen.nl
Overzichtelijker, uitgebreider en 
toegankelijker zijn de voornaam-
ste verbeteringen van de nieu-
we website van de gemeenteraad 
van Velsen. De nieuwe website is 
gebruiksvriendelijker en de zoek-
functie is uitgebreid en verbeterd. 
Op de homepage krijgt de inwoner 
van Velsen direct een overzicht te 
zien van de vergaderingen van de 
gemeenteraad en kan er worden 
doorgeklikt naar de raadstukken 
en informatie over de gemeente-
raad. Het archief vòòr maart 2010 
is in te zien op de algemene site 
van de gemeente: www.velsen.nl 
Alle stukken vanaf maart 2010 van 
de gemeenteraad zijn door de ver-
beterde zoekfunctie direct op te 
halen via de uitgebreide zoekfunc-
tie op de nieuwe raadssite. Ook 
kan er worden gezocht op thema’s 
zoals Winkelcentrum IJmuiden en 
de Wmo. In de toekomst zullen 
nieuwe functionaliteiten worden 
toegevoegd zoals digitale nieuws-
brieven en Apps.

Regio - De verkeerspolitie heeft 
maandagmiddag op de Rijks-
straatweg in Haarlem de snel-
heid gecontroleerd van 1.780 
voertuigen. Hiervan reden er 35 
ruim harder dan de maximum 
toegestane snelheid van 50 km/
uur. De hoogstgemeten snelheid 
was 72 km/uur. Alle overtreders 
kunnen hun bekeuring binnen-
kort op de deurmat verwachten.

Snelheids-
controle

Een echte 
winterse week

De winter regeert deze week 
in de IJmond, net als in janu-
ari 1987, maar toen was de 
kou van een heel ander kali-
ber. Destijds kon het nog ècht 
koud worden in het land.
Om nog even terug te komen 
op die legendarische woens-
dag de veertiende januari 1987. 
Toen maakte de IJmond zowat 
de koudste dag mee uit de ge-
schiedenis en vroor het mid-
den op de dag nog 11-12 gra-
den bij een snerpende oosten-
wind. De gevoelstemperatuur 
lag toen op -35 graden en het 
KNMI adviseerde om de vol-
gende dag binnen te blijven. 
Die waarschuwing was eigen-
lijk een dag te laat, want op 
15 januari was het al wat min-
der extreem koud in een groot 
deel van het land, vooral door-
dat de wind afnam. 
Ook nu is het koud en dat 
blijft het. Achter de sneeuw-
storing van dinsdag, die sa-
menhing met een kleine de-
pressie, wordt opnieuw weer 
wat koudere lucht vanuit het 
noordoosten meegenomen. De 
luchtdruk stijgt boven Scan-
dinavië en tezamen met dat 
opvullende lagedrukgebied 
dat richting Midden-Europa 
trekt, is er garantie voor koude 

luchtaanvoer tot in het week-
einde.
Wolkenvelden en flinke zonni-
ge momenten wisselen elkaar 
af de komende dagen en het 
blijft meest droog. 
Overdag komt het kwik veelal 
uit op iets beneden het vries-
punt en tijdens de nachten 
vriest het matig (-6 of -7 gra-
den). 
In de aanloop naar het week-
einde kan er geschaatst wor-
den, maar de grote toertoch-
ten zijn voorlopig nog niet aan 
de orde. Daarvoor zijn nog 
een paar nachten met strenge 
vorst vereist.
Tijdens het weekeinde komt 
er vanuit het westen zachtere 
lucht naderbij en waarschijnlijk 
slaagt deze er (tijdelijk) in om 
de vorst uit de randstad ver-
drijven. Het zou maximaal even 
3-4 graden kunnen worden 
bij een aanlandige wind. Een 
doorbraak naar een uiterma-
te zacht en wisselvallig weer-
beeld is nu nog niet in zicht.

Meer via de de site www.
weerprimeur.nl of via de 
weerprimeurlijn 0900-
1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Sponsoravond bij Villa Westend
Dana en Frits Reek op 
de fiets voor goede doel
Velserbroek – Afgelopen week-
einde hebben Dana Reek van 
Villa Westend en haar vader Frits 
de strandrace Egmond-Noord-
pier-Egmond gefietst voor twee 
goede doelen: Stichting Alpe 
d’HuZes, annex KWF en een ba-
sisschool op Bali. Op donderdag 

7 en vrijdag 8 februari zijn bij Vil-
la Westend  benefietdiners voor 
Alpe d’HuZes. Daarbij zal Vel-
serbroeker Mathijs Rumping ko-
men zingen. En op zondagmid-
dag 10 februari is in de middag 
een sponsorborrel bij Villa Wes-
tend in Velserbroek.
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Colofon

Dagactiviteitencentrum 
Kansen & Zo in De Spil

De Spil - Kansen & Zo is een 
nieuw onderdeel van Stichting 
Welzijn Velsen en is per 1 januari 
2013 van start gegaan in Buurt-
centrum de Spil. Zoals de naam 
al zegt biedt Kansen & Zo ruim-
te aan mensen om opnieuw ac-
tief te worden in de maatschap-
pij. Het betreft mensen met psy-
chische en psychosociale pro-
blemen, mensen met een (oor-
logs-)trauma en mensen met 
een licht verstandelijke beper-
king, die niet in aanmerking ko-
men voor reguliere arbeid of so-
ciale werkvoorziening.
Kansen & Zo heeft onderdak ge-

vonden in Buurtcentrum de Spil. 
De activiteiten van de Spil blij-
ven ‘gewoon’ doorgaan zoals 
de cursussen, kinderactivitei-
ten, peuterspeelzaal en dergelij-
ke. Voor de deelnemers van Kan-
sen & Zo zijn er eigen ruimtes 
in de Spil. Zij kunnen daar bin-
nenlopen voor een kopje koffie 
en een gezellig praatje en mee-
doen aan activiteiten. Kansen & 
Zo biedt een eerste basis voor de 
deelnemers om zich weer onder 
de mensen te begeven en lang-
zaam weer activiteiten op te pak-
ken. We willen immers, dat ie-
dereen mee doet. Het program-

ma is vooralsnog redelijk sober. 
Naast creatieve activiteiten biedt 
Kansen & Zo een bewegingspro-
gramma, Nederlandse les en een 
kookactiviteit. Dit laatste start 
een keer per week, maar willen 
wij uitbreiden naar vijf dagen per 
week. Deelnemers kunnen dan 
werken aan een maaltijdvoorzie-
ning, eerst met elkaar een menu 
samenstellen, koken en dan sa-
men eten. Ook kunnen andere 
mensen uit de omgeving gebruik 
maken van de maaltijden, die 
voor een schappelijke prijs wor-
den aangeboden. Zo werkt Kan-
sen & Zo niet alleen aan het wel-
zijn van haar deelnemers, maar 
draagt ook haar steentje bij aan 
een stukje integratie. In een later 
stadium zullen ook arbeidsmati-
ge activiteiten aan het program-
ma gekoppeld worden, waardoor 
deelnemers op een veilige ma-
nier weer aan het arbeidsproces 
kunnen wennen, en misschien er 
zelfs naar doorstromen. Kansen 
& Zo werkt op maat. De deelne-
mer staat centraal en er wordt 
gewerkt met individuele doelen. 
Deelnemen aan het programma 
van Kansen & Zo is niet vrijblij-
vend en niet open. Hiervoor is 
wel een indicatie nodig. Verde-
re informatie is te verkrijgen bij 
Kansen & Zo, Frans Halsstraat 
29, 1971 VZ IJmuiden, telefoon 
06-23802814 of kansenenzo@
welzijnvelsen.nl.

Koffieochtenden 
in de Bibliotheek

Welzijn Velserbroek - Nu 
de samenwerking tussen de 
Bibliotheek en Welzijn Vel-
serbroek een feit is heeft dit 
geresulteerd in een nieuw 
project waarbij we service en 
welzijn willen combineren. 
Tweemaal per maand wordt 
er op donderdag tussen 
10.00 tot 12.00 uur een kof-
fieochtend in de Bibliotheek 
georganiseerd voor 60+. Bi-

bliotheek Velsen geeft de-
ze ochtenden extra service 
voor klanten die moeite heb-
ben met de zelfstandigheid 
die de onbemande uren van 
hen vragen. 
De tweede donderdag van 
de maand is er een ‘gewone’ 
koffieochtend, de vierde don-
derdag van de maand wordt 
er een thema aan verbonden. 
Het programma is: 24 janua-
ri: een  financieel evenwich-
tig pensioen, 14 februari: on-
dersteuning uitlening (met 
koffie), 28 februari: Veilig-
heid in en om huis door de 
Wijkagent Velsen, 14 maart: 
ondersteuning uitlening (met 
koffie), 28 maart: de digitale 
samenleving (Stichting Laat 
je iets wijsmaken). 

Deze ochtenden zijn gratis. 
Kopje koffie/thee 0,85 euro. 
Meer eten? Bel 023-5388830, 
Welzijn Velserbroek

De Dwarsligger - Dinsdag 22 
januari 2013 tussen 12.00 uur 
en 13.00 uur zijn wij voorne-
mens weer een fietscursus op 
te starten. Deze cursus omvat 
12 lessen. 
De cursisten betalen 27,50 eu-
ro en krijgen de beschikking tij-
dens de cursus over een leen-
fiets. Inschrijfformulieren kunt 
u ophalen en invullen bij de 
Dwarsligger. Alleen bij vol-
doende deelname gaat de cur-
sus van start. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Fietsles

Branding/Witte Theater - Dit 
nieuwe feest komt voort uit een 
burgerinitiatief van vier jongeren. 
Zij worden gesteund door een aan-
tal raadsleden, tiener- en jonge-
renwerk Branding (SWV), het Witte 
Theater en JL Productions. De eer-
ste editie van deze jongerenparty 
in Velsen is op zaterdag 26 januari 
2013, van 21.30 tot 04.00 uur. Mu-
ziek: House-Electro-Hardstyle. Met 
DJ’s: Jefferson Le freak, Mitch, Ric-
ko, Awiin, Jadey, Stereo Deejayz, 
M!ckey House, Mc Russianen de 
contest winnaars: Juicy Jack, Da-
mian en Ryan. Leeftijd: 16 tot en 
met 26 jaar. Locatie: Witte Theater. 
Kaarten in de voorverkoop 10 euro, 
aan de deur 12,50 euro. Voorver-
koopadressen: Folkerts Copyshop, 
het Witte Theater en Jongerencen-
trum de Koe. Verder bij de  4 jon-
geren die dit initiatief hebben ge-
nomen: Kelly, Maaike, Michael en 
Igor. Het feest wordt gesponsord 
door: Winsys ict solutions, Folk-
erts design & printing, Unixx bevei-
liging, Oddesigns, Mulders Bloe-
menhuis en Ampco Flashlight.

Freak out

De Brulboei - Eind februari begint 
de volgende cursus Indonesisch 
koken in Buurthuis de Brulboei. 
De ervaren docente Maria Hel-
mers leert u de lekkerste gerech-
ten te bereiden. Elke maandag van 
13.30 tot 15.30 uur maakt u zes 
weken lang een maaltijd klaar die 
u diezelfde avond kunt eten. De 
cursus kost 20 euro, de ingrediën-
ten en pannen neemt u zelf mee. 
Inschrijven kan vanaf heden. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Indonesisch 
koken

De Brulboei - Elke maandag-
avond heeft een enthousiast 
groepje aquarelles van docen-
te Adrie Hoekstra in Buurthuis 
de Brulboei van 19.15 tot 21.15 
uur. Onlangs is er een plaats-
je vrij gekomen voor een nieu-
we cursist. 
Lijkt het u leuk, kom dan eens 
kijken en meedoen! Elke cursist 
krijgt les op zijn/haar eigen ni-
veau; u leert alle facetten van 
het aquarelleren kennen. De 
hele cursus van 30 lessen kost 
168 euro. Er zijn nu nog 15 les-
sen te gaan. Meer weten? Bel 
0255-510652.

