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Stratenstrijd losgebarsten
Velserbroek - Sportiviteit en 
gezelligheid, dat zijn de belang-
rijkste speerpunten bij het Ra-
bobank Stratenteams Velser-
broek. Om de sportiviteit te be-
houden worden er strenge eisen 
gesteld aan de deelnemers: al-
leen Velserbroekers uit de eigen 
straten mogen meedoen. Boven-
dien moeten in elk team twee 
minder jonge mannen meespe-
len, om oneerlijke concurrentie 
te voorkomen. En de gezellig-
heid bij Rabobank Stratenteams 
Velserbroek is zo goed als gega-
randeerd.
Afgelopen weekeinde is de voet-
balstrijd om de cup van de Ra-
bobank Stratenteams weer los-
gebarsten. Dertig teams betra-
den het strijdperk in het Polder-
huis, toegejuicht door veel ei-
gen publiek. Ook voor kinderen 
was er veel te doen, dankzij het 
animatieteam Naomi en Isabelle 
en natuurlijk waren er spannen-
de voorrondes voor het balletje 
hooghouden.

Helaas wist de J. Paxtonstraat, de 
winnaar van vorig jaar, de kruis-
finales niet te halen. Dit jaar zien 
we in de finale Waterdrieblad, 
Grote Boterbloem, Ossenland, 
Bagijnenkamp, Zonbastion en H. 
Poortmanstraat. Zaterdag tussen 
15.45 en 19.00 uur zullen zij be-
palen welke twee teams om 19.30 
uur de finale mogen spelen. De 
feestelijke finale begint echter 
al om 19.00 uur met een  street-
dance optreden van Move2Fit uit 
Velserbroek en de finale van het 
balletje hooghouden. Na de fi-
nalewedstrijd is om 19.55 uur de 
prijsuitreiking, waarbij de spon-
sors ook dit jaar weer zelf prach-
tige bekers gaan uitreiken in de 
diverse categorieën. Om 20.10 
uur staat een spektakel gepland: 
een freestyle basketbalshow van 
Luv4daGame. Om 20.40 uur zal 
het Nederlands Acteurs Team 
het opnemen tegen het speciaal 
samengestelde Sterrenteam van 
Velserbroekse bodem. In het Ac-
teursteam spelen dit jaar in ie-

der geval Joris Putman (GTST), 
Sascha Visser (onder meer 
ONM) en Wouter Nicolaas (Wes-
tenwind). Sascha speelde ooit in 
jeugdteams van Feijenoord en 
Sparta Rotterdam, dus dat be-
looft wat op het veld. De overige 
deelnemers in dit team zijn nog 
een verrassing. Na deze voet-
balwedstrijd zal Mike Flanders 
Dance Experience Breakdance 
optreden. Na alle festiviteiten in 
de sporthal gaat het feest ver-
der in de kantine van het Polder-
huis. Daarbij kan men een op-
treden van de Velsense meiden-
groep Steil Achterover verwach-
ten. Ook zanger/dj Dennis Sinte-
nie en dj Bas van Dortmundt ge-
ven deze avond acte de présen-
ce. De entree voor de finale be-
draagt 1 euro. De opbrengst gaat 
ook dit jaar weer naar het zomer-
paardenkamp voor gehandicap-
ten dat vanuit Manege Kenne-
mergaarde wordt georganiseerd. 
Peter Geldof en Rob Tousain or-
ganiseren samen met een vast 
team dit jaar alweer de twintig-
ste editie van het toernooi. Ook 
buiten Velserbroek is de be-
kendheid groot. Dit jaar komen 
zelfs wethouders uit Beverwijk 
een kijkje nemen bij dit toernooi, 
waarbij straten het op sportie-
ve wijze tegen elkaar opnemen. 
Peter en Rob organiseren alles 
tot in de puntjes. Rob speelde in 
de voorrondes mee in zijn straat 
de Grote Boterbloem, maar niet 
in de finale, want daar heeft hij 
dan geen tijd voor. Dit jaar neemt 
presentator John Haamans af-
scheid van het voetbaltoernooi.  
(Karin Dekkers)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Bollenmix
Muscari - Hyacinthen - Narcissen ‘Tête à 

Tête’  potmaat 19 cm - per stuk 1.19

nu 3 potten voor 2,29

S E L E C T W I N D O W S
D A G L I C H T + R U I M T E

Isoleren

Uw Select Windows dealer:

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem

www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

BEL ONS VOOR MEER 
INFORMATIE OF EEN OFFERTE.

023-5382277
SELECT WINDOWS, VOOR BETER WONEN

Isoleren

KOUD HÈ

Uw Select Windows dealer: BEL ONS VOOR MEER 
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Rabo Jongeren
Ideeënprijzen.
Dat is het idee.
Aanmelden?
Zie elders in de krant of
www.rabobank.nl/velsen

zondag 31 januari:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen Velsen
Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

2 haLeN=1 bETAlen

FINALE UITVERKOOP

Kortingen tot ruim 80%

Denim.Fashion.Style.
Plein 1945 53, IJmuiden

2 halen = 1 betalen nu op basis van de uitverkoop-prijs!

Bezoek ook eens onze website
www.hofgeest.nl

Let op onze advertentie met cadeaubon in deze krant!
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Boekhouden voor
kleine ondernemers
Haarlem - Speciaal voor (starten-
de) zzp-ers en freelancers, full-
time of parttime, geeft Adminiles 
een korte, basiscursus bedrijfsad-
ministratie. De cursus is ook ge-
schikt voor bestaande bedrijven 
die wat meer inzicht in de boek-
houding willen krijgen. In de cur-
sus Adminiles, die bestaat uit drie 
lessen van twee uur, wordt op een 
laagdrempelige manier uitgelegd 
hoe de zzp-er een eigen boekhou-
ding kan inrichten en bijhouden. 
Met behulp van rode en blauwe 
bureaubakjes, ordners en praktijk-

voorbeelden wordt duidelijk ge-
maakt hoe een bedrijfsadministra-
tie werkt, zonder daarbij in moei-
lijke termen te vervallen. De cur-
sus is puur praktijkgericht en leert 
je inboeken, facturen maken, een 
BTW aangifte doen en een verkla-
ring arbeidsrelatie aanvragen. De 
cursus start maandagavond 15 fe-
bruari in Wijkcentrum De Fjord in 
Haarlem. Cliënten van UWV Werk-
bedrijf kunnen de cursus vergoed 
krijgen. Kijk voor meer data, loca-
ties en informatie op www.admini-
les.nl of bel 06-28478291.

Open Droomboomdagen
Santpoort-Noord - De droom-
boom opent aanstaande week-
end weer haar deuren op een 
unieke plaats. Achter een groene 
poort in een achterom bij de Su-
rinamestraat vinden bezoekers, 
in een oude gemeentewerk-
plaats, de Droomboom. In De 
Droomboom vinden bezoekers 
dit weekend meubelmetamor-
foses, sfeermakers en brocante. 
Na het succes van de Jaarmarkt 
Santpoort en het openingsweek-
end hebben Martine van der He-
ijde en Elisabeth Elders hard ge-
werkt aan een droomcollectie. 
Er is geschuurd, getimmerd, ge-
verfd, gepimpt, geplakt, genaaid, 
gezocht en gekocht en nu is de 
Droomboom weer open.
Bezoekers zijn welkom op za-
terdag 30 of zondag 31 janua-
ri tussen 12.00 en 17.00 uur voor 
de mooiste meubeltjes, verlich-
ting, poppenbedjes, brocante, 
memoborden en veel ander ver-
rassends. Bezoekers zullen veel 
liefs aantreffen alvast met het 
oog op met Valentijnsdag. Exclu-
sief is ook de prachtige kinder-
kleding van Whiskers on Kittens. 
Terwijl bezoekers kijken naar de 
leukste spulletjes, bieden Marti-
ne en Elisabeth iedereen graag 
iets lekkers aan. ‘Neem vooral je 
portemonnee mee, want er zijn 
beslist leuke valentijnscadeau-
tjes te vinden en helaas heeft de 

Droomboom nog geen pin’. 
Het blijft niet bij dit weekend, 
voortaan is de Droomboom om 
de maand geopend met steeds 
een ander thema en nieuwe, ori-
ginele sfeermakers. Op www.de-
droomboom.nl vind iedereen de-
ze data. De Droomboom vindt 
men aan de Surinamestraat 1a 
in Santpoort-Noord, telefoon 
06-13450152 of 06-28414775. 
De Droomboom is geopend 
op afspraak en tijdens de open 
Droomboomdagen.

Onder de kop ‘Blik op de Raad’ 
schrijft de fractievoorzitter van 
Velsen Lokaal dat haar par-
tij een ‘geuzenpartij’ is en dat 
haar partij lef heeft. Het arti-
kel leest als een politiek sprook-
je en dat is het inderdaad, want 
wat is de realiteit? Woensdag 25 
november vond in Café Midde-
loo in Driehuis een politiek ca-
fé plaats. Alle politieke partijen 
waren goed vertegenwoordigd 
en van Velsen Lokaal waren Ma-
rianne Vos en Johan van Ikelen 
aanwezig. In het verslag, op de 
site van de Dorpraad Driehuis 
lezen we onder andere volgen-
de: ‘Het publiek wil een eenvou-
dig ja of nee horen op de drie 
bouwplannen in Driehuis: Wijde 
Weideveld, RKVV Velsen en Wa-
terloo. Er is verdeeldheid over 
Wijde Weideveld, een deel van 
de partijen wil bouwen (zorgwo-
ningen) en een deel niet. Voor 
RKVV Velsen en Waterloo wordt 
door bijna alle partijen ‘nee’ ge-
zegd!’
Marianne Vos heeft toen na-

drukkelijk verklaard dat zij voor 
het plan Wijde Weideveld was 
maar dat er op de sportterrei-
nen van RKVV Velsen en Wa-
terloo niet gebouwd zou moe-
ten worden.
Echter, tijdens de raadsverga-
dering van 17 december bij het 
vaststellen van de Nota Sport 
Accommodaties 2010-215 stemt 
Velsen Lokaal tegen de amen-
dementen A36 en A37 waar-
in bebouwing van respectieve-
lijk het Waterloo-terrein en het 
terrein van RKVV Velsen wordt 
afgewezen. Met andere woor-
den: Velsen Lokaal stemt, in te-
genstelling tot wat zij eerder pu-
bliekelijk heeft verklaard, voor 
bebouwing van beide sportter-
reinen.
Velsen Lokaal heeft volgens 
haar fractieleider lef. Inderdaad, 
je moet wel heel veel lef heb-
ben om de Driehuizenaren zo 
een rad voor de ogen te durven 
draaien!

Albert Jan Baerveldt, Driehuis

Ingezonden brief

‘t Is nog niet uit met 
die sneeuwballenpret
Velserbroek - Zaterdagnacht viel er weer een pak sneeuw in Vel-
sen. Dikke sneeuwpret voor de kinderen, die met lekker warme 
handschoenen aan elkaar te lijf gingen met sneeuwballen. Helaas 
voor automobilisten ontkwamen ook zij niet aan een sneeuwballen-
regen. Sneeuw geeft prachtige plaatjes en het is heerlijk om in te 
spelen, maar voor veel mensen mag het nu wel eens uit zijn met die 
sneeuwballenpret. (foto: Bas Idema) 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op woensdag en vrijdag om 
12.00 uur open tafel. Opgeven 
noodzakelijk, uiterlijk 2 dagen 
van tevoren bij de beheerder. 
Kosten 6,-. Vrijdag 29 januari: as-
pergesoep, bloemkool met rolla-
de en chocoladevla toe. Woens-
dag 3 februari: bouillon met ei en 
paprika, pasta met tomaat/ge-
haktsaus en salade, als toe vers 
fruit. Vrijdag 5 februari: tomaten-
soep, stamppot raapstelen, vanil-
levla met aarbeiensaus toe. 
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Erwtensoepmaaltijd 10 februa-
ri. Kosten 1,50 per kom. Aanvang 
12.00 uur.
Filmavond vanaf oktober elke 3e 
donderdagavond van de maand. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- 
incl. kopje koffie/thee. Eerstko-
mende film is op donderdag 18 
februari
Optreden Vat’71 woensdag 3 
februari. Aanvang 19.30 uur. Toe-
gang 2,50 incl. kopje koffie of 
thee.
Kienavond woensdag 10 febru-
ari.Kaartverkoop start 1 februari 
v.a. 09.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel: vrijdag 5 februari: 
salade met vis, goulash met dop-
erwten en rijst, bavaroise met 
slagroom toe. Opgeven maan-
dag 1 februari tussen 11.00 - 
12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 6,-.
Optreden Klavierschippers za-
terdag 13 februari om 14.30 uur. 
Toegang 3,50 incl. kopje offie of 
thee en een hapje.
Optreden Vat’71 woensdag 24 
februari om 19.30 uur. Kosten 2,- 
incl. kopje koffie/thee en iets lek-
kers.
Vrijwilligers gezocht voor voor-
bereiding, uitserveren en afwas 
open tafel.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich weer 
opgeven.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Kienmiddag 14 februari is afge-
last. Deze is verplaatst naar zon-
dag 10 maart. Kaartverkoop hier-
voor start vrijdag 26 februari.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
Velserbroekse Sociëteit. 
Maandag 1 februari om 20.00 
uur. Er wordt een film gedraaid 
over IJmuiden. Toegang 2,- le-
den, niet-leden 5,-.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
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toestemming van de uitgever.
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Rietdijk Sport. Bakkerij Van Ves-
sem & Le Patichou zorgen voor 
gezonde lekkernijen. Van 12.00 
tot 14.00 uur.
De Droomboom, Surina-
mestraat (achter een groene 
poort, achterom) is geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. De Droom-
boom is geopend op afspraak 
of tijden de open Droomboom-
dagen.
Lichtjestocht over het terrein 
bezoekerscentrum De Zand-
waaier i.v.m. opening tentoon-
stelling ‘Mien waar is mijn duin-
kaart?’ Tentoonstelling is te zien 
t/m 31 juli. Tussen 19.00 en 21.00 
uur. Start vanaf de Zandwaaier. 
Deelname gratis, aanmelden niet 
nodig.
Bingo en loterij in speeltuin De 
Veilige Haven in IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Jaarlijkse voorstelling VAT’71 
in het Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ti-
neke Schouten. Aanvang 20.15 
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Bettie Serveert. 20.30 uur. 
Toegang 11,-. Dommelsch zaal: 
Røring & The Sessions presen-
teren Steve Lawler. 23.00-04.00 
uur. Toegang 17,50 vanaf 18 jaar. 
Café: Alles of Beats. 23.00 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 31 januari
Themadienst in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat in IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur.
ACU party in De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Van 
10.00 tot 16.00 uur.
Lezing over Dietrich Bonhoef-
fer in De Kapel, Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Wereld Yoga Dag. Yogastudio 
IJmuiden aan de Middenhaven-
straat 38b organiseert een gra-
tis yogasessie van 11.00 tot 13.00 
uur. De opbrengst hiervan is voor 
Kika. 
De Droomboom, Surina-
mestraat (achter een groene 
poort, achterom) is geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. De Droom-
boom is geopend op afspraak 
of tijden de open Droomboom-
dagen.
Amsterdamse middag met Ca-
rina, John Eeltink en Kees. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang gratis. 
Café De Griffioen, Frans Naere-
boutstraat IJmuiden.
Oecumenische kerkdienst in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof 30 
in IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Olga Beltiukova en Nikita Belti-
ukova in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
70’s en 80’s in De Halve Maan, 
Hagelingerweg 36 in Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur, toe-
gang gratis.

Maandag 1 februari

Open huis Decoratelier, Kanaal-
straat 257 (achter het WitteThe-
ater in IJmuiden). Van 19.00 tot 
21.00 uur.

