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17-jarige Santpoortse gooit hoge ogen

Sam Saxton wint
Haarlems Zang Festival
Haarlem – Na diverse voorronden waren er zes finalisten
overgebleven bij het Haarlems Zang Festival, dat voor
het eerst werd georganiseerd.
Zij namen het afgelopen zaterdag in de Lichtfabriek tegen elkaar op.
Sam Saxton uit Santpoort-Zuid
(foto) eindigde op de eerste
plaats. Volgens de jury was zij de
terechte winnaar. Er werd onder
andere gelet op zuiverheid, techniek, eigenheid en het kippenvelgehalte. In de begeleidingsband speelden onder andere
Paul Bakker op gitaar en Kees
van Lent op drums. Op de derde plaats eindigde Sven Duijff uit
Velserbroek.
De finale begon met een gezamenlijk openingsnummer, waarin iedere deelnemer een solo had. Daarna gingen alle deelnemers solo het podium op, na
de pauze herhaalde dit zich. Sam
was als derde aan de beurt, zij
kreeg als eerste de zaal helemaal
stil. Ze vertolkte het lied ‘Fields
of gold’, dit werd ook ooit door
bart & kees vlaanderen
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Aanrijding
Velsen-Zuid - Een 62-jarige inwoner van Heemskerk is
maandagmiddag gewond geraakt nadat hij betrokken was
bij een aanrijding op de A22.
De motorrijder kwam in botsing met een 18-jarige automobilist uit Beverwijk. De motorrijder kwam ten val, maar kon op
eigen kracht naar de ambulance lopen. De automobilist bleef
ongedeerd.

Sting gezongen. Sam had gekozen voor de versie van Eva Cassidy. Na de pauze zong ze het wat
ruigere ‘It’s getting better’, van
Ryan Shaw. Van tevoren was ze
wat zenuwachtig, maar: ,,Als ik
eenmaal op het podium sta, dan
gaat het vanzelf.’’
Sam (17) begon op haar twaalfde
met gitaarles, een jaar later ging
ze zingen. Sindsdien is het haar
passie. Ze wil er graag in verder,
maar eerst dit jaar maar het eindexamen halen op het Kennemer

Lyceum. Ze won drie dagen studiotijd en wordt een half jaar gecoacht door talentscout Ellen Alphenaar, van het organiserende
Alphie Producties. Zij gaat Sam
helpen om een koers uit te zetten
voor haar muzikale toekomst. Na
het eindexamen kiest Sam voor
een tussenjaar: ,,Ik wil me dan
helemaal concentreren op de
muziek, ga proberen eigen nummers te schrijven. Ik heb een jaar
voor die studiotijd, het zou mooi
zijn als ik dan eigen nummers
kan opnemen.’’ Sven Duijff (18),
die als derde eindigde, maakte
ooit indruk met de hoofdrol in de
musical Honk van Eigenwijs. Hij
kreeg de muziek met de paplepel
ingegoten: zijn vader is drummer bij de Ruud Jansenband. Als
peuter klom hij al het podium op,
vanaf zijn tiende mocht hij af en
toe een nummer solo zingen. Hij
stond er zaterdag dan ook heel
ontspannen bij. Ellen Alphenaar
kijkt tevreden terug op het eerste
Haarlems Zang Festival. In maart
starten de voorrondes voor de
tweede editie. (Carla Zwart, foto:
Abeer Soeterbroek Fotografie)
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Calathea
Groenrijk Santpoort

Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

potmaat 19 cm - diverse soorten
pst. van 11,49

nu 7,99

Rabobank Velsen
en Omstreken
feliciteert de starter
van het kwartaal.
Zie bericht elders in deze krant

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

zaterdag 19 maart
thalia theater iJmuiden
www.thaliatheater.nl
parket & laminaat
zonwering
gordijnen
behang
tapijt

25 JAAR
Marktplein 24
IJmuiden
0255-536060
www.ubokok.nl

Zaterdag finale
Stratenteams Toernooi
Velserbroek - De finale van
het Rabobank Stratenteams
Toernooi, zaterdag in Het Polderhuis, belooft weer een
groot spektakel te worden.
Afgelopen zaterdag plaatsten
zes straten zich voor de eindstrijd die om 15.45 uur begint.
De finalisten zijn Grote Boterbloem 1, M. Jungiusstraat, Waterdrieblad, Bagijnenkamp, L.
Zocherplantsoen en de H. Poortmanstraat.
Om 19.00 uur staat een optreden gepland van The Broadcast Dancers, gevolgd door de
eindstrijd van het balletje hooghouden. De aftrap van de finale wordt om 19.30 uur verricht
door burgemeester Franc Weerwind. Direct na de finale volgt de
prijsuitreiking en om 20.30 uur
speelt het Sterrenteam Velserbroek tegen het Nederlands Acteurs Team. Zes acteurs hebben

hun komst bevestigt: Wouter Nicolaas, Dirk Taat, Hicham Chairi Slaimani, Joey van der Velde,
Wilbert Gieske en Raymond Havelaar. Mogelijk komt ook Jan
Kooijman naar Velserbroek.
Het 21ste Rabobank Stratenteams Toernooi wordt om 21.30
uur afgesloten met een feestavond in de kantine van Rinus
Otte. Muzikale gasten zijn zanger/entertainer Dennis Sintenie,
dj Bas Dortmundt en zangeres
Esther de Haas.
Tijdens de finaledag wordt aan
alle bezoekers een bijdrage van
1 euro gevraagd. De opbrengst
gaat volledig naar het jaarlijkse
paardenkamp voor geestelijk en
lichamelijk gehandicapte kinderen die bij Manage Kennergaarde paardrijden. In verband met
de drukte adviseert de organisatie alle bezoekers uiterlijk om
19.00 uur in Het Polderhuis aanwezig te zijn.

Ernstig ongeval op A9
Regio - Bij een ernstig ongeval
op de A9 zijn zaterdagochtend
omstreeks 05.00 uur drie personen gewond geraakt. De politie
denkt dat het ongeval, dat plaatsvond bij het Rottepolderplein,
veroorzaakt is door een 43-jarige man die op de snelweg achteruit reed. Twee auto’s moesten
voor hem uitwijken, waarna de

aanrijding ontstond. De auto van
de Alkmaarder werd van achteren geraakt en een derde auto
kwam door de klap op de vangrail terecht en schoot nog ongeveer 100 meter door. De 43-jarige
man uit Alkmaar brak zijn knie bij
het ongeval. De snelweg is lange
tijd gestremd geweest. (foto: Michel van Bergen)
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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 vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
AANLEVEREN TEKST:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
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Telstar: prima generale
voor FC Volendam
Velsen - Telstar heeft maandagavond in een spectaculaire wedstrijd gewonnen van Go
Ahead Eagles. Voor de Witte Leeuwen, die zondag tegen
de kersverse periodekampioen FC Volendam spelen, was
het de eerste overwinning
sinds november.
Bijna 4.000 toeschouwers zagen in de Adelaarshorst hoe Kevin Brands zijn ploeg al na drie
minuten op voorsprong zette.
Het feestje was van korte duur,
want na zeven minuten was de
stand door een intikkertje van
Frank van der Zwan alweer gelijk. Telstar liet zich echter niet uit
het veld slaan en creëerde nog
een aantal goede mogelijkheden. Hoogtepunt van de eerste
helft was de treffer van Wouter
de Vogel. Het als voorzet bedoelde schot van de AZ-huurliing belandde tot ieders verrassing achter de doelman van Go Agead

Eagles. In de tweede helft was
een hoofdrol weggelegd voor Cor
Varkevisser. De doelman van Telstar zorgde er met een handvol
geweldige reddingen én een dosis geluk voor dat de punten mee
naar Velsen gingen.
Bij Telstar speelde Jacob Walcott
- het neefje van Arsenal-sterspeler Theo Walcott - vrijwel de hele wedstrijd mee. De van FC Reading gehuurde spits maakte een
goede indruk. Dat gold ook voor
de van een blessure teruggekeerde Sjaak Lettinga. Eigenlijk
speelde iedereen aan Telstar-zijde een goede wedstrijd. Zowel
het middenveld als de verdediging oogde zeer solide. Bovendien toonde Telstar heel duidelijk
de wil om te winnen. Mede daardoor viel op de overwinning niets
af te dingen.
De Witte Leeuwen spelen zondag in het Tata Steel Stadion tegen FC Volendam. Aftrap 14.30
uur. (Friso Huizinga)

Dinsdag voor 17.00 uur:
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Mini-Sail tijdens open
dag Maritiem College
IJmuiden - Op vrijdag 4 februari komt het Russische Training
Ship Shtandart naar IJmuiden
om aan de Loskade af te meren
achter de Prinses Maxima van
het Maritiem College. Dat gebeurt omstreeks 17.00 uur. Beide
schepen worden tijdens de open
dagen van het Maritiem College opengesteld voor publiek.
Wie nieuwsgierig is hoe het er in
1703 aan toe ging en hoe het tot
op heden gaat op een schip, is
van harte welkom om een kijkje
aan boord te komen nemen.
Deze opleidingschepen liggen
speciaal voor de open dagen in
IJmuiden om aan heel Nederland te laten zien wat de maritieme opleidingen van het Maritiem College Velsen (een VMBOschool met internaat) te bieden
heeft. Van deze VMBO-scholen
bestaan er maar drie in Nederland.
Het Russische opleidingsschip

Shtandart is een exacte replica
van het schip dat Tsaar Peter de
Grote in 1703 in St. Petersburg
liet bouwen. Men kan stellen dat
het schip het enige ‘levende’ bewijs is van het feit dat de Tsaar
zijn in Nederland opgedane kennis in praktijk heeft gebracht.
De stichting ontvangt geen financiele ondersteuning van de
overheid. Mede dankzij grote financiele injecties uit Nederland
kon het schip in 1999 in St. Petersburg te water worden gelaten. De maiden-trip in 2000 was
dan ook naar Nederland. De Shtandart heeft als doel jongelui in
de gelegenheid te stellen, zich
met zeilactiviteiten aan boord
van een historisch schip voor te
bereiden op hun toekomst. Het
‘klaslokaal’ op zee leert ze samen te werken, voor zichzelf op
te komen en te werken aan hun
toekomstige functies in het bedrijfsleven.