Aquarelles in 
De Brulboei

De Driehoek - Al geruime tijd 
wordt er in Dorpshuis De Drie-
hoek gebreid voor wees- en 
straatkinderen. Eerst voor Roe-
menië maar vorig jaar is hier 
een tweede project bij geko-
men. Ria Bakker, ambassa-
deur van de stichting ‘Handrei-
king over Oceanen’ komt ver-
tellen over dit 2e project. Haar 
broer, dhr. Henk Helsloot, ver-
trok ruim 40 jaar geleden als 
priester naar Brazilië om daar 
een opvanghuis voor kansar-
me kinderen op te zetten. Hij 
kocht met behulp van de stich-
ting 7 hectare grond en heeft 
daar om de ergste nood voor 
die kinderen te ledigen. De kin-
deren en hun verzorgers waren 
erg blij met de truien die wij 
hen hadden toegestuurd. Wie 
meer wil weten over dit project 
is op dinsdag 22 januari van 
harte welkom bij de presenta-
tie in Dorpshuis De Driehoek. 
Aanvang 14.30 uur. Entree gra-
tis maar een vrijwillige bijdrage 
voor het project is van gewenst. 
Meer weten? Bel 0255-520850 
of www.handreikingoverocea-
nen.nl.

Handreiking 
over Oceanen

      elzijn
     elserbroek
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Nieuwe 
Zandpoort

Santpoort-Noord - De nieu-
we uitgave van De Zandpoort is 
er. Weliswaar met enige vertra-
ging, maar weer boordevol inte-
ressante verhalen. Twee artike-
len gaan over de stichters van 
de buitenplaatsen Spaarnberg 
en Papenburg. Zij zorgden voor 
een prachtige tuin- en parkaan-
leg, waarvan het Burg. Rijkens-
park en Spaarnberg er nog zijn. 
Daarnaast zijn zij ook de grond-
leggers van respectievelijk het 
Rijksmuseum Amsterdam en 
het Rijksmuseum voor Oudhe-
den in Leiden, waarvan hun ver-
zamelingen via legaten de ba-
sis zijn geweest. Beroemde plan-
tenboeken, die in het voormali-
ge Châlet, nu restaurant Bos-
chbeek, in de werkkamer van 
de stichter Van der Hoop ston-
den, behoren nu bij de Bijzonde-
re Collecties van de UVA. 
Dan is er een verhaal over Stin-
senplanten, ook zeer verbon-
den met de buitenplaatsen. Stin-
senplanten zijn exotische bol-
gewassen, die ooit zijn aange-
plant door de buitenplaatsbezit-
ters, zich hebben verspreid door 
heel Santpoort en ons elk voor-
jaar weer blij verrassen. Dit arti-
kel past bij het plantproject van 
de Stichting Santpoort, waarbij 
5000 bolletjes zijn aangeplant 
in Burg. Rijkenspark en Spaarn-
berg. Dan schrijft Tiny Lam-de 
Groot een verhaal over het werk 
van haar vader en zijn werk met  
zijn beroemde speurhond Bela, 
en haar eigen herinneringen uit 
de oorlogstijd. 
Tenslotte een mooi artikel over 
de allereerste blekerij in Sant-
poort en de ontwikkelingen  
daarna in de kern van Santpoort-
Zuid tot heden. Het tijdschrift  is 
voor 8 euro verkrijgbaar bij Bre-
derode Boeken en via www.
stichtingsantpoort.nl.

SC Santpoort haalt eerste 
plaatsen bij Tata Steel

Regio - Afgelopen weekein-
de ging voor de 75ste keer 
het Tata Steel Tournament van 
start in Wijk aan Zee. Het toer-
nooi wordt altijd gestart met de 
vierkampen. Van Schaakclub 
Santpoort uit Velserbroek de-
den maar liefst 16 spelers mee. 
Misschien ook wel met idee 
‘Nu is het toernooi er nog’ en 
‘Het zijn toch onzekere tijden’. 
Er vielen maar liefst zeven 
eerste plaatsen te noteren 
bij Schaakclub Santpoort. In 
groep 3H was dat Dave Looij-
er met 3 uit 3 wat een tpr (per-
soonlijke score) van 2300 op-
leverde. In groep 3M haal-
de Bas Haver eveneens 3 uit 
3 (tpr 2332) In 3Q scoorde zijn 
tweelingbroer Daan Haver en 
in groep 4C broer Sjoerd Ha-

ver. In groep 4N was het voor-
zitter Wim Gravemaker, in 4Q 
Brian Mollenkamp en 5A Gijs-
bert de Bock, met allemaal een 
eerste plaats. Tweede plaatsen 
waren er in groepen 1D voor 
Peter de Roode (tpr 2337), 4I 
Rob de Roode, 5C Ozden Tuna, 
7E Wim Dijkman en 9B Jelle vd 
Broek. Drie derde plaatsen: 2A 
Wim Laurens Gravemaker, 6L 
Cheryl Looijer en Mick Mulder. 
Slechts een speler, in groep 
3G, Nathalie van der Lende be-
landde op de vierde plaats. He-
lemaal mooi was het om Mi-
quel Admiraal, die het schaken 
bij Santpoort heeft geleerd, te 
zien schaken in Groep C op 
het podium samen met ander 
grootheden als Anish Giri, Jan 
Smeets, Magnus Carlsen, Vis-
wanathan Anand en noem ze 
allemaal maar op.
De Tienkampen gaan 18 janu-
ari van start, de grootmeesters 
zullen bijna dagelijks te zien 
zijn. Commentatoren zijn onder 
andere Hans Bˆhm, John van 
der Wiel, Friso Nijboer, DaniÎl 
Stellwagen en Job Delemarre. 
Ook werd er nog om de IJmond 
Trofee geschaakt. Ondanks de 
goede voorbereiding van poli-
tiek Velsen die les had gekre-
gen van de voorzitter van SC 
Santpoort Wim Gravemaker 
moesten zij toch de eer laten 
aan de gemeente Beverwijk. 
Het toernooi wordt nog steeds 
gehouden in het Dorpshuis de 
Moriaan, dus wie live de groot-
meesters aan het werk wil zien 
kan nog tot 27 januari terecht. 

Voorinschrijving Tata 
Steel/Runnersworld 
Velsen-Zuid - AV Suomi or-
ganiseert op zondag 27 janua-
ri 2013 de 8e cross voor de Ta-
ta Steel/Runnerworld Cup. Tot 
en met 24 januari 2013 kunnen 
hardlopers  zich voorinschrij-
ven voor de Tata Steel/Run-
nersworld Beeckestijn cross op 
www.inschrijven.nl.
Natuurmonumenten, de nieu-
we eigenaar van Beeckestijn 
vraagt sinds dit jaar voor het 
ter beschikking stellen van het 
terrein een financiële bijdrage. 
Voor atletiekvereniging Suo-
mi en dus ook voor de atleten 
wordt op deze manier de loop 
onbetaalbaar. Daarom zal de 
cross dit jaar worden georga-
niseerd in het park Velserbeek.

Er zijn wedstrijdlopen over 9,3 
km (mannen), 6,3 kilometer 
(vrouwen), 3,3 kilometer (AB-
junioren en neo senioren) en 
1,6 kilometer (pupillen). Alle 
afstanden zijn ook toegankelijk 
voor recreatielopers.
De cross vindt plaats op zon-
dag 27 januari in het park Vel-
serbeek. De start van de eerste 
loop (pupillen) is om 10.20 uur, 
van de laatste loop (6,3 en 9,3 
km) om 11.30 uur Verloren van 
Themaatlaan. 
Na-inschrijving is mogelijk in 
de kantine van VV IJmuiden 
aan de Tolsduinerlaan 8 in Vel-
sen-Zuid op de dag van de 
loop, tot 20 minuten voor de 
start. Zie ook www.avsuomi.nl.

Santpoort-Zuid - Zuid-Kenne-
meland is bekend om haar ve-
le buitenplaatsen die vanaf 16e 
eeuw in opdracht van kooplie-
den uit Haarlem en Amsterdam 
werden aangelegd. Meestal wer-
den ze gebruikt als zomerverblijf 
om de hitte en stank van de stad 
te ontvluchten. In Spaarnberg 
bevond zich in het begin van 
19e eeuw nog een linnenblekerij. 
Deze werd gekocht door Adriaan 
van der Hoop uit Amsterdam die 
er zijn buitenplaats van liet ma-
ken. Op zondag 20 januari orga-
niseert IVN Zuid-Kenemerland, 
aanvang 12.00 uur, een excur-
sie in en rond Spaarnberg. De 
excursie duurt twee uur. Vertrek 
vanaf chalet Restaurant Bosch-
beek, Wüstelaan 73-75. Aanmel-
den vooraf niet nodig. Meer in-
formatie: http://ivn.nl/afdeling/
zuid-kennemerland/activiteiten.

Excursie 
Buitenplaats 
Spaarnberg

Tom Lanoye op 
Felisenum Gymnasium
Velsen-Zuid - De schrijversavond op het Gymnasium Felisenum 
kent inmiddels een rijke traditie, maar het optreden van Tom Lanoye 
afgelopen donderdagavond mag gerust verpletterend genoemd 
worden. Als een rasperformer liet hij zien en vooral ook horen dat li-
teratuur verre van saai is.
Tom Lanoye kwam rechtstreeks uit Parijs waar hij aanwezig was bij 
de presentatie van de Franse vertaling van zijn boek Kartonnen do-
zen. Verrast door de gloedvolle aankondiging van presentator Daan 
Specht, één van de zesdeklassers die de avond mede tot een suc-
ces maakten, ging de auteur direct gretig voort op de enthousiast in-
geslagen weg.
Meer dan de helft van het uur dat Lanoye voor de pauze vulde, droeg 
hij als een volleerd acteur zijn eigen werk uit het hoofd voor. Dat was 
nu eens hilarisch, dan weer spannend en vooral bij de laatste frag-
menten uit Sprakeloos, over zijn moeder en vader, bijzonder ontroe-
rend. De zaal lachte hardop, gniffelde of hield de adem in zodat je 
een speld kon horen vallen.
Zoals altijd op de schrijversavond werd niet alleen het publiek maar 
ook de auteur zelf verrast door een hoorspel met beelden door (ex)
leerlingen, geregisseerd door docent Jaap de Jonge. Het was dit 
keer een fragment uit het Boekenweekgeschenk Heldere hemel dat 
Lanoye in maart 2012 publiceerde.  Lanoye onthulde dat het ver-
beelde fragment vrijwel letterlijk uit een eerder door de auteur ge-
publiceerd toneelstuk kwam. “En geen recensent die dat heeft op-
gemerkt,” zei hij plagend, waarna hij dat stuk op zijn inmiddels ver-
trouwde theatrale manier voorlas.
In het gedeelte na de pauze werd de Vlaamse auteur ook nog ge-
interviewd door een viertal zesdeklassers. Maartje de Jong, Michael 
Barg, Pepijn Roos Hoefgeest en Krijna Opschoor hadden elk een 
boek van Lanoye gelezen en stelden daar vragen over waar de au-
teur wel raad mee wist.  
De meeste mensen verlieten de aula van het Felisenum met het idee 
om de komende periode zeker een boek van Tom Lanoye te lezen.

Velsen-Zuid - Een automobilist 
is dinsdagochtend met zijn au-
to te water geraakt. Het onge-
val gebeurde op de oprit naar de 
A22 richting A9. Door vermoe-
delijk het besneeuwde, glad-
de wegdek, is de man te water 
geraakt. Niemand raakte bij het 

ongeval gewond. De oprit van 
de A22 is door het ongeval eni-
ge tijd afgesloten om de auto uit 
de sloot te halen.
Op alle wegen in de regio is het 
momenteel extra druk door de 
sneeuw. (foto: Michel van Ber-
gen)

Slippartij op A22
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Bestemmings-
plan aan zee 
biedt meer 

mogelijkheden
IJmuiden aan Zee – In het voor-
ontwerp bestemmingsplan Zee-
zicht wordt aan particulieren en 
ondernemers meer mogelijkhe-
den geboden op het strand. Het 
bestemmingsplan behelst het 
hele kustgebied van de gemeen-
te Velsen, zowel bij de Noord- 
als de Zuidpier. Bij de Noordpier 
mogen strandpaviljoens nu ook 
jaarrond hun bedrijf exploiteren. 
Verder krijgen surfclubs en der-
gelijke mogelijkheden om mate-
rialen op te slaan en bijvoorbeeld 
een douche en toilet te realise-
ren. Ook voor strandhuisjeseige-
naren wordt meer mogelijk ge-
maakt, wat betreft het formaat 
en de aantallen strandhuisjes. 
Het voorontwerpbestemmings-
plan heeft van 10 februari tot 22 
maart 2012 ter inzage gelegen. 
In deze periode zijn veel schrif-
telijke reacties ontvangen. Veel 
daarvan hebben geleid tot aan-
passingen in het voorontwerp.