Dinsdag 2 februari
 

Stadsschouwburg Velsen: Ho-
liday Inn. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: BOMS speelt ‘Schep 
vreugde in het leven’. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag 3 februari

Kindermiddag bij Baptistenge-
meente IJmuiden aan de Eem-
straat. Vanaf 13.45 uur, start 
14.00 uur. Voor kinderen van 8 t/
m 10 jaar.
‘Sterrenkindjes’ vertelvoorstel-
ling voor iedereen vanaf 8 jaar 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Musicalhit ‘All Shook Up - Love 
Me Tender’. Aanvang 20.15 uur.
Thijs Maas in ‘Eén’ in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: film ‘Bright Star’. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 4 februari

Inloopochtend voor borst-
kankerpatiënten in het Kenne-
mer Gasthuis locatie zuid, 10.00-
11.30 uur. Info: 023-5630899.
De filosofie van Christus. Ds. 
H. Reefhuis bespreekt in het Ont-
moetingscentrum van de Dorps-
kerk in Santpoort-Noord de vi-
sie van Frédéric Lenoir. Aanvang 
20.00 uur. Toegang 5,-, incl. kof-
fie of thee.
Stadsschouwburg Velsen: Ho-
liday Inn. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: BOMS speelt ‘Schep 
vreugde in het leven’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Café: Rubber-
made. 22.30 uur. Toegang gratis. 
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie & 
Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 5,-.

Donderdag 28 januari

Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Dayna Kurtz en 
Blue Mountain. 20.30 uur. Toe-
gang 15,-. Kleine zaal: LOS! met 
dj Paullie & Co. 24.00-04.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar, voor 
studenten gratis. Café: Crappy 
Dog. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 29 januari

Open dag op GBS Het Anker in 
Velserbroek. Van 08.30 tot 12.00 
uur.
Workshop kaas maken op 
boerderij Zorgvrij, Genieweg 
in Velsen-Zuid. Aanvang 10.00 
uur.
Feest voor happy singles in 
het Hotel Spaarnwoude Resort 
in Velsen-Zuid. Van 19.00 tot 
24.00 uur.
Groot singlesfeest in Sout, op 
het strand van Wijk aan Zee. 
Van 20.00 tot 02.00 uur. Toegang 
15,- (aan de deur), 12,50 (in de 
voorverkoop).
Stadsschouwburg Velsen: Ti-
neke Schouten. Aanvang 20.15 
uur.
Pianiste en cellist in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: film ‘Bright Star’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Spektrum XL. 
23.00-04.00 uur. 
Toegang 12,- vanaf 18 jaar. Ca-
fé: The Norvins en Haak & Bootz 
Afscheidstour. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 30 januari

Welvaartsmarkt De Roestige 
Pot, Eenhoornstraat 4 IJmuiden. 
Van 09.30 tot 13.00 uur. Velsen 
voor de Derde Wereld van 09.30 
tot 12.30 uur. Opbrengst gaat 
naar Haïti ter ondersteuning van 
projecten.
Open dag Kliniek Noordzee, 
Kon. Wilhelminakade 221 in 
IJmuiden. Van 10.00 tot 14.00 
uur.
Open dag Taoïstische Tai Chi 
Vereniging, Rijksstraatweg 116 
Haarlem. Van 10.00 tot 16.00 
uur.
Fit en Gezond in Velserbroek. 
Zumba demonstraties van Ben 

Wat is
er te 
doen

IJmuiden - De portier van een 
uitgaansgelegenheid heeft rond 
01.45 uur een 16-jarige jongen 
uit Driehuis aangehouden, nadat 
hij had gezien dat de jongen de 
buitenspiegel van een auto had 
vernield. De politie heeft de ver-
dachte overgenomen en meege-
nomen naar het politiebureau, 
waar hij werd voorgeleid aan 
de hulpofficier van justitie. Te-
gen hem is proces verbaal op-
gemaakt.

Vernieling

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert op 
woensdagavond 3 februari om 
19.30 uur in Dienstencentrum 
Watervliet, Doelmanstraat 34. 

Wijkplatform

Film ‘Bright Star’in WT
IJmuiden - Vrijdag 29 januari en 
woensdag 3 februari kan men 
met korting naar de film ‘Bright 
Star’ in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257. De film start 
om 20.30 uur.
De vroeg gestorven John Keats 
was een van de belangrijkste 
dichters uit de Romantiek. Lon-
den 1818. Tussen John en zijn 
buurmeisje Fanny, een eigen-
zinnige mode-studente, ontstaat 
een geheime liefde. In ruil voor 

haar hulp bij het verzorgen van 
zijn zieke broertje, vraagt Fanny 
aan John haar te leren over po-
ezie. Wanneer haar moeder en 
zijn beste vriend hoogte krijgen 
van deze, in hun ogen, ongepas-
te relatie, hebben Fanny en John 
al een onuitwisbare invloed op 
elkaars bestaan gekregen. Als 
John ernstig ziek wordt, luidt dit 
helaas voor de jonge geliefden in 
plaats van een begin samen een 
voortijdig einde aan.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Bright Star’ op 29

januari en 3 februari 2010 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen

PvdA start campagne
Velsen - De PvdA Velsen heeft 
het begin gemarkeerd van de 
campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen van woensdag 
3 maart. Het  leeuwendeel van de 
verkiesbare kandidaat-gemeen-
teraadsleden was aanwezig. De 
start van de campagne vond 
plaats op het Velserduinplein 
achter de Hema in IJmuiden en 
bestond uit het gezamenlijk op-
tuigen van een ‘caravan met  hef-
dak’ in de huisstijl en kleur van 
de PvdA. De caravan kreeg de  
toepasselijke naam  Roodrun-
ner. De Roodrunner staat sym-
bool voor het PvdA-program voor 
de raadsperiode  2010-2014. Re-
geren is vooruitzien maar dat kan 
alleen met oog voor de achter-
liggende periode en een daarop 
gebaseerd program voor de toe-
komst. 
Het is zonneklaar dat internatio-
nale economische omstandighe-
den van invloed  zijn op het wel 
en wee van burgers, ook die van 

Velsen. De PvdA wil met de  cam-
pagne met de Roodrunner aan-
geven problemen niet alleen op 
sleeptouw te nemen maar ook 
uitweg te bieden. De PvdA staat 
nu eenmaal niet toe dat door de 
kredietcrisis mensen aan de kant 
gezet worden of in de kou komen 
te staan!
Het gebruik van een caravan met 
hefdak voor de campagne staat 
voor het  geloof in groei. 
Daarbij wil de PvdA aangeven 
dat ze een partij is die kan stil-
staan bij problemen en die niet 
voor zich uitschuift maar mee-
neemt en  onderdak biedt. De 
PvdA staat  niet toe dat onder gu-
re economische  omstandighe-
den mensen in de kou komen te 
staan en niet mee kunnen doen 
aan het maatschappelijk verkeer! 
Stem dus op woensdag 3 maart 
2010 PvdA. Met  elkaar, voor el-
kaar. Samen werken aan een fat-
soenlijk bestuurd Velsen! Zie ook 
www.velsen.pvda.nl.
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Veel van de kinderen die bij de 
straatkinderopvang Umthom-
bo rondlopen zijn tussen de 9 
en 17 jaar. De meiden zijn over 
het algemeen 15+, maar bij de 
jongens lopen er ook een hoop 
jonge jongetjes rond. Echte 
mannetjes, met prachtige klei-
ne lichaampjes, vaak ontsierd 
door littekens. Littekens als ge-
volg van het harde leven op 
straat. Een leven dat ook duide-
lijk terug is te zien in de ogen 
van al deze kinderen, want als 
ze niet high kijken (van de lijm) 
dan staan hun ogen hard en af-
standelijk en zelfs als zij lachen 
doen hun ogen niet altijd mee.
Maar het blijven kinderen. Kin-
deren die na een slapeloze 
nacht, als gevolg van het vluch-
ten voor de politie, in de ‘safe 
space’ diep en vredig liggen te 
slapen. Kinderen die het heerlijk 
vinden om spelletjes te spelen 
en zelfs nog kunnen lachen om 
het kleinste grapje. Kinderen die 
ook behoefte hebben aan aan-
dacht en wat liefde.
Deze kinderen worden hier in 
Zuid-Afrika genegeerd, met de 
nek aangekeken en voor van al-
les en nog wat uitgemaakt. De 
bevolking heeft geen idee wat 
voor leven zij leiden en behan-
delt hen als vuil. Uit gesprekken 
met blanke en zwarte Afrikanen 
blijkt duidelijk dat deze kinde-
ren als last worden gezien en er 
geen begrip is voor hun situatie.
Dit wetende is het bijzonder om 
te zien dat deze kinderen on-
danks alles gewone, normale 
kinderen zijn. Wanneer zij rond 
hangen in de safe space, of tij-
dens de voetbaltraining, of wan-
neer zij aan het surfen zijn, zijn 
het vrolijke, enthousiaste bin-
kies. Agressiviteit die ik onder-
ling had verwacht is (meest-
al) ver te zoeken en de jongens 
steunen elkaar door dik en dun.
Maar des te pijnlijker is het 
wanneer zij aan het eind van de 
dag één voor één met hun de-
kentje over hun schouder weer 
de straat op druppelen. Waar 
ze geen kinderen meer kun-
nen zijn, maar heel snel moeten 
opgroeien om te kunnen over-
leven. En het is hartverscheu-
rend wanneer je ’s avonds in 
het donker één van de jong-
ste kereltjes met een grote ijze-
ren staaf, ter verdediging, met 
zijn ‘vriendjes’ over straat ziet 
zwerven...

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

In actie voor Haïti
Velsen – Op veel basisscho-
len ontstonden afgelopen week 
spontane en gerichte acties om 
geld bijeen te krijgen voor het 
zo getroffen Haïti. De kinderen 
trokken zich het lot van aardbe-
vingslachtoffers erg aan en de-
den hun best om geld in te za-
melen. In de IJmuidense ba-
sisschool De Zandloper stond 
in de hal een pot met het op-
schrift ‘Help Haïti’, waarin leerlin-
gen geld konden deponeren dat 
zij verdienden met zelfbedach-
te acties. Zo bakten Josephine 
en Xanthe thuis koekjes en ver-
kochten die huis aan huis aan de 
buren. Op de Parnassiaschool in 
Santpoort-Noord waren de kin-
deren een week lang bezig met 
de actie ‘Heitje voor een karwei-
tje’. Zij lieten tegen betaling de 
hond uit, ruimden hun kamer op 
en deden boodschappen voor de 
buren.
Unique wist 60 euro bij elkaar 
te krijgen door een avond in het 
restaurant van haar ouders te 
bedienen. Vrijdag hing er al een 
hele waslijn in de school met 
kaartjes, met daar op de ver-
diende bedragen. Leerlingen van 
de Toermalijn in Driehuis bak-
ten en verkochten ook koekjes, 
zij wasten auto’s en zamelden le-
ge statiegeldflessen in. Groep 7 
van meester Bent Bervoets hield 
vrijdag een sponsorloop (foto). 
,,We hebben gebrainstormd en 

daar kwamen allerlei plannen uit 
voort. Dit idee bleek het meest 
praktisch en snel uitvoerbaar. 
De kinderen zijn super gemoti-
veerd, want ze hebben het zelf 
bedacht’’, zegt hij. De leerlingen 
liepen rondjes om de school. Ze 
gingen de school uit, het school-
plein af, via de Driehuizerkerk-
weg de hoek om naar de Nico-
laas Beetslaan en dan via het 
schoolplein de andere ingang 
weer in. In de school zelf mocht 
niet gerend worden. Zo konden 
zij even op adem komen en hiel-
den ze het met gemak bijna een 
uur vol. Groep 5 en 6 stonden ze 
op het schoolplein aan te moedi-
gen: ,,Hup groep zeven’’, werd er 
luid geroepen. Juf Tiana en ou-
derraadslid Corry waren in de 
gang de stempelpost, zij hielden 
bij hoeveel rondjes de kinderen 
liepen. ,,Juul ik ben trots op je’’, 
roept een moeder die aan staat 
te moedigen. ,,Dat ben ik ook op 
mezelf’’, roept het meisje terug. 
Aan het einde van de sponsor-
loop bleek dat Daniël de meeste 
rondjes had gelopen: hij liep er 
maar liefst 28. ,,Heeft hij nou ge-
wonnen?’’, vraagt een kind aan 
zijn vriendje. ,,Ze doen het niet 
om te winnen, ze doen het voor 
geld voor Haïti’’, is het antwoord. 
De sponsorloop van groep 7 le-
verde een mooi bedrag op: na 
telling bleek dat maar liefst 1900 
euro te zijn. (Carla Zwart)

Snelbus naar zee
IJmuiden – De provincie zal 
95 procent betalen voor de 
hoogwaardig openbaar ver-
voerverbinding (HOV), de ge-
meente Velsen neemt 5 pro-
cent voor haar rekening. 

In totaal zal de aanleg van de 
busbaan 60 miljoen euro gaan 
kosten, Velsen betaalt drie mil-
joen. Dit geld komt voor een 
deel uit de opbrengst van be-
schikbaar gestelde grond. Als 
de kosten worden overschre-
den, dan betaalt Velsen hiervan 
vijf procent. 
Dit hoeft niet als de gemeen-
te 10 procent van de totale kos-
ten betaalt, maar hier is niet 
voor gekozen. Dit is het voorstel 
dat het college van burgemees-
ter en wethouders zal voorleg-

gen aan de gemeenteraad. De 
speciale snelbus zal IJmuiden 
aan Zee rond 2013 gaan verbin-
den met het Delftplein in Haar-
lem-Noord. De bus gaat rijden 
via de oude spoorlijn. Vanaf de 
Briniostraat gaat het om Drie-
huis heen, om uit te komen in 
Santpoort-Noord. De route moet 
hiervoor aangepast worden, on-
der andere bij de Briniostraat 
naar het Plein ’45 en aan de Lan-
ge Nieuwstraat.
Omdat het autoverkeer steeds 
verder toeneemt, vooral in de 
spits, zullen mensen voor het 
woon/werkverkeer hopelijk de 
auto laten staan en kiezen voor 
de snelbus. Ook wordt hiermee 
een betere verbinding verkregen 
met de metropoolregio Amster-
dam.

Castricum wint eerste 
Winter Futsal Toernooi
IJmuiden - Een overweldigend 
succes. Zo gaat het eerste Velser 
Winter Futsal Toernooi de boe-
ken in. Naast de acht deelne-
mende ploegen, allemaal clubs 
uit Velsen aangevuld met DEM 
uit Beverwijk en FC Castricum, 
waren er honderden toeschou-
wers afgekomen op het toernooi 
in Sporthal IJmuiden-Oost.
In de eerste kruisfinale werd Vel-
sen verslagen door DEM en in de 
andere halve eindstrijd was Cas-
tricum te sterk voor Stormvogels. 
De levendige finale werd met 3-
2 gewonnen door Castricum, na-
dat DEM eerst nog op een 2-0 
voorsprong was gekomen.
Het Velser Winter Futsal Toer-
nooi is eigenlijk een oud zaal-

voetbaltoernooi in een nieuw 
jasje. Ooit had Velsen namelijk 
een zaalvoetbalkampioenschap 
voor veldspelers, het Kampioen-
schap van Velsen. Omdat in Vel-
sen behoefte was aan een zaal-
voetbaltoernooi tijdens de win-
terstop, hadden Jasper van der 
Linden en Marco Adema, beiden 
actief in de voetballerij en werk-
zaam bij Zebra Uitzendbureau, in 
korte tijd het Velser Winter Fut-
sal Toernooi bedacht én georga-
niseerd. Dankzij hoofdsponsor 
Zebra Uitzendbureau kan bo-
vendien een donatie worden ge-
daan aan Alpe d’HuZes. Volgen-
de week wordt in deze krant be-
kend gemaakt hoeveel het toer-
nooi precies heeft opgebracht.

Drie winnaars bij McDonald’s
Een I-pod voor het 
opruimen vuurwerkafval
Santpoort-Noord - Blije gezich-
ten rondom, want Merel van de 
Ketterij,12 jaar, Marilene Brand-
wijk , 6 jaar en Thoma Garrelts, 
12 jaar, wonnen dinsdag een I-
pod. En dat omdat zij vuurwerk-
afval hebben opgeruimd.
Deze leuke vuurwerk opruimac-
tie vond dit jaar voor de derde 
keer plaats. Ook dit jaar waren 
de partners McDonald’s Sant-
poort-Noord, gemeente Velsen, 
ReinUnie, politie Kennemerland 
en Tuinsuper de Vuurwerkwin-
kel. Op 2 januari vond de grote 
opruiming plaats. Dit jaar werd 
maar liefst 10 kuub vuurwerkaf-
val verzameld en ingeleverd bij 
de ReinUnie containers op het 

Vestingplein. Aangezien bij elke 
ingeleverde zak al een waarde-
bon voor een McDonald’s ham-
burger was te verdienen, waren 
er meteen al veel prijswinnaars. 
Bij inlevering van de waardebon, 
maakte men bovendien kans op 
een van de drie I-pods. Deze 
werden dinsdag door Robert de 
Gruyter van McDonald’s over-
handigd aan de gelukkigen (fo-
to). Hierna mochten zij nog even 
een kijkje in de keuken nemen 
en hun eigen ijsje maken.
De grootste prijswinnaars zijn 
echter de wijken waar iedereen 
heeft meegewerkt aan de actie. 
Hier zijn de straten weer brand-
schoon. (Karin Dekkers) 

De Blauwe Reiger 
Velsen-Zuid - Op Informatie-
boerderij Zorgvrij is een bijzon-
dere tentoonstelling te zien over 
het leven van de blauwe reiger.
De tentoonstelling ‘De Blauwe 
Reiger’ beschrijft het levensver-
haal van D2, een Blauwe Reiger, 
geringd in Midden Beemster en 
20 jaar later gestorven in De Rijp. 