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst:

Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel.
0255-514204.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Wooncentrum Ubo Kok
viert 25 jarig-bestaan
IJmuiden - Het is dit jaar 25
jaar geleden, in januari 1986,
dat Ubo Kok (foto) als tapijtspecialist voor zichzelf begon in het
voormalige pand van De Ruytermeubel aan het Marktplein 24 in
IJmuiden.
Vóór deze periode had Ubo al
veel ervaring opgedaan in deze branche bij Woninginrichting
Unic op hetzelfde marktplein en
bij het opstarten van diverse filialen van onder andere de Tapijtcentrale en Berg en Berg. Maar
toen het pand van De Ruyter
beschikbaar kwam greep hij
deze kans om een eigen bedrijf te starten met beide handen aan. Gedurende de afgelopen jaren is het leveringsprogramma enorm uitgebreid en
kunnen klanten in het huidige
‘Wooncentrum’ onder meer terecht voor een uitgebreide collectie gordijnen, vinyl, marmoleum, laminaat, parket, binnenen buitenzonwering, behang
en natuurlijk tapijt. Daar kwaliteit een belangrijke pijler is in
het leveringsprogramma heeft
Ubo bekende merknamen in de
collectie. Voor gordijnen zijn dit
merken als Eijffinger, De Ploeg,
JAB en Kendix en voor tapijt kan
men een keus maken uit onder
andere de collecties van Besouw, M.I.D., Nouwens en Bogaerds, BIC en Interfloor.
Voor binnenzonwering staat
naast Luxaflex de uitgebreide
collectie van BeCe ter beschikking en op het gebied van behang zijn naast Eijffinger ook
Casamance en Elitis zeer in
het oog springende collecties.
Naast kwaliteit wordt bij Ubo
Kok ook service met een hoofdletter geschreven. De gratis

haal- en brengservice is al jaren een begrip waar al heel veel
mensen die wat minder goed
ter been zijn, gebruik van hebben gemaakt. Een hechte groep
stoffeerders die al vele jaren in
vaste dienst zijn doen, onder leiding van Willem van der Ree, elke dag hun uiterste best om de
bestelde goederen naar wens
van de klant te installeren. Ubo
zegt: ,,Alle producten die men
aanschaft moeten vakkundig
verwerkt en gemonteerd worden wil je er voldoende plezier
van hebben. Wij meten zelf op,
leveren perfect op maat aan en
installeren alle producten, hoe
gecompliceerd ook, tot volle tevredenheid van onze klanten.”
In de winkel staan, naast Ubo
zelf, Madelène en Rinie voor de
klanten paraat om hen, wat betreft de juiste keuzes voor combinaties en kleurstelling, met
raad en daad ter zijde te staan.
Ook wil Ubo nog even iemand
noemen die zeker niet vergeten
mag worden en dat is zijn vader.
,,Mijn vader die er iedere ochtend was en er voor zorgde dat
de zaak er spik en span uitzag
en dat hij dit tot zijn 84e jaar met
liefde en uit liefde heeft gedaan
verdient zeker een vermelding”,
aldus Ubo.
Al met al geen wonder dat Ubo
Kok voor complete woningstoffering gedurende de afgelopen
jaren een begrip is geworden in
IJmuiden en omstreken voor zowel particulieren als lokale bedrijven en instellingen en zo te
horen zullen ze daar de komende jaren nog zeker mee doorgaan. Let de komende weken
op de fantastische jubileumaanbiedingen in deze krant.

Reparatie Zuidpier
IJmuiden - Rijkswaterstaat
voert tot en met vrijdag een extra reparatie uit aan de Zuidpier
in IJmuiden. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat door extreme golfslag blokken zijn weggeslagen. Er worden tijdens de reparatie maatregelen genomen

om deze plek in de Zuidpier extra te beschermen. Om de veiligheid te garanderen, is de Zuidpier tijdens het uitvoeren van de
reparatie voor alle publiek afgesloten. Rijkswaterstaat heeft de
omgeving geïnformeerd over de
werkzaamheden.

Velsen - De politie hield vorige week donderdagmiddag rond
13.30 uur op de A9 drie Oost-Europeanen aan voor diefstal/cq
heling van twee kinderfietsjes.
De mannen reden door de Velsertunnel en gooiden op een gegeven moment de twee fietsjes
uit de auto. De verdachten, 36,28
en 24 jaar oud, zitten nu nog vast.
De politie is dringend op zoek
naar de eigenaren van de kinderfietsen. Het gaat om een blauwe
kindermountainbike en een roze
meisjesfiets. De eigenaar/eigenaren van de fietsen wordt dus
verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie
in Velsen via 0900-8844.

Verdachten
aangehouden
Santpoort-Noord - Politiemensen hebben vorige week vrijdag
drie minderjarige verdachten
aangehouden. De drie, jongens
van 15, 16 en 17 jaar oud en afkomstig uit Driehuis, zijn vorige
week na een uitgebreid onderzoek in beeld gekomen, waarna zij konden worden aangehouden. Zij worden ervan verdacht op 12 januari een meisje te hebben beroofd van haar
telefoon op het station in Santpoort-Noord. De drie zijn voorlopig heengezonden maar zullen
zich te zijner tijd voor de kinderrechter moeten verantwoorden.

Dronken
bromfietser
aangehouden
Velsen – Tijdens surveillance
zag een politieman vorige week
donderdag rond 08.00 uur in de
Briniostraat een bromfietser aan
zonder helm op. Bij de staandehouding rook de agent een sterke alcohollucht. Bij een blaastest
in het bureau bleek de verdachte, een 21-jarige IJmuidenaar,
drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken te hebben. Hij heeft een rijverbod gekregen van tien uren, zijn rijbewijs is ingevorderd.

Man rijdt
tegen gevel
Velsen-Zuid - De politie heeft
vorige week donderdag om 19.00
uur een 67-jarige man aangehouden, nadat hij zwaar onder invloed van alcohol tegen een gevel van een woning in de Meervlietstraat was gereden. De politie vorderde direct het rijbewijs
in van de man, die na een ademanalysetest bijna vijf keer de
maximale limiet overschreed. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. De schade zal de man
onderling regelen met de gedupeerde eigenaar van de woning.

Volop aanbod van werk
bij Zebra Uitzendbureau
IJmuiden - Waar andere bureaus nog klagen over de crisis
gaat Zebra Uitzendbureau BV
weer als vanouds.
De vacatures voor de units Horeca en Administratie/Hoger opgeleid stromen weer gestaag
binnen. Dit tot grote tevredenheid van intercedent Bryan Wijker, die deze units onder zich
heeft. ,,Je ziet dat de markt weer
aantrekt en dat er vooral voor
gediplomeerde schoolverlaters
weer volop kansen zijn.’’ Ook in
de Productie en in de Zorg is het
weer ouderwets ‘ooming’. Volgens Joury Jansen, intercedente verantwoordelijk voor onder meer de unit Zorg, komt dit
vooral door een schaarste aan
gediplomeerde krachten. ,,Iedereen die binnenkomt met een diploma Helpende/Verzorgende C
gaat de deur uit met werk. Mede
daarom is Zebra Uitzendbureau
BV met verschillende instanties
in gesprek om scholingsprojecten te starten. Mensen met ervaring in de zorg die nog niet in
het bezit zijn van de juiste papieren willen wij een passende
opleiding bieden. Hiervoor zijn
wij met spoed op zoek naar ge-

schikte kandidaten.
Ook Michel Kruijer, verantwoordelijk voor de unit Industrie,
heeft zijn tijd hard nodig om alle aanvragen goed in te vullen.
,,Op dit moment kunnen wij bijna
iedereen die binnen komt voor
productiewerk aan werk helpen. Er is een tekort aan mannen
maar vooral een groot tekort aan
vrouwen die in de vis/productie
kunnen en willen werken.
Edwin Schilling, vestigingsmanager van kantoor IJmuiden,
ziet ook weer nieuwe kansen.
,,Je merkt gewoon dat bedrijven
weer wat minder angstig worden
en weer durven te investeren in
personeel. Wij hebben in de afgelopen periode natuurlijk niet
stilgezeten en een grote pool opgebouwd met flexibele en betrouwbare krachten. Wij laten de
kandidaten vaak zelf het initiatief
nemen. Zo filteren wij uiteindelijk de betrouwbare en de welwillende uitzendkrachten er vanzelf uit.’’
Ben je op zoek naar werk? Stap
dan eens binnen bij Zebra Uitzendbureau BV, Margadanstraat
28 in IJmuiden, telefoon 0255513612.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. Vrijdag 28 januari: kippensoep, nasi met saté en ananas met slagroom toe.
Woensdag 2 februari: groentenbouillon, hachee met rode kool
en aardappelen, vruchtenyoghurt toe. Vrijdag 4 februari: tomatensoep met preischotel, bitterkoekjesvla toe. Woensdag 9
februari: aspergesoep, sperzibonen met gehaktbal en vanillevla
toe.
Erwtensoep maaltijd elke 3e
woensdag van de maand. Aanvang 12.00 uur. Kosten 1,50 euro per kom. Laatste erwtensoepmaaltijd is op woensdag 16 februari.
Optreden VAT’71 woensdag 2

Ouderennieuws

februari om 19.30 uur. Toegang
2,50 incl. kopje koffie/thee.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 4 februari:
groentesoep, aardappelen, fricaneau en ijs met slagroom toe.
Opgeven maandag 31 januari
tussen 11.00-12.00 uur. Aanvang
12.30 uur. Kosten 6,-. Dinsdag 8
februari: kip/kerriesoep, nasi met
saté en blanke vla met vruchtjes
en slagroom toe. Opgeven donderdag 3 februari tussen 11-12
uur. Aanvang 17.30 uur. Kosten
6,-.
Biljarttoernooi, zaterdag 29 januari wordt de finale gespeeld.
Aanvang 09.00 uur. Toegang gratis.
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Ondertekening
nieuw Sociaal Statuut
Velsen - Donderdag 3 februari om 16.00 uur ondertekenen de
vier corporatiedirecteuren en de
huurdersraden/bewonersvertegenwoordiging het nieuwe Sociaal Statuut. Plaats van handeling
is Restaurant Perron Zee, Kruitenstraat 1, IJmuiden.
In het Sociaal Statuut staan alle
afspraken en regelingen die gelden voor huurders die hun woning moeten verlaten in verband
met herstructurering of ingrijpende renovatie. In het statuut
komen onder andere de procedure bij sloop, de herhuisvesting,
tegemoetkoming inde onkosten
en dienstverlening aan de orde. Het Sociaal Statuut geldt van
2011 tot 2014.
De afspraken gelden voor alle
huurders die een woning huren
van een van de vier Velsense woningcoporaties.
De grootste verandering met
het vorige Sociaal Statuut is de
tegemoetkoming die huurders
krijgen die moeten verhuizen.
De vertegenwoordigers van de
huurders wilden graag een onderscheid tussen huurders die

definitief verhuizen en huurders
die terug keren naar hun oude
woning. De reden is dat de laatste groep meer kosten maakt.
De corporaties zijn daarmee
akkoord gegaan, mits de totale kosten gelijk zouden blijven.
In het kort komt het er op neer
dat het bedrag voor de groep die
een keer verhuist met 100 euro is
verlaagd. Dit geld komt ten goede aan huurders die terugkeren.
In het Sociaal Statuut zijn voorbeelden van de berekening opgenomen. Hoe hoog het maximumbedrag voor de terugkeerders zal zijn, moet zich per project wijzen. Het totaal bedrag dat
per project beschikbaar is, is het
aantal woningen vermenigvuldigd met het bedrag per huishouden. Dat bedrag is vastgesteld op 5.588.92 (prijspeil 2011).
Dat is het bedrag zoals dat in het
oude Sociale Statuut als tegemoetkoming voor iedereen was
bepaald.
Verder is het Sociaal Statuut
zonder grote veranderingen en
meningsverschillen tussen de
partijen tot stand gekomen.