Familie-abonnement
bij Ben Rietdijk Sport
Velserbroek - Ben Rietdijk 
Sport introduceert op beide ves-
tigingen in Haarlem en Velser-
broek als eerste sportcentrum 
in de regio een familie-abonne-
ment. 
Voor 89 euro per maand kunt u 
met uw hele gezin gebruik ma-
ken van de faciliteiten en lessen 
op beide locatie’s. Of het dus 
om het gebruik van de fitness-
ruimte, aerobiclessen, aquaro-
bic, vrijzwemmen of judo, tuimel 
en danslessen gaat, aan al de-
ze activiteiten kunt u met uw ge-
zin deelnemen. Alleen de zwem-
lessen vallen buiten deze deal, 
maar ook daarvoor kunnen ze bij 
Ben Rietdijk Sport u een mooie 
aanbieding geven.
In beide sportcentra staat de 
kwaliteit en plezier met het be-
wegen voorop. 
Beide sportcentra zijn aangeslo-
ten bij de Vereniging Exclusieve 
Sportcentra en hebben daarvoor 
ook als enige sportcentrum in 
de regio de LERF totaal (erken-
ningsregeling voor fitnesscentra) 
doorlopen en volgen hierbij bij-

voorbeeld ook de richtlijnen zo-
als deze beschreven zijn door de 
consumentenbond en de bran-
che organisatie FITVAK.
Op beide locatie’s zijn naast on-
ze goed opgeleide sportinstruc-
teurs ook altijd fysiotherapeuten 
aanwezig die u kunnen helpen 
met vragen, revalidatie of herstel. 
Dat Ben Rietdijk Sport, Health & 
Beauty een echt familie sport-
centrum is blijkt wel uit het rui-
me aanbod van jeugdlessen op 
beide locatie’s. Van tuimel en ju-
dolessen naar dans, zwemmen 
en jeugdfitness. Voor de jeugd 
is bijna alles bij ons mogelijk en 
dat met tarieven vanaf 19,95 eu-
ro per maand.
Bent u ook nieuwsgierig wat 
u kunt verwachten? Loop dan 
eens binnen bij de sportcentra 
in Haarlem (Floresstraat) of Vel-
serbroek (Zadelmakerstraat). U 
kunt deze maand ook gebruik 
maken van een gratis proefweek, 
bel daarvoor met 023-5274080 
(Haarlem) of 023-5384002 (Vel-
serbroek). Zie ook www.benriet-
dijksport.nl.

Rapper Tony Scott op 
zevende editie In2disco
IJmuiden - Begin jaren negen-
tig was hij niet uit de hitlijsten 
weg te slaan: Tony Scott. De Am-
sterdamse rapper, geboren in 
Suriname en afstammeling van 
de Carib-indianen, boekte in die 
tijd grote successen met The 
Chief, That’s How I’m Living, Get 
Into It, Gangster Boogie en Mo-
ve To The Big Band (met Ben Lie-
brand), stuk voor stuk floorfillers 
die voor beslagen ramen zorg-
den in discotheken over de he-
le wereld. Op zaterdag 9 maart 
komt Tony Scott naar In2disco 
om zijn hits nog een keer ten ge-
hore te brengen.
Na zijn actieve carrière als rap-
per heeft Tony Scott zich ontwik-
keld als songwriter voor ande-
re artiesten, waaronder Boyz II 
Men, Candy Dulfer en de mei-
dengroep Kus. Daarnaast werkt 
hij al jaren als muziekdocent op 
het Pieter Nieuwland College 
en Cygnus Gymnasium in Am-
sterdam, waardoor hij zijn pas-
sie voor muziek kan overbren-
gen op de volgende generatie. In 
de afgelopen jaren werkte Tony 
Scott mee aan projecten van Ar-

min van Buuren, Bingoplayers en 
Bart Thimbles, samensteller van 
de legendarische Turn Up The 
Bass-compilaties.
De organisatie van In2disco is 
trots op de komst van de legen-
darische rapper. Maar ook de 
rest van de line-up mag er zijn. 
Met Miss Brown en Rob Bos-
kamp worden twee Amsterdam-
se top-dj’s naar IJmuiden ge-
haald. Zij hebben allebei meer-
dere keren gedraaid op In2dis-
co. Het halfjaarlijkse discofeest 
wordt geopend door Good Old 
Dave. Hij is samen met Friso Hui-
zinga organisator van het feest 
in het Thalia Theater.
Tickets kosten 15 euro en zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Hotel Augusta en DNM (Denim 
and More) in IJmuiden en Brede-
rode Sport in Santpoort-Noord. 
Online tickets bestellen kan via 
www.in2disco.nl en www.thalia-
theater.nl (reserveringskosten 
1,50 euro per kaart). Het feest 
duurt van 21.00 tot 03.00 uur. Op 
de hoogte blijven van het laatste 
nieuws over In2disco? Like dan 
de fanpage op Facebook.

Jimmy’s Gang in WT
IJmuiden - Zondag 20 janua-
ri treedt Jimmy’s Gang op in het 
Witte Theater Stage Café, Kanaal-
straat 257.
Jimmy Sterman is een beken-
de naam in de muziekscene. Met 
een dynamische mix van rock, 
soul en funk was hij met zijn gang 
op menig podia en festival te zien 
en te horen. Jimmy heeft heeft in 
zijn muzikale loopbaan met veel 
artiesten en bands gespeeld, 
waaronder Herman Brood en 
Hans Dulfer. De charismatische 
Jimmy wordt in de rug gesteund 
door een fanatieke ritmesectie 
met Pieter op drums en de stu-
wende bas van Hein, Peter neemt 
alle gitaarpartijen voor zijn reke-
ning en de nieuwe vaste waarde 
is Erwin, de wervelwind op toet-
sen. De stijl die de gang speelt is 
strak, en een meerstemmige zang 
dat wordt gekenmerkt door dy-
namische southernbluesrock af-

gewisseld door prachtige ballads 
van onder andere Willy de Ville. 
Met bekende nummers en eigen 
werk zet de gang een geheel ei-
gen sfeer neer. Een absolute must 
voor iedere muziekliefhebber. Het 
optreden begint om 17.30 uur. De 
toegang is gratis.

Wereldkankerdag
Santpoort-Noord - Maandag 
4 februari is het internationa-
le Wereldkankerdag – een dag 
waarop wereldwijd wordt stil-
gestaan bij kanker. Een op de 
drie Nederlanders krijgt in zijn 
of haar leven kanker. De con-
frontatie met een levensbedrei-
gende ziekte brengt een hele-
boel verdriet, onzekerheid en 
vragen met zich mee. Het kan 
dan fijn zijn om je zorgen te de-
len met mensen die weten wat 
je doormaakt. Of je nu zelf ziek 
bent (geweest), meeleeft met 
iemand in je omgeving of een 
dierbare aan kanker hebt verlo-
ren: je staat er niet alleen voor. 
Kanker heb je samen.
In Nederland staan op 65 plek-
ken de deuren van inloophui-
zen en psycho-oncologische 
centra open voor ieder-een 
die, op welke manier dan ook, 
met kanker te maken heeft. Je 
bent er welkom voor een luis-
terend oor, contact met men-
sen die hetzelfde meemaken en 

ondersteuning bij het verwer-
ken van wat je is overkomen. Er 
zijn bijeenkomsten voor men-
sen die zelf kanker hebben (ge-
had), maar ook voor naasten en 
nabestaanden. Op veel plekken 
is tevens psychologische zorg, 
hulp bij werkhervatting en spe-
cialistische ondersteuning voor 
kinderen en jongeren beschik-
baar. 
In de dagen rondom Wereld-
kankerdag houden vrijwel alle 
inloophuizen en psycho-onco-
logische centra een open dag.
Inloophuis Kennemerland (Wul-
verderlaan 51, Santpoort) houdt 
op 2 februari 2013 een Verwen-
dag. Vanaf 10.30uur staat de 
koffie klaar.
Voor meer informatie: www.in-
loophuiskennemerland.nl, mail: 
info@inloophuiskennemerland.
nl of bellen met 06-34944729 
of 023-8885367. Je kunt vrijblij-
vend langskomen om kennis te 
maken, rond te kijken of deel te 
nemen aan een activiteit.

Velsen-Zuid - Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwou-
de leert u graag hoe u uw eigen 
kaasje kunt maken. In een sfeer-
volle omgeving leert u hoe van 
rauwe melk, in dit geval van de 
koeien van Zorgvrij, een baby-
kaasje wordt gemaakt. Behalve 
kaas gaat u ook boter maken en 
kunt u rondkijken in de stallen 
van de boerderij. Na de work-
shop gaat u naar huis met uw ei-
gen gemaakte kaasje. De work-
shop is op zaterdag 2 februa-
ri om 11.15 uur en duurt onge-
veer 3 uur. Deelname kan van-
af 12 jaar. Groepen (ook kinde-
ren) kunnen op afspraak op een 
andere dag een kaasje leren ma-
ken. Wilt u de workshop cadeau 
geven aan iemand dan kunt u bij 
de balie een cadeaubon halen. 
Voor meer informatie en aan-
melden kunt u terecht bij boer-
derij Zorgvrij, 023-5202828. Zie 
ook www.informatieboerderij-
zorgvrij.nl.

Workshop
kaas maken
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Beroepenmarkt op
OBS De Zandloper
IJmuiden - Als onderdeel van 
het schoolproject over beroepen 
konden de leerlingen van groep 
1 en 2 én de peuters van peuter-
speelzaal Humpie Dumpie zich 
oriënteren op een echte beroe-
penmarkt.
De kinderen kregen bij diver-
se kraampjes uitleg over ver-
schillende beroepen zoals wer-
ken in een winkel, verpleegster, 
schoonheidsspecialiste, kraam-
verzorgster, werken op de ad-
ministratie en bloemist. Voor de 
kinderen was het best spannend 

om zelf achter de kassa te zit-
ten of zelf een baby te verzorgen. 
Natuurlijk mochten de kinderen 
ook vragen stellen aan de diver-
se beroepen.
Komende tijd zal het thema ‘be-
roepen’ nog vaak terugkomen in 
lessen. Samen met de leidsters 
van Humpie Dumpie en de leer-
krachten van De Zandloper zul-
len de kinderen van alles leren 
over de vele beroepen die er zijn. 
En... wie weet ontdekt een kleu-
ter of peuter nu al zijn of haar 
droomberoep!

DCIJ-nieuws
Ongekende spanning in 
onderlinge competitie
IJmuiden - De sterkste spelers 
die deel uitmaken van het eer-
ste tiental, gaan in de onderlin-
ge competitie weer stevig aan 
de leiding. Zij rijgen op indruk-
wekkende wijze de overwin-
ningen aaneen. Onder de top 
is het dringen om enigszins bij 
te blijven.
Daar vallen de meeste ver-
rassingen te noteren. Zo kun-
nen de ambities van Cees van 
der Vlis en Koop de Vries weer 
eens bijgesteld worden na on-
verwachte nederlagen.
Leo Binkhorst las op vakkun-
dige wijze Van der Vlis de les. 
Met sterk positiespel verkreeg 
Binkhorst uitstekende kansen 
en won afgetekend. Koop de 
Vries moest in het gevorderde 
middenspel buigen voor de uit-
stekende Jan Maarten Koorn. 
De jonge Koorn lijkt een be-
langrijke kandidaat voor een 
hoge klassering te worden. 
Vince van der Wiele speelde 
weer eens een goede partij. In 
het gecompliceerde eindspel 
bleek hij alerter dan zijn leef-
tijdgenoot Max Doornbosch. 