Foto’s van onderzoeker en foto-
graaf Alfred Blok laten op een 
schitterende wijze de balts, de 
paring, de zorg voor de jongen 
en de aanpassing aan de mens 
zien. De tentoonstelling is nog 
tot eind maart te zien aan Genie-
weg 50 in Velsen-Zuid, Spaarn-
woude, www.spaarnwoude.nl. 

Marlieke 
in 

Afrika

Marlieke 
in 

Afrika
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Kees de Jong directeur 
Bedrijfsmanagement
Velsen - Met ingang van 1 maart 
2010 is Kees de Jong (55 jaar) 
benoemd tot directeur Bedrijfs-
management van Rabobank Vel-
sen en Omstreken. Hij is de op-
volger van Sander Breed, die zijn 
carrière elders voortzet.
De Jong werkt al sinds 1 janu-
ari 2000 voor Rabobank Velsen 
en Omstreken, de laatste jaren 
als directeur Bedrijven. Totdat 
voor deze functie een opvolger 
is aangetreden, zal hij de exter-
ne contacten blijven onderhou-
den. Kees de Jong: ,,Ik heb me 
jaren met plezier en overgave in-
gezet voor de zakelijke relaties 
van deze mooie bank. Het is tijd 
voor een verandering en ik ben 
blij dat ik met deze benoeming 
mijn gewaardeerde klanten en 
collega’s kan blijven volgen.”
Binnen Rabobank Velsen en Om-
streken is met instemming gere-
ageerd op de nieuwe taakver-
deling binnen de directie. Frans 
Baud, voorzitter van de Raad 
van Commissarissen, en Fran-
ca van Winkel, directievoorzit-
ter, zijn verheugd te kunnen blij-
ven profiteren van de expertise 
en ervaring van De Jong. Frans 
Baud: ,,Met Kees blijft de kennis 

van de klanten behouden voor 
de bank,  terwijl we tegelijkertijd 
Kees een nieuwe uitdaging kun-
nen bieden.” Van Winkel vult aan: 
,,Een geslaagde combinatie, zo-
wel voor Kees als voor de bank 
als voor de klanten.” De commis-
sarissen, ledenraadsleden, de 
ondernemingsraad en alle col-
lega’s feliciteren Kees van harte 
met zijn benoeming.
Het directieteam van Rabobank 
Velsen en Omstreken bestaat nu 
uit Franca van Winkel, directie-
voorzitter, Edwin Abee, directeur 
Particulieren en Kees de Jong, 
directeur Bedrijfsmanagement.

Wandelen naar Fort Zuid
Spaarndam - In het weekend 
wil je wel  eens even de deur uit. 
Een eindje wandelen of fietsen, 
misschien een rondje met de au-
to. Er zijn al heel wat mensen 
die op zo’n tochtje Fort Zuid in 
Spaarndam ontdekt hebben. Het 
Fort is bedekt met een dikke laag 
grond, gras en omringd door ho-
ge bomen en een fortgracht en 
daardoor niet zo makkelijk te 
vinden.  Als je er eenmaal ge-
weest bent, vergeet je het ech-
ter nooit meer. 
Fort Bezuiden Spaarndam, zo-
als het fort officieel heet,  is één 
van de 42 forten van de Stelling 
van Amsterdam gebouwd rond 
1895 en provinciaal UNESCO 
monument. In de zuidelijke vleu-
gel is Café Fort Zuid gevestigd, 
een sfeervol Café met boogge-
welven en nog resten van ou-
de muurschilderingen die om-
streeks 1895 door soldaten zijn 
geschilderd.
Er is een ruim terras, dat het hele 
jaar door geopend is. Ook ’s win-
ters en in het vroege voorjaar zit 
je er met een beetje zon heerlijk 
uit de wind en het uitzicht over 

het water van de Mooie Nel is 
schitterend. Het forteiland is ook 
per visboot of sloep vanaf het 
Spaarne bereikbaar en zodra het 
weer het toelaat zijn er rondvaar-
ten in een open boot.
Bij Fort Zuid zijn ook regelmatig 
exposities, kunstmarkten, thea-
ter en muziekoptredens te zien.
Zo is er elke laatste zondag van 
de maand een Ierse Folkmuziek 
middag, waarbij iedereen mee 
mag spelen, zingen of luisteren. 
Wandelen of fietsen naar Ca-
fé Terras Fort Zuid is dus zeer 
de moeite waard en kunt u on-
der het genot van een hapje of 
drankje, diverse zelfgemaakte 
tosti’s, soep of stoofpot heerlijk 
genieten.
Café Terras Fort Zuid ligt aan de 
zuidelijke rand van Spaarndam 
bij het Spaarne. Wandelend van-
af de Velserbroek, Santpoort of 
Haarlem Noord ben je er in ± 20 
minuten. Ook per auto is het Fort 
goed bereikbaar, er is ruime gra-
tis parkeergelegenheid. Kijk voor 
openingstijden, plattegrond en 
de agenda op www.fort-zuid.nl 
tel 023 5379954

Houtrotspecialist De 
Meer: vakkundige aanpak
Velsen - Houtrotspecialist De 
Meer is een speciale onderne-
ming van Timmer- en Onder-
houdsbedrijf De Meer. Dank-
zij deze specialist wordt hout-
rot vakkundig aangepakt. Deze 
houtrotspecialisten beschikken 
over vele jaren ervaring op het 
gebied van houtsanering, her-
stel, onderhoud en preventie. Al-
le medewerkers beschikken over 
reparatiecertificaten.
Houtrot moet bij de bron worden 
aangepakt en dus wordt de oor-
zaak van de houtrot opgespoord  
en aangepakt. Bij gedeeltelij-
ke houtrot worden de rotte de-
len weggehaald en opgevuld 
met een speciaal product. Ver-
volgens worden de plaatsen van 
grondverf voorzien. In het geval 
dat een deel van een kozijn moet 
worden vervangen, wordt dat ter 
plaatse vervaardigd, geplaatst en 

in de grondverf gezet. 
Naast houtsanering biedt Tim-
mer- en Onderhoudsbedrijf De 
Meer ook ander vakwerk, zoals 
glas- en timmerwerk. In het tim-
merbedrijf worden ramen en ko-
zijnen vervaardigd. Ook zetten en 
vervangen zij glas. Ook voor het 
vervangen van boeilijsten, draai-
ende delen en het maken van 
wanden en plafonds (metal stud) 
en kitwerk in zowel natte als dro-
ge ruimtes is men bij dit bedrijf 
aan het goede adres. Het be-
drijf heeft veel ervaring met het 
intern aanpassen en verbouwen 
van woningen. Timmer- en On-
derhoudsbedrijf De Meer werkt 
zowel voor particulieren als voor 
bedrijven. 
Voor een vrijblijvende prijsopga-
ve of informatie kan men contact 
opnemen met H. de Meer via 
0255-521190 of 06-53587277.

IJmuiden - Zondag 7 februa-
ri is in sporthal Zeewijk aan de 
Eenhoornstraat 2 (hoek Plane-
tenweg) weer een grote rom-
melmarkt. Wie nog een kraam 
wilthuren kan contact opne-
men met telefoonnummer 0255-
513010. De rommelmarkt wordt 
gehouden van 09.00 tot 16.00 
uur. De toegang bedraagt 2 eu-
ro, kinderen gratis. 

RommelmarktDSR Food nieuw in Velsen
Velsen-Noord - Sinds janua-
ri 2010 zit in Velsen-Noord een 
DSR Food vestiging. DSR Food is 
een keten van cateraars en  ver-
koopt borrelgarnituren, tapas-
hapjes, salades en buffetten, met 
een prijsstelling die je niet snel 
bij een andere cateraar terug 
vindt. De prijzen van DSR Food 
zijn namelijk zo laag dat het zelfs 
in deze tijden voor iedereen te 
betalen is.
En zeg nou zelf, wat is er nou leu-
ker dan op je eigen feestje gast 
te zijn en je niet druk hoeft te 
maken om de hapjes. Die heb 
je namelijk al opgehaald of laten 
bezorgen door DSR Food Velsen-
Noord. Van een eenvoudig stuk-
je kaas tot een luxe vis of tapas-
hapje; het is allemaal mogelijk. 
De kracht van DSR Food is goe-
de kwaliteit voor weinig geld.
Eigenaar Christa van Platerink: 
,,Op verjaardagen en andere 
feestelijke gelegenheden hoor-
de ik van verscheidene fami-
lieleden en vrienden dat ze het 
niet leuk vinden om zelf hapjes 
te maken of ze hebben er de tijd 
niet voor. Ook ouderen zien er te-

genop. Ik verbaasde me hierover 
omdat ik zelf een passie hebben 
voor koken en graag leuke hap-
jes en buffetten maak voor an-
deren. Toen ik op internet ging 
rondsnuffelen kwam ik cate-
raars tegen met torenhoge prij-
zen, besteleenheden van hap-
jes en buffetten vanaf 50 perso-
nen of zeer luxe cateringmoge-
lijkheden. Totdat ik op de websi-
te van DSR Food terechtkwam. 
Hier is het wél mogelijk om bij-
voorbeeld één hapjesschaal te 
bestellen of een buffet voor 15 
personen. Ook de prijzen zijn erg 
laag, hiervoor ga je zelf niet in 
de keuken staan.’’ Op de website 
stond een oproep dat ze op zoek 
waren naar nieuwe franchisene-
mers en dat idee ben ik verder 
gaan uitwerken. We hebben con-
tact gezocht met de franchisege-
ver, en zij zag het meteen zitten 
om in Velsen-Noord een DSR 
Food vestiging op te zetten. De 
bestellingen beginnen binnen te 
stromen, veelal via www.dsrfood.
nl. Hierop is goed te zien wat je 
kunt bestellen door middel van 
duidelijke foto’s.

IJmuiden - Romantisch tafelen 
met een leuke film!. Nodig je Va-
lentijn uit voor een speciale Va-
lentijnsavond. Thalia zal op zon-
dag 14 februari gehuld zijn in 
een zee van kaarslicht waar je 
vanaf je tafeltje samen kan ge-
nieten van een drie-gangen di-
ner en de romantisch film ‘Under 
the Tuscan Sun’. 
Als Frances, een schrijfster uit 
San Franciso, van een goede 
vriendin een 10-daagse vakan-
tie krijgt aangeboden ziet zij dit 
in eerste instantie helemaal niet 
zitten. Toch verzamelt zij al haar 
moed en pakt haar koffers. Een-
maal aangekomen in Toscane 
koopt ze in opwelling een ver-
vallen villa en stort zich in een 
avontuur vol onverwachte ver-
rassingen en vriendschappen. 
Een avontuur dat haar leven zal 
veranderen. Een heerlijke zon-
nige film vol humor en roman-
tiek! Aanvang: 18.30 uur. Toe-
gang: 44,50 euro (aperitief, film 
en drie-gangendiner en koffie). 
Reserveringen en informatie: 
0255-514217.

Valentijns
filmdiner in 
Thalia Theater

Velsen - Fun For Kids 2010 is 
een club waar kinderen het voor 
het zeggen hebben. Het is vooral 
bedoeld voor basisschoolleerlin-
gen, maar ben je net van de ba-
sisschool dan mag je ook mee-
doen. Wie dapper is en een leuk 
idee heeft, kan dat mailen naar 
funforkids2010@gmail.com. Ver-
meld je naam, leeftijd, telefoon-
nummer, op welke school je zit 
en natuurlijk waar jij goed in 
bent. Als je een leuke foto hebt 
van je sport of hobby, kan je die 
meesturen. Bespreek eerst met 
je ouders of je een e-mail mag 
sturen. 

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

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

Singlesfeest in 
Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - De twee groot-
ste gratis datingsites van Neder-
land, RelatieKlik.nl en Knuz.nl, 
organiseren voor de vijfde keer 
een singlesfeest op het strand 
van Wijk aan Zee. Op 29 janua-
ri wordt Sout het sfeervolle decor 
van feestende alleenstaanden 
vanuit het hele land. De feesten, 
voorheen ‘Knuz en Klik Singles-
feesten’ genaamd, gaan door 
onder de naam ‘Cupido Party’. 
,,We vonden deze naam leuker 
en toepasselijker voor een sin-
glesfeest’’, geeft mede-organisa-
tor Sonja Kastermans aan. ,,Dat 
klinkt iets spannender en fees-
telijker. Speciaal voor het feest 
hebben we de website www.
cupido-party.nl gebouwd. Hier 
kan men alle informatie lezen en 
kaarten bestellen voor het feest.”
Van 22.00 tot ongeveer 22.30 uur 
wordt een salsaworkshop gehou-
den. Het is een workshop speci-
aal voor beginners. Iedereen kan 
er dus aan meedoen. Verder kan 
er gedanst worden op de pretti-
ge muziek van DJ Gilbert, maar 
je kunt ook prima loungen in de 
daarvoor bestemde ruimte. Voor 
ieder wat wils dus. In een vori-
ge editie bleek de salsawork-
shop erg populair. Het brengt 
de mensen letterlijk en figuur-
lijk dichter bij elkaar. Een goede 
ijsbreker. ,,Hoewel een ijsbreker 
niet echt nodig is’’, meent Kas-
termans. ,,Sommige mensen ver-
wachten op een of andere ma-
nier een gespannen sfeertje op 
singlesfeesten, omdat ze bang 
zijn dat het er te dik bovenop zou 
liggen. Onze ervaring is heel an-
ders. De meeste mensen gaan 
gewoon echt voor de gezellig-
heid en niet om de partner van 
hun leven te vinden. Hoewel dat 
af en toe blijkbaar toch gebeurt. 
Ik heb net een huwelijksuitno-
diging gekregen van een stelle-
tje dat elkaar op ons allereerste 
feest heeft ontmoet.’’ Er worden 
zo’n 350 singles verwacht op het 
feest. Kastermans: ,,De mees-
te bezoekers zullen tussen de 30 
en 45 jaar oud zijn, maar we heb-
ben ook altijd jongere en oudere 
feestgangers. Juist die verschei-
denheid aan leeftijden is erg leuk 
en zorgt voor leuke gesprekken 
over het alleenstaande bestaan 
in de verscheidene fasen van ie-
mands leven. Een ding blijft het-
zelfde voor jong en oud: de be-
hoefte aan leuk gezelschap.’’ Ben 
je alleenstaand en wil je de sfeer 
proeven? Kaarten kosten 12.50 
euro als je bestelt via www.cu-
pido-party.nl en 15 euro aan de 
deur. Met twee gratis consump-
ties en muziek van DJ Gilbert. 
Zie ook www.cupido-party.nl of 
mail naar info@knuz.nl.