ROC Nova College
organiseert open huis
Regio - ROC Nova College houdt
op dinsdag 1 februari van 18.00
tot 21.00 uur open huis voor vrijwel alle opleidingen in de regio
IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duinen Bollenstreek. Tijdens het open
huis staan het brede opleidingsaanbod met nieuwe opleidingen
én de juiste beroepshouding centraal.
Het Nova College verzorgt middelbare beroepsopleidingen Economie, Techniek en Zorg & Welzijn. Voor volwassenen verzorgt
Nova College bovendien cursussen inburgering, taal, rekenen,
vmbo-tl, havo en vwo. Op het Nova College leren cursisten meer
dan alleen een beroep. Niet alleen de nodige kennis en vaardigheden zijn belangrijk; de juiste mentaliteit en persoonlijke ontwikkeling zijn ook van groot belang om succesvol te zijn. Nieuwe
beroepsopleidingen op het Nova College zijn Constructiewerker, Fietstechnicus (locatie Beverwijk), Technicus Middenkader Engineering ETECH (Beverwijk en
Hoofddorp) en Podium- en Evenemententechniek (Haarlem).
Voor volwassenen verzorgt het
Nova College overdag en ’s
avonds voortgezet onderwijs: vmbo-tl, havo en vwo. Men kan kiezen uit de vakken Nederlands,
Engels, Frans, Duits, Spaans,
Turks, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie,
informatica, management & organisatie, wiskunde, natuurkunde,
nask 1, scheikunde, nask 2, algemene natuurwetenschappen, bio-

logie en tekenen. Iemand kan een
volledig vak volgen of een gedeelte daarvan, zoals spelling, grammatica of uitspraak. Voor anderstaligen verzorgt Nova College inburgeringcursussen en vervolgcursussen Nederlands. Mensen
met een lage vooropleiding kunnen bij het Nova College participatiecursussen volgen zoals lezen, schrijven en rekenen.
Tijdens het open huis krijgen bezoekers informatie en persoonlijk
advies van docenten, stagebedrijven en cursisten. Zodoende krijgen belangstellenden een compleet beeld van hoe het is om een
opleiding te volgen op het Nova
College: wat leer je, hoe leer je en
hoe is de sfeer op school. Zie ook
www.novacollege.nl/openhuis

Sunday’s
open jam stage

Garra Rufa Fish Spa Centre
De IJmuidense Sandy Smulders is met haar bedrijf Garra
Rufa Fish Spa Centre Starter
van het Kwartaal. Zij opende
afgelopen maandag haar eigen Spa Centre in Beverwijk,
waar klanten een natuurlijke
huidpeeling door Garra Rufavisjes kunnen ervaren.

Rabobank

Starter van het
kwartaal.
Voordat ze haar droom als eigen
ondernemer waarmaakte werkte Sandy Smulders in de reisbranche, waar ze bezig was om
een nieuwe reisorganisatie op te
zetten. Dit werk deed ze vanuit
huis. Maar ze kwam er snel achter dat thuiswerken niets voor
haar was. Ze miste het contact
met de mensen.
Haar man, die in een bedrijf
werkt dat gespecialiseerd is
in aquarium filtertechnieken,
merkte op dat er steeds meer
vraag kwam vanuit schoonheidssalons voor aquarium filtertechnieken. Sandy’s nieuwsgierigheid werd gewekt. ,,Er
bleek een nieuwe trend te zijn
op wellness gebied van speciale
visjes die de huid verzorgen. Ik
ben een verzorgend type en ben
opgegroeid met allerlei soor-

ten vissen. De combinatie werd
snel gemaakt en ik kwam op
het idee om een Spa Centre op
te zetten met Garra Rufa-visjes.’’
Sandy was gelijk overtuigd van
het idee, maar wilde het concept toch eerst uittesten op een
breed publiek. ,,Ik heb eerst een
kleine unit geopend in de Bazaar
in Beverwijk. Snel was duidelijk dat de behandelingen aansloegen. Toen hebben we besloten om het gelijk groots aan
te pakken’’, lacht Sandy. ,,Ik kan
zelfs nu zeggen dat ik de grootste Fish Spa Centre van Europa
ben.’’
,,We hebben verschillende soorten behandelingen, zowel voor
je handen, je voeten of je totale
lichaam. Tijdens de behandeling
zuigen de Garra Rufa visjes de
dode huidcellen en huidschilfers af van de huid en scheiden
een enzym af, waardoor de huid
heerlijk zacht en soepel aanvoelt. De behandeling kan zowel cosmetisch van aard zijn,
als voor mensen met een huidaandoening. Er is voor ieder wat
wils’’, vertelt Sandy, die ook nog
een tip heeft voor andere starters: ,,Leef je droom en ga ervoor. En zorg voor een samenwerking met een bank die met
je meedenkt, snel zaken in gang
zet en je goed informeert. Voor
mij was dit Rabobank Velsen en
Omstreken.’’ Zie ook www.garra
rufafishspacentre.nl

Paranormale beurs
in buurthuis De Veste
Velserbroek - De Gevende
Handen verzorgt op zondag 6 februari een Paranormale beurs in
buurthuis de Veste, Vestingplein
58 in Velserbroek.
Op de beurs zijn ervaren mediums en therapeuten aanwezig met verschillende disciplines
met onder andere tarotleggen,
aura tekenen, foto en, rug lezen, een baby fluisteraar en helderziende waarnemingen, diverse soorten massages, magnetiseren enzovoort. Er is een winkel met advies over mineralen en
stenen.
De therapeuten vragen voor een
consult een kleine vergoeding

van 7,50 euro. De bezoekers kunnen met hun levensvragen bij de
mediums terecht en zij zullen de
vragen zo zuiver mogelijk beantwoorden.
De beurzen zijn een ontmoetingsplaats van gelijkgestemde
mensen om samen ervaringen
uit te wisselen zonder dat er veroordeeld wordt en om kennis te
maken met een andere manier
van helen.
Aanvang: 12.00 tot 17.00 uur. Entree: 5 euro, 65-plus 3,50 euro en
kinderen tot 12 jaar gratis.
Meer weten? Bel 06-13214776.
of kijk op www.degevende
handen.org.

IJmuiden – Zondag 30 januari, om 16.30 uur vindt in het Witte Theater stage café de Sunday’s open jam stage plaats. Na
een stroef begin en bij wijze van
proef, ziet het er naar uit dat de
jamstage een blijvend onderdeel is dat niet meer weg te denken is uit het programma van het
stage café. Het concept is simpel, regionaal bekende en onbekende sterren vormen soms
unieke, dan weer verrassende combinaties die gezamenlijk
maar een doel hebben: muziek
maken! De fraaiste pareltjes en
hoogtepunten uit de muziekgeschiedenis zullen voorbijkomen.
Het heeft natuurlijk geen uitleg
nodig, maar een ieder met een
instrument of stem is van harte welkom, er is een back-line
aanwezig. Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. De toegang
is gratis.

Veelbelovend
jaar voor
De Kleine
Verhuizer
IJmuiden - De Kleine Verhuizer
heeft een veelbelovend en spannend jaar gehad. ,,Inmiddels zijn
wij alweer enkele weken onderweg in het nieuwe jaar en hebben wij alweer een flink aantal
mensen van dienst kunnen zijn
met betrekking tot hun verhuizing. Ook hebben wij het wagenpark uitgebreid met als gevolg
dat wij nu nog meer mensen snel
van dienst te kunnen zijn en ook
de grotere verhuizingen aankunnen. Ons enthousiaste en vakkundige personeel staat voor u
van maandag tot en met zaterdag ter beschikking om ook uw
verhuizing snel, efficiënt en vakkundig te doen verlopen.’’
Verhuizen met de Kleine Verhuizer is relatief voordelig en snel te
realiseren. ,,Ook hebben wij de
beschikking over een verhuislift,
verhuisdozen, mogelijkheid tot
opslag en jarenlang ervaring in
de verhuisbranche.
In Haarlem-Noord zijn de komende periode een hoop mensen die naar het Slauerhoff verhuizen. ,,Voor deze mensen hebben wij een actie tegen gereduceerd tarief. Wilt u hier meer informatie over kunt u ons bellen of een mail sturen. Mocht u
gaan verhuizen dan komen wij
graag langs voor een gratis en
vrijblijvende offerte. Onze offertes zijn scherp en gebaseerd op
de tijd en het benodigde materieel. Wanneer u in zee gaat met
de Kleine Verhuizer bieden wij u
als extra een korting van 10 procent aan op de gehele collectie
van ons zusterbedrijf de Meubelknaller. Wij staan voor u klaar!’’
Meer
weten?
Bel
0255537532/06-55578467 of mail
naar info@kleineverhuizer.nl.
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Maarten Veth wordt
Paul Harris Fellow

Smits Keukens:
van slopen tot koken
Regio - Toen aannemer René
Schellevis acht jaar geleden het
aanbod kreeg de keukenzaak
aan de Rijksstraatweg in Haarlem
van de op leeftijd geraakte heer
Smits over te nemen, aarzelde hij
geen moment. Hij had voor Smits
Keukens al meerdere opdrachten
uitgevoerd en voelde zich vereerd
dat hij de bewezen formule van
het bedrijf mocht voortzetten. Bij
Smits Keukens kan men zowel terecht voor het renoveren van een
bestaande keuken als voor aanschaf van een complete nieuwe
keuken, geheel naar eigen wens.
Daarbij wordt alle zorg, van sloop
en afvoer van de oude keuken tot
en met plaatsing van de nieuwe
keuken, geheel uit handen genomen en heeft men verder geen
omkijken naar het regelen van
de loodgieter, tegelzetter, elektricien en dergelijke. Een strakke planning zorgt voor een snelle doorlooptijd, zodat men weet
waar men aan toe is. Smits Keukens werkt met een vast team
van vakbekwame specialisten dat
de werkzaamheden geheel naar
afspraak en op tijd uitvoert. Want
wie wil en kan er nu lang zonder
keuken?
Ruim vijf jaar geleden werd de
tweede vestiging van Smits Keukens geopend in Uitgeest, de
woonplaats van Schellevis. De
showroom werd al snel te klein
en eind vorig jaar volgde een
verhuizing naar een groter pand
waarin ook een tegel- en sanitairshop zijn gevestigd: ‘Bad &
Keuken Plaza’ werd de naam. Deze is gevestigd aan de Geester-

weg 10 in Uitgeest.
Smits Keukens is er voor elk budget. René Schellevis: ,,Het komt
vaak voor dat de bestaande keuken nog niet aan vernieuwing toe
is en dat men graag delen van de
bestaande keuken wil moderniseren. Zo geeft een ander werkblad of andere tegels voor de
wand of vloer al een heel nieuw
en eigentijds beeld. Of men wil
de verouderde apparatuur vernieuwen. Alles is mogelijk bij ons;
van renovatie tot nieuwe strakke
designkeukens tot en met nostalgische keukens in landhuisstijl.
In de showroom zijn enkele voorbeeldkeukens en alle materialen
aanwezig.’’
De
(inbouw-)keukenaccessoires, zoals kranen, verlichting en
dergelijke, staan bovendien in
de webshop vermeld. Met behulp van een computerprogramma kan vervolgens een realistische en driedimensionale weergave worden gemaakt. Het voordeel van Smits Keukens is, dat
men één persoon als aanspreekpunt heeft die verder alles regelt.
Momenteel loopt de actie ‘BTW
korting’, een actie waarbij Smits
Keukens de BTW betaalt over
de keukens boven op de al extra scherpe prijzen. Voor het proces van slopen tot en met montage van A tot Z hanteren zij
ook zeer gunstige tarieven met
de landelijke 6-procentsregeling. Bel voor meer informatie.
Het telefoonnummer in Haarlem
is 023-5372181, in Uitgeest 0251311880. Kijk ook eens op www.
smitskeukens.nl.