Martin van Dijk was het wel 
aan zijn stand verplicht om van 
Jan Apeldoorn te winnen. Maar 
dat ging aanvankelijk niet een-
voudig. Handig omzeilde Apel-
doorn de vele listen en lagen 
van zijn opponent. Eerst in het 
gevorderde middenspel ver-
viel Apeldoorn weer in zijn ou-
de fout en blunderde. Harrie 
van der Vossen boekte een re-
gelmatige winst tegen de zwak 
spelende Berrie Bottelier. Co-
nall Sleutel berustte al in re-
mise tegen Rick Hartman. Dat 
veranderde snel toen Hartman 
een zwakke voortzetting koos 
en direct verloor. Stijn Tuijtel 
liet er geen twijfel over bestaan 
dat hij de sterkste was. Piet Kok 
werd met veel complicaties ge-
confronteerd en in de doolhof 
van varianten verloor Kok het 
overzicht en verloor kansloos. 
Ondanks de hoge moeilijk-
heidsgraad wisten Cees Pippel 
en Casper Remeijer de stra-
tegie goed onder controle te 
houden. Na een heftig gevecht 
moesten beiden in remise be-
rusten.

DKV Jeugdnieuws
IJmuiden - Zaterdag 12 janua-
ri betraden enkele jeugdteams 
van DKV de zaal om hun wed-
strijd te spelen. De E2 speelde 
tegen Haarlem E2. 
DKV kwam al snel op een 1-0 
voorsprong en had veel mooie 
kansen. Helaas wisten ze de-
ze voorsprong niet te houden 
en werd er verloren met 10-
3. Doelpuntenmakers waren: 
Sien, Dewi en Ben. Coach Ni-
cole is altijd erg enthousiast 
over de sfeer in het team. De 
D2 speelde tegen SDO D1. In 
Hillegom kwam het team tot 
een 2-2 gelijkspel. Coach Ni-
cole zag een leuke wedstrijd, 
met hardwerkende kinderen. 
De D1 speelde tegen Furore. 
DKV startte niet echt scherp en 
maakte de kansen niet af. Door 
fouten in de verdediging stond 

Furore met de rust zelfs 2-4 
voor. In de tweede helft stelde 
DKV orde op zaken. Door doel-
punten van Maaike, Sem, Thijs 
van Laar en Thijs van Mansom 
en Sverre kwam de eindstand 
op 12-7. Het ene doelpunt was 
nog mooier dan het andere. 
De B2 speelde tegen Fiks B2. 
Er werd heel goed verdedigd in 
de eerste helft, met name door 
de dames. 
Helaas verloren ze toch met 
2-8. Emma scoorde beide pun-
ten met mooie acties. De B1 ligt 
op koers voor het kampioen-
schap in de derde klasse. Za-
terdag werd Pernix met 15 te-
gen 5 verslagen. Coach Johan 
ziet iedere week progressie. En 
ditmaal zag hij Matthijs scoren 
van afstand en verder doelpun-
ten van Matthé, Joram en Thijn. 

Voetvolley toernooi
SVIJ daverend succes
IJmuiden - Gezwollen voorhoof-
den, beurse wreven en verschrik-
kelijk mooie, maar ook vreemde 
hoogstandjes, hebben ertoe bij-
gedragen dat het allereerste SVIJ 
voetvolley toernooi een geweldi-
ge happening is geworden. 
Maarliefst 20 ploegen, bestaan-
de uit minimaal vijf man/vrouw, 
streden om de felbegeerde wis-
selbokaal. Een ieder die ook 
maar iets te maken heeft (ge-
had) met SVIJ kon zich inschrij-
ven voor dit evenement: spelers, 
jeugdleiders, ouders, oud-leden, 
jongens en meiden.
De finale werd uiteindelijk ge-
wonnen door FCL’72 bestaande 
uit allemaal (ex) SVIJ-cracks met 
als absolute uitblinkers hoofd-
trainer Marco Adema en good-
old Martin Freriks. In een bom-
volle tennishal werden na af-
loop de wedstrijden vervolgens 
nog eens rustig geanalyseerd en 
becommentarieerd. Een super-

loterij, mede mogelijk gemaakt 
door een aantal sponsoren, le-
verde nog een heel mooi bedrag 
op voor verzorgster Wiep Posthu-
ma de Boer die ervoor zorg gaat 
dragen dat dit geld goed besteed 
gaat worden binnen een project 
voor kansarme kindertjes in In-
dia.
SVIJ heeft hiermee weer eens 
haar visitekaartje afgegeven en 
blijft daarmee een club die er al-
tijd voor haar leden zal zijn. Het 
voetvolley toernooi is mede mo-
gelijk gemaakt door de selectie 
van SVIJ en dan met name de ini-
tiatiefnemers John Blok en Edwin 
Schilling. Ook de mensen achter 
de schermen en die van de ten-
nishal verdienen de loftrompet. 
Voetbalvereniging SVIJ dankt 
daarom een ieder voor zijn/haar 
inzet en hoopt iedereen bij het 
tweede gedeelte van de compe-
titie weer terug te zien langs de 
velden.

Hoogste punt 
Sterrenstorm en 
start renovatie 

De Lantaarntjes
IJmuiden - Vandaag (donder-
dag) bereikt de bouw van Ster-
renstorm aan de Planetenweg 
het hoogste punt. De officiële 
handeling wordt om 15.30 uur 
verricht door wethouder Robert 
te Beest en directeur Ted Kuné.
Woningbedrijf Velsen en de aan-
nemer werken hard om de ap-
partementen rond de zomer op 
te leveren. Het is nog niet moge-
lijk de exacte maand aan te ge-
ven omdat het weer nog een on-
zekere factor is. Ook de bouwvak 
heeft mogelijk nog invloed op de 
planning. Deze week start ook 
de renovatie van De Lantaarn-
tjes aan de Orionweg. Hier gaat 
het om 2 blokken met huur- en 
1 blok met koopappartementen. 
De oplevering vindt ook nog dit 
jaar plaats. Bij dit project horen 
ook vijftien eengezinswoningen 
waar groot onderhoud plaats 
vindt. Naast Sterrenstorm en De 
Lantaarntjes levert Woningbe-
drijf Velsen ook nog huurappar-
tementen op in De Hoogeberg, 
Trompstraat en Zeewaarts, Keet-
berglaan. In totaal gaat het om 
182 appartementen die net voor 
of net na de zomer gereed zijn. 
Woningbedrijf Velsen beraadt 
zich over de verhuurcampagne. 
Als hier meer over bekend is, be-
richten wij hierover via de ver-
schillende media.

Jonge Stem zoekt leden
IJmuiden - Dit jaar viert De Jon-
ge Stem haar 60-jarig jubileum. 
Een goede reden om in novem-
ber de musical ‘Fame’ op de büh-
ne te brengen. ‘Fame’ gaat over 
een groep leerlingen die uitge-
kozen zijn voor New York’s High 
School for the Performing Arts. 
De vele ups en downs maken het 
voor de leerlingen soms moeilijk, 
ook omdat alle karakters een ei-

gen achtergrond hebben. ‘Fame’ 
is een spetterende musical met 
een groot aantal dans- en zang-
acts. Mocht je tussen de 12 en 22 
jaar oud zijn en houden van to-
neelspelen, zingen en dansen, 
neem dan contact op met Marjon, 
secretaris, via info@dejongestem.
nl of 06-10540003 (na 18.00 uur) 
voor meer informatie. De repeti-
ties starten eind februari.

Velsen - In de cliëntenraad par-
ticiperen vertegenwoordigers van 
de cliënten van de afdeling so-
ciale zaken. In de afgelopen ja-
ren is cliëntenparticipatie een be-
grip geworden dat niet meer is 
weg te denken. Overal wordt de 
roep om inspraak (medezeggen-
schap) groter. Het gaat vooral om 
die situaties waarin de cliënt min 
of meer afhankelijk is. In de ge-
meente Velsen kreeg deze vorm 
van inspraak in 2000 gestalte. De 
toenmalige gemeentelijke sociale 
dienst formuleerde toen de wens 
om, naast alle individuele klant-
contacten, ook op beleidsmatig 
niveau met haar klanten in ge-
sprek te komen. Na overleg werd 
in maart 2000 de cliëntenraad ge-
installeerd. De leden van de cli-
entenraad zijn ervaringsdeskun-
digen en onderhouden nauw 
contact met hun achterban. De 
gemeente maakt dankbaar ge-
bruik van de suggesties en ad-
viezen die zij leveren voor het te 
formuleren beleid, dat daarmee 
immers beter kan worden afge-
stemd op de vragen en behoef-
ten van de doelgroep. Bent u cli-
ent van de sociale zaken en heeft 
u vragen of spreekt het u aan om 
ook mee te praten, dan kunt u te-
lefonisch contact opnemen met 
telefoonnummer 06-20294234.

Cliëntenraad









Velserbroek – De Velserbroekse 
Marlies de Vries beschrijft in haar 
boek ‘De tijd is nu’ het nieuwe 
tijdperk dat is aangebroken na 
de Maya kalender. De Vries heeft 
een eigen bedrijf Gloria Counse-
ling waarbij zij mensen en orga-
nisaties zoals gemeentes onder-
steunt en adviseert. Tevens is zij 
bestuurslid van Waterschap Rijn-
land.
Volgens Marlies de Vries is een 
nieuwe tijd aangebroken: ,,Vol-
gens de Maya’s eindigde on-
ze tijd op 21 december 2012. Dit 
is niet gebeurd, maar de bijzon-
dere planetenstand (één keer in 
de 260.000 jaar) zorgt er wel voor 
dat er veel aan het veranderen is. 
Het is niet het einde van de we-
reld, maar wel het einde van ons 
tijdsdenken, wat gebonden is aan 
de vierde dimensie tijd. Dit tijds-
gebonden denken heeft inmid-
dels al tot meerdere crises ge-
leid en dwingt ons tot verande-
ren. Nog niet iedereen is zich er 
van bewust dat wij de vijfde di-
mensie in zijn gegaan, namelijk 
die van één van ‘eenheid in ver-
scheidenheid’.  Door de informa-
tie- en communicatietechnologie 
kunnen we steeds meer, in steeds 

minder tijd. De versnelling van 
tijd is op weg naar het nulpunt. 
Alles vindt steeds meer plaats in 
het nu. Om hier goed mee om 
te kunnen gaan, hebben wij een 
transcendent bewustzijn nodig. 
Dit bewustzijn stelt ons in staat 
tegenstellingen te overstijgen en 
het tijdsdenken los te laten. 
Hiervoor is het leven in het nu, 
mindfulness, contact maken met 
je intuïtie en met je eigen essen-
tie van wezenlijk belang. Het ont-
vouwen van de verschillende di-
mensies is een autonome ontwik-
keling. De vijfde dimensie leidt 
onherroepelijk tot een nieuwe vi-
sie op de mens en de maatschap-
pij. Er ontstaat een netwerkmaat-
schappij die draait om eenheid 
en diversiteit, om geven en ont-
vangen.’’
Auteur Marlies de Vries maakt 
met haar bedrijf Gloria Counse-
ling voor verschillende gemeen-
ten beleidsevaluaties. Daarnaast 
is zij algemeen bestuurslid voor 
het waterschap Rijnland. Zij stu-
deerde sociaal-culturele weten-
schappen. Het boek De tijd is nu 
van Marlies de Vries is te koop 
voor 17,95 euro. Zie ook www.glo-
riacouseling.nl.
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Tentoonstelling
bij Parterre

Velsen-Zuid - Van zondag 27 
januari tot en met 24 februa-
ri is bij Parterre een tentoonstel-
ling te zien van het werk van Alex 
Verduijn den Boer en Coccie van 
Duijn. De opening van deze ex-
positie vindt plaats op zater-
dag 27 januari om 17.00 uur bij 
Parterre, Torenstraat 7. Alexan-
der Verduijn den Boer tekent al-
tijd op locatie, alleen de grotere 
schilderijen maakt hij op zijn ate-
lier. Het fascineert hem hoe het 
Nederlandse landschap, wat al-
tijd door agrarisch gebruik be-
paald werd, in de afgelopen 
eeuw totaal veranderd is en hoe 
weinig ervan bewaard is geble-
ven. Hij heeft een voorkeur voor 
plekken, gebieden aan de rand 
van de stad zoals het havenge-
bied en Tata Steel in de IJmond. 
Zie ook www.verduijn.nl. Coccie 
van Duijn beschildert serviezen, 
bedrukt tafelkleden en maakt il-
lustraties en kaartontwerpen, 
ook in opdracht. Door middel 
van woordspelingen verbindt zij 
de mensenwereld met die van de 
dieren. Thema’s in haar werk zijn 
eten, muziek en sport. Haar gra-
fisch werk bestaat uit linosne-
des, die met zwart worden afge-
drukt en vervolgens met aquarel 
en acrylinkt worden ingekleurd. 
De lijsten om de prenten wor-
den beschilderd in de trant van 
de prent, zodat een totaal ge-
heel ontstaat en elke prent iets 
unieks heeft. Deze minutieus uit-
gewerkte tekeningen, gouaches 
en illustraties en de meer gesti-
leerde keramiek zijn bij Parter-
re te zien. Zie ook www.cocvan-
duijn.nl. Zie ook www.parterre-
exposities.nl.