Open dag Taoïstische 
Tai Chi Vereniging
Regio - Op zaterdag 30 januari 
houdt de Taoïstische Tai Chi Ver-
eniging Nederland een open dag 
in haar verenigingsgebouw aan  
Rijksstraatweg 116 in Haarlem. 
Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn 
er demonstraties en korte proef-
lessen en kan men terecht voor 
informatie over nieuwe begin-
nersklassen.
Deze starten op dinsdag 2 febru-
ari met vrijblijvende introductie-
lessen van 09.30 tot 11.30 en van 
20.00 tot 22.00 uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig.
Taoïstische Tai Chi interne kun-
sten voor gezondheid kent een 
hoge mate van strekken en 
draaien in elke beweging. Met 
toewijding en regelmaat beoe-
fend heeft deze vorm van bewe-
gen een groot effect op het he-
le lichaam door het verminde-
ren van spanning, het verbeteren 
van de circulatie en het vergro-
ten van de kracht en flexibiliteit. 
Door het herstellen van een goe-
de circulatie en het verminderen 
van de spanning in de spieren, 
pezen en banden, helpt Taoïsti-
sche Tai Chi interne kunsten voor 
gezondheid het lichaam optimaal 
te functioneren, de gezondheid 
te herstellen en een goede wer-
king van alle systemen, organen 

en weefsels te behouden. Tege-
lijkertijd heeft het een weldadig 
ontspannend effect op de geest. 
Daarom wordt het wel omschre-
ven als een vorm van ‘bewegen-
de meditatie’.
Taoïstische Tai Chi interne kun-
sten voor gezondheid leer je 
door het te doen. Dat kan in de 
beginnersklassen, waar je in drie 
tot vier maanden de set van 108 
bewegingen leert. Je hoeft geen 
goede lichamelijke conditie te 
hebben om te beginnen, men-
sen van alle leeftijden en in elke 
conditie kunnen het leren. Daar-
naast  zijn er speciale klassen 
met instructeurs die getraind zijn 
om mensen met specifieke ge-
zondheidsproblemen te helpen, 
de zogenaamde Health Recovery 
klassen. Ook zijn er klassen voor 
senioren. In de doorgaande klas-
sen oefen je verder, ook in meer 
basisoefeningen. Dat kan ook 
op de vele ‘intensives’ en work-
shops die georganiseerd worden 
door de vereniging. 
Alle instructeurs zijn bevoegd en 
geven op vrijwillige basis les, wat 
betekent dat cursisten met aan-
dacht en enthousiasme worden 
begeleid door gemotiveerde in-
structeurs. Zie ook www.taoist.nl 
of bel 023-8795396.

Dat is het idee
Rabobank maakt ambities 
van jongeren waar
Velsen - De Rabobank is er ook 
voor jongeren. Dat is het idee. 
Daarom introduceert Rabobank 
Velsen en Omstreken de Ra-
bo Jongeren Ideeënprijzen. Een 
prijs voor scholieren in de eer-
ste tot en met de zesde klas van 
een middelbare school in Velsen. 
En een prijs in de leeftijdscate-
gorie 18 tot en met 25 jaar. De 
prijzen maken onderdeel uit van 
het Ambitiefonds van de bank, 
dat stimuleert om ideeën waar 
te maken. 
De Rabobank is een coöperatie-
ve bank, zo’n honderd jaar gele-
den opgericht door mensen die 
hun ambities alleen samen kon-
den waarmaken. 
En dus werd een coöperatie op-
gericht met leden. En zo werkt 
het nog steeds. In de omgeving 
van Velsen wil Rabobank Velsen 
en Omstreken samen met haar 
klanten en leden ambities waar-
maken. Daarom komt een deel 
van de winst van de bank terecht 
in een speciaal potje: het coö-
peratieve dividend. Het Ambitie-
fonds is hier een onderdeel van.
De categorie 18 tot en met 25 
jaar moeten lid zijn/worden van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
en een individuele ambitie gaan 
waarmaken. Uit de aanmeldin-
gen worden drie winnaars ge-

kozen.
De prijzen bedragen 2500 euro,  
1500 euro en 1000 euro. Eén van 
de criteria is dat het een ambi-
tie moet zijn op het gebied van 
sport, studie, kunst of onder-
zoek. 
Daarnaast is het een pré dat de 
opgedane kennis weer wordt 
overgedragen aan bewoners, 
verenigingen of stichtingen in 
het werkgebied.
Rabobank Velsen en Omstre-
ken ziet uit naar de ideeën, die 
kunnen worden ingestuurd tot 1 
maart 2010. Ga voor meer infor-
matie en de voorwaarden naar 
www.rabobank.nl/velsen. 

Zondag 31 januari 
Wereld Yoga Dag
IJmuiden - Op zondag 31 janu-
ari is het Wereld Yoga Dag. Over 
de hele wereld doen mensen die 
dag op hetzelfde tijdstip aan yoga 
voor het goede doel. Wie aan een 
yogasessie deelneemt, kan naar 
eigen idee en vermogen een bij-
drage doneren. Ook deelnemers 
die geen financiële bijdrage kun-
nen leveren, zijn welkom. 
Yogastudio IJmuiden organiseert 
een gratis yogasessie en de op-
brengst hiervan zal ten goede 
komen aan KiKa (Kinderen Kan-
kervrij). Yogadocente Miranda 
de Graaf: ,,Ervaring met yoga is 
helemaal niet nodig, het is een 
mooie gelegenheid om kennis te 
maken met yoga en het gaat er-
om dat we met z’n alle bezig zijn 
voor het goede doel, dat is al yo-

ga.’’ De yogasessie zal gegeven 
worden door drie yogadocen-
ten, zodat men kennis kan ma-
ken met de verschillende docen-
ten die les geven in de studio. De 
les zal afwisselend zijn, rustig en 
stil, maar ook krachtig en ener-
giek. Yogastudio IJmuiden no-
digt daarom iedereen, die ook 
maar enigszins geïnteresseerd is, 
uit om zondag 31 januari deel te 
nemen aan Wereld Yoga Dag. De 
yogasessie  is van 11.00 tot 13.00 
uur aan Middenhavenstaat 38b. 
Mocht yoga hierna aanspreken, 
Yogastudio IJmuiden heeft mo-
menteel een aanbieding: tot 20% 
korting op een abonnement, zie 
ook de advertentie elders in de-
ze krant of kijk op www.yoga 
studioijmuiden.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
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Zaterdag Fit en
Gezond in Velserbroek
Velserbroek – Dankzij stagi-
air Jaap Schouten kan Velser-
broek kennis maken met Fit en 
Gezond. Zaterdag zijn van 12.00 
tot 14.00 uur Zumba demonstra-
ties van Ben Rietdijk Sport, ter-
wijl bakkerij Van Vessem & Le 
Patichou zijn gezondste lekker-
nijen aan de man brengt.
Jaap is al enige tijd stagiair bij 
Van Vessem. Hij werkte in Haar-
lem bij de bakkerij en sinds drie 
weken in de winkel in Velser-
broek. Zijn opleiding Brood en 
Banket MBO 4 volgt hij in Wa-
geningen. Zijn jongste studie-
project draagt het thema Fit en 
Gezond. Nu is dat in Velserbroek 
natuurlijk niet zo moeilijk te rea-
liseren als Van Vessem & Le Pa-
tichou wel wil samenwerken met 
Ben Rietdijk Sport. Jaap zorgde 
voor het broodnodige contact en 
zaterdag is het resultaat te zien, 
te proeven en te voelen.
Zumba is niet voor niets momen-
teel een grote rage. Op aanste-
kelijke muziek worden vrij een-
voudige pasjes achter elkaar ge-
zet tot een dansarrangementje, 
waarbij je eigenlijk niet stil kunt 
staan. De salsa-achtige mu-
ziek blijft je aanmoedigen door 

te gaan en zorgt voor een grote 
glimlach bij alle deelnemers. En 
het allerleukste van Zumba is dat 
je al dansend vele calorieën ver-
brandt. Ben Rietdijk Sport geeft 
niet alleen demonstraties, want 
wie niet stil kan blijven staan is 
van harte welkom mee te dan-
sen. Zij zullen snel warm wor-
den, hoe koud het ook is.
Tegelijkertijd zal Van Vessem & 
Le Patichou haar lekkerste en 
gezondste broodjes en gebakjes 
presenteren. Gezond kan heel 
lekker zijn. Bijvoorbeeld de Tas-
ty Bite. Is het een broodje of een 
gebakje? Het is in ieder geval 
heel lekker, kakelvers, vol vezels, 
gezond en toch goed voor de lijn. 
En bovendien in drie verschil-
lende uitvoeringen verkrijgbaar. 
Daarnaast is er het bekende 
Zandhaasje, gebakken met bio-
logisch meel van de Santpoortse 
molen en gevuld met cranberries 
en nootjes. Of wat dacht u van 
een tarwebroodje met mosterd-
zaad, kaas en pompoenen?
Bij het rad van fortuin kunnen 
leuke Fit en Gezond prijzen wor-
den gewonnen. Kom zaterdag 
dus zeker even Fit en Gezond 
doen in Velserbroek.

Tussenstand Hofstede 
biljarttoernooi 
Velserbroek - Het Hofstede bil-
jarttoernooi is inmiddels drie za-
terdagen aan de gang en na een 
spannende strijd zijn de finalis-
ten uit elke poule bekend. 
In poule A eindigde het team van 
Dukdalf met een kleine voor-
sprong als eerste. Met 169 pun-
ten bleven zij Hofstede A (twee-
de plaats) en Visserhuis (derde 
plaats) voor. Toch was de strijd 
tussen Hofstede A en Visser-
huis nog best spannend. Uitein-
delijk won Hofstede A met ruim 
verschil (83-75) maar kwam vier 
punten tekort om Dukdalf in te 
halen.
In poule B versloeg Huis ter Ha-
gen het team van Hofstede B nipt 
(83–81). Hoewel beide teams na 
twee wedstrijden het zelfde aan-
tal wedstrijdpunten hadden (163) 
trok Huis ter Hagen door het on-

derlinge resultaat aan het lang-
ste eind en plaatste zich voor de 
kleine finale. Toch was het ver-
schil met de poulewinnaar ( het 
Terras ) maar één schamel punt-
je; zo dicht lag alles bij elkaar. 
Zaterdag 30 januari worden de 
finalepartijen gespeeld. Gestart 
wordt om 09.00 uur door Hof-
stede A en Huis ter Hagen met 
de strijd om de derde en vierde 
plaats. 
Om 13.00 uur begint de grote 
finale tussen de teams van de 
Dukdalf en het Terras. 
 Direct na afloop vindt de prijs-
uitreiking plaats. Zowel voor het 
winnende team als voor de bes-
te speler van het toernooi is een 
fraaie wisselbeker beschikbaar. 
Voor belangstellenden staat de 
deur van het wijksteunpunt de 
Hofstede open.

Val 6 tot 10 kilo per 
maand af met Prodimed
Regio - Na de uitzending van 
VARA’s Kassa afslankspecial op 
24 oktober 2009 ging een groep 
van 24 enthousiaste personen 
verdeeld in acht groepjes van elk 
drie personen op dieet. Waar-
bij iedere groep een ander di-
eet heeft getest. Tijdens de uit-
zending van 2 januari 2010 werd 
de uitslag van de afslankspecial 
bekend gemaakt. Onder meer de 
volgende diëten werden getest: 
Modifast, Slimline dieet kristal-
len, Sonja Bakker, Accupunc-
tuur, Alli afslankpil, Weight Wat-
chers en Prodimed. Tijdens de 
uitzending werd Prodimed uitge-
roepen tot het beste dieet. Pro-
dimed heeft volgens het testpa-
nel het beste resultaat als je wilt 
afvallen.
Ook snel en veel afvallen met 
Prodimed? Bij Nouvelle Cos-

métique kunt u dit dieet volgen 
waarmee ook Erica Terpstra ruim 
40 kilo is kwijtgeraakt! 6 Tot 10 
kilo per maand verliezen, terwijl 
uw huid mooi strak blijft. U valt 
op de juiste plaatsen af en voelt 
zich fit. Prodimed is een medisch 
onderbouwd dieet voor volwas-
senen waarmee u snel, gemak-
kelijk en zonder hongergevoel 
of jojo effect uw streefgewicht 
kunt bereiken. Erica Terpstra le-
vert voor Prodimed het zoveelste 
bewijs van succes. Voor het team 
van Nouvelle Cosmétique was 
het geen nieuws, want zij zien 
voortdurend fantastische resul-
taten bij mensen die het Prodi-
med dieet volgen. Zij vallen goed 
af en blijven daarna ook prima 
op hun streefgewicht. Het zo-
veelste bewijs dat afslanken heel 
gemakkelijk kan, maar wel onder 

deskundige begeleiding en dat is 
waar Nouvelle Cosmétique voor 
staat. Alles weten over deze me-
thode? Dat kan! Tijdens de info-
dagen wordt het principe van dit 
proteïnerijke dieet uitgelegd en 
kunt u de diverse smaken proe-
ven. Bovendien wordt er een per-
soonlijke body-analyse gemaakt, 
waarbij naast het gewicht ook je 
BMI, de spiermassa en je vetper-
centage wordt gemeten. 
Mis deze kans niet en schrijf je 
in via info@nouvellecosmetique.
nl of 023-5252504. Plaatsen zijn 
beperkt! Prijs per persoon is 10 
euro. De infodagen zijn op dins-
dag 9 februari van 12.30 tot 15.00 
uur en op donderdag 25 februa-
ri van 18.30 tot 21.00 uur. U vindt 
Nouvelle Cosmétique op de Ver-
spronckweg 297 in Haarlem. Zie 
ook www.nouvellecosmetique.nl.
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Wijkgericht Werken
Het wijkplatform Velsen-Zuid vergadert op 

maandagavond 1 februari 2010 om 20.00 uur
In de brandweerkazerne. 

AGENDA
1 Opening van de vergadering
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda
4 Verslag vergadering 30 november 2009 
5 Mevr. Edzes-Altena geeft een toelichting op het 

rapport “Wijkgerichte dienstverlening in Velsen”
Zie wijkgerichtwerken 3
Toelichting: Dit voorstel beoogt een nieuwe start te zijn van 
het werken met de wijkplatforms. Het voorstel is vooraf 
met de betrokken groepen en organisaties besproken en 
zeer goed ontvangen. Het komt nu binnenkort in de Raad.
Ter oriëntatie: zie ook wijkgerichtwerken 15 en 
wijkgerichtwerken 17 

6 Het platform stelt vragen en geeft reactie op 
de voorstellen.
Toelichting: In een andere nota van het college “We 
houden contact” wordt het aspect burgerparticipatie 
behandeld. Deze nota is eveneens in wording en van groot 
belang voor de wijkplatforms.
Deze nota valt onder verantwoordelijkheid van de 
burgermeester Weerwind.

7 Hoe nu verder?
8 Rondvraag en sluiting.

N.B. De genoemde nota s zijn ook te bezien op
www.Velsen.nl

Namens het Wijkplatform, voorzitter Ruud Wierda
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Spaarnwoude 40 jaar 
recreatie dichtbij huis
Velsen-Zuid - Dit jaar vieren we 
dat 40 jaar geleden is begonnen 
met de aanleg van Recreatiege-
bied Spaarnwoude. Het gebied 
heeft naast water, bos en open 
gebieden en volop fiets-, wan-
del en ruiterpaden ook bekende 
voorzieningen als de golfbaan, 
sneeuwbaan en informatieboer-
derij Zorgvrij, waar al jarenlang 
vele inwoners uit de omgeving 
een bezoek aan brengen.  

Op 7 februari is het startevene-
ment op Zorgvrij om het jubile-
umjaar in te luiden. Het evene-
ment heeft als thema ‘hout’. Hout 
symboliseert de groei van het re-
creatiegebied. Naast dit evene-
ment volgen er in ieder geval 
nog 39.
Het ontstaan van de bufferstrook 
Spaarnwoude begint bij een po-
litiek besluit in 1963. In de jaren 
daarna zijn de plannen gemaakt 
en is daadwerkelijk de schep in 
de grond gegaan om de voorzie-
ningen te realiseren.
Doel van het gebied was te voor-
zien in de behoefte aan open-
luchtrecreatie in de Randstad 
en te zorgen voor de verbetering 
van het milieu in de steeds gro-
ter wordende verstedelijking van 
het Noordzeekanaalgebied. Voor 

Spaarnwoude is bewust gekozen 
voor een parkachtige inrichting, 
omdat dit biologisch en ruimte-
lijk zeer gevarieerd is, waardoor 
de milieuverbeterende waarde 
voor mens, dier en plant  veel ho-
ger is dan die van het bestaande 
open polderlandschap.
Men was zich toen ook bewust 
van het doorsnijden van het ge-
bied met rijkswegen en spoorlij-
nen. In het ontwerp van het ge-
bied is met deze invloeden reke-
ning gehouden. Dat  zie je nog 
steeds terug in het gebied; langs 
delen van de A9 zijn grote plant-
vakken te vinden. Omdat inwo-
ners uit de omgeving goed ge-
bruik moesten maken van het 
gebied zijn aan de omliggen-
de woonwijken de intensief in-
gerichte recreatiegebieden ge-
realiseerd, en is het midden van 
het gebied open gehouden. In 
de loop van de jaren is een uniek 
recreatiegebied ontstaan, met 
veel mogelijkheden, waar al ve-
le miljoenen bezoekers van heb-
ben genoten. De komende jaren 
zal het recreatieschap zich blij-
ven inzetten voor de leefbaar-
heid van de woonomgeving door 
te blijven investeren in ontwikke-
ling, beheer en onderhoud van 
het gebied.  