Oude-spullenmarkt
IJmuiden – Zaterdag is er weer
een oude-spullenmarkt in het
Solidariteitsgebouw aan de Eenhoornstraat, van 9.30 tot 12.30
uur. Velsen voor de Derde Wereld schenkt de opbrengst aan
twee projecten. ‘Vrienden van
Kankala’, dat straatkinderen in
Congo een betere start wil geven. Met een microkrediet kunnen zij een eigen bedrijfje beginnen. En het project Sita, in Galle
op Sri Lanka. Dat helpt kinderen
uit arme families om hun school-

opleiding goed af te ronden.
Al geruime tijd is er onzekerheid
wat betreft de huisvesting van
de organisaties in het Solidariteitsgebouw. Zij kregen een gebruiksvergunning tot 1 juli 2011.
Hoe het daarna zal gaan is nog
niet bepaald: eerst moet het beleid voor de Millenniumdoelen
door de gemeenteraad vastgesteld worden. Wat het vervolg
zal zijn, is niet duidelijk. Zie voor
meer informatie: www.velsen3dewereld.tk

Velsen - Op vrijdag 21 januari kreeg oud-rotarian Maarten
Veth door Marianne Poen, voorzitter van de Rotary Club Velsen,
de versierselen opgespeld die
behoren bij het predikaat Paul
Harris Fellow.
Veth, 77 jaar en oud-directeur
van Crown Van Gelder NV te Velsen-Noord, kreeg de Paul Harris
Fellowship vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de waterprojecten die een viertal Rotaryclubs uit de regio IJmond in Kenia adopteerden. De inzet van
Maarten Veth bij het vervullen
van het Rotary Watercommissariaat gedurende drie jaar en zijn
oprechte betrokkenheid bij de
waterprojecten zijn aanleiding
voor het toekennen van de hoge
Rotaryonderscheiding.
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Paul Harris Fellowship sprak RCV-voorzitter Poen
onder andere de volgende woorden: ,,We zien dat door middel van jouw inzet waterprojecten succesvol kunnen zijn.
Naast de vraag op welke gebieden we als Rotary onze primaire maatschappelijke verantwoordelijkheid horen te nemen, was
het ook voor jou duidelijk dat
wij zullen moeten blijven trachten het thema water, in de vorm
van concrete hulpverlening maar
ook in de vorm van het overdra-

gen van expertise, op de agenda te houden. We hebben gezien dat je hebt bijgedragen aan
het principe dat het kunnen beschikken over water een voorrecht hoort te zijn van elke wereldburger. Je hebt getoond dat
je een authentieke en oprechte
betrokkenheid hebt bij de waterprojecten die we als Rotary konden ontwikkelen. Hier zijn we je
zeer dankbaar voor.”
De Rotary Clubs Beverwijk,
IJmond, Santpoort en Velsen
werken samen ten behoeve van
waterprojecten in Kenia. De vier
Rotary Clubs hebben in samenwerking met een Rotary Club aldaar, te weten Rotary Club Machakos, al vijf scholen voorzien
van watertanks en dakgoten.
Ook is een damproject gerealiseerd waardoor het dorp Yeemulwa nu de beschikking heeft
over voldoende water. De eerste vruchten van de dam zijn
al zichtbaar: zo kunnen akkers
worden bewerkt en ontstaan er
kwekerijen voor fruitbomen. Wederom worden nu drie scholen
voorzien van de benodigde watertanks en dakgoten. Hierbij financiert Childs Life mee. Ook is
een dam gebouwd bij het dorp
Kanyongo. De financiering van
de beide dammen wordt ook
mogelijk gemaakt door bijdragen van The Rotary Foundation.

Velsen F3 in het nieuw
dankzij De Hypotheker
Driehuis - Zaterdag 15 januari
was een goede opening van het
tweede gedeelte van het voetbalseizoen. De weergoden ware ons gunstig gezind en na een
wat verlate start door afwezigheid van de tegenstander kon er
rond 10 over 9 begonnen worden. Geert had zich opgeofferd
om de tegenstander aan te vullen tot zeven spelers. De opening
was gunstig voor de F3, want ze
hadden de wind in de rug. De
solide verdediging met Harm op
doel had het in de eerste helft
bijzonder rustig. Het middenveld
en de aanvallers hielden Spaarn-

woude onder druk voor het eigen doel.
Thijs opende de score na ongeveer een kwartier te hebben gespeeld. Bij het publiek ontstond
er een beetje onrust, omdat de
jongens van F3 in de tweede
helft de wind in het gezicht zouden krijgen. Maar deze vrees
was geheel onterecht. Ook tegen
de wind in werd Spaarnwoude
teruggedrongen op eigen helft.
De wind mee leidde het enige
tegendoelpunt in van Spaarnwoude dat met 4-1 als eerste viel
voor het frisse samenspel van
Velsen F3.

Kunst uit de
IJmond aan het
Spaarne
Haarlem - In de maand februari exposeren zeven leden van het
Kunstenaars Collectief Velsen
(KCV) hun schilderijen en ruimtelijk werk in de sfeervolle expositiezaal op de eerste verdieping van Galerie De Waag aan
het Spaarne. Het Kunstenaars
Collectief Velsen heeft z’n vestiging in het historische Raadhuis voor de Kunst in de oude
dorpskern van Velsen-Zuid. Een
plek waar de creativiteit kennelijk in alle vormen tot ontplooiing komt, gelet op het veelzijdige werk dat dit Collectief in de
Waag laat zien. Geheel volgens
traditie is bij een aantal exposanten sprake is van een uitgesproken ‘IJmond signatuur’; Henk
Zwanenburg bijvoorbeeld toont
als van ouds een fascinatie voor
schepen in het Noordzeekanaal.
De geexposeerde tekeningen/
monotypes van Joke Braam (inzet) met als toepasselijk onderwerp ‘de IJmond’ zijn een onderdeel van een serie over het
industriele landschap in IJmuiden. Zoals Joke zelf omschrijft:
een blik op Hoogovens, schepen
en kranen met hier en daar nog
zicht op de duinen en de zee.
stenaarscollectief tonen! De werken van deze beeldende kunstenaars zijn te bezichtigen vanaf
donderdag 27 januari tot en met
zondag 13 februari (openingstijden: van 13.00 tot 17.00 uur) in
Galerie De Waag – Spaarne 30 te
Haarlem. De feestelijke opening
vindt plaats op zondag 30 januari
om 16.00 uur en zal worden verricht door Wim Westerman, Wethouder van Cultuur van de Gemeente Velsen. Zie ook: www.
kunstenaarscollectiefvelsen.nl
en www.kzod.nl.

Expositie
IJmuiden – In woon- en zorgcentrum De Moerberg werd onlangs een expositie geopend van
Marie Louise Heijkoop. Zij volgde lessen in diverse imitaties van
marmer en hout. Dit doet ze op
de ouderwetse manier, met olieverf. Daarnaast volgde ze les in
volksschilderen en olieverfschilderen. De expositie is tot 25
maart te zien in De Moerberg,
aan de Zuiderkruisstraat 74.
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Experiment uitvliegroute
Kaagbaan afgeblazen

Vogeltelling
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Afgelopen weekeinde vond de nationale tuinvogeltelling van de Vogelbescherming plaats. Informatieboerderij Zorgvrij had aansluitend daar
op een vogelmiddag. Zo’n vijftig
kinderen gingen in kleine groepjes met gidsen van IVN Zuid
Kennemerland naar vogels in
de buurt van de boerderij kijken.
Ouders konden ondertussen
naar een interessante lezing over
vogels in de winter luisteren. Na
de excursie en de lezing konden
kinderen iets lekkers maken voor
de hongerige vogels in de winter. Vogels gaan zo langzamerhand weer op zoek naar een geschikte plaats om straks hun eieren te leggen. Daarom werden
er ook nestkasten getimmerd.
Het was een gezellige en drukke
middag met enthousiaste kinderen en ouders.

VSV wint
wederom
Velserbroek - Na de belangrijke overwinning op de Foresters
vorige week moest VSV nu naar
Zaanstad om aan te treden tegen
Hellas Sport. De eerste wedstrijd
tegen deze ploeg leverde in de
seizoensouverture een 4-2 overwinning op. Vooraf stond VSV één
punt voor met een wedstrijd minder gespeeld, er mocht dus zeker
niet verloren worden en bij een
overwinning zou de onderkant
van de middenmoot binnen bereik komen. De eerste helft leverde qua kijkspel geen hoogstaande wedstrijd op. Hellas was de
iets betere partij met verzorgder
voetbal dan de Velserbroekers.
Doelman Sluyters schoof de bal in
de voeten van spits Helmuth Jordan die deze buitenkans echter
niet wist te benutten en de bal net
naast de paal lobde. VSV kreeg in
de persoon van Ron Wilmink twee
mogelijkheden die beide gemist
werden. Na de rust een heel ander VSV, feller, geconcentreerder
en resoluter. Hellas had weinig tot
niets meer in te brengen en het
wachten was op de openingstreffer. Bob Schol nam heel snel een
vrije trap en voordat de vijandelijke doelman er erg in had lag de
0-1 in het netje. VSV hield controle over de wedstrijd, zeker na het
inbrengen van de balvaste Metgod voor de geblesseerde Pitstra.
Hellas werd alleen nog gevaarlijk
via een paar onnodig weggegeven vrije trappen maar een echte
specialist hadden de Zaankanters
niet in huis, zodat dit niets opleverde. Eerst schoot Denzel Meijer nog kogelhard op de dwarsligger, maar tien minuten voor tijd
besliste Pascal Maat de wedstrijd
door de 0-2 binnen te schieten.
In de slotfase was Hellas nog een
paar keer bij de aansluitingstreffer maar Ed Sluyters wist een nerveuze slotfase te voorkomen door
handelend op te treden bij enkele
gevaarlijke situaties.

Hofstedetoernooi
Velsen - Het Hofstede biljarttoernooi is inmiddels drie zaterdagen aan de gang en na een
spannende strijd zijn de finalisten uit elke poule bekend.
In poule A eindigden twee
teams (Visserhuis en Moerberg)
met eenzelfde aantal wedstrijdpunten (166) precies gelijk.
Hierbij moest het onderling resultaat dus bepalen wie in de
grote finale voor de eindoverwinning mag gaan strijden. Omdat eerder het Visserhuis zijn
partij tegen de Moerberg ruim
had gewonnen zijn zij de gelukkigen. Moerberg eindigt dus
als tweede in de poule en zal
volgende week uitkomen in de
kleine finale. Het team van Hofstede A eindigde met 158 punten als derde en is hiermee uitgespeeld.
In poule B leed de Dukdalf met
73 tegen 88 een onverwachte
nederlaag tegen het team van
de Watervliet. Hierdoor bleef de

Dukdalf met 155 punten steken
op de derde plaats en is uitgespeeld. De Watervliet daarentegen is er na een mindere eerste wedstrijd dus toch nog in
geslaagd om als tweede (162
punten) in de poule te eindigen. Poulewinnaar werd met
170 punten het team van Hofstede B.
Komende zaterdag 29 januari worden de finalepartijen gespeeld. Gestart wordt om 9.00
uur door Moerberg en Watervliet met de strijd om de derde
en vierde plaats. Om 13.00 uur
begint de grote finale tussen de
teams van de Visserhuis en Hofstede B om de eerste en tweede plaats. Direct na afloop vindt
de prijsuitreiking plaats. Zowel
voor het winnende team als voor
de beste speler van het toernooi
is een fraaie wisselbeker beschikbaar. Voor belangstellenden staat de deur van het wijksteunpunt de Hofstede open.