Mooie duetten 
in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
18 januari om 20.00 uur treedt 
het befaamde Prometheus So-
nata Duo op in ’t Mosterdzaadje. 
Dit duo bestaat uit het Hongaarse 
echtpaar Andrea Hornýak (piano) 
en Csaba Erdös (cello). Op het 
programma staan Kodály, Weiner, 
Debussy en Franck.
Zondag 20 januari om 15.00 uur 
klinkt in ’t Mosterdzaadje een 
fris en veelzijdig concert vol met 
mooie, droevige, opzwepende en 
ronduit grappige duetten.
Uitvoerenden zijn Hester Hentze-
peter (sopraan), Karen Langen-

donk (mezzosopraan) en Juliette 
Battjes (piano). Op het program-
ma staan duetten van de Fran-
se impressionisten (onder ande-
re Saint Saens), Duits romantisch 
repertoire (onder andere Schu-
mann en Brahms), opera duet-
ten  (Mozart en Rossini) en wer-
ken van de Engelse componisten 
Sullivan en Balfe.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 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.

Boek ‘De tijd is nu’
Velserbroekse schrijft 
over nieuwe dimensie

Driehuis - Donderdag 31 janu-
ari organiseert het KBO een bin-
gomiddag in de parochiezaal 
van de Engelmunduskerk aan 
de Driehuizerkerkweg. De kos-
ten bedragen 5 euro, dit is in-
clusief drie bingorondes en kof-
fie of thee. Meer informatie: Wal-
ly de Vries Ooms, telefoon 023-
5384997 of 06-17044490.

Bingomiddag

Velsen-Zuid – Een 37-jari-
ge man zonder vaste woon- of 
verblijfplaatst, die lag te slapen 
in zijn auto, is zaterdag door de 
politie om 03.30 uur aangehou-
den op een parkeerplaats gele-
gen aan de Rijksweg. Bij con-
trole bleek dat de man nog voor 
een bedrag van 1200 euro aan 
boetes had openstaan. De au-
to van de man is buiten gebruik 
gesteld en in beslag geno-
men. Tegen de man is proces-
verbaal opgemaakt. Hij krijgt 
zijn auto terug als blijkt dat hij 
binnen twee weken de boetes 
heeft betaald.

Auto in beslag 
genomen

Sponsor voor schaats-
groep Weissensee
Velserbroek - Ooit krabbelend 
op kunstijs in spijkerbroek en dik-
ke trui, nu sinds kort schaatsend 
als een flitsende trein in prachtige 
schaatspakken. Dat is het mooie 
verhaal van een paar vrienden die 
zo’n een 10 jaar geleden begon-
nen met een wekelijks schaats-
avondje op de ijsbaan in Haarlem.
De vriendenploeg bestaat inmid-
dels uit tien serieuze sporters van 
een zekere leeftijd, die de afge-
lopen jaren steeds een afvaardi-
ging heeft gehad op de Alterna-
tieve Elfstedentocht van de Weis-
sensee.
Dat de ploeg 29 januari dit jaar 
de 200 kilometer in Oostenrijk 
gaat overbruggen in een prachtig 
herkenbaar tenue hebben de he-

ren te danken aan hun sponsor: 
Transportbedrijf Schoorl v/d Veldt. 
Gert Schoorl, mededirecteur en 
ook alweer een aantal jaren vast 
ploeglid, vond het leuk om de 
teamspirit te versterken door het 
team in het nieuw te steken. 
De pakken, speciaal ontworpen 
door de firma NORG uit Alkmaar, 
dragen naast de naam van de 
hoofdsponsor ook de namen van 
een tweetal subsponsoren: van 
Hees communicatie en Stichting 
Zijwaarts Afzetten. Nu maar ho-
pen dat de gehele afvaardiging, 
die dit jaar uit zeven man bestaat, 
de finish in een mooie tijd weet te 
bereiken. Aan de team spirit en 
de schaatspakken zal het niet lig-
gen!

Spannend Hofstede 
biljarttoernooi

Velserbroek – Het biljarttoernooi van BC de Hofstede is inmiddels twee 
weken onderweg. De strijd in de poules blijft ongekend spannend. In pou-
le A leidt na twee wedstrijden de Dukdalf met 153 punten. Tweede staat 
IJmuiden met 149 punten. Derde en vierde zijn de teams van de Watertoren 
en Hofstede A. Beide teams moeten hun tweede wedstrijd nog spelen en 
hebben nog volop kansen op een goede klassering in de poule. De uitsla-
gen van de wedstrijden van zaterdag en maandag waren: Dukdalf-Water-
toren: 72-88 en IJmuiden-Dukdalf: 69-81. In poule B won het team van het 
Terras haar eerste twee wedstrijden. Achtereenvolgens werden de biljarters 
van Ter Hagen (82-80 en Hofstede B (84-79) door het Terras verslagen. Met 
name de strijd tegen Ter Hagen was een nek aan nek race en werd pas in 
de laatste twee partijen met miniem verschil beslist. In de poule leidt het 
Terras met 166 punten na twee wedstrijden voor Hofstede B (163 punten). 
Derde en vierde zijn achtereenvolgens het Visserhuis en Ter Hagen maar zij 
moeten hun tweede wedstrijd nog spelen en ook zij hebben nog volop kans 
om hoog te eindigen in hun poule. Zaterdag 19 januari worden de volgende 
poulewedstrijden gespeeld: gestart wordt om 9.00 uur door Hofstede A te-
gen de Dukdalf. Om 13.00 uur is de beurt aan IJmuiden en de Watertoren. 
Op Maandag 21 januari speelt de Watertoren tegen Hofstede A; aanvang 
9.00 uur. Op zaterdag 26 en maandag 28 januari worden de laatste poule-
wedstrijden gespeeld. Dan ook zal bekend worden welke ploegen zich voor 
de finaledag op 2 februari weten te plaatsen. Op al deze dagen staat voor 
belangstellenden de deur van het wijkcentrum de Hofstede open.
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Velsen-Zuid - Zaterdag 12 janu-
ari was de koeienroute het par-
cours voor de vijftien klootschie-
ters van sportvereniging Full 
Speed. Het weer in Spaarnwou-
de was fris maar droog. Men was 
voorzichtig met gooien om niet in 
de sloot te vallen, maar de sco-
re was prima voor allemaal: 77 
schoten was de hoogste uitslag, 
knap gedaan. Team 2 met Dries, 
Bertus, Elly en Nico werd eerste 
met 66 schoten en 6 meter. Team 
3 met Jan St., Lia, Harm en Astrid 
werd tweede met 69–22. Team 1 
met Willem K., Willem P., Sander 
werden derde op 71–8. Team 4 
met Bertie, Ina, Ton en Jan Sch. 
werden vierde met 77–11. Voor 
info bel Harm Jongman via 0255-
514780 of Ton Boot 0255-510085. 
Zie ook www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

IJmuiden - Vrijdag waren er 
weer tien tafels bezet bij Kla-
verjasclub Stormvogels. De uit-
slag was: eerste prijs: een rol-
lade ging met 5927 punten naar 
mevrouw A. Vessies; 2. een paar-
denworst ging met 5257 punten  
naar de heer J. Jore; 3. een slij-
tersbon voor 5244 punten naar 
mevrouw C. Schoone; 4. een 
geursetje ging met 5151 punten  
naar de hr H. Clots; 5. een fles 
wasmiddel ging met 5056 pun-
ten naar mevrouw R. van Lie-
nen; 6. een decoratie met kaar-
sen ging met 5053 punten naar 
mevrouw J. Koelemeyer; 7. een 
etagère ging met 5027 punten 
naar mevrouw A. Wijker; 8. een 
blik koek ging met 4983 punten 
naar de heer P. Roos; 9. set van 
twee handdoeken ging met 4915 
punten ging naar de heer J. de 
Beurs; tiende prijs een blik koek 
ging met 4893 punten naar de 
heer P. Horeman. De marsenprijs 
ging met zes marsen naar mevr. 
A. Vessies. De poedelprijs ging 
met 3389 punten naar mevrouw 
C. van Marsbergen. De hoofd-
prijs een Deka-bon ter waarde 
van 25 euro ging naar de heer 
P. Horeman. Vrijdag 18 januari 
kan er weer geklaverjast worden 
in de kantine van IJVV Stormvo-
gels, aanvang 20.00 uur, Zuider-
kruisstraat 72, IJmuiden. Zie ook 
www.stormvogels.nl of informeer 
bij H.J.Retz, 06-34040940 of mail 
naar: hj.retz@quicknet.nl.

Klaverjassen 
bij Stormvogels

IJmuiden F1 knalt met 
winst het nieuwe jaar in
Regio - Eindelijk stond er za-
terdag jl. weer een potje voetbal 
voor IJmuiden op het program-
ma. Op het koude maar zon-
overgoten Pim Mullier Sport-
park in Haarlem trof het DSS. 
Hoewel dit een inhaalwedstrijd 
betrof en de nieuwe competi-
tie al is ingedeeld was het fana-
tisme er niet minder om. IJmui-
den liet zich niet intimideren 
door de lengte van de tegen-
stander en zette gelijk de aan-
val in. Aanvoerder Levi Kiewiet 
zag zijn eerste kans vanuit een 
corner maar trof het net. DSS 
gaf onmiddellijk tegengas maar 
IJmuiden was sterk in de verde-
diging. 
Debutant Danylio Pronk bleek 
voor niemand bang en nam de 
rol van verdediger goed op zich. 
Lorens Hoeve kreeg de kans 
twee maal een afstandsschot 
te maken maar verzuimde. Ook 
Jelle Haeser zag zijn kans voor-
bij gaan. IJmuiden bleef sterk 
in de voorhoede maar mis-
te kans op kans. Een tijd lang 
leek het voor IJmuiden een ‘net 
niet’ wedstrijd te worden. DSS 
bleek een waardige tegenstan-

der.  Vanuit een spelhervat-
ting stormde een doorgebro-
ken speler recht op het doel van 
Luca ‘Evil Eye’ Pronk af. Dank-
zij een prachtige redding van 
de IJmuidense keeper bleef het 
0-0. IJmuiden hervatte snel en 
met resultaat: via buitenkant 
voet tikte Kiewiet de 0-1 in. On-
danks de openingstreffer leek 
IJmuiden een beetje uit even-
wicht en schoot het overspe-
len er bij in. Hiervan kon DSS 
diverse malen profiteren maar 
Sieb van der Laan, Jos Bomas 
en Cas Peetoom voorkwamen 
de tegentreffers. Via een pass 
van Kelvin Haasnoot kreeg Kie-
wiet opnieuw een kans tot sco-
ren: met een krachtig afstands-
schot maakte hij de 0-2. 
Na rust liet DSS het koppie niet 
hangen maar IJmuiden bleek 
toch te sterk. Kiewiet gaf een 
voorzet aan Haasnoot en die 
maakte het mooi af: 0-3. Van 
der Laan tekende niet lang 
daarna voor de 0-4. DSS maak-
te nog een stuiptrekking rich-
ting het IJmuidense doel maar 
Luca Pronk kon deze poging 
prima buiten de lijn houden.