Veel medailles judoka’s
Velserbroek - De Noord Hollandse kampioenschappen tot 20 jaar 
zijn uitstekend verlopen voor de judoka’s van Ben Rietdijk Sport. 
Maar liefst 17 judoka’s wisten zich te plaatsen voor het NK. Alle 
nummers 1 en 2 van dit kampioenschap plaatsen zich voor het NK 
dat plaatsvindt over twee weken.

Spontane campagne-
activiteit ChristenUnie
Velsen - Dankzij een sponta-
ne actie van de kleindochter van 
lijsttrekker Frits Korf, is de cam-
pagne van de ChristenUnie offi-
cieus van start gegaan. 
Eline, die zowel haar vader als 
haar opa verkiesbaar op de lijst 
van de ChristenUnie weet, liet 
zich inspireren door het concept 
verkiezingsprogramma. Eén van 
de thema’s voor het program-
ma is namelijk ‘Hart voor Vel-
sen’. Frits Korf geeft dit beeldend 
weer in het programma door 
een groen hartje met een rode 
rand op elke pagina te plaatsen. 
Dit hartje staat symbool voor 
de betrokkenheid van de Chris-
tenUnie op gebied van milieu/ 
duurzaamheid (groen) en de so-
ciale aandacht die de Christen-
Unie aan de medemens wil to-
nen (rood). Eline had dit hart-

je op allerlei conceptteksten en 
geprinte pagina’s van het verkie-
zingsprogramma gezien en be-
sloot het na te maken met strijk-
kraaltjes. Ze gaf het als verras-
sing aan haar opa, die hier zicht-
baar blij mee was. 
En hoewel dit geen officiële acti-
viteit betrof, viel het min of meer 
wel samen met de afronding 
van het verkiezingsprogramma, 
waardoor deze verrassing van 
Eline een sterke symbolische 
waarde kreeg. 
Deze week wordt het program-
ma gepresenteerd aan de pers 
en gepubliceerd op de websi-
te van de ChristenUnie. In de 
maand februari staan meerdere 
activiteiten gepland in verband 
met de verkiezingen, met een 
uitsmijter op 27 februari, waar-
over later meer. 

IJmuiden - De politie zag vrij-
dag rond 16.00 uur een auto 
slingerend over Lange Nieuw-
straat rijden. Net voordat de po-
litie de bestuurder aan de kant 
wilde gaan zetten, reed de be-
stuurder tegen een geparkeerde 
bestelbus aan. De politie heeft 
de man, een 55-jarige IJmuide-
naar direct laten blazen en hier-
uit bleek dat hij ernstig onder in-
vloed van alcohol verkeerde. De 
man werd aangehouden en zijn 
rijbewijs werd ingevorderd.

Drankrijder 
aangehouden

IJmuiden - De politie kreeg vo-
rige week donderdagavond een 
melding van een steekpartij bij 
een voetbalvereniging in de Zui-
derkruisstraat. Het slachtoffer, 
een 16-jarige Beverwijker, is in 
kritieke toestand naar een zie-
kenhuis vervoerd. De verdachte, 
een 15-jarige Haarlemmer, is de-
zelfde avond op zijn woonadres 
aangehouden. De jongen is in-
gesloten. De politie onderzoekt 
de aanleiding van de steekpartij.

Jongen gewond 
bij steekpartij

Velsen Lokaal start met 
verkiezingscampagne
Velsen - Met een nieuwjaars-
borrel startte Velsen Lokaal haar 
campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2010. Met 
enige trots werd ook de nieuwe 
website: www.velsenlokaal.nl ten 
doop gehouden, waarin van alle 
moderne communicatietechnie-
ken gebruik wordt gemaakt.
Zo kan men via de site reageren 
of zijn mening geven over loka-
le zaken en ontwikkelingen. Dat 
vindt Velsen Lokaal belangrijk 
als lokale partij die open staat 
voor alle burgers en waar deel-
name van Velsenaren bepalend 
is voor de standpunten. Kortom: 
Velsen Lokaal wil graag met u in 
gesprek. 
Voor Velsen Lokaal is de ge-
meenteraadsverkiezing een ech-
te lokale aangelegenheid. Het 

gaat over lokale belangen, die 
niet beïnvloed moeten worden 
door landelijke politici zoals Bal-
kenende, Bos of Pechtold, die in 
Velsen echt niet op de kieslijst 
staan.
Velsen Lokaal heeft veel vrouwe-
lijke kandidaten op de kieslijst 
staan. Als vrouwen kiezen voor 
vrouwen, dan kunnen de vrou-
wen uit Velsen hun keuze zeker 
maken bij Velsen Lokaal, want op 
de bovenste verkiesbare plaat-
sen staan net zoveel vrouwen als 
mannen. Lijsttrekker is   Marian-
ne Vos, maar op de derde plaats 
van de lijst staat Tineke van Om-
bergen-Vester, gevolgd door Lie-
neke Teske-Post op vier en Sas-
kia Beths op de zesde plaats.
Velsen Lokaal staat voor duidelij-
ke taal. www.velsenlokaal.nl.

Zelf pijn bestrijden 
Haarlem - Leer volgens de Trig-
gerpointmethode je eigen pijnlij-
ke spieren te behandelen. Trig-
gerpoints zijn knoopjes zo klein 
als een speldenknop of rijstkor-
rel in spieren. Deze belemmeren 
de doorbloeding van de spieren. 
Je leert in deze workshop wat 
Triggerpoints zijn en hoe je ze 
zelf kunt behandelen. 
De workshop wordt gegeven 

door Nicole van Olderen, ge-
diplomeerd sportmasseuse en 
Triggerpointcoach. Er zijn work-
shops op donderdagavond 4 fe-
bruari en zaterdagmiddag 6 fe-
bruari. In elke groep zijn slechts 
vier deelnemers. Zie: www.nic-
kysplace.nl/massage of bel 06-
41041509. Locatie: van Oos-
ten de Bruynstraat 60, 2014 VS 
Haarlem,

ACU Party 
in de Spil
IJmuiden - Zondag 31 janua-
ri wordt voor het tweede achter-
eenvolgende jaar de zogenaam-
de ACU Party gehouden. ACU 
staat voor Amiga, Commodore en 
Unix. Er is een mogelijkheid voor 
het publiek om zelf (retro)games 
te spelen, zo zal er een Megaball 
en Arkanoid gamewedstrijd wor-
den gehouden. Verder zullen er 
demonstraties worden gegeven 
en kan men onderling spulle-
tjes ruilen of (ver)kopen. Ook zal 
er een aparte Unix/Linux hoek 
zijn voor de liefhebbers. De ACU 
Party is van 10.00 tot 16.00 uur 
in Buurthuis De Spil, Frans Hals-
straat 29 te IJmuiden. De toe-
gang is gratis.

IJmuiden - Vat ’71  presenteert 
zaterdag  30 januari haar jaarlijk-
se voorstelling in het Thalia The-
ater in IJmuiden. De revue, met 
de titel ‘Gooi de remmen los’, 
begint om 20.00 uur, zaal open 
19.15 uur; na afloop in de klei-
ne zaal de na-zit met een gezel-
lig stukje muziek. 
Door het groot aantal donateurs 
(die verzekerd zijn van een toe-
gangsbewijs) en de vraag naar 
kaarten in de vrije verkoop, is 
de voorstelling bijna uitverkocht. 
Wie nog een kaart wil bemachti-
gen, kan contact opnemen met 
Gwen van de Werff of zich ver-
voegen bij het theater of er nog 
kaarten beschikbaar zijn geko-
men. Mevrouw van de Werff is 
bereikbaar op telefoonnummer 
075-56171870.

Vat’71 in het 
Thalia Theater
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Muziek uit het hart
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Duo Appas-
sionata  is op vrijdag 29 janua-
ri te gast in ’t Mosterdzaadje. De 
pianiste Marie Louise Schwab-
van Doornum en de cellist Tomás 
Nývlt spelen de romantische mu-
ziek van Liszt, Glazunov, Dvorak, 
Massenet, Schumann, Suk en 
Schubert. 
Zondagmiddag 31 januari om 
15.00 uur treden in ’t Mosterd-
zaadje op de pianiste Olga Bel-
tiukova en haar zoon Nikita Bel-
tiukov, eveneens pianist. Zij ko-
men voor een concertreis uit 
Minsk en doen daar, zoals eerder 
ook, ’t Mosterdzaadje aan. Het 
eerste deel van het programma 

is voor Nikita solo. Op woensdag 
3 februari om 15.00 uur wordt in 
’t Mosterdzaadje een voorstel-
ling gegeven waarin de muziek 
van Schumann aansluit bij het 
sprookje ‘Sterrenkind’ van Os-
car Wilde.
Pianiste Irina Parfenova en ver-
telster Cisca Boermans weten 
door een bijzonder samenspel 
een heel eigen sfeer op te roe-
pen. Geschikt voor iedereen van-
af 8 jaar.
’t Mosterdzaadje, kerkweg 29 
Santpoort-Noord, telefoon 023-
5378625. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Word nu lid van de 
Harddraverijvereniging
Santpoort-Noord - Heeft u af-
gelopen jaar ook genoten van de 
extra evenementen die de Hard-
draverij Vereniging Santpoort ter 
gelegenheid van de 250ste Kor-
tebaan heeft georganiseerd? En 
bent u nog steeds geen lid? Sla 
dan nu toe! Tot de Algemene Le-
denvergadering op zaterdag 27 
maart 2010 krijgt u bij de aan-
schaf van een Jubileumboek een 
jaar lidmaatschap, ter waarde 
van 12,50 euro cadeau!
In 2009 heeft de Harddrave-
rij Vereniging tal van extra eve-
nementen georganiseerd. Het 
begon vorig jaar met een groot 
openingsfeest tijdens de alge-
mene ledenvergadering, waar-
bij velen nostalgische verkleed 
kwamen. In het voorjaar werd tij-
dens een receptie op landgoed 
Duin- en Kruidberg een kleur-
rijk jubileumboek uitgegeven en 
verschenen in het dorp tal van 
schitterende grote afbeeldingen 
die weergaven hoe het dorp er 
omstreeks 1752 heeft uitgezien.
Het dorpsfeest zelf kende ook tal 
van hoogtepunten, zoals de jubi-
leumeditie van de Kortebaan met 
een recordomzet, een levens-
grootte bronzen draver op de ro-
tonde mogelijk gemaakt door de 
Stichting Maria van Schuijlen-
burg, kinderen nostalgisch ver-
kleed tijdens het straatvoetbal, 
de tractorrace en een gigan-
tische Oldtimerdag Santpoort. 
Ook werd een speciale bewaar-
krant uitgegeven. In het eerste 

weekend van oktober werd het 
grote slotfeest gehouden, met 
een unieke nostalgische ker-
mis, een Bierelieravond én een 
supergezellig afsluitend dorps-
feest op zondag. Bewoners in de 
dorpskern hadden zich gigan-
tisch uitgesloofd om Santpoort 
weer een oude uitstraling te ge-
ven. Een futuristische laserlicht-
show zorgde voor een spectacu-
laire afsluiting.
Maar ook in 2010 blijft de Hard-
draverij organiseren. Samen met 
de Oranjevereniging is op het 
kermisterrein een oergezellig ijs-
baantje aangelegd met als hoog-
tepunt een Oudhollandse prik-
sleewedstrijd. Het bestuur heeft 
nog meer in petto voor 2010. Als 
u daarvan op de hoogte wilt blij-
ven, bent u van harte welkom 
op de ledenvergadering die op 
27 maart in Muziekcentrum So-
li wordt gehouden. Bent u nog 
geen lid? Voor 12,50 euro per 
jaar bent u lid. Of koop nu het 
fraaie jubileumboek voor 25 eu-
ro en u krijgt er een jaar lang lid-
maatschap bij. 
Bent u al lid, maar wilt u (nog) 
een jubileumboek hebben, voor 
leden is het boek in de aanloop 
naar de ledenvergadering te 
koop voor 15 euro.
Meer informatie: Secretariaat 
van de vereniging, Bloemen-
daalsestraatweg 127, Santpoort 
Zuid, 023-5377171 of stuur een 
mail naar info@dorpsfeest-sant-
poort.nl.

Film in ‘t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 12 februari is het weer film-
middag bij Vereniging Sant-
poorts Belang. Er wordt deze 
middag de film ‘Oorlogswinter’ 
vertoond. ‘Oorlogswinter’, gere-
gisseerd door Martin Koolhoven, 
is gebaseerd op het gelijknami-
ge boek van oud-politicus Jan 
Terlouw. Oorlogswinter speelt 
zich af tijdens de laatste ijskou-
de winter van de tweede wereld-
oorlog. Hierin beleeft de 14-jari-
ge Michiel (Martijn Lakemeier) 
het avontuur van zijn leven als 
hij voor een ondergedoken En-

gelse soldaat moet zorgen. Mi-
chiel moet uitgaan van zijn ei-
gen kracht.
Met zijn eenzaamheid groeit ook 
zijn onafhankelijkheid. Als een 
volwassen man moet hij zijn ei-
gen beslissingen nemen. Die 
laatste oorlogsmaanden zal hij 
de rest van zijn leven met zich 
meenemen.
Aanvang van de film is 14.00 uur 
en de toegang is geheel gratis.
’t Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201, telefoon 023-
5383016. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Santpoort-Noord - Donder-
dag 11 februari is in het Ont-
moetingscentrum van de Dorps-
kerk de film ‘La Stanza del Fi-
glio’ te zien. Psychiater Giovanni, 
Paola leeft met zijn kinderen in 
een klein stadje in Noord Italië. 
Dag na dag nemen zijn patiënten 
hem in vertrouwen over de de-
tails van hun neuroses, die een  
contrast vormen met de orde in 
zijn eigen leven. Op een ochtend 
ontvangt Giovanni een dringend 
telefoontje  van een patiënt en 
kan niet gaan joggen met zijn 
zoon zoals gepland. In plaats 
daarvan gaat  zijn zoon met zijn 
vrienden op stap. Hij komt echter 
niet meer terug. Aanvang 20.00 
uur, toegang vijf euro (inclusief 
koffie of thee). Meer informatie: 
023-5380927.