SP start meldpunt
volkshuisvesting
Velsen - De SP in Velsen maakt
zich grote zorgen over de toegankelijkheid van eengezinswoningen voor mensen met een
laag inkomen. De woningcorporaties in Velsen doen deze gewilde woningen massaal en tegen
marktprijzen in de verkoop. Woningen die voor 15.000 oude guldens (vaak nog met subsidie en
wederopbouwgeld) zijn neergezet moeten nu ruim 200.000 euro opbrengen. Nu al is een schrijnend tekort aan dit type woningen. Gezinnen staan gemiddeld
meer dan 10 jaar op de wachtlijst
en zien nu dat woningen waarvoor zij zich hadden ingeschreven te koop worden aangeboden. En daardoor voor hen onbereikbaar worden.
Nu bovendien de klad zit in
nieuwbouwprojecten
(groot
Helmduin, De Binnenhaven, het
KPN-terrein) en ook nog eens
134 eengezinswoningen in OudIJmuiden worden gesloopt, wordt
een groot aantal gezinnen voor
een reeks van jaren het perspectief op een eengezinswoning
ontnomen. De uitbreiding van
het zoekgebied van huurwonin-

gen naar Haarlem en omstreken,
waardoor zich nog eens 900 woningzoekenden hebben gemeld,
maakt dat uitzicht alleen maar
slechter.
De SP in Velsen pleit daarom voor
een onmiddellijke stop op de verkoop van betaalbare eengezinswoningen. Verkoop van de woningen aan de huurders is voor
de SP alleen bespreekbaar wanneer dat is gekoppeld aan een
herbouwplicht van ten minste 4
huurwoningen van het zelfde type. Dergelijke afspraken zouden,
volgens de partij, in de nieuwe
prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties
moeten worden vastgelegd.
De SP Velsen wil een beter zicht
krijgen op de gevolgen van de
actuele ontwikkelingen en start
daarom een Meldpunt voor
knelpunten in de Volkshuisvesting. Mensen die klem zitten en/
of klem komen te zitten door het
huidige beleid van de corporaties
en het distributiesysteem vragen
we om hun ervaringen te delen
met de SP-Werkgroep Volkshuisvesting en een enquête in te vullen. Zie ook http://velsen.sp.nl.

Velsen - Een experiment om een
uitvliegroute vanaf de Kaagbaan
van Schiphol te wijzigen gaat
niet door. Op grond van argumenten die vanuit de gemeente Velsen en andere gemeenten
zijn aangedragen, zijn vier alternatieve routes ten opzichte van
de huidige uitvliegroute (Spykerboorroute) niet langer onderwerp van gesprek. Er is in de regio geen bestuurlijk draagvlak
voor. De gemeente Velsen is blij
met dit besluit.
De huidige Spykerboorroute zou
ontwikkeling van nieuwbouw in
de Haarlemmermeer beperken.
Reden om te kijken naar alternatieven. Echter, bij alle voorgestelde alternatieven zou de kans op
geluidshinder in IJmuiden, Santpoort, Driehuis, Velsen-Zuid en

Velserbroek groter worden.
Nu maakt het luchtruim boven
Velsen vooral deel uit van de
vliegroutes van de Polderbaan
die ook al geïntensiveerd worden. Bij het verleggen van de
Spykerboorroute zou het aantal
vliegbewegingen boven Velsen
groter worden. Naast de huidige
vliegbewegingen richting de Polderbaan zou dit een extra stapeling betekenen van de geluidsoverlast, naast de geluidsoverlast van industrie en scheepvaart. Dit is voor Velsen niet acceptabel zodat hiertegen geageerd is. De gemeente is dan
ook verheugd met dit besluit dat
door 42 gemeenten uit de Schipholregio, verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is genomen.

Boeiende lezing over
zegels en wetenschap
IJmuiden - Jan Dekkers is leraar op het Technisch College Velsen in de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde.
En hij verzamelt postzegels! Die
combinatie bezorgde op maandag 17 januari bijna twintig leden
van Postzegelvereniging IJmuiden een fijne maar bovenal leerzame avond.
In zijn eigen klaslokaal in het gebouw aan de Brinostraat kon hij
gemakkelijk een dialezing met afbeeldingen van postzegels combineren met een aantal proeven,
die lieten zien hoe mooi natuurkunde eigenlijk is. Natuurkunde
is namelijk het favoriete vak van
Jan, hoewel de wis- en scheikunde bij de proeven regelmatig om
de hoek meekeken.
Luchtdruk werd gedemonstreerd
in de proeven met de buis van Toricelli en de Maagdenburger halve bollen. Luchtweerstand werd
gedemonstreerd met een stalen kogeltje en een veertje in een
glazen buis. Bij het onderdeel
temperatuur kon worden aangetoond dat water ook bij 18 °C al
kookt. Uiteraard onder een vacuum gezogen glazen stolp. Zelfs
kokend water werd maar liefst
130 °C maar wel met een druk
van 3 bar. Bijtijds werd de overdruk afgevoerd.
De laatste proeven waren voor
het geluid. Het in beweging brengen van de lucht werd duidelijk
met twee gelijke stemvorken. De

eerste werd aangetikt en de ontstane beweging werd door de
andere ontvangen. Ook voor het
zichtbaar maken van geluidsgolven was er een proefopstelling.
Via de fraaie postzegels in de dialezing, die bij elke proef even
onderbroken werd, maakten de
aanwezigen kennis met de natuurkunde.
Voor de leden van Postzegelvereniging IJmuiden was deze
avond er een om lang in herinnering te blijven. Voor Jan Dekkers was het eigenlijk een verlenging van zijn dagelijkse werkzaamheden voor de klas. Meer
weten over postzegels verzamelen? Bel met G. Swets, telefoon
0255–516574.

Politie zoekt getuigen
Velserbroek – Tussen woensdag 12 januari en donderdag 13
januari 2011 is het speelterrein
aan het Etta Palmplantsoen behoorlijk beklad met witte verf. De
schade bedraagt ongeveer 3000
euro.
De politie is een onderzoek gestart en zal onder meer een

buurtonderzoek uitvoeren. Daarnaast zullen jongeren die geregeld op het Etta Palmplantsoen
staan thuis worden benaderd.
Mensen die getuige zijn geweest
van de vernieling, worden verzocht contact op te nemen met
de politie in Velsen, via 09008844.
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‘t Staende
Tuygh zoekt
muzikanten

Dierenambulance Velsen
zoekt vrijwilligers
Velsen - Op maandag 31 januari, van 19.30 uur tot 21.00
uur, organiseert Stichting Dierenambulance Velsen aan de
Kromhoutstraat 54-12, een informatieavond voor iedereen
die interesse heeft om vrijwilliger te worden. Men kan kennismaken met een aantal vrijwilligers, een rondleiding krijgen en ingelicht worden over
de werkzaamheden van de dierenambulance. Wellicht dat

men daardoor geïnteresseerd
raakt in een vrijwilligersfunctie
als chauffeur, bijrijder of centralist. De Stichting Dierenambulance Velsen is dringend op
zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor langere tijd. Het
werken bij de Dierenambulance Velsen is zeer afwisselend,
uitdagend, leerzaam en dankbaar. Zie ook www.dierenambulancevelsen.nl.

Akrides lijdt nederlaag
IJmuiden - Afgelopen vrijdagavond hebben de heren van VBC
Akrides in Hoofddorp de eerste
wedstrijd van de tweede helft van
het seizoen met 81-72 verloren
van BV Hoofddorp.
Het team van coach Joaquin
Zschuschen begon uitstekend
aan de wedstrijd en had na het
openingskwart een voorsprong
van 12-23. Zes Akridessers kwamen tot scoren waarvan Lennart Meijland met zeven punten
de meest productieve Akridesser
was. De debuterende Kendrick
Fiekert maakte middels een driepunter op assist van Lennart Meijland overigens zijn eerste punten
voor de hoofdmacht. In het tweede kwart consolideerde Akrides
de voorsprong en was shooting
guard Lennart Meijland zonder te
missen goed voor elf punten. Zijn
elf punten kwamen voort uit drie
prachtige driepunters en een score inside. En Simon Fluks kwam in
kwart twee tot twee punten, vijf
rebounds, drie assists en twee intercepties. Er zou met een stand
van 32-44 gepauzeerd gaan worden.
Na de pauze in het derde kwart
begon Hoofddorp met een 162 run om de ruime achterstand
te hebben omgezet in een 4846 voorsprong. Ares Katsanis
stopte de run met een driepunter die echter gelijk beantwoord
werd door Hoofddorper Bas Snijders met eveneens een driepunter. Volgende score was een driepunter van Akrides center Pasqualis Jansen en bij een stand
van 51-52 had Akrides zijn laatste voorsprong van de wedstrijd.

IJmuiden - Het oudste shantykoor van IJmuiden is naarstig
op zoek naar nieuwe muzikanten. Helaas heeft het koor recent
afscheid moeten nemen van de
gewaardeerde gitarist en accordeoniste en om de muzikale mogelijkheden op peil te houden
zijn zij druk op zoek naar ervaren vervangers/sters. Het Staende Tuygh biedt behalve veel gezelligheid ook vele optredens per
jaar. Het koor repeteert wekelijks
in De Brulboei en kijkt reikhalzend uit naar een nieuw seizoen
in een nieuwe, complete bezetting. Voor verdere informatie:
j.klingeler@casema.nl of eijbersen@live.nl. Zie ook www.staendetuygh.nl.

Reumafonds
op zoek naar
collectanten
Velsen - Wie zich in wilt zetten
voor de reumabestrijding in Velsen en een paar uur per jaar beschikbaar is kan collectant of
mede-organisator voor de collecteweek van het Reumafonds
worden. De collecteweek vindt
plaats van 27 februari tot en
met 5 maart. Aanmelden kan via
Jeannette Meijer, 023-5384203
of landelijk op 020-5896471, of
vrijwilligers@reumafonds.nl.

Aangehouden
met valse
documenten

Met een achterstand van 57-56
ging Akrides het vierde en laatste kwart in. Het bleef lang spannend maar nadat de Hoofddorpers Fabio van Hooijdonk en Esat
Figengül met respectievelijk een
driepunter en lay-up plus bonus
vrije worp scoorden nam Hoofddorp een 73-65 voorsprong en
stelde het daarmee eigenlijk de
overwinning veilig. Akrides verloor uiteindelijk dus in een attractief duel met 81-72.
Na twee uitwedstrijden spelen de
heren van VBC Akrides zaterdagavond in Sporthal IJmuiden-Oost
tegen het hooggeklasseerde Binnenland uit Barendrecht. De wedstrijd begint om 19.00 uur en
de toegang is gratis. (Archibald
Akerboom)

IJmuiden - De Koninklijke Marechaussee heeft vorige week
donderdagavond in IJmuiden
een 40-jarige Braziliaanse man
aangehouden op verdenking van
documentfraude. De man wilde
de ferry van IJmuiden naar Newcastle nemen toen de fraude
werd ontdekt. De Marechaussee, die belast is met de grensbewakingstaak in de haven van
IJmuiden, controleerde de identiteit van de Braziliaanse man. Bij
de controle bleek de man, naast
zijn getoonde Braziliaanse paspoort, ook in het bezit van een
valse Portugese Identiteitskaart
en een vals Portugees rijbewijs.
De man is aangehouden en zal
morgen worden voorgeleid aan
de Rechter-commissaris.

Fietsverlichting
Santpoort-Noord - De politie
hield vorige week vrijdagmorgen
op de Hagelingerweg een fietsverlichtingscontrole. Tussen 07.30
uur en 08.15 uur bleken er 13 fietsers hun verlichting niet in orde te
hebben. Zij hebben een bekeuring gekregen. De controles worden de komende tijd herhaald.

Ichthus Lyceum
toneelmakerijschool

Driehuis - Sinds deze week
is het Ichthus Lyceum officieel een Toneelmakerijschool.
De overhandiging van het tinnen bordje aan rector Alexander Volmer symboliseert de relatie die de school in september 2010 voor meerdere jaren
is aangegaan met De Toneelmakerij uit Amsterdam.
Onder de naam Binden en
Boeien biedt het gerenommeerde gezelschap aan vijf
middelbare scholen uit NoordHolland en vijf uit Amsterdam
een op maat gemaakt programma. Zo wonen leerlingen
voorstellingen bij van de Toneelmakerij Jongerentheatergroep, waarbij veel aandacht
aan de voorbereiding en evaluatie van het stuk wordt besteed. Daarnaast volgen ze
workshops en nemen docenten deel aan cursussen die op
maat worden ontwikkeld.
Dat het Ichthus Lyceum heel
blij is met deze samenwerking heeft onder meer te ma-

ken met de talentstromen die
het zijn leerlingen aanbiedt:
technasium, internationalisering en kunst&cultuur. In de
eerste klas volgen alle leerlingen het programma van het
technasium waarbij het vak onderzoeken & ontwerpen centraal staat. Na het eerste leerjaar maken de leerlingen een
keuze uit technasium, internationalisering en kunst&cultuur.
Met name voor die laatste stroom is de samenwerking met de Toneelmakerij
heel waardevol. De twee cultuurcoördinatoren die sinds dit
schooljaar op het Ichthus Lyceum zijn benoemd houden intensief contact met de educatieve tak van de Toneelmakerij; twee theaterdocenten zijn
voor de school het vast aanspreekpunt. Op de foto staan
vanaf links Leonie van Tol en
Rosa Fontein (DeToneelmakerij), Alexander Volmer (rector)
en Elise Polman (cultuurcoördinator).