‘Ik voel me wel gewaardeerd’
Met TukTuk naar 
verjaardagsfeestje
IJmuiden - Op de dag van haar 
verjaardagsfeestje, een high tea 
in Middeloo, werd Fransien van 
der Sluis-Schaap op een leuke 
manier verrast. Ze zou die mid-
dag haar 20 vrouwelijke gasten 
in Middeloo treffen, dacht ze. 
Maar tot haar grote verrassing 
werd ze opgehaald in een fees-
telijk versierde toektoek. Daar-
mee werd ze met twee goede 
vriendinnen naar Driehuis ge-
reden. Daarbij ging het over 
de Kennemerlaan en de Lange 
Nieuwstraat alsof ze de koningin 
was. Onderweg stopte ze even 
bij de redactie van deze krant op 
de Zeeweg om deze foto te ma-
ken.
Fransien werkt al vanaf haar 
veertiende in de horeca, de laat-
ste tien jaar bij de bediening in 

Paviljoen Zuidpier. Eigenaresse 
Dicky Verswijveren is een heel 
goede vriendin geworden, net 
als collega Mariska Tuyn. De-
ze twee steunen Fransien zoveel 
mogelijk en hebben ook de toek-
toek voor haar geregeld.
Fransien werd twee dagen later, 
zaterdag 12 januari 65 jaar. Maar 
stoppen met werken doet zij nog 
niet. ,,Ik heb er nog veel te veel 
plezier in,’’ zegt zij. ,,En stilzitten 
kan ik toch niet. Ik kijk nu al uit 
naar de zomer.’’
Fransien werd door familie, 
vriendinnen en collega’s flink 
verwend met haar verjaardag. Zij 
genoot enorm van de gezellige 
dagen en de verrassing met de 
toektoek. ,,Al die belangstelling 
deed me goed. Ik voel me wel 
gewaardeerd,’’ aldus de jarige.

BC IJmond 2 kampioen
IJmuiden - De badmintonners 
van het 2e team van BC IJmond 
zijn één wedstrijd voor het einde 
van het seizoen al kampioen ge-
worden. Het team, bestaande uit 
Sofie Tromp, Anita Boender, Pe-
ter Vendel en Steven Rozemeijer, 
won afgelopen zondag met 8-0 
van Overbos. Hiermee zijn ze nog 
steeds ongeslagen. Team 1 won 
zondag uit tegen Van Zijderveld 
met 6-2. Paul van de Keer verloor 
zijn single in de derde set met 
21-19 van een jeugdtopper van 
12 jaar. Esther van Luyn en Peter 
Kooger wonnen hun single in drie 
sets. Met één wedstrijd meer ge-
speeld staan zij één punt achter 
koploper De Treffers. Het 3e team 
won afgelopen donderdag thuis 
met 6-2 van Vliegende Shuttle. 
Zij staan met nog twee wedstrij-
den te spelen bovenaan, met vijf 
punten voorsprong op De Gors. 
Team 4 won zondag overtuigend 
met 7-1 bij Flower Shuttle. Alleen 
Martin Helmerhorst speelde een 
driesetter, en won deze. Team 4 
staat vier punten achter koplo-
per De Kwakel, maar heeft één 
wedstrijd minder gespeeld. Ook 
hier is het dus spannend. Het 5e 
team kwam donderdag in IJmui-
den in actie tegen De Kwakel. Het 

werd een lange wedstrijd, waarin 
Tinka de Vries en Mattijs Kuiper 
hun single in drie games verloren. 
Toch werd er gewonnen met 5-3. 
Een tweede plaats is nog moge-
lijk. Team 6 tenslotte won vorige 
week dinsdag met 8-0 van Zee-
burg. Een kampioenschap is nog 
moeilijk te realiseren, de achter-
stand van drie punten op Alme-
re is wellicht net teveel. Komen-
de dinsdag spelen zij hun laatste 
wedstrijd, thuis tegen Wijk aan 
Zee, in Sporthal IJmuiden-Oost, 
aanvang 20.00 uur. (foto: Paul van 
de Keer)

IJmuiden - Een 62-jarige vrouw 
uit IJmuiden raakte maandag 
omstreeks 11.40 uur gewond op 
de Planetenweg. De gemeen-
te was hier bezig bomen om te 
zagen en verkeersregelaars had-
den net het verkeer weer toe-
stemming gegeven om te gaan 
rijden toen de fietser uit IJmui-
den wilde opstappen en daar-
bij tegen een auto aanviel. De 
vrouw werd met schouderklach-
ten naar het ziekenhuis vervoerd.

Fietsster valt

Opnieuw alpha-cursus 
van start bij de BGIJ
IJmuiden - Waarom hebben wereldwijd meer dan achttien 
miljoen mensen de Alpha-cursus gevolgd? Waarom worden er 
op maar liefst 55.000 plekken Alpha-cursussen gegeven, waar-
van ruim 800 in Nederland. Waarom organiseert de Baptisten 
Gemeente IJmuiden (BGIJ) weer een Alpha-cursus? Kom naar 
de open avond op maandag 28 januari en ontdek het zelf! Jong 
of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels: van harte 
uitgenodigd! Elke avond begint om 18.45 uur met een maal-
tijd. Daarna volgt er een thema inleiding, bijvoorbeeld: ‘Is er 
meer? Waar leef ik eigenlijk voor?’. Onder het genot van een 
drankje praten zij hierover in kleine groepjes (waar geen en-
kele vraag gek is) na in een gemoedelijke open sfeer. De cur-
sus zelf duurt 10 weken. Voor de jongeren is er een weekend 
(8, 9 en 10 maart), de ouderen komen die vrijdagavond en za-
terdag bij elkaar. De cursus wordt gegeven in het kerkgebouw 
aan de Eemstraat 28-30. Zij zullen die avond iets vertellen over 
het ontstaan en de opzet van de cursus. Ook op de vraag of 
het christelijk geloof saai, onwaar of achterhaald is, proberen 
ze een antwoord te geven. In verband met de maaltijd graag 
aanmelden via www.baptistenijmuiden of bij Peter Reckers, te-
lefoon 023-539147. De cursus en ook de maaltijd is gratis, al-
leen aan de jongeren wordt vanwege het weekend een kleine 
bijdrage gevraagd. 
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‘Midlife’ in 
Stadsschouwburg

Velsen - Voor alle mannen die 
er in zitten, maar ook voor de 
vrouwen die er mee om moeten 
gaan! Kom naar ‘Midlife’ op don-
derdag 24 januari (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen. Een 
sprankelende relatiekomedie 
over een man in zijn midlifecri-
sis. Alfred van den Heuvel, uit de 
serie ‘Kinderen geen bezwaar’, 
kruipt in de huid van de drome-
rige, charmante maar wat naïeve 
Robert die in een midlifecrisis te-
rechtkomt. Sandra, de vrouw van 
zijn beste vriend Hans, spoort 
hem aan tot het vieren van zijn 
tweede jeugd en adviseert hem 
om te gaan internetdaten. Ro-
berts humoristische vrouw en 
rots in de branding weet al snel 
wat haar te doen staat. Ze laat 
hem een jaar vrij, een jaar time-
out om uit te zoeken wat hij wil 
en wie hij is. De wereld is een 
snoepwinkel, de sky is the limit 
en hij kan niet kiezen. Hij duikt 

het leven in, nog een keer los, 
maar wat doet zij? Toegang van-
af 22,50 euro. Meer informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789. (foto: Roy 
Beusker)

Frommerman in 
Schouwburg Velsen

Velsen - Licht klassiek met een 
variétéachtige knipoog: dat is 
het terrein waarop vocaal en-
semble Frommermann zich be-
weegt. Op dinsdag 29 januari 
(20.15 uur) doen de tenoren en 
baritons met hun nieuwe concert 
‘Classified’ de Stadsschouwburg 
Velsen aan. Met veel humor ver-
bindt het vocale ensemble klas-
sieke muziek met moderne klas-
siekers.
In hun uitstekend ontvangen 
theaterprogramma’s ontmoeten 
klassieke liederen van William 
Byrd en Benjamin Britten de mo-
derne klassiekers van Frank Si-
natra, Billy Joel en Randy New-
man. Bovendien is humor altijd 
in aangename porties aanwezig. 
Een uitverkocht Thalia genoot 
tijdens het sprankelende con-
cert van de loepzuivere stem-
men van de strak in pak gesto-
ken tenoren en baritons. En van 
het speelse gemak waarmee zij 
inspeelden op de muzikale fan-

tasie van de aanwezigen. In hun 
nieuwe programma, dit keer in 
de Stadsschouwburg, gaan bij 
oud-klassiekers alle remmen los 
en worden moderne klassiekers 
gebracht volgens het bejubel-
de Frommermann-protocol: een 
elegante mix van harmonyzang, 
humor, melancholie, klank-
schoonheid en vocale klasse.
In ‘Classified’ duikt de close har-
mony groep op muzikale en the-
atrale wijze in de wereld van de 
enquêtes, onderzoekscommis-
sies en verhoren. Mexicaanse 
schuldbekentenissen, Surinaam-
se alibi’s, Amerikaanse aan-
klachten en Hollandse uitvluch-
ten: niets en niemand wordt ge-
spaard in deze moderne ‘who-
dunit’. Er wordt gehoord, ver-
hoord, gelekt, gewraakt en ont-
kend, het doopceel wordt gelicht 
en de beerput gaat open. 
Prijs: vanaf 22,50 euro. Info:  
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Remko Vrijdag en Martine 
Sandifort in ‘Hulphond’
Velsen - Martine Sandifort 
vormde met Alex Klaasen het 
succesvolle duo Klaasen en San-
difort; Remko Vrijdag speelde de 
zalen plat met een al even suc-
cesvol trio, De Vliegende Pan-
ters. Op televisie waren beiden 
te zien in programma’s als ‘Kop-
spijkers’, ‘Koefnoen’, ‘Dr. Ellen’, 
’Toscane’ en ‘Het Klokhuis’ en 
onlangs nog in ‘DWDD’ met een 
veelgeprezen persiflage op ‘Boer 
zoekt Vrouw’. Op zaterdag 2 fe-
bruari (20.15 uur) zijn deze twee 
oud-klasgenoten (Akademie 
voor Kleinkunst) eindelijk sa-
men op de planken te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen. Met 
hun veelgeprezen en in de pers 
bejubelde voorstelling ‘Hulp-
hond’.
‘Hulphond’ is één van de gro-
te beloftes van dit cabaretsei-
zoen. In een mum van tijd win-
den Vrijdag en Sandifort het pu-
bliek om hun vinger, met een 
soepel aan elkaar gemonteerde 
reeks maffe, hulpbehoevende ty-
pes. ‘Hulphond’ is een muzikale 
cabaretvoorstelling voor en door 
mensen die wel wat hulp kun-
nen gebruiken: een stel dat het 

in de broek doet van verliefd-
heid, een suïcidale corpsbal, een 
dove zangdocent en een geman-
keerde homotherapeut stoei-
en met zichzelf, hun relaties en 
het leven. Grenzeloos muzikaal, 
hartverscheurend geestig en 
schaamteloos ontroerend. 
Toegang vanaf 21 euro. Info:  
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789. (fo-
to: ArjanBenning/ontwerpJona-
Rotting)