Film in de 
Dorpskerk

Sterre Basjes wint 
zilver voor TVS
Santpoort-Noord - Afgelo-
pen weekend turnden de turn-
sters van TVS een voorwedstrijd 
in Amsterdam. Voor de turn-
sters van de derde divisie was 
het de tweede wedstrijd in een 
reeks van twee waarbij de bes-
te wedstrijd telde. TVS deed mee 
met drie instap turnsters. Irma 
Warns, Myra Veldhuijzen en Im-
ke Henning kwamen te kort om 
te mogen doorstromen naar de 
volgende wedstrijdronde. Jeugd-
turnster Jamie Bolhuis turn-
de een redelijke wedstrijd. Haar 
eerste wedstrijd was voldoende 
om te mogen doorstromen naar 
het regiokampioenschap en naar 
de districtsfinale. Jaimy Tindal en 
Joyce Luyten turnden bij de pu-
pillen 1. Ondanks de goede inzet 
van Jaimy mag zij toch niet door-
stromen naar volgende wed-
strijden. Joyce kwam deze wed-
strijd 0,05 tekort voor een podi-
umplaats. Haar eindklassering 
was ruim voldoende om door te 
stromen naar het regiokampi-
oenschap en de districtsfinale. 
Charlotte de Koning turnde haar 
tweede wedstrijd minder dan 
haar eerde. Gelukkig was deze 
score voldoende voor doorstro-
ming naar beide wedstrijden.
Voor de turnsters van de twee-
de divisie telde alleen de wed-
strijd in Amsterdam. Alle turn-
sters die meededen hebben zich 

geplaatst voor de kwartfinale.  
Juniorenturnster Lynn Schreiner 
moest haar wedstrijd turnen zon-
der haar maatjes Anouk Hans-
sen en Maud Jansen. Zij deed 
dit niet onaardig en alleen haar 
balkscore viel uit de toon. Drew 
de Niet turnde als pupil haar 
beste wedstrijd tot nu toe. Vooral 
haar brugoefening liet een enor-
me groei zijn. Jeugdturnster Lara 
Waasdorp had helaas een min-
dere dag. Rosan Hanssen turnde 
een redelijk stabiele wedstrijd en 
mag ook deelnemen op het dis-
trictkampioenschap. Sterre bas-
jes (foto) veroverde heel knap de 
tweede plaats. Ondanks een val 
op balk zette zij daar de hoog-
ste score neer. Ook zij mag deel-
nemen aan de districtkampioen-
schappen. Zie ook www.tvsonli-
ne.nl 

Deelnemers 
wedstrijd paal-
zitten gezocht
Velsen-Zuid - Op informatie-
boerderij Zorgvrij in recreatie-
gebied Spaarnwoude is op zon-
dag 7 februari 2010 het houteve-
nement Houten Hart. Er zijn dan 
diverse activiteiten voor jong en 
oud en één daarvan is paalzit-
ten. Aan deze wedstrijd kunnen 
maximaal vijf deelnemers vanaf 
16 jaar meedoen. Wie het langst 
op de houten paal zit wint een 
massief houten LED-wekkerra-
dio. Deelname aan het paalzitten 
is gratis en begint om 11.00 uur. 
Inschrijven kan tot en met 
woensdag 3 februari bij de in-
formatiebalie van Zorgvrij, 023-
5202828. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.x

Nieuw project-
koor: Kamabaro
Driehuis – In februari wordt er 
gestart met een nieuw project-
koor: Kamabaro. Dirigent van dit 
koor is Hinke Hillege. Het koor 
kan nog wel wat zangtalent ge-
bruiken. De komende maanden 
gaat Kamabaro (Japans, bete-
kent: er voor gaan) koorwerken 
van beroemde componisten in-
studeren, zoals van Palestrina, 
Purcell en Rutter. Repetities vin-
den plaats in de parochiezaal 
naast de Engelmunduskerk, op 
enkele donderdagen van 19.30 
tot 21.00 uur en op sommige 
zondagen van 14.00 tot 15.30 
uur. Deze periode wordt zondag 
6 juni afgesloten met een con-
cert in de Engelmunduskerk. Be-
langstellenden kunnen een mail 
sturen naar projectkoorkamaba-
ro@hotmail.com.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Open dag
op Het Anker
Velserbroek - Vrijdag 29 januari 
stelt gereformeerde basisschool 
Het Anker haar deuren open voor 
geïnteresseerden. Er is allerhan-
de informatie over kwaliteit op 
gebied van onderwijs en zorg, er 
zijn rondleidingen en men kan in 
gesprek gaan met betrokkenen. 
Iedereen is van harte welkom 
tussen 8.30 en 12.00 uur. De kof-
fie staat klaar.

Santpoort-Noord - Donder-
dagavond 4 februari bespreekt 
ds. Henk Reefhuis in het Ont-
moetingscentrum van de Dorps-
kerk de visie van Frédéric Lenoir. 
Lenoir is filosoof en godsdienst-
historicus. In het boek dat hij 
schreef stelt Lenoir, dat het chris-
tendom meer is dan een  religie, 
namelijk een soort zoutend zout 
in de samenleving. Om zijn stel-
ling kracht bij te zetten, wijst hij 
op de democratie, de verklaring 
van de rechten  van de mens, de 
idealen vrijheid, gelijkheid,  broe-
derschap van de Franse revo-
lutie. Hij ziet dus de godsdienst 
niet als tegenstander maar juist 
als voedingsbodem van het ver-
lichte denken. Aanvang 20.00 
uur, toegang vijf euro (inclusief 
koffie of thee). Meer info: 023-
5491282.

De filosofie 
van Christus

CDA bezoekt Santpoort 
en Velserbroek op fiets
Velsen - De fietscaravan van 
CDA Velsen heeft in het kader 
van de campagne Santpoort- 
Zuid en -Noord bezocht. Lijst-
trekker Robert te Beest, die zijn 
eerste levensjaren in Santpoort-
Zuid heeft gewoond op het V.d. 
Bergh van Eysingaplantsoen, en 
Cees Sintenie, momenteel nog 
steeds inwoner van Santpoort-
Zuid aan de Van Dalenlaan, leid-
den de fietstocht door dit prach-
tige dorp.  
Ze hebben het verkiezingspro-
gram aan de Santpoortse leden 
overhandigd en ondertussen 
werd het prachtige dorp Sant-
poort-Zuid bewonderd. Zo heb-
ben ze opnieuw het Nova ter-
rein bezocht en is bij ’t Bredero-
dehuys stil gestaan bij de nood-
zakelijke bouw van de gymzaal. 
Hier werd nog eens bevestigd 
dat het Novaterrein sterk aan re-
vitalisering toe is. De uitbreiding 
van de DekaMarkt en het reali-
seren van zorgvoorzieningen en 
parkeervoorzieningen bieden 
enorme kansen om Santpoort-
Zuid de gewenste facelift te ge-
ven. Uiteraard alles in proporties, 
maar wel sterk gericht op het be-

houd en verbeteren van het win-
kelbestand en zorgvoorzienin-
gen. Santpoort-Zuid vergrijst en 
moet aantrekkelijk gehouden 
worden voor de oudere genera-
tie, maar zeker ook de jongere 
generaties in de toekomst. Een 
leefbaar Santpoort vraagt om 
een levendige ontwikkeling, dus 
niet alleen een woonkern, maar 
ook een eigen winkelkern. Ge-
richt op de huidige maar vooral 
ook toekomstige bewoners van 
Santpoort-Zuid.
Na een heerlijke lunch in De Wil-
deman werd de CDA delegatie 
getrakteerd op een drankje waar 
je heerlijk warm van werd. Daar-
na werd door Santpoort-Noord 
heen gefietst met zijn levendige 
winkelstraat. Ondanks het slech-
te weer toog het gezelschap 
in de middag naar het Polder-
huis in Velserbroek. Daar deel-
den ze mandarijnen uit aan spe-
lers, vrijwilligers en toeschou-
wers van het Rabobank Straten-
teams Voetbaltoernooi. Al met al 
een zeer geslaagde dag. Ook in 
uw wijk kunt u de CDA fietscara-
vaan de komende weken in ont-
moeten.

Voorstelling ‘Antigone’ 
in het Ichthus Lyceum
Driehuis - Op vrijdag 12 en za-
terdag 13 februari voeren leerlin-
gen van het Ichthus Lyceum het 
toneelstuk Antigone op. Het stuk 
wordt gespeeld op het toneel in 
de gymzaal en begint op beide 
dagen om 20.00 uur.
‘Antigone’ is een tragedie van 
de klassiek Griekse schrijver So-
fokles, oud en hyperactueel te-
gelijkertijd. Over een koninklij-
ke familie met de nodige pro-
blemen: Oidipous doodt bij een 
verkeersruzie zijn vader, maar 
weet op dat moment niet dat 
het zijn vader is. Hij huwt de ko-
ningin van Thebe, maar weet op 
dat moment niet dat zij zijn moe-
der is. Ze krijgen twee zonen en 
twee dochters, die niet weten dat 
hun vader ook hun broer is en 
hun moeder dus ook hun groot-
moeder is. Het komt uit, en daar 
wordt deze familie niet gelukki-
ger van. De vader en de moeder 

sterven, de twee zonen vechten 
om de macht over de stad The-
be en doden elkaar.  Kortom een 
gedoemde familie!
De twee dochters blijven over, 
Antigone en Ismene. Over hen 
en hun ambitieuze oom Kreon 
gaat het toneelstuk. Een span-
nend stuk, heftig en meeslepend, 
want de jonge Antigone accep-
teert de tirannieke macht van 
haar oom Kreon niet en gaat lijn-
recht tegen zijn besluiten in. Als 
kemphanen staan ze tegenover 
elkaar. Hij, de politieke wetge-
ver die wel heel erg recht-door-
zee denkt. Zij, de vurige verde-
digster van het goddelijk recht 
en het familierecht. Beiden kop-
pig en principieel. En reken maar 
dat dat botst!
Kaarten kosten 4 euro en zijn 
verkrijgbaar via 0255-546400 en  
bij de mediatheek van de school. 
Zie ook  www.ichthuslyceum.nl.

Meiden Strawberries 
hockeyen voor Haïti
Driehuis - Afgelopen zaterdag 
kon er voor het eerst sinds de 
kerstvakantie weer eens gehoc-
keyd worden. 
Na alle sneeuw en ijzel van de 
afgelopen weken waren de vel-
den eindelijk weer bespeelbaar 
en de meiden D1 van Strawber-
ries stonden te popelen om de 
hockeystick weer eens te laten 
werken. Vol enthousiasme kwa-
men ze de wei in rennen en vol 
ongeduld stonden ze te wach-
ten om te beginnen. Waar bleef 
het fluitsignaal van de scheids-
rechter?
Die dag was het voor de meiden 
extra belangrijk om veel doel-
punten te maken. Niet zozeer om 

te winnen, maar voor het goe-
de doel. Ze hadden namelijk 
met elkaar afgesproken dat de-
ze wedstrijd geld zou opleveren 
voor Haïti. Voor elk doelpunt van 
Strawberries werd er per kind 5 
euro betaald.  Het leek wel of ze 
vleugels hadden gekregen. De 
keeper van de tegenpartij had 
het zwaar met al die schoten op 
haar doel. 
De wedstrijd werd afgesloten 
met het mooie doelpuntensaldo 
van 5-1 voor de strawberriesmei-
den. En de opbrengst van deze 
wedstrijd was dan ook 375 eu-
ro dat dezelfde dag nog op gi-
ro 555 is gestort. Meiden, jullie 
zijn kanjers!

Extra concert X6 in 
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 6 februari treedt de meiden-
groep X6 met een extra concert 
op in de Dorpskerk aan de Burg. 
Enschedélaan.
X6 is jaren geleden ontstaan uit 
een hechte groep vriendinnen. 
Sanne, Roos, Amber, Loïs en Ry-
anne. Ze leren elkaar al op jon-
ge leeftijd kennen in de kerk. 
Daar zitten zij samen op een 
dansgroep en zijn ze actief in de 
jeugdband. Langzaam maar ze-
ker begint de bühne haar aan-
trekkingskracht uit te oefenen. 
In een impulsieve bui geeft San-
ne haar vriendinnen op voor het 
televisieprogramma X-factor. In 
de maanden die volgen belandt 
X6 in een stroomversnelling. Met 
veel enthousiasme vanuit de jury 
en het publiek halen ze ronde na 
ronde en eindigen ze in de hal-
ve finale. In juni 2007 komt hun 
eerste single ‘I Dare You’ uit en 
betreedt X6 vele grote en kleine 
podia. Zo zijn ze te gast op het 
hoofdpodium van bevrijdings-
pop Haarlem en in een uitver-
kocht Gelredome op de EO-jon-
gerendag. Bovendien krijgen ze 
bezoek van premier Balkenende, 
die hen persoonlijk feliciteert met 
hun succes. De periode die volgt 
is er één om nooit meer te verge-
ten vol hoogtepunten. Na twee 
jaar besluiten de meiden om te 
stoppen. In januari 2010 geven 

zij hun laatste concert, een slot-
concert speciaal voor alle trouwe 
fans, familie en vrienden. Maar 
laat het nou toevallig net zo zijn 
dat wij X6 al ver vooruit hadden 
geboekt en dus nog een optre-
den van X6 tegoed hebben. Ge-
lukkig vinden de meiden van X6 
dat alleen maar heel erg leuk; 
zingende vriendinnen zullen ze 
namelijk altijd blijven!
Toegang 10 euro. De kaartver-
koop gaat via internet info@cul-
tuurindedorpskerk.nl of  aan de 
zaal. Er zijn maximaal 250 kaar-
ten beschikbaar. Het concert be-
gint om 20.00 uur. Zie ook www.
cultuurindedorpskerk.nl.

Velsen-Zuid - Een 47-jarige 
fietsster uit Beverwijk is vori-
ge week donderdag omstreeks 
17.35 uur gewond geraakt bij een 
aanrijding met een personenau-
to op het Pontplein. De vrouw 
fietste vanaf de Minister van 
Houtenlaan en stak de Stations-
weg over om richting de pont te 
fietsen. Een 38-jarige IJmuiden-
se automobiliste reed over de 
Stationweg en wilde bij de ver-
keerslichten rechtsaf richting de 
Kanaaldijk. Hierbij schepte zij de 
fietsster die, volgens getuigen, 
het rode verkeerslicht had ge-
negeerd. De 47-jarige vrouw is 
met onbekend letsel opgenomen 
in het ziekenhuis. De politie stelt 
een onderzoek in naar de aan-
rijding. Getuigen die de politie 
nog niet hebben gesproken wor-
den verzocht alsnog contact op 
te nemen met het politiebureau 
in Velsen via 0900-8844.

Aanrijding
met letsel

Santpoort-Noord - De politie 
heeft zaterdag rond 01.05 uur 
een 20-jarige man uit Spaarn-
dam aangehouden, op verden-
king van het vernielen van een 
deurruit van een bedrijf aan de 
Hoofdweg. De Spaarndammer 
bekende de vernieling te hebben 
gepleegd. Tegen hem is proces 
verbaal opgemaakt.

Vernieling 
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Dolf Schelvis stopt als muziekdocent

‘Ik heb leerlingen zien groeien’
Driehuis – Slapeloze nachten 
had hij er van. Dolf Schelvis 
(63), sinds jaar en dag mu-
ziekdocent aan het Ichthus 
Lyceum, moest besluiten of 
hij tot zijn 65ste wilde blijven 
les geven, of dat hij gebruik 
maakte van een speciale re-
geling waardoor hij met ver-
vroegd pensioen kon.