PvdA wil succes draagvleugelboot vergroten
Velsen/Haarlem - De PvdA
wil het succes van de draagvleugelboot tussen IJmuiden
en Amsterdam verder vergroten. Dit zou kunnen door
de P+R en fietsvoorzieningen rond aanlegplaatsen uit te
breiden en betere bewegwijzering. PvdA-statenlid Gohdar
Massom heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan
het College van Gedeputeerde Staten.
Tijdens een werkbezoek van de
PvdA bleek dat de capaciteit
van de P+R en de fietsstallingen bij opstapplaats IJmuiden
ruim onvoldoende is om de
groei van het aantal reizigers
op te vangen. Ook bleek dat
de draagvleugelboot helemaal
niet wordt aangegeven op de
bewegwijzering bij Amsterdam
centraal en op de bewegwijzering (P+R) op de rijksweg A22
in IJmuiden.
PvdA-statenlid Gohdar Massom: ,,De PvdA is enthousiast

over deze duurzame en filevrije
vorm van hoogwaardig openbaar vervoer naar de hoofdstad. De reizigersgroei de afgelopen jaren toont het succes ook aan. Wij zien echter
nog meer potentie voor groei
en verbetering van deze lijn en
willen dat er hierin meer geïnvesteerd wordt.’’
De PvdA wil onder meer van
Gedeputeerde Staten weten
wat de visie is op de toekomst
van deze succesvolle bootverbinding. De PvdA vraagt de
gedeputeerde met de betreffende gemeenten in gesprek
te gaan over uitbreiding van
de P+R en fietsvoorzieningen
en de bewegwijzering. Tenslotte vraagt de PvdA om samen
met de provincie Flevoland en
de Stadsregio Amsterdam de
haalbaarheid van een snelle
bootverbinding tussen Almere en IJburg te onderzoeken en
deze lijn in IJburg aan te sluiten op de Zuidtangent.
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Info over
damherten

Accadians. 21.30-03.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 30 januari

Donderdag 27 januari
Voetdeskundige bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469 IJmuiden. Gaarne afspraak
maken van tevoren via 0255511117.
Stadsschouwburg
Velsen:
Dutch Swing College Band &
Marinierskapel in swingend
dubbelconcert. Aanvang 201.5
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Social
Network’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar.
Studenten gratis. Café: Vanderbuyst. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 28 januari
Schubertiade, Bernd Brackman in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Haye van der Heyden in ‘Lichtjes in je ogen’. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Keesen&Co. ‘Gestrand’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Dommelsch zaal: Spektrum XL.
23.00-04.00 uur. Toegang 13,vanaf 18 jaar. Café: Oh my god...
It’s the Ramones. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 29 januari
IVN
Zuid-Kennemerland:
Werkdag Overlanden van de
Liede. Verzamelen 09.30 uur bij
het hek van de Overlanden nabij
station Haarlem/Spaarnwoude.
Finale Stratenteams Toernooi
in Polderhuis Velserbroek. Eindwedstrijd om 15.45 uur, finale
om 19.30 uur.
Jubileumvoorstelling
van
Vat’71 in het Thalia Theater,
Breesaapstraat 52 IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Eric Koller met ‘Bull!’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Rolling Stones
Tribute. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat,
www.patronaal.
nl: Kleine zaal: Early Hardstyle
Scene: Bass Modulators. 23.0004.00 uur. Toegang 12,50
vvk/15,- add. Vanaf 18 jaar. Café: Katzwij presenteert: Pignose Willies, Lushus, Space Siren,

AV Suomi organiseert Tata
Steel/Runnersworld Beeckestijn cross. Eerste loop start om
10.30 uur.
Koppelkaarten bij klaverjasclub Nooit Verwacht om 10.30
uur, Eksterlaan 8 IJmuiden.
Lezing over 500 jaar Lof der
Zotheid door drs. Aviva Boissevain in de Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur. Toegang gratis.
Trio Ponte in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Foyermuziek, Sunday’s
open jam-stage. Aanvang 17.00
uur. Toegang gratis.
Tim Akkerman solo in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaal.nl:
Dommelsch zaal: Popkoor, jongeren popkoor New Harlem Deluxe. 19.30 uur. Toegang 7,50.

Maandag 31 januari
Vrijdansen bij Danscentrum Ter
Horst in IJmuiden. Van 14.00 tot
16.00 uur. Toegang gratis.
Informatieavond bij Dierenambulance Velsen van 19.30 tot
21.00 uur. Zij kunnen dringend
vrijwilligers gebruiken.

Dinsdag 1 februari
Open dag ROC Nova College
van 18.00 tot 21.00 uur. Zie www.
novacollege.nl/openhuis.
Stadsschouwburg Velsen: De
mooiste liedjes van Annie M.G.
Schmidt. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 2 februari
Vergadering Wijkplatform Vels
en-Noord in Dienstencentrum
Watervliet, Doelmanstraat 34 in
Velsen-Noord. Aanvang 19.30
uur.
Gratis bijeenkomst over drugsgebruik door jongeren bij Brijder,
Spaarne 106 in Haarlem. Van
19.30 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: De
mooiste liedjes van Annie M.G.
Schmidt. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘The Social Network’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 3 februari
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Haar naam was
Sarah. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaal.nl:
Kleine zaal: Me & Stupid. 20.00
uur. Toegang 10,-. 24.00-04.00
uur: LOS! Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Studenten gratis. Café: Tubelord, Shoes & Socks off.
21.30 uur. Toegang gratis.

Schilderij voor ex-Stone
IJmuiden – Hij werd ook wel ‘de
stille Stone’ genoemd: Bill Wyman. Tien jaar geleden stapte
hij uit de band The Rolling Stones en ging verder met zijn eigen band The Rhythm Kings. Vorig weekeinde was hij voor een
optreden in de Stadsschouwburg Velsen. Kunstenaar Tom
Peperkamp uit Velsen-Noord
maakte ooit een schilderij van

de hoes van het eerste album
van de band: ‘Willy and the poor
boys’. Peperkamp, die ook zanger
is van de band Tommyinc en presentator van het programma De
Kennemer Muziekfabriek bij Radio Beverwijk, wachtte Wyman
na het optreden op om hem zijn
schilderij aan te bieden. Dit lukte
en Bill Wyman stelde het gebaar
zeer op prijs.

Fractie Velsen Lokaal
weer op volle sterkte
Velsen - Na het vertrek van René Rutte als steunfractielid, heeft
Maurice Bok zijn plek in de fractie ingenomen. Maurice is een
bekende IJmuidenaar. Samen
met zijn partner Bianca woont
hij met zijn jonge gezin in een
nieuwbouwwoning van de Binnenhaven (voormalig Zeewegziekenhuisterrein). Hij werkt in
de houthandel. In zijn vrije tijd
zet hij zich onder andere in voor
de scoutinggroep de IJmondtrekkers. Maurice zal zich de
eerste maanden goed gaan inwerken met name op het gebied van ruimtelijke ordening en
jeugdzaken.

Ingezonden brief
Velsen Lokaal heeft gelezen dat
de voorbereiding voor de plaatsing van noodlokalen voor de
Bosbeekschool aan de J. van Nassaulaan in Santpoort-Noord zijn
gestopt door de gemeente. De
gemeente zegt eerst de behandeling van de rechtszaak af te wachten. Die rechtszaak is aangespannen door omwonenden en belanghebbenden. Daarnaast loopt
tot 28 januari de termijn om beroep aan te tekenen tegen de
twee (bouw-)vergunningen.
Voor Velsen Lokaal is het dan ook
onbegrijpelijk, dat de gemeente wel zegt door te gaan met het
aanleggen van riolering en nutsvoorzieningen. Voor die aanleg
moet de hele groenstrook worden omgeploegd en uitgegraven.
Maar deze groenstrook is in het
Groenbeleidsplan verklaard ‘als te
behouden groen’. Dat betekent,

dat die groenstrook waardevol is
en beschermd moet worden.
Een gemeente kan dan toch niet
zomaar zijn gang gaan, zonder afgifte van een goedgekeurde vergunning? De gemeente behoort
toch ook het goede voorbeeld te
geven en netjes de procedures af
te wachten en de eigen beleidsregels in acht te nemen?
Onlangs moest de Raad zich ook
uitspreken over de waardevolle
en dus beschermde groenstrook
aan de Kromhoutstraat in IJmuiden. Is er dan willekeur in de beoordeling van regels in het Groenbeleidsplan?
Om deze redenen stelt Velsen Lokaal vragen aan het college. Deze
vragen zijn te lezen op www.velsenlokaal.nl
Fractie Velsen Lokaal

Regio - Donderdagavond 27 januari is een informatiebijeenkomst van de provincie NoordHolland over de aanpak van
damherten in het duingebied
tussen IJmuiden en Den Haag.
Gedeputeerde Jaap Bond zal het
beheerplan toelichten en vragen beantwoorden. De populatie damherten in de duinen is
groeiende en zorgt voor risico’s
voor verkeersveiligheid en schade aan landbouwgewassen. De
informatieavond is in NH Hotel
te Zandvoort, Burgemeester van
Alphenstraat 63. De avond start
om 19.30 uur, is bedoeld voor
omwonenden van het duingebied en is gratis toegankelijk.

Formulierenbrigade
Velsen - Velsense minima met
een inkomen tot 130 procent van
de geldende bijstandsnorm kunnen via de gemeente Velsen een
korting krijgen op hun zorgverzekering, deze korting bedraagt
5 procent op de premie voor de
basiszorgverzekering en 10 procent op de afgesloten aanvullende verzekeringen. Mocht u niet
zeker weten of deze korting op
u van toepassing is, neem dan
contact op met de Formulierenbrigade Velsen. De consulenten
van de Formulierenbrigade Velsen bekijken samen met u of u in
aanmerking komt voor deze korting en zullen vervolgens u helpen deze aan te vragen. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, gebouw
De Delta, Rijnstraat 2. Op werkdagen zijn zij bereikbaar tussen
09.00-17.00 uur op telefoonnummer 0255-533885 en via formulierenbrigadevelsen@madi-mk.
nl. Bij mensen die graag hulp
willen maar niet mobiel zijn komt
de Formulierenbrigade thuis.

Snoeicursus
Velsen-Zuid - Zaterdag 5 februari organiseert werkgroep
Historische Fruittuinen Zuid
Kennemerland in samen werking met Pomologische Vereniging Noord Holland een basis
snoeicursus op Informatieboerderij Zorgvrij aan de Genieweg
51. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 30, de belangstelling in de regio is groot. Aanmelden kan via Peter van Wijk, telefoon 023-5732005, 06-22207708
of p.van.wijk@hccnet.nl.