Bumba ook in 
theater een 
peuterfeest

Velsen - Wie groeit er in deze ja-
ren niet op met het altijd vrolijke 
clowntje Bumba op de televisie? 
Dagelijks worden de korte film-
pjes uitgezonden op Z@ppelin en 
inmiddels zijn er al diverse DVD’s 
en boeken verschenen. Voor het 
eerst komt de held van alle klei-
ne dreumesen (1+) op zondag 3 
februari (13.00 uur en 15.15 uur) 
naar Velsen. Het populaire clown-
tje zet die middag zijn circustent 
op in de Stadsschouwburg Velsen. 
En hij komt niet alleen, want Bum-
ba neemt al zijn trouwe vriendjes 
mee! Bumbalu, Tumbi de olifant, 
Poppa de aap, Carla de kip, de 
gekke vogel Kiwi en baby. Kleine 
Loes moet elke avond op tijd naar 
bed, samen met haar vaste knuffel 
Bumba! Maar wat als die knuffel 
plots tot leven komt en haar mee-
neemt naar een wereld waar alles 
mogelijk is en alles kan? Namelijk 
naar het Bumbacircus! Kleintjes 
die net als Loes willen meedromen 
met de grappen en grollen van 
Bumba en Bumbalu, kunnen hun 
leukste clownsneus opzetten en 
op zondag 3 februari van zich la-
ten horen in de Stadsschouwburg. 
Toegang vanaf 10 euro (kinderen 
tot en met 12 jaar), vanaf 13 euro 
(vanaf 12 jaar). Info: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Studio 100) Hans Klok met Londense 

theaterhit in Velsen
Velsen - ‘Grootste illusieshow ter 
wereld’, ‘’s Werelds beste illusio-
nist’, ‘Gaat dat zien, gaat dat zien’, 
‘Beter is er niet’. De pers in Las 
Vegas en in Londen kwam su-
perlatieven te kort. Met zijn show 
‘The Houdini Experience’ zorg-
de Hans Klok in het Londense 
Peacock Theatre voor een gro-
te verrassing met een show die 
de perfecte mix bevatte van in-
ternationaal circus, dans, humor 
en razendknappe magie. Met als 
spannend hoogtepunt elke avond 
weer een spectaculaire ontsnap-
ping waarbij Hans ondersteboven 
aan een brandend touw hangt 
en binnen enkele seconden zich 
moet weten te redden. De gere-
serveerde Londenaren beloonden 
hem met staande ovaties. Voordat 
Broadway lonkt, toont ‘onze’ Hans 
zijn ‘breathtaking’ supershow op 
maandag 4 en dinsdag 5 februa-
ri (20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen.
Na het stormachtige succes van 
‘Circus Hurricane’, ook in Velsen 
te zien geweest, gaat ‘onze’ illusi-
onist opnieuw terug naar de oer-
bron van het theater: het circus. 
Circus Hans Klok brengt een eer-
betoon aan Harry Houdini (1874-
1926), dé legende onder de illu-
sionisten. De boeienkoning stond 
precies een eeuw geleden een-
zaam aan de top en voerde als 
eerste stunts uit die gevaar voor 
eigen leven inhielden. Hans Klok 

brengt de illusies en stunts van 
Houdini naar deze tijd en geeft 
ze de snelheid van een videoclip. 
Klok wordt in ‘The Houdini Expe-
rience’ omringd door dansers, in-
ternationaal bekroonde circus-
acts en natuurlijk zijn sexy Diva’s 
of Magic.
Prijs: vanaf 56 euro. Info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789. (foto: Roy 
Beusker)

IJmuiden - Donderdag 24 januari, 
om 20.30 uur, speelt Speelman & 
Speeman ‘Optimisten’ in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257. Heb 
je even nergens zin in? Kan het 
je allemaal aan je reet roesten? 
Kom dan naar de broertjes Speel-
man, optimisten in hart en nie-
ren. Zo erg zelfs dat het nu de ti-
tel van hun nieuwe programma is 
geworden. In hun nieuwe voorstel-
ling zijn ze optimisten tegen wil 
en dank. Want als je in een diepe 
put zit en je kunt zwemmen, dan 
wacht je toch gewoon op de re-
gen? Het is een muzikaal en hu-
moristisch programma dat ont-
roert, je lachspieren aan het werk 
zet en je raakt! 

‘Optimisten’ in 
Witte Theater
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Schaatspret op Plein 1945
Er ligt een schaatsbaan op Plein 
1945. Het initiatief was van één 
van de winkeliers; de gemeente 
werkte enthousiast mee. De ge-
wenste opening stond gepland 
voor woensdag 16 januari om 12 
uur.

Toen het kwik ging dalen, nam Marti-
ne van Baekel van Mara Home Deco-
rations het initiatief voor de ijsbaan. 
De gemeente omarmde het idee en 
de verschillende ambtenaren hebben 
hun best gedaan om de vergunningen 
en andere voorzieningen tijdig rond 

te krijgen. Speciale aandacht is uit-
gegaan naar de verkeersveiligheid. 
Het mondelinge akkoord voor de ijs-
baan kwam dinsdagmiddag 15 janu-
ari. Op een aantal benodigde advie-
zen – bijvoorbeeld van de brandweer 
– werd toen nog gewacht. De vergun-
ning wordt uiterlijk woensdag ver-
strekt. Een broodjeswagen staat er al 
en er is ook muziek.

Op het moment dat dit stuk wordt ge-
schreven, is de ijsbaan nog in aanleg. 
Houd de berichtgeving in de gaten! 
(foto: Gemeente Velsen)

Rioolwerkzaamheden
Vanaf maandag 21 januari 2013 
wordt gestart met het verwijde-
ren van obstakels uit de riolering 
in enkele straten in Santpoort-
Zuid en IJmuiden. Vervolgens 
zal eind februari gestart worden 
met het renoveren van de riole-
ring. De uitvoeringsdata zijn on-
der voorbehoud van de weers-
omstandigheden.

In de straten is de riolering geïn-
specteerd met behulp van een ca-
mera. Uit deze inspectie is geble-
ken dat er obstakels aanwezig zijn 
waardoor het water niet goed kan 
doorstromen. Het gaat hierbij om 
ingegroeide boomwortels, in de ri-
oolbuis instekende huisaansluitin-
gen of vastzittend vuil. 

Ook is gebleken dat de kwaliteit 

van het riool niet meer voldoende 
is. Daarom wordt het riool gereno-
veerd door middel van een kous-
methode. Bij deze techniek wordt 
het riool van binnenuit vernieuwd 
zonder dat het volledige riool opge-
graven hoeft te worden. 

Bij uitvoering van de werkzaamhe-
den kan enige hinder ontstaan. Om 
de werkzaamheden te kunnen uit-
voeren is het noodzakelijk om de 
straat af te sluiten voor autover-
keer. 

Er kan binnen het werkgebied niet 
geparkeerd worden. De woningen 
blijven lopend en met de fiets goed 
bereikbaar via het trottoir. Kijk 
voor meer informatie over de lo-
caties en de planning op www.vel-
sen.nl.

Eerste raadsvergadering 
in het Tata Steel Stadion
Donderdag 17 januari vindt om 
19.30 uur de eerste raadsverga-
dering plaats op een nieuwe tij-
delijke locatie: het Tata Steel Sta-
dion, Minister van Houtenlaan 123 
in Velsen-Zuid. Dit is de thuisbasis 
van voetbalclub Telstar.

De raadsvergaderingen en de Car-

rousels van het Raadsplein zullen in 
2013 niet meer in het gemeentehuis 
van Velsen plaatsvinden wegens sa-
nering en renovatie van het oude 
deel van het gemeentehuis. Vanaf 1 
januari 2014 hoopt de gemeenteraad 
zijn vergaderingen weer in het ge-
meentehuis van Velsen voort te zet-
ten. (foto: Telstar)

Prijsvraag IJmuiderslag
Diner voor twee winnen bij Zilt 
aan Zee? Doe dan aan deze prijs-
vraag mee. 

Medio februari wordt er een nieu-
we trap geplaatst bij de IJmuider-
slag. Vanaf die plek is er een weids 
uitzicht zoals op bijgaande foto is te 
zien. Welke gedachte komt bij u op 
als u op deze plek in het rond kijkt? 
Schrijf in één zin op wat u voelt of 
denkt op deze fantastische plaats. 

Als de jury uw gedachte of spreuk 
uitkiest als ’meest tot de verbeelding 

sprekende tekst’, dan wordt uw tekst 
gegraveerd in een plaquette die naast 
de trap komt te staan. U wint dan ook 
het diner voor twee, ter waarde van 
75 euro bij Restaurant Zilt aan Zee. 
De jury bestaat onder andere uit de 
wethouders Baerveldt en Vennik.

Stuur vóór 1 februari 2013 uw inzen-
ding naar Jrooy@Velsen.nl. De prijs-
winnaar wordt in deze krant bekend 
gemaakt. Bent u benieuwd hoe de 
trap eruit komt te zien? Kijk dan op 
www.velsen.nl. (foto: Ko van Leeu-
wen)
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Werkzaamheden begonnen

Start reconstructie
Planetenweg IJmuiden
De Planetenweg in IJmuiden 
gaat op de schop. Een smalle-
re weg, vrijliggende fietspaden, 
nieuwe riolering en betere he-
melwaterafvoer staan op het 
programma dit jaar, in zes fases 
tussen februari en november.

Begin 2013 starten de werkzaam-
heden voor de reconstructie van de 
Planetenweg tussen de Graham-
straat en het Zeewijkplein. Na de 
herinrichting ligt er tussen de Lan-
ge Nieuwstraat en de Heerenduin-
weg één wegprofiel met vrijliggen-
de fietspaden. Hierdoor wordt de 
veiligheid voor fietsers verbeterd. 
De weg wordt smaller, waardoor 
het verkeer langzamer zal gaan rij-
den. 

Tegelijkertijd met de reconstruc-
tie wordt de riolering in de Plane-
tenweg vervangen. Ook worden er 
maatregelen getroffen tegen de wa-

teroverlast die zich tijdens hevi-
ge regenbuien voordoet ter hoogte 
van de Doorneberglaan. 

De werkzaamheden starten op 
maandag 4 februari 2013. Vooruit-
lopend hierop wordt vanaf 14 janu-
ari een aantal bomen gekapt. Het 
totale project duurt, volgens plan-
ning, tot medio november 2013. De 
werkzaamheden worden in zes fa-
ses uitgevoerd.

De 1e fase is de Planetenweg van-
af de rotonde Planetenweg / Lan-
ge Nieuwstraat westzijde Plane-
tenweg (voor de winkels langs) tot 
aan de hoek Zwaanstraat. Het au-
toverkeer en het busverkeer wor-
den hiervoor omgeleid. 

Bewoners en winkeliers krijgen 
er een brief van de gemeente over. 
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl.

Bezoek minister Opstelten
Minister Opstelten van Justitie en 
Veiligheid heeft woensdag 9 janu-
ari 2013 op uitnodiging van Stich-
ting Streetcornerwerk (SCW) een 
bezoek gebracht aan Velsen. Doel 
van het bezoek was om kennis te 
nemen van de samenwerking tus-
sen Streetcornerwerk (SCW) en de 
gemeente Velsen bij de aanpak van 
jeugdoverlast.

In Velsen wordt jeugdoverlast aange-
pakt in de wijk. In een buurtoverleg 
bespreken de wijkrelatiemanager van 
de gemeente samen met Streetcorner-
werk (SCW) en de wijkagent hoe zij 
de overlast kunnen aanpakken. Er zijn 

korte lijnen met de jongeren en de be-
woners. Minister Opstelten was onder 
de indruk van deze aanpak en prees 
het feit dat er geen criminele jonge-
rengroepen in Velsen actief waren.

Ondanks de complimenten van de mi-
nister, gaat de gemeente niet achter-
over leunen; die blijft in nauwe sa-
menwerking en contact met buurtbe-
woners in de wijk actief op het bestrij-
den van overlast.

Op de foto Minster Opstelten, wet-
houder Baerveldt en SCW medewer-
ker Jobke Thesing met twee van de 
jongeren. (foto: Reinder Weidijk)

Nog geen besluit over
Fort benoorden Spaarndam
Tijdens de vergadering van het 
algemeen bestuur van recreatie-
schap Spaarnwoude op 19 de-
cember 2012 is gesproken over de 
herontwikkeling van Fort benoor-
den Spaarndam. Hierbij bleek dat 
geen besluit kon worden geno-
men over de voortgang van het 
project, omdat er evenveel stem-
men voor als tegen waren. Het be-
stuur zal zich nu beraden over de 
ontstane situatie.

Voorafgaande aan het  bestuurlijk 
overleg hebben veel betrokkenen 
zich binnen verschillende werkgroe-
pen ingezet op het gebied van ver-
keer, natuur en inrichting fort en 
omgeving. Deze werkgroepen heb-
ben een uitgebreide eindrapporta-
ge met adviezen opgeleverd waar-
onder een plan voor toename van de 
natte natuur en oplossingsrichtin-

gen om de huidige verkeersproble-
matiek rond Spaarndam te vermin-
deren. Hiervoor is het belangrijk dat 
betrokken gemeenten hier gezamen-
lijk over praten.