 In zijn hart had hij het liefst voor 
de eerste optie gekozen, het 
werd de laatste. ,,Ik ben nu goed 
gezond en kan alles nog, wie 
weet hoe dat over een paar jaar 
is’’, aldus Dolf. ,,Bovendien ko-
men er weer veranderingen aan, 
daarvan heb ik er te veel meege-
maakt. Of het onderwijs er beter 
op wordt, zal de tijd leren.’’ En zo 
vertrekt Dolf Schelvis dit jaar, hij 
is aan zijn laatste schoolmusical 
bezig (West Side Story). Dat hij 
het gaat missen, staat nu al vast.
Hij was negentien jaar toen hij 
begon als leraar aan de muziek-
school. Een paar jaar later stap-
te hij over en werd muziekdo-
cent op de middelbare school. 
Het begon met een schoolkoor, 
dat een hoog niveau wist te be-
reiken. ,,Maar leerlingen gingen 
van school af en verlieten dan 
ook het koor, je moest iedere 
keer opnieuw beginnen’’, herin-

nert Dolf zich. Het Bernard Col-
lege en het Paulinum Gymna-
sium fuseerden tot het Ichthus 
College. Ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van de-
ze school studeerde hij met de 
leerlingen een musical in, samen 
met Alma Wolfs, docente Duits. 
Zij deed altijd de regie. Sinds die 
tijd staat het Ichthus om het jaar 
in de schouwburg met een mu-
sical die staat als een huis. Dolf 
Schelvis is een bevlogen man die 
zijn hele ziel en zaligheid in de 
muziek stopt. Als hij er over gaat 
vertellen zit hij op zijn praat-
stoel, met zijn verhalen zou hij 
zo een hele krant kunnen vul-
len. Het creatieve proces tijdens 
het repeteren van de musicals, 
dat vond hij altijd het mooiste 
om mee te maken. En dat zal hij 
straks ook het meest gaat mis-
sen. ,,Je zag leerlingen groeien. 
In het begin soms schuchter en 
verlegen, maar al doende kregen 
ze steeds meer zelfvertrouwen 
en werden ze steeds beter’’, ver-
telt Dolf. Hij leerde zijn leerlingen 
dat ze moesten gaan voor kwa-
liteit, niet gauw tevreden moes-
ten zijn. Ook koos hij altijd voor 
musicals die elementen hadden 
van de opera. Dat dramatische, 
daar kon hij wat mee , hij hield 
niet van hapklare brokken. Ook 

zag hij de jongeren veranderen 
door de jaren heen: ,,Ze zijn nu 
meer behoudend. Durven muzi-
kaal het experimentele niet aan, 
ze zijn niet nieuwsgierig naar 
iets nieuws. Jammer vind ik dat.’’ 
Het Ichthus College bracht ook 
veel talenten voort. Martijn Cor-
net, Tim Kuypers en Rick Zwart 
schitterden nog maar kortgele-
den in de musicals, nu studeren 
ze alledrie aan het conservatori-
um, richting opera. Tim is na het 
behalen van zijn bachelor gaan 
studeren aan een vrij nieuwe op-
leiding: de Dutch National Ope-
ra Academy. Mieke van der Hulst 
zingt de sterren van de hemel, 
onder andere bij Emileo Thea-
terproducties. Hanneke Drenth 
vormt samen met Anne van Rijn 
het succesvolle duo Dames voor 
na vieren. Leerlingen die hij eer-
der onder zijn hoede had waren 
Erna Sassen en Gerard Alderlies-
te. En dan zijn er nog de muzi-
kanten Fred Molenaar (hoornist) 
en Frank Wardenier (slagwerker). 
In eerste instantie raadde hij het 
ze af, als ze verder wilden gaan 
in de muziek: ,,Het is een hard 
en onzeker bestaan.’’ Maar als 
ze het vast van plan waren, dan 
was Dolf er ook voor zijn leerlin-
gen. Ze kregen op zaterdag extra 
les en hij stoomde ze klaar voor 

het toelatingsexamen. Vaak ging 
hij mee, om ze te begeleiden op 
de piano. Waarbij hij net zoveel 
last had van de zenuwen als de 
kandidaten zelf. Verder maakte 
Schelvis deel uit van het zorgte-
am van de school en ontwikkel-
de hij veel buitenschoolse activi-
teiten. Buiten school begeleidde 
hij onder andere vocaal ensem-
ble Cigale, musicalgroep Boms 
en het Mauritiakoor. Sinds een 
jaar zingt hij zelf, in de Canto-
rij van Driehuis. Hij is nu onder-
deel van het koor en staat er niet 
voor. Dit soort activiteiten wil hij 

straks meer gaan ontwikkelen. 
En hij gaat vaker naar optredens 
van zijn oud-leerlingen en van 
de oudste zoon Ron, die eerste 
hoornist is van het Nederlands 
Blazersensemble.
Daarvoor ontbreekt nu de tijd. 
Het Ichthus Lyceum zal moeite 
hebben om een vervanger voor 
Dolf te vinden. Ook de leerlin-
gen gaan hem missen: ,,Terwijl 
ik toch wel bekend sta als een 
streng docent. Dat beschouw ik 
dan maar als een compliment.’’ 
En zo is het maar net. (Carla 
Zwart)

Alpha weer van start
Velsen - Hoe zit dat nou met 
God? Is er meer dan we zien?  
Dat het geloof veel invloed heeft 
gehad in onze samenleving, is 
algemeen bekend. Maar wat ge-
loofden die mensen nou eigen-
lijk? Kan dat geloof in deze tijd 
nog relevant zijn? Is het geloof 
niet enorm saai en ouderwets? Is 
het geloof niet achterhaald door 
de wetenschap? 
Wil je weten hoe het echt in el-
kaar zit? De Alpha reeks biedt  
de mogelijkheid om dit zelf, in 
een ontspannen sfeer, te onder-
zoeken. De cursus  wordt niet in 
een kerk gegeven, maar gewoon 
in een huiskamer bij mensen 
thuis. Alle belangrijke geloofson-
derwerpen komen aan bod, zo-
als:  Wie is Jezus? Waarom stierf 
Jezus aan het kruis? Hoe is de 
bijbel ontstaan ? Wat is bidden?  
Geen enkele vraag is verkeerd, 

want in de Alpha reeks mogen 
alle vragen gesteld worden. De 
reeks start met een introduc-
tieavond op woensdag 3 febru-
ari. De avond begint om 18.30 
uur  met een warme maaltijd en 
eindigt rond 21.30 uur. In totaal 
zijn er twaalf dinsdagavonden en 
een keer een vrijdag/zaterdag 
combi. Dus  voor de zomer  is de 
cursus afgerond. De Alpha cur-
sus is gratis. De vrijdag/zaterdag 
combi is tegen een kleine ver-
goeding, 30 euro. De cursus ver-
plicht tot niets, is geschikt, zon-
der voorkennis, voor alle men-
sen tussen de 18 en 118 jaar, is 
in Nederland al door meer dan 
150.000 mensen gevolgd, we-
reldwijd zelfs door meer dan 11 
miljoen. Meer weten? Bel 023-
5256597 of mail naar pieterhol-
lenberg@gmail.com. Zie ook 
www.alpha-cursus.nl.

Regio - KNRM laat weten het 
steeds drukker te krijgen op het 
water. In 2009 is de Koninklij-
ke Nederlandse Redding Maat-
schappij in totaal 2.029 keer uit-
gevaren en werden 3.365 men-
sen geholpen. Een stijgende wel-
vaart heeft de recreatievaart ja-
renlang doen toenemen, terwijl 
tegelijkertijd meer vracht ver-
voerd wordt met steeds groter 
wordende schepen. Deze twee 
groepen ontmoeten elkaar en 
zitten soms letterlijk en figuur-
lijk in elkaars vaarwater. Goed 
zeemanschap betekent dat een 
schipper schade voorkomt, per-
sonen niet in gevaar brengt en 
een vlotte, veilige vaart niet hin-
dert en staat zelfs in de wet. De 
KNRM participeert daarom in de 
werkgroep ‘Varen doe je samen’.

Steeds drukker 
op het water

Velsen Centraal
IJmuiden - In Velsen Centraal 
beschouwen de fractievoorzit-
ters van Velsen Lokaal, Christe-
nUnie en Groen Links de laat-
ste raadsvergadering na. In de 
andere aflevering een gesprek 
met drie voorzitters van Vel-
sense voetbalclubs: Theo Stam 
(RKVV Velsen), John Buijs (VV 
Waterloo) en Michel Spieren-
burg (VV IJmuiden). Dage-
lijks op Seaport TV om 17.00 en 
21.00 uur.

FED IJmond hoopt op 
één economisch loket
Regio - Meer dan 200 onderne-
mers uit de IJmond hebben el-
kaar twee weken geleden het 
beste gewenst voor 2010. Dat 
gebeurde in het Corus Chess 
Paviljoen op de Dorpsweide 
in Wijk aan Zee. FED-voorzit-
ter Bert Zijl constateerde in zijn 
toespraak dat bedrijven in de re-
gio elkaar regelmatig de bal toe-
spelen. Hij prees de gemeente-
lijke en provinciale overheden 
voor hun constructieve rol in de-
ze lastige tijd. ,,Zij zorgen ervoor 
dat projecten versneld tot uit-
voering komen, met name de 
wat kleinere projecten die voor 
ondernemers uit de IJmond te 
behappen zijn’’, aldus Zijl.

Voor de nabije toekomst voorzag 
hij de nodige positieve ontwik-
kelingen. Zo is een Toppersub-
sidie binnengehaald voor ver-
schillende projecten die nu van 
start kunnen gaan. Bovendien 
ligt de aanleg van de grote Zee-
sluis in het verschiet, een me-
gaklus die ook voor deze regio 
veel werk oplevert.
Verder zei hij te hopen dat de 
gemeenteraden binnenkort hun 
instemming betuigen met de 
gezamenlijke economische vi-
sie die onlangs voor de IJmond 
werd vastgesteld. ,,Hopelijk leidt 
deze gezamenlijke nota tot de 
realisatie van één economisch 
loket.’’

Burgemeester en zijn 
vrouw in Stamgasten
Velsen - Zondag 31 januari kunt 
u om 18.00 uur weer afstemmen 
op Seaport FM om de stamgast 
van de week te beluisteren. In 
woord en muziek maken we in 
dit uur in het Seaport Café nader 
kennis met het echtpaar Weer-
wind-Overzier. Waar hun wieg 
heeft gestaan; hoe en waar ze 

elkaar hebben ontmoet; wat hun 
idealen zijn; wat hun toekomst-
plannen en nog veel meer. Tus-
sendoor draaien we de muziek-
keus van beiden van blues, jazz 
via klassiek naar Anouk. De her-
haling wordt uitgezonden op 
de dinsdag daaropvolgend van 
21.00 tot 22.00 uur.
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Velsen wil Haïti helpen
De gemeente Velsen wil een bijdrage 
leveren aan de wederopbouw van Ha-
iti, dat getroffen is door een enorme 
aardbeving.

Internationale hulp is inmiddels op gang 
gekomen, ook al hebben nog lang niet al-
le getroffenen de beschikking over water, 
voedsel en medische hulp. De landelijke 
hulpactie heeft een enorm bedrag opgele-
verd, dat is bestemd voor de eerste nood-
hulp.

De ervaring leert dat er op termijn grote 
behoefte ontstaat aan hulp bij het herstel 

van de gemeentelijke bestuurskracht en 
publieke voorzieningen. Het College van 
Velsen wil daar bij helpen. Het voorstel 
is om zich aan te sluiten bij een interna-
tionaal programma van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, VNG Internatio-
nal. Deze vereniging heeft eerder derge-
lijke programma’s ingezet in Turkije en Sri 
Lanka.

Het College zal de raad voorstellen om ten 
bate van dit programma voor elke inwoner 
van Velsen 1,- te besteden, afgerond tot 

67.000,-. De gemeenteraad van Velsen 
zal zich er op 11 februari over uitspreken.

Frisse Wind in Velsen-Noord
In het weekend van 23 en 24 janu-
ari jl. hebben alle inwoners van Vel-
sen-Noord een folder in de bus ge-
had over de voortgang van het project 
‘Frisse wind in Velsen-Noord’. De fol-
der beschrijft de vorderingen die zijn 
geboekt met de projecten ter verbete-
ring van de leefkwaliteit in de wijk.

Het weren van vrachtverkeer door de 
woonwijk is één van de belangrijke speer-
punten waar in 2009 aan is gewerkt. Op 
dit punt is grote vooruitgang geboekt: 
vrachtverkeer wordt nu om de woonkern 
heengeleid. Daarnaast is begonnen met 
werkzaamheden aan het Wijkeroogpark 
volgens het Groen- en Waterplan. Daarin 
staat hoe de bestaande en nieuwe groen-
gebieden van Velsen-Noord tot aan Cas-
tricum met elkaar verbonden worden door 
een netwerk van waterlopen en fiets- en 
wandelpaden.

Na de verkeersinfrastructuur en een 
mooiere omgeving komen ook de andere 
belangrijke doelen in beeld: verdere ver-
nieuwing van het woningaanbod, bete-
re buurtvoorzieningen, verhoogde veilig-
heid en versterking van de economische 
rol van Velsen-Noord in de regio.

De uitvoering van ‘Frisse Wind’ is geen 
zaak van de gemeente alleen. Om het 

project tot een succes te maken is verder-
gaande samenwerking nodig met part-
ners in de wijk. Bijvoorbeeld met bewo-
ners over de concrete invulling van een 
plantsoen en met de sportverenigingen 
over een plan van aanpak voor sportpark 
Rooswijk. De gemeente wil in samen-
spraak met alle betrokken partijen komen 
tot een leefbare, aantrekkelijke buurt.

Voortgang projecten
verbetering leefkwaliteit Velsen-Noord

Kandidatenlijst bekend
Verkiezingen gemeenteraad
De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. zijn bekend. 
Op de website van de gemeente Velsen zijn de namen van personen en partijen 
te vinden onder Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad.  

Capaciteitstekort wordt aangepakt
Kunstgrasvelden voor
RKVV Velsen en Strawberries
Het College is akkoord gegaan met 
voorstellen voor de aanleg en ver-
vanging van een aantal kunstgras 
sportvelden voor RKVV Velsen en 
KHC Strawberries. 

Sportpark Driehuis krijgt een nieuw 
kunstgras voetbalveld. Het sportpark 
kampt met capaciteitstekort op de huidi-
ge grasvelden, die intensief worden ge-
bruikt door voetbalvereniging RKVV Vel-
sen, het Ichthus Lyceum en de Duin en 
Kruidberg Mavo. Ook worden er steeds 
vaker meisjes- en vrouwenvoetbalwed-
strijden op gespeeld. Een sportpark met 
goede voorzieningen en voldoende ca-
paciteit levert een belangrijke bijdrage 
aan het woon- en leefklimaat van Sant-

poort-Noord en Driehuis, meent het col-
lege.

Bij KHC Strawberries op Sportpark 
Schoonenberg komt één nieuw kunst-
gras hockeyveld en wordt een bestaand 
kunstgras hockeyveld vervangen. Het 
aantal leden van de hockeyclub groeit 
sterk; er is dringend behoefte aan een 
extra veld. 

Waarschijnlijk kunnen alle vernieuw-
de velden in gebruik worden genomen 
bij de start van het nieuwe speelseizoen 
2010-2011. De gemeenteraad neemt in 
haar vergadering van 11 februari een be-
sluit over de financiering van de kunst-
grasvelden. (foto: KHC Strawberries)

De gemeente Velsen gaat een stuk 
grond in Velsen-Noord tussen de Gro-
te Hout of Koningsweg en de Concor-
diastraat opnieuw inrichten tot open-
baar  plantsoen. De plannen daar-
voor zijn tot stand gekomen in samen-
spraak tussen gemeente en buurtbe-
woners.

Er zijn drie bijeenkomsten geweest. Op 
de eerste avond legde de gemeente het 
beeldkwaliteitsplan (globale indeling) 
voor, het bestemmingsplan en het bud-
get. De bewoners brachten hun ideeën 
en wensen naar voren en architectenbu-
reau TLU verwerkte die in een concept-

ontwerp. De gemeente toetste of dit ont-
werp nog paste binnen de plannen en het 
budget, en legde de uitkomsten daarvan 
voor aan de bewoners. Uit dat overleg – 
op de tweede bijeenkomst – is het defini-
tieve ontwerp voortgekomen, waar de be-
woners over het algemeen positief over 
waren. Dit ontwerp wordt nu in twee fa-
sen uitgevoerd: eerst komt de inrichting 
en dan de beplanting. Het ontwerp bevat 
veel groen. De inrichting kost enige tijd, 
waardoor de beplanting in oktober gere-
aliseerd wordt. De gemeente kijkt met te-
vredenheid terug op het samenspraaktra-
ject en is blij met de inzet, tijd en bijdragen 
van de buurtbewoners aan het ontwerp.

Goed voorbeeld van samenspraak
Inrichting Rollantsplantsoen
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Opknappen Kromhoutstraat
Het College van burgemeester en wet-
houders heeft het ontwerp ‘Herprofi-
lering Kromhoutstraat’ vastgesteld. 
Daarmee is er weer een stap gezet 
naar een aantrekkelijke en herkenba-
re route naar de kust.

In het definitief ontwerp worden de ver-
keersstromen naar het strand en naar de 
bedrijven op het industrieterrein geschei-
den; dit komt de bereikbaarheid, verkeers-
veiligheid en werkbaarheid ten goede. Het 
ontwerp is tijdens de participatieperio-
de en de inspraakperiode op een aantal 
punten gewijzigd naar aanleiding van re-
acties van belanghebbenden. Wethouder 
Verkaik van Verkeer en Economische za-
ken (foto) is tevreden dat hij nog tijdens 
deze collegeperiode weer een punt van 
het collegeprogramma af kan vinken. 

Dit voorjaar wordt een begin gemaakt met 
de vervanging van de kabels en leidingen. 
Na het zomerseizoen wordt de daadwer-
kelijke aanleg van de nieuwe straat ter 
hand genomen. Van de windelementen 
(het kunstwerk van Frode Bolhuis i.s.m. 
Bureau SLA) is inmiddels gebleken dat 
het technisch mogelijk is om ze te maken. 
In september worden ze getest op van-
dalismebestendigheid en veiligheid. Ook 
wordt er gekeken of het kunstwerk geen 
geluidsoverlast veroorzaakt voor de pan-

den aan de Kromhoutstraat. De Krom-
houtstraat maakt deel uit van het HOV-
tracé (Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn) 
tussen Haarlem en IJmuiden; over haar fi-
nanciële bijdrage daaraan is de gemeente 
nog in gesprek met de Provincie. Het defi-
nitieve ontwerp en de rapportages van de 
inspraak zijn te vinden op www.velsen.nl 
> Nieuws > Werk aan de weg.