Salsa lessen
IJmuiden - Wie graag danst kan
nu terecht in buurtcentrum de
Brulboei aan de Kanaalstraat in
IJmuiden, waar op de dinsdagavond salsalessen worden gegeven. Het gaat om een cursus van
tien lessen. Informatie via 0683798101.
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Loopbaancoach,
dat werkt

Jongeren willen discotheek

Speciaal voor jeugd van
14 tot en met 16 jaar
IJmuiden – Voor de jongste
jongeren, van 14 tot en met
16 jaar, is er geen speciale uitgaansgelegenheid in Velsen. Al
eerder sloot de disco van Rob
Nobels aan de Kromhoutstraat
waar deze jongeren wel terecht
konden, onlangs sloten ook
Toedeloe aan de Kennemerlaan en jeugdsociëteit d’Arc
hun deuren. Deze jongeren
kunnen dus nergens heen en
willen ook wel eens uit. Daarom besloten Kelly Janssen, Michael Horvath en Dyonne van
Maren dit probleem via een
brief voor te leggen aan de gemeenteraad. Zij mochten vorige week donderdag tijdens het
raadsplein met de raadsleden
om tafel, om hun burgerinitiatief mondeling toe te lichten.
Minke Jaspers, jongerenwerker van De Koe in Velserbroek,
toonde zich verbaasd. De tienerdiscotheek in het jongerencentrum op vrijdagavond is onlangs opgedoekt, omdat er te
weinig belangstelling voor was.
Maar zij wilde dit wel uit het
slop trekken, mits de jongeren bereid waren hier aan mee
te werken. Zij kunnen er dan
af en toe op vrijdag van 20.00
tot 23.00 uur terecht. Zelfstandig raadslid Beryl Dreyer vraagt
zich af of het niet een uurtje later kan en Gerard Vosse (LGV)
roept: ,,Tot 23.00 uur? Wat oubollig, dan begint het pas. Dat
moet veel spannender.’’ Ook
kunnen de jongeren gebruik
maken van De Branding, de
jongerenruimte in buurtcentrum De Dwarsligger. Dirk van
Zonderen van het Witte Theater
kent het probleem, het is van

alle tijden: ,,Het Witte Theater is
niet leeftijdsgebonden, maar ik
kan me voorstellen dat iemand
van 14 jaar zich niet thuis voelt
tussen twintigers en dertigers. We kunnen best eens een
dance-avond voor deze leeftijdsgroep organiseren.’’ Dicky
Sintenie is verbaasd, omdat in
de papieren die zij las gesproken wordt over een jeugdhonk.
Na enig heen en weer praten
blijkt dat de jongeren geen
jeugdhonk willen en ook geen
plek in een buurtcentrum: ze
willen het liefst een discotheek.
Bijvoorbeeld in het oude pand
van Schoorl aan de Halkade.
De gemeenteraad had al eerder aangegeven mee te willen
denken over de plannen, maar
dat zij die niet kunnen realiseren: een ondernemer zal daar
in moeten stappen.
Er daar zit nu net de moeilijkheid volgens Kees Gerrits, die
namens de horecabond aanwezig is: ,,Er mag geen alcohol geschonken worden en de
doelgroep heeft weinig te besteden, dus ze is commercieel
niet interessant.’’
Dan zegt Paul de Bruijn (VVD)
in een spontane opwelling: ,,Ik
wil wel wat voor jullie organiseren, namens de jonge raadsleden, desnoods op persoonlijke
titel.’’ Hülya Kat (D66) en Beryl
Dreijer blijken ook mee te willen doen, De Bruijn verwacht
dat hij meer jonge raadsleden mee kan krijgen. Na afloop
troont hij het drietal mee naar
een rustige plek in het stadhuis, om alvast wat spijkers
met koppen te slaan. Wordt
dus vervolgd. (Carla Zwart)

Drankrijder aangehouden
Velsen - De politie zag tijdens
een surveillance vrijdag even na
04.00 uur een 23-jarige IJmuidenaar in zijn auto rijden, van wie
het rijbewijs enige tijd geleden
was ingevorderd.
Dit rijbewijs was ingevorderd,
omdat hij meerdere malen onder invloed van alcohol had ge-

reden. De IJmuidenaar bleek
ook dit keer weer onder invloed:
hij blies zeven keer de maximaal
toegestane limiet. De IJmuidenaar is door de politie aangehouden en tegen hem is proces
verbaal opgemaakt. De auto van
de man is tijdelijk in beslag genomen.

Velsen - Iemand die een nieuwe baan heeft, gaat meestal met goede moed aan de
slag. Het inwerken is vermoeiend, maar de nieuwe collega’s en werkzaamheden geven ook energie en toekomstperspectief. Het werkoverleg en
de communicatie lopen anders,
en je vindt sommige dingen
vreemd. “Maar” denk je, “Ik
moet nog wennen, en met wat
aanpassing zal ik mijn draai
wel vinden”.
Toch vermindert soms na enkele maanden het werkplezier en
wordt het steeds moeilijker om
kwaliteit te leveren en vrolijk te
blijven. Je voelt je gevangen in
de werkdruk, in stroperige projecten of in saaie vergaderingen. Je hebt het idee dat het
niet lukt om je aan te passen
en beter te functioneren. Dat is
vervelend, want je wilt wel dat
je contract verlengd wordt. De
situatie levert hoofdpijn op en
prikkelbaarheid. Wat te doen?
De mens is zo gebouwd dat
zijn eigen natuur oplossingen aandraagt voor problemen.
Dat gebeurt eerst via zijn intuitie. Intuïtie geeft beelden en
gevoelens van wat misschien
goed is om te doen. Maar niet
iedereen heeft geleerd om die
te herkennen, te vertrouwen
en erop te reageren. Soms is
ons dat ook afgeleerd. De eerste opgave is dus dat weer te
gaan leren.
Als we intuïties herkennen, dan
zijn ze vaak niet meteen begrijpelijk. Dan moeten we ze onderzoeken om er iets mee te
kunnen doen: Hoe komt het
dat ik het gevoel krijg dat dit
werk niet goed voor me is?
Waarom vertelt mijn intuïtie nu
dat ik iets moet zeggen? Dat
we iets over het hoofd zien?
Om kwaliteit te leveren in het
werk, je goed te voelen en iets
origineels bij te dragen aan een
team, is het belangrijk je intuïtie te voelen, serieus te nemen
en te onderzoeken. En om er
echt iets mee te doen. Wat zeggen uw intuïties? Wat doet u
ermee?
Han van Kleef
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

‘De Niet Meer Zo Piep Show’

Nederlandse première
in Stadsschouwburg
Velsen – Iedereen wil oud worden, maar niemand vindt het
leuk om oud te zijn. Dat het leven
op latere leeftijd best leuk kan
zijn, werd aangetoond in De Niet
Meer Zo Piep Show. Al tijden
een maandelijkse hit in de Amsterdamse Meervaart, nu trekt
de show ook het land in. Zondag vond in de Stadsschouwburg Velsen de première plaats.
De rode loper ligt uit, voor de
deur speelt dweilorkest Teisterband een swingend deuntje. Bij
het binnenkomen van de zaal
ziet het publiek actie op het podium: er speelt een swingend
orkest en er wordt gedanst. Er
wordt gezongen: ‘Het kan even
duren maar er komt een moment, dat je merkt dat je geen 18
meer bent.’ De bezoekers worden welkom geheten en laatkomers worden vermanend toegesproken: ,,Je mag dan wel 65
plus zijn, maar je kunt wel op tijd
komen.’’ Wat te doen na je pensioen? Dat is de vraag die centraal staat. Het antwoord wordt
grotendeels gegeven door het
NMZP-koor, twintig mensen
tussen de 60 en 90 jaar. Ze worden bijgestaan door acteur Bram
van der Vlugt, ook al een ervaringsdeskundige met zijn 76 jaar.
Reizen blijkt een favoriete bezigheid te zijn na het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd.
Verschillende reisdoelen worden
bezongen (‘oh zonnig Madeira’).
Ook is er meer tijd voor hobby’s
en hier wordt tevens over gezon-

gen (‘er is één ding dat ik niet
zou willen missen: vissen). Mijntje (bijna 90) mag twee keer een
solo zingen en ze doet niet onder
voor Rita Reys. Als ze dan ook
nog een tapdans weggeeft, is ze
op slag de publiekslieveling. Het
publiek wordt actief bij de show
betrokken. Een mens krimpt op
latere leeftijd en dat kan voorkomen worden door ochtendgymnastiek. De zaal staat massaal te
rekken en te strekken. Als blijkt
dat de mensen op het balkon
niet meedoen, moeten zij voor
straf extra rek- en strekoefeningen doen.
Even later is er een pensioenquiz, waarbij het publiek weer op
moet staan. Iedereen doet vrolijk
mee, de winnaar krijgt een zak
spekkies. Het is een raar fenomeen, deze show. Mensen vinden het geweldig of ze vinden
het helemaal niets, een tussenweg is er niet. In de pauze trekken diverse mensen hun jas aan
en gaan huiswaarts. Twee vrouwen overleggen: ,,Zullen we
gaan of blijven we?’’ De ene
zegt: ,,We zijn hier nu toch, laten we maar blijven.’’ De ander
legt uit: ,,We hebben een abonnement, maar we vragen ons af
waarom we hiervoor hebben gekozen. Dit is echt een dieptepunt
in onze theatercarrière.’’ Een andere man zal na afloop zeggen:
,,Dit was echt een vrolijke show,
ik heb me prima vermaakt.’’ (Carla Zwart, foto: Moon Saris en René den Engelsman)

Tata Steel/Runnersworld Beeckestijn cross
Velsen-Zuid - AV Suomi organiseert op zondag 30 januari 2011 de zesde cross voor de
Tata Steel/Runnerworld Cup. Er
zijn wedstrijdlopen over 9,3 km
(mannen), 6,3 km (vrouwen), 3,3
kilometer (AB-junioren en neo
senioren) en 1,6 km (pupillen).
Alle afstanden zijn ook toegankelijk voor recreatielopers.
De cross vindt plaats in het park
Beeckestijn in Velsen-Zuid, De

start van de eerste loop (pupillen) is om 10.30 uur, van de
laatste loop (6,3 en 9,3 km) om
11.30 uur aan de Waterlandweg,
op de splitsing van Driehuizerkerkweg en Verloren van Themaatlaan.
Na-inschrijving is mogelijk in de
kantine van VV IJmuiden aan de
Tolsduinerlaan 8 op de dag van
de loop, tot 20 minuten voor de
start. Zie ook www.avsuomi.nl.
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Bouw locatie Van
Nassaulaan gestopt
Twee vrouwen
exposeren in
De Kolk
Spaarndam - Twee vrouwelijke kunstenaars beginnen het
jaar 2011 in Kunstcentrum de
Kolk met een bijzondere expositie. De Deense Lisbeth Jorgensen Veillat koos aanvankelijk voor een toekomstveilige opleiding binnen de ICT. Na
tien jaar in verschillende landen te hebben gewerkt, kwam
ze dertien jaar geleden in Nederland terecht. Daar ontwikkelde ze onder andere haar
creatieve kanten op de Academie voor Beeldende Vorming van de Hogeschool van
Amsterdam. Ze werkt zowel
ruimtelijk als vlak werk in uiteenlopende technieken van
gemengde materialen. Afgelopen zomer studeerde ze af met
het thema ‘habitat’ ofwel leefomgeving. De Haarlemse Annelies van Nieuwmegen heeft
zich naast haar werk binnen
de ICT gestort in grafisch ontwerpen, textiele werkvormen,
keramiek, pottenbakken en
tuinarchitectuur. De afgelopen
vijf jaar heeft ook haar beeldende ontwikkeling diepgang
gekregen tijdens de opleiding
aan de Academie voor Beeldende Vorming van de Hogeschool van Amsterdam. In juli vorig jaar studeerde zij af
met het thema ‘Sloop’. In haar
werk schept ze verwarring
door beelden met elkaar te
vermengen. Hierdoor ontstaat
een nieuwe werkelijkheid. De
Kolk is geopend elke zaterdag
en zondag (behalve op Nieuwjaarsdag) vanaf 2 januari tot
en met zondag 30 januari tussen 12.00 en 17.00 uur. Locatie Westkolk 4, Spaarndam. Zie
verder www.kunstcentrumdekolk.nl.