De gemeente Haarlem wil echter 
niet meewerken aan mogelijke ver-
keersoplossingen rond Spaarndam 
zolang het vakantiepark doorgaat. 
De komst van het vakantiepark  zelf 
levert nauwelijks extra verkeers-
druk op. Zolang er geen  interge-
meentelijke aanpak van het ver-
keersprobleem is, kan ook Amster-
dam niet instemmen met de verdere 
planuitwerking. Hierdoor is een si-
tuatie ontstaan waarbij de gemeen-
ten Amsterdam, Haarlem en Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude tegen 
stemden. De provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten Haarlemmer-
meer en Velsen stemden voor.

Meedenken over het 
Noordzeekanaalgebied
‘Vergeet Velsen-Noord niet en 
denk aan ruimte te reserveren voor 
de maakindustrie. Maak een inte-
grale visie voor het hele Noord-
zeekanaalgebied en behoud of 
versterk de diversiteit in het ge-
bied.’

Een greep uit de vele aandachtspun-
ten die genoemd zijn tijdens werkate-
liers over de toekomst van het Noord-
zeekanaalgebied. In december kon 
iedereen meedenken over hoe het ge-
bied er in 2040 uit zou kunnen zien. 
Zo’n zeventig geïnteresseerden gaven 
hun ideeën en tips.

De gemeenten Amsterdam, Zaan-
stad, Beverwijk, Velsen en Haarlem-
merliede & Spaarnwoude maken sa-
men met de provincie Noord-Hol-
land en de Rijksoverheid een ruimte-
lijke visie voor het gehele Noordzee-
kanaalgebied. De ambitie is om het 
gebied zo te ontwikkelen dat wonen, 
werken en recreëren op een gezon-
de manier samen kunnen (blijven) 
gaan en dat de internationale concur-

rentiepositie van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) versterkt wordt. 
De vraag aan de deelnemers van de 
werkateliers was: ‘wat mag niet ont-
breken in die visie Noordzeekanaal-
gebied 2040?’ Wonen was een van de 
aandachtsgebieden die aan de orde 
kwam, net als economie en werk, be-
reikbaarheid, milieu en gezondheid. 
Ook recreatie, natuur en cultuurhis-
torie stonden op de agenda. 

De oogst van de avonden en de input 
uit bestuurlijke overleggen worden 
gebruikt om een aantal perspectieven 
te schetsen voor mogelijke ontwikke-
lingsrichtingen voor het gebied. De 
perspectieven en delen van de nog 
op te stellen visie worden in volgen-
de werkateliers besproken. De uitein-
delijke Visie Noordzeekanaalgebied 
2040 is voor de zomer van 2013 klaar.

Het hele verslag van de avonden is 
te vinden op de website www.visie-
nzkg.nl. Hier kunt u zich ook opgeven 
voor de volgende werkatelierronde 
op 22 en 24 januari 2013.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-
de vragen kunt u een afspraak maken met één van 

de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 
januari 2013 tot  en met 11 januari 
2013 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Stephensonstraat 70 A , 

uitbreiden basisschool (07/01/2013) 
w13.000009.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen

Driehuis: Valeriuslaan 14, plaatsen 
dakkapel (07/01/2013) w13.000008.

Velserbroek: Ronde Zonnedauw 

22, kappen boom (08/01/2013) 
w13.000010.

Velsen-Noord: Parlevinker-
straat 23, plaatsen lichtreclame 
(10/01/2013) w13.000012.

Santpoort-Zuid: Jagtlustlaan 5,  
vergroten woning met aanbouw 
(11/01/2013) w13.000013.

Welstand: Voor zover de ingediende 

aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Ingediende aanvragen clus-
ter horeca/apv/evenementen: 
I13.000428, 14.01.2013,  aanvraag 
evenementenvergunning tijdelijke 
schaatsbaan op Plein 1945.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben de vol-
gende besluiten genomen (de 
datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Zeehavenweg ong., 
plaatsen trap aan de noordzijde en 
zuidzijde zuidpier (11/01/2013) 
w12.000541; Margadantstraat 

44, wijzigen gebruik bedrijfspand 
(07/01/2013) w12.000534; Var-
eniusstraat 13, wijzigen entree 
(08/01/2013) w12.000536.

Santpoort-Noord: Antillenstraat 
43, kappen 2 bomen (15/01/2013) 
w12.000585; Duin en Kruidber-
gerweg 60, maken toegang en trap 
voor souterrain (08/01/2013) 
w12.000538.

Santpoort-Zuid: Harddraverslaan 
54, kappen boom (15/01/2013) 
w12.000579; Wijnoldy Daniel-
slaan 56, kappen boom (15/01/2013) 
w12.000586.

Velserbroek: Ronde Zonnedauw 

22, kappen boom (15/01/2013) 
w13.000010.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Driehuis: Hofdijklaan 36, plaat-
sen 2 dakkapellen (08/01/2013) 
w12.000484; Groenelaantje 7, 
uitdunnen beplantingsstrook 
(15/01/2013) w12.000572.

Besluiten cluster horeca/
apv/evenementen: U.3.000313, 
15.01.2013, evenementenvergun-
ning tijdelijke schaatsbaan op Plein 
1945

Ontwerp bestemmingsplan ‘Zeezicht’
Burgemeester en Wethouders 
van Velsen hebben besloten de 
gemeenteraad voor te stellen 
een nieuw bestemmingsplan vast 
te stellen voor de kust en een 
deel van het Noordzeekanaal ge-
naamd bestemmingsplan Zee-
zicht. 

Waar ligt het plangebied:
Het plangebied betreft de kust-
strook met zee, strand en duinge-
bied, en het Noordzeekanaal met oe-
vers tot de pont.  

Wat gaat er gebeuren:
In het ontwerp bestemmingsplan 
Zeezicht is onder meer het volgen-

de opgenomen: de strandpaviljoens 
krijgen meer mogelijkheden; de 
woningen op de Kennemerboule-
vard mogen permanent worden be-
woond; de recreatiewoningen op de 
IJmuiderslag kunnen niet perma-
nent worden bewoond; op het sluis-
complex mag helemaal niet wor-
den gewoond maar voor de huidige 

bewoners in de huizen is een over-
gangsregeling opgenomen. Een 
nieuwe zeesluis is niet meegeno-
men in dit bestemmingsplan. Een 
voorontwerp van het bestemmings-
plan heeft van 10 februari tot en met 
donderdag 22 maart 2012 ter inza-
ge gelegen en heeft er een wettelijk 
vooroverleg met overige overheden 
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Raadsplein 24 januari 2013 
Op 24 januari 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke 
locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal 19.30-21.00 Kwaliteitsimpuls winkelcentrum 
  IJmuiden Lange Nieuwstraat
Ruimte 1 19.30-21.00  Project De Ring (voorheen geheten 
  Groot Helmduin/Nieuw Helmduin)
Ruimte 2 19.30-21.00  Kadernota integrale informatie advies 
  en Cliëntondersteuning
 21.00–21.30 Pauze
Raadzaal 21.30-23.00 Economische Agenda 
  voortgangsrapportage 2012

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 23 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agen-
da staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig 
is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Zeezicht’ (vervolg)
plaatsgevonden. De reacties hierop 
zijn verwerkt in een inspraaknoti-
tie. De wijzigingen op het vooront-
werp die hieruit voortvloeiden zijn 
verwerkt in het ontwerp bestem-
mingsplan. 

Inzage in het plan:
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 
3.4, artikel 3.12 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht, ligt het ont-

werp-bestemmingsplan Zeezicht 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0100ZEE-
ZICHT1-O001) van vrijdag 18 janu-
ari tot en met donderdag 28 februa-
ri 2013 ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis en de centrale biblio-
theek. Het digitale bestemmings-
plan is ook te raadplegen via de ge-
meentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn op 
werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 

uur en donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vra-
gen over het bestemmingsplan kunt 
u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar van de afde-
ling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200.

 Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 18 januari 2013 tot en 
met donderdag 28 februari 2013 

kunt u een zienswijze indienen op 
het plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van “ziens-
wijze voorontwerp-bestemmings-
plan Zeezicht”. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijzen kunt 
u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar dhr. R. van 
der Linden, telefoonnummer 0255-
567200.
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Project Pulp Fiction
Norbert Wille exposeert 
beeldend werk in bieb
IJmuiden - Tot eind februa-
ri exposeert beeldend kunste-
naar Norbert Wille zijn project 
Pulp Fiction in Bibliotheek Vel-
sen. Pulp Fiction is ontstaan 
vanuit de vraag iets te doen 
met een jubileumboek waar-
van een groot aantal exempla-
ren was overgebleven. Na een 
aantal ‘mislukte’ experimen-
ten kwam Wille op het idee het 
boekwerk in zijn geheel een 
nieuwe vorm te geven.
Al experimenterend kwam hij 
tot de conclusie dat de her-
inneringen en ervaringen die 
iemand in zijn leven op doet 
langzaam maar zeker vager 
worden. 
Het was oorspronkelijk niet de 
bedoeling dat Pulp Fiction zou 
uitgroeien tot een serie. Maar 
de wekelijkse hoeveelheid pa-
pier (reclame) in zijn brieven-
bus begon een uitdaging te 
worden. Zo ontstonden kleur-

nuances en diverse structu-
ren. Belastingenveloppen ston-
den aan de basis hiervan. Ook 
reclamefolders gaven kleur. 
Daarna volgden andere materi-
alen: versgemaaid gras, herfst-
bladeren, verlepte boeketten 
maar ook de inhoud van een 
asbak. 
Pulp Fiction is steeds meer 
symbool geworden van de 
consumptiemaatschappij en de 
grote hoeveelheid papier en af-
val waar wij dagelijks mee wor-
den geconfronteerd.
Robert Wille: ,,Pulp Fiction is 
voor mij een project zonder 
einde geworden. Het experi-
ment gaat door, materiaal is er 
in overvloed. 
Recentelijk ben ik gaan expe-
rimenteren met omslagen van 
plastic in plaats van boom-
schors wat weer nieuwe wegen 
zal open en nieuwe inzichten 
zal doen ontstaan.’’

Regio - De havens van Amster-
dam, IJmuiden, Beverwijk en 
Zaanstad hebben 2012 afgeslo-
ten met een stijging van de over-
slag van 1,6 procent. Dit is een 
totaal aan overslag van circa 95 
miljoen ton. De havenregio langs 
het Noordzeekanaal sloeg, on-
danks de tegenvallende econo-
mie, meer grondstoffen en goe-
deren over dan het jaar ervoor. 
Daarmee is sprake van een goed 
jaarresultaat. In de Amsterdamse 
haven is de overslag ten opzich-
te van 2011 gestegen met 3 pro-
cent tot ruim 77 miljoen ton. De 
import bleef stabiel op  50,5 mil-
joen ton in Amsterdam. De export 
steeg met 9 procent tot 26,6 mil-
joen ton. Deze cijfers betekenen 
een nieuw record aan overslag 
voor de Amsterdamse haven. Het 
vorige topjaar was 2008 toen 76 
miljoen ton werd overgeslagen.

Havenregio 
gegroeid

Nieuws uit de
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Unidos is er klaar voor
Driehuis - Na een 21 uur duren-
de repetitiemarathon in Someren 
is Unidos er klaar voor. Op 8 en 9 
februari brengt de groep ‘Ticket to 
Broadway’ naar Stadschouwburg 
Velsen. Met dit musicalconcert 
hoopt de vereniging een nieuw 
succes aan haar cv toe te voegen.
Het afgelopen weekend repeteer-
den de 31 leden van Unidos bij-
na non-stop. Allemaal om over 
drie weken weer een voorstelling 
op hoog niveau neer te zetten. 
Na musicals ‘Jekyll & Hyde’, ‘Pa-

rade’, ‘Titanic’, ‘BARE’ en ‘De Jan-
tjes’ slaat Unidos dit jaar een an-
dere weg in. 
‘Ticket to Brodway’ loopt over van 
de bekende en minder bekende 
musicalnummer die al zoveel jaar 
op de verlanglijstjes van de leden 
staan. In een sneltreinvaart gaat 
het publiek van ‘Mary Poppins’ 
naar ‘Les Miserables’, naar het 
minder bekende ‘Witches of East-
wick’. Kaarten kunnen besteld 
worden via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. 
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