Herinrichting Plein 1945
Aannemersbedrijf Van Vuuren Wegenbouw B.V. begint op maandag 1 februari 2010 met 
de herinrichting van Plein 1945 – als het weer het toelaat. Het plein gaat op de schop: 
alle stenen van het plein worden opnieuw gelegd en er wordt nieuwe openbare verlich-
ting geplaatst. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt 
het plein opnieuw ingericht. Het plein zelf wordt afgesloten met bouwhekken om van-
dalisme te voorkomen. De rijbaan voor het stadhuis en het voetpad voor de winkels blij-
ven bereikbaar. In de tweede fase wordt nieuwe verharding op de rijbaan aangelegd en 
op het voetpad voor het stadhuis en de winkels. Tijdens de werkzaamheden blijven wo-
ningen en winkels bereikbaar via loopschotten. Hieronder een foto van het huidige plein; 
rechtsonder een schets van de nieuwe situatie.

Informatie en inspraak 
omgeving Van Nassaulaan
De gemeente Velsen organiseert op 
10 februari a.s. een informatie- en in-
spraakavond over de herinrichting 
van de J.M. van Nassaulaan, Coran-
tijnstraat, Marowijnestraat, Stuyve-
santstraat, Crijnssenstraat, Nickerie-
straat en de parallelweg van de Sant-
poortse Dreef te Santpoort-Noord. 

De riolering en wegverharding worden 
vervangen en een aantal ingrepen (bij-
voorbeeld een maximum snelheid van 30 
km/per uur) moet duidelijk maken dat het 
om een woonwijk gaat. De informatie- en 
inspraakavond vindt plaats woensdag 10 
februari a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
‘De Wildeman’, Hoofdstraat 142 te Sant-
poort-Noord. 

Deze avond bestaat uit twee delen: een 
informatief gedeelte, waarin een toelich-
ting wordt gegeven en aanwezigen vra-
gen kunnen stellen en een formeel ge-
deelte, waarin mensen kunnen inspreken. 

Informatie over het voorstel is te vinden in 
het inspraakdocument ‘Herinrichting J.M. 
van Nassaulaan’, dat vanaf heden tot en 
met 26 februari a.s. ter inzage ligt bij de 
receptie van het stadhuis en in de centra-
le bibliotheek te IJmuiden. Het inspraak-
document is ook te zien op de website 
van de gemeente www.velsen.nl.

De bewoners van de J.M. van Nassaulaan 
worden per brief uitgenodigd; andere 
omwonenden zijn van harte welkom om 
mee te spreken en te reageren. Schrifte-
lijke reacties kunnen tot en met 26 febru-
ari 2010 gestuurd worden naar het col-
lege van burgemeester en wethouders, 
postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Monde-
linge reacties zijn welkom tijdens de in-
formatie-/inspraakavond op woensdag 
10 februari a.s. Zowel van de mondelin-
ge als van de schriftelijke reacties wordt 
verslag gedaan, waarna het College van 
b&w een besluit neemt over de definitie-
ve inrichting.
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Voortgangsbericht ontwikkeling bouw Oud IJmuiden

Er wordt hard gewerkt aan de grond 
waar AWV Eigen Haard en Woning-
bedrijf Velsen woningen gaan bou-
wen. Als eerste is de grond bouw-
rijp gemaakt. Noodzakelijk, maar 
voor de omwonenden geen pretje. 
Er ontstaat op die manier een zand-
vlakte die bij droog weer gaat stui-
ven. Er hebben ons ook klachten be-
reikt van de omwonenden. Het is na-
tuurlijk heel vervelend, maar er was 
niet veel aan te doen. De vorst en de 
sneeuw hebben gelukkig geholpen. 
Op dit moment is AWV Eigen Haard 
al aan het bouwen. Woningbedrijf 
Velsen start eind februari 2010. He-
laas is daarmee niet alle overlast 
verdwenen. Bouwen brengt auto-
verkeer en lawaai met zich mee. Het 
kan niet anders. Betrokken partijen 
doen er alles aan de overlast zoveel 
mogelijk te beperken.

Bouw De Vrijheit en De Vreede
Begin januari 2010 is AWV Eigen Haard 
gestart met de bouw van de apparte-
mentengebouwen De Vrijheit en De 
Vreede. De appartementgebouwen ko-
men tegenover hotel Augusta langs de 
Oranjestraat en de Koningin Wilhelmi-
nakade. Begonnen is met het plaatsen 
van de damwanden van appartemen-
tengebouw De Vrijheit. De damwanden 
zijn nodig om de parkeerkelder, die on-
der het gebouw komt, uit te kunnen gra-
ven. Begin februari 2010 start het uitgra-
ven van de parkeerkelder van De Vrijheit. 
Ook wordt dan begonnen met het boren 
van de funderingspalen voor apparte-
mentengebouw De Vreede. Om de over-
last voor omwonenden zoveel moge-
lijk te beperken, is gekozen voor boren 
in plaats van heien van de funderings-
palen. De bouwroute loopt zo veel mo-
gelijk buiten de wijk om. Als alle werk-
zaamheden volgens plan verlopen, kun-
nen de eerste bewoners in het voorjaar 
van 2011 hun appartement betrekken. 

Heeft u vragen over de bouw van AWV 
Eigen Haard, dan kunt u contact opne-
men met aannemer P. Meijer, telefoon 
0251-278278.

Verkoopmanifestatie
Op 12 december 2009 is de verkoop van 
de appartementen in De Vrijheit & De 
Vreede gestart met een druk bezoch-
te verkoopmanifestatie. Tijdens de ma-
nifestatie konden geïnteresseerden de 
verkoopbrochures ophalen, de woning-
plattegronden bekijken en zich uitge-
breid laten informeren over de wonin-
gen. De appartementen zijn in diverse 
types te koop en te huur. In De Vrijheit 
komen onder andere tien vrije sector 
koopwoningen en zevenentwintig Koop-
garant-woningen. In De Vreede komen 
veertien Koopgarant-woningen. De in-
schrijfformulieren met voorkeurskeuze 
konden tot en met 4 januari 2010 wor-
den ingeleverd. Veel geïnteresseerden 
hebben zich ingeschreven bij de ma-
kelaar voor het nieuwbouwproject. De 
loting door de notaris heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Er kan nu daadwerke-
lijk met de verkoopgesprekken worden 
gestart. 

De Doorbraeck
Woningbedrijf Velsen heeft aan aanne-
mer Panagro de opdracht gegeven de 
woningen aan de Oranjestraat te bou-
wen. De bouw begint eind februari 2010. 
Aan de Oranjestraat stonden tweeën-
veertig portiekwoningen. Het terrein is 
nu bouwrijp. Op deze locatie realiseert 
Woningbedrijf Velsen tweeënvijftig ap-
partementen. Er komen zowel socia-
le huurwoningen als duurdere huurwo-
ningen. Woningbedrijf Velsen verwacht 
de woningen begin 2011 op te leveren. 
De toewijzing van de woningen gebeurt 
dan in het najaar van 2010. De Door-
braeck bestaat uit twee appartementen-
gebouwen. In het meest noordelijk ge-
legen gebouw aan de Oranjestraat ko-

men twee-, drie- en vierkamerapparte-
menten. Het gebruikersoppervlak ligt 
tussen de 68 m2 en 89 m2. De gemid-
delde huurprijs is 489,- (prijspeil 1 ju-
li 2007). In het middelste gebouw aan de 
Oranjestraat komen drie- en vierkamer-
appartementen met een gebruiksopper-
vlak tussen de 77 m2 en 114 m2. De ge-
middelde huurprijs is 579,- (prijspeil 1 
juli 2007). Per gebouw zijn er één lift en 
twee trappenhuizen. De woningen zul-
len door een collectief Warmtekoude op-
slagsysteem verwarmd en gekoeld wor-
den. Heeft u vragen over de bouw van 
De Doorbraeck dan kunt u contact op-
nemen met Simon Ras, projectleider van 
Woningbedrijf Velsen op telefoonnum-
mer (0255) 56 62 86.

Routes bouwverkeer
Voor de bouw van de appartementenge-
bouwen van AWV Eigen Haard aan de 
Breesaapstraat en die van Woningbedrijf 
Velsen aan de Oranjestraat zijn aanvoer-
routes gekozen voor bouwverkeer. Deze 
routes zijn zo gekozen dat er zoveel mo-
gelijk over asfalt gereden wordt (in ver-
band met trillingen) zodat de oude pan-
den in de buurt ontzien worden. Wij ho-
pen hiermee de overlast voor omwonen-
den zoveel mogelijk te beperken en te 
voorkomen dat er onnodige schade ont-
staat. 

In beide gevallen wordt het bouwverkeer 
naar het gebied geleid via de Kanaaldijk, 
het Sluisplein en de Ericssonstraat. Voor 
de bouw van Woningbedrijf Velsen gaat 
daarna de route langs de Prins Hendrik-
straat, door de Justus Dirksstraat en ein-
digt de voorgestelde route aan de ach-
terkant van de nieuwe appartementen-
gebouwen, bij de Jägerstraat. De bou-
wer zal voorzieningen treffen, zodat de 
Oranjestraat zo veel mogelijk vrij blijft 
van bouwverkeer. Voor AWV Eigen 
Haard gaat de route vanaf de Ericsson-
straat langs de Halkade, Stationsstraat, 
Oranjestraat en eindigt in de Breesaap-

straat. Afgesproken is dat er bij Augusta 
in de Oranjestraat langzaam gereden 
wordt, zodat dit bij de gasten van Au-
gusta zo min mogelijk overlast veroor-
zaakt. Er wordt geen gebruik gemaakt 
van rijplaten, in verband met gladheid 
en geluidsoverlast.

Sloop gebouwen
Vanaf 4 januari 2010 is gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden voor 
de sloop van de gebouwen gelegen tus-
sen de Prins Hendrikstaat, Visstraat en 
de Bik en Arnoldkade. Er is al een hek 
om de bebouwing geplaatst. Beelen 
Sloopwerken is gestart met het verwij-
deren van asbest. Heeft u vragen of op-
merkingen over het sloopwerk, dan kunt 
u bellen met de heer Beunk van de fir-
ma Beelen, telefoon 06 53 13 15 91. De 
sloopwerkzaamheden zullen vermoede-
lijk tot april 2010 voortduren.

Van bouwrijp maken tot bouwen
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- in buurtcentrum ‘De Mel’, Wijkermeerweg 1 te 
Velsen-Noord, tijdens de gebruikelijke openingstijden.

 
Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend tot en 
met 26 februari 2010 bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Mondelinge reacties kunnen worden geven tijdens de 
informatie-/inspraakavond op woensdag 10 februari 
a.s. Zowel van de mondelinge als van de schriftelijke 
reacties wordt verslag gedaan. Daarna vindt nadere 
besluitvorming plaats. 
 
VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 
- eenrichtingsverkeer voor vrachtverkeer in westelijke 

richting in te stellen op de tweedelige parallelweg 
van de Kromhoutstraat, tussen de Raafstraat en de 
Deutzstraat, en tussen de Ohmstraat en de 
Westonstraat, en op de Deutzstraat door middel van 
het plaatsen van borden C2, C3, C4 en D06l met 
onderborden OB11 van bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 
- een tijdelijk parkeerverbod in te stellen aan weerszijden 

van de Adrianastraat gedurende het bouwproject 
vanaf 01-02-2010, door middel van het plaatsen van 
de borden E1 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.  

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Velsen-Zuid

INFORMATIE-/INSPRAAKAVOND 
HERINRICHTING OMGEVING 
J.M. VAN NASSAULAAN 
TE SANTPOORT-NOORD
  
De gemeente Velsen organiseert een informatie-/
inspraakavond over de herinrichting van de J.M. van 
Nassaulaan, Corantijnstraat, Marowijnestraat, 
Stuyvesantstraat, Crijnssenstraat, Nickeriestraat en de 
parallelweg van de Santpoortse Dreef te Santpoort-Noord.
De informatie-/inspraakavond vindt plaats woensdag 
10 februari a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in ‘De 
Wildeman’, Hoofdstraat 142 te Santpoort-Noord. 
 
Deze avond bestaat uit een informatief gedeelte, waarin 
een toelichting en aanwezigen vragen kunnen stellen 
en een formeel gedeelte, waarin mensen kunnen 
inspreken.
 
Informatie over het voorstel is te vinden in het 
inspraakdocument ‘Herinrichting J.M. van Nassaulaan’, 
dat vanaf heden tot en met 26 februari a.s. kan worden 
ingezien op de website www.velsen.nl.
Tevens liggen de stukken ter inzage ligt bij de volgende 
adressen:
- de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 

IJmuiden, geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 18.00 
tot 20.00 uur;

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

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

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

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

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

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

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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

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

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

erfgrens t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-12-2010  Mercuriusstraat 27 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-13-2010  Lange Nieuwstraat 753 te IJmuiden; het 
veranderen van de voorgevel van een 
bankgebouw

BP-14-2010  Kruidbergerweg 45 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-8-2010  Zwaanstraat 3 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
erker en het verplaatsen/vernieuwen van 
een kozijn op de 1e verdieping

BL-9-2010  Plein 1945 ong. te IJmuiden; het plaatsen 
van 6 lichtmasten

BL-10-2010  Willebrordstraat 5 te IJmuiden; het ver-
nieuwen en vergroten van een berging

BL-11-2010  Da Costalaan 33 te Driehuis NH; het 
veranderen van een woning (inpandig)

BL-12-2010  Kruidbergerweg 16 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 
4 februari 2010.
 
BL-8-2010  Zwaanstraat 3 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
erker en het verplaatsen/vernieuwen van 
een kozijn op de 1e verdieping

BL-9-2010  Plein 1945 ong. te IJmuiden; het plaatsen 
van 6 lichtmasten

BL-10-2010  Willebrordstraat 5 te IJmuiden; het 
vernieuwen en vergroten van een berging

BL-12-2010  Kruidbergerweg 16 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

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

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

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

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

BP-12-2010  Mercuriusstraat 27 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-13-2010  Lange Nieuwstraat 753 te IJmuiden; het 
veranderen van de voorgevel van een 
bankgebouw

BP-14-2010  Kruidbergerweg 45 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

 
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke 
mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-228-2009  Vleetstraat 29 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van een woning met een 
uitbouw

BP-224-2009  Kerkweg 55 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van en woning

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 29 januari t/m 11 maart 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
 
AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-1-2010  Driehuizerkerkweg 111 te Driehuis NH; 

het restaureren van de vieringtoren
MO-2-2010  Koningin Wilhelminakade 219 te 

IJmuiden; het wijzigen van de indeling 
3e verdieping en het plaatsen van 
3 nieuwe dakramen

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 
2 weken na deze publicatie worden ingediend bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-229-2009  's Gravenlust 21 te Velsen-Zuid; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-253-2009  Van Broekhuijsenstraat 9 te IJmuiden; 
het veranderen van een woning (inpandig)

BP-196-2009  Lindenstraat 27 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van de 2e verdieping 
van een woning

BP-203-2009  Kompasstraat 61 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-226-2009  Dokweg 9 te IJmuiden; het veranderen 
van een truckwash naar 4 autowash 
boxen

 

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
B1-18-2008  Narcissenstraat 1A te Santpoort-Noord; 

het oprichten van een bovenwoning
BL-211-2009  Kerkweg 38 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en een overkapping

BP-161-2009  Grote Buitendijk 244 te Velserbroek; het 
veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

BP-178-2009  Broekbergenlaan 44 en 46 te Santpoort-
Noord; het samenvoegen van 2 winkels 
tot winkel annex lunchroom

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-4-2010  Curaçaostraat 19 te Santpoort-Noord; 

het verwijderen van een asbesthoudende 
rioolpijp

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
TOESTEMMINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-44-2009  Huygensstraat 15 te IJmuiden; verzoek 

ontheffing bestemmingsplan i.v.m. 
wijzigen bestemming naar wonen

PS-45-2009  Huygensstraat 13 te IJmuiden; verzoek 
wijzigen bestemming begane grond van 
detailhandel naar wonen

PS-48-2009  Bloemendaalsestraatweg 132 te 
Santpoort-Zuid; verzoek ontheffing 
bestemmingsplan Santpoort-Zuid t.b.v. 
wonen op de begane grond

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