Grote
rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 6 februari
wordt in Sporthal Zeewijk weer
een grote rommelmarkt georganiseerd. Oude spullen van
zolder of uit de schuur? Huur
een kraam via telefoonnummer
0255-513010. De markt is geopend van 09.00 tot 15.00 uur.
De toegang bedraagt 2 euro, kinderen hebben gratis toegang. De sporthal is gelegen aan
de Eenhoornstraat, hoek Planetenweg. De kantine is tijdens de
markt geopend voor een heerlijk
kopje koffie.

Velsen - De voorbereiding voor
de tijdelijke locatie voor de Bosbeekschool en Dorpshuis Het
Terras aan de J.M. van Nassaulaan in Santpoort-Noord zijn
begonnen. De daadwerkelijke
bouw en plaatsing van de units
zal pas plaatsvinden na de uitspraak van de rechtbank. De fase voor het plaatsen van grondplaten is aangebroken. Hiermee
werd de overgang van de voorbereiding naar de daadwerkelijke bouw overschreden. De gemeente heeft daarop besloten
de bouwwerkzaamheden stil te
leggen.
Tot 28 januari bestaat de wette-

lijke mogelijkheid tot het indienen van beroep op twee door
de gemeente afgegeven bouwvergunningen. Inmiddels is beroep aangetekend waardoor er
niet gebouwd kan worden totdat de rechtbank zich hierover
heeft uitgesproken. De graaf- en
grondwerkzaamheden ter voorbereiding op de bouw, zoals de
aanleg van riolering, nutsvoorzieningen, egaliseren bouwterrein mag intussen wel doorgaan.
Na 28 januari zal de rechtbank
zich hierover uitspreken. Op
dit moment is nog niet bekend
wanneer de rechtbank uitspraak
doet in deze zaak.

Twee generaties Spaan
plaatsen zich voor NK
Velserbroek - Barry Spaan uit
Velserbroek heeft zich voor het
NK Supersprint weten te plaatsen. De 14-jarige rijder van ijsclub Nova Zembla is twee jaar
geleden met wedstrijdschaatsen
begonnen. Door goede training
laat de talentvolle C-junior dit
seizoen een enorme progressie
zien, zodat hij nu op NK-niveau
mag strijden. Vorige maand werd
Barry in Alkmaar al gewestelijk
kampioen supersprint. ,,Tot nu
toe mijn mooiste gouden medaille”, blikt de leerling van het Mendelcollege terug. ,,Rijden op gewestelijk, regionaal en landelijk
niveau is dit seizoen nieuw voor
mij. Het was natuurlijk heel mooi
om bij mijn eerste gewestelijk
kampioenschap op het hoogste
podium te mogen stappen.’’
Hoe verwacht je het NK te rijden? ,,Het NK Supersprint 19
februari in Enschede wordt een
hele uitdaging. Het verschil tussen winnen en verliezen is soms
enkele honderdsten van seconden. Winnen willen alle twintig
deelnemers. Alleen met vier supergoede races kun je boven in
het klassement eindigen. Ik kan
er dus weinig van zeggen.’’
Ben je alleen sprinter of ook allrounder? ,,Bij de landelijke selectie wedstrijd ben ik op de 500
meter als eerste geëindigd. De
tweede afstand, de 1500 meter,

reed ik helaas niet snel genoeg
om mij nu ook direct al voor het
NK Allround te plaatsen. Hier ga
ik hard aan werken. Het sprinten
zit meer in de genen, denk ik.’’
Vader Paul Spaan heeft in 1992
ook het NK supersprint gereden.
Dat was nog op vaste schaatsen.
Nu rijden vader en zoon beiden op klapschaatsen en brengen zij elkaar naar een hoger niveau. Paul heeft zich voor het
tweede achtereenvolgende seizoen weten te plaatsen voor het
NK Masters. Op 12 en 13 februari rijdt hij in Utrecht de 500, 1500
en 3000 meter.
Spaan vertelt enthousiast: ,,Het
is bijzonder leuk om samen met
mijn zoon dezelfde sport te beoefenen. Met mijn schaatservaring zal ik hem zoveel mogelijk
begeleiden. Blij zijn wij met trainster Linda van den Berg. Zij probeert op en positieve manier het
beste uit een schaatser te halen.
Ik ben van mening, dat een positieve benadering meer plezier en
betere resultaten geeft.
Tot nu toe lukt het Barry goed
om zijn school, 3e klas tweetalig VWO, met de sport te combineren. Tijd voor een bijbaantje
is er niet. We gaan op zoek naar
een sponsor voor hem. Je hoopt
natuurlijk, dat iemand zich spontaan meldt op sponsorbarry@
hotmail.com.’’

Eerste proeven voor
jongste ruiters HCV
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag reden de jongste ruiters de
A1, A2 en A3 dresuurproeven bij
Hippisch Centrum Velsen.
Dit zijn aangepaste dressuurproeven die de manege heeft
samengesteld om de beginnende ruiters dressuurwedstrijden
te laten rijden. Het was voor hen
dus zeker een spannende dag.
In de A3 werd Lion Zwaaij met
de pony Lucky eerste. De tweede
prijs ging naar Jette Visser met
Diva en een fraaie derde prijs
ging naar Siska Hulsman met
Red Rabbit.
In de A2 mocht Nora van Geldorp met Midnight het oranje

rozet mee naar huis nemen en
een knappe tweede prijs het rode rozet ging naar Sieb Gutker
de Geus eveneens met de pony
Midnight. Derde werd Tessa vd
Vlis met haar pony Christy.
Tot slot de A1 proeven. Lisa Duin
met Red Rabbit won de eerste
prijs en de tweede prijs mocht
isa Kruijff met Lucky mee naar
huis nemen. De derde plaats
was uiteindelijk voor Nina vd
Pieterman met Midnight.
Overigens waren alle ruiters geslaagd. Zondag 30 januari wordt
bij Hippisch Centrum de springcompetitie verreden. Zie ook
www.hippischcentrumvelsen.nl.

Santpoorters naar NK
Santpoort-Noord - Zondag 23
februari was het Soli Muziekcentrum weer het domein van
de allerjongste schakers van
Noord-Holland. Hier werd de
pupillendag van de Noord-Hollandse Schaakbond gespeeld.
Door 49 kinderen uit 2001 of later werd in vier categorieën volop geschaakt. Sommigen streden fanatiek om de bekers en
de NK plekken die te verdienen waren. Van Schaakclub
Santpoort deden er acht spelers mee. Pepijn, Dani en Colin
zijn pas dit seizoen begonnen
met schaakles en konden op dit
toernooi mooi ervaring op doen.
Julius is pas 6, maar schaakt al
wel een jaar. In de jongste categorie wist hij de beker voor de
derde prijs in de wacht te slepen. Julia speelde een categorie

hoger een spannend toernooi.
Ze eindigde samen met een ander meisje op de zevende/achtste plaats waardoor een barrage
partij moest beslissen wie naar
het NK mocht. Julia wist deze
partij in haar voordeel te beslissen. Ties, Joey en Isabelle speelden in de ‘oudste’ categorie.
Ties had in het begin wat pech,
maar kwam goed terug en eindigde als achtste. Isabelle speelde rustig als altijd en eindigde
als derde en was eerste meisje.
Joey was de verrassing van de
dag, en eindigde door een overwinning in de laatste ronde op
een van de topfavorieten op de
tweede plek.
Hij mag daardoor samen met
Isabelle en Julia ook naar het
NK. Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl.
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Badmintonclub
Velserbroek

Trio Ponte in ’t
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 28
januari om 20.00 uur staat het
pianorecital van Bernd Brackman voor de tweede keer geheel
in het teken van Schubert. Uitgevoerd gaan worden de Impromptus opus 142 en de grootse sonate in A-gr., zijn één na laatste sonate. Het Trio Ponte is op zondag
30 januari te gast in ’t Mosterdzaadje. Dit professionele trio dat
al eerder in Santpoort met groot
succes optrad, bestaat uit: Anja

van Dooren – klarinet, Monique
Visser – piano en Eline Toebes –
cello. Ze hebben een Frans-Russisch programma samengesteld
met werken van Fauré, Debussy, Poulenc, Stravinsky, Sjostakovitsj, Kabalewski en Glinka.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

VSV wint wederom
van directe concurrent
Velserbroek - Na de belangrijke overwinning op de Foresters
vorige week moest VSV nu naar
Zaanstad om aan te treden tegen Hellas Sport. De eerste wedstrijd tegen deze ploeg leverde
in de seizoensouverture een 4-2
overwinning op.
Vooraf stond VSV één punt voor
met een wedstrijd minder gespeeld, er mocht dus zeker niet
verloren worden en bij een overwinning zou de onderkant van
de middenmoot binnen bereik
komen. De eerste helft leverde
qua kijkspel geen hoogstaande wedstrijd op. Hellas was de
iets betere partij met verzorgder
voetbal dan de Velserbroekers.
Zij kregen ook de mooiste kans.
Doelman Sluyters schoof de bal
in de voeten van spits Helmuth
Jordan die deze buitenkans echter niet wist te benutten en de
bal net naast de paal lobde. VSV
kreeg in de persoon van Ron
Wilmink twee mogelijkheden die
beide gemist werden.
Na de rust een heel ander VSV ,
feller, geconcentreerder en resoluter. Hellas had weinig tot
niets meer in te brengen en het
wachten was op de openingstreffer. Bob Schol nam heel snel

een vrije trap en voordat de vijandelijke doelman er erg in had
lag de 0-1 in het netje.
VSV hield controle over de wedstrijd, zeker na het inbrengen
van de balvaste Metgod voor de
geblesseerde Pitstra.
Hellas werd alleen nog gevaarlijk
via een paar onnodig weggegeven vrije trappen maar een echte
specialist hadden de Zaankanters niet in huis, zodat dit niets
opleverde.
Eerst schoot Denzel Meijer nog
kogelhard op de dwarsligger,
maar tien minuten voor tijd besliste Pascal Maat de wedstrijd
door de 0-2 binnen te schieten.
In de slotfase was Hellas nog
een paar keer bij de aansluitingstreffer maar Ed Sluyters wist
een nerveuze slotfase te voorkomen door handelend op te treden bij enkele gevaarlijke situaties.
Zo behaalde VSV voor de eerste
keer dit seizoen twee overwinningen op rij EN hield men voor
de eerste keer de nul achterin.
Volgende week weer een uiterst
belangrijke wedstrijd, nu tegen
het drie punten hoger staande
Westfriezen waar de eerste keer
nog met 3-2 van werd verloren.

Verlichting niet in orde
Driehuis - De politie heeft maandag tussen 07.20 en 08.10 uur een
fietsverlichtingscontrole gehouden
op de Waterloolaan. Hier werden
10 fietsers met kapotte verlichting
aan de kant gezet en bekeurd. De

politie controleert regelmatig tijdens de donkere uren op het voeren van fietsverlichting. Fietsers
die onverlicht rondrijden in het
donker zijn zowel voor het overig
verkeer, als voor zichzelf gevaarlijk.

Velserbroek - Badminton Club
Velserbroek gaat tot eind mei
door met gezellig en sportief
badminton spelen in het Polderhuis. Badminton is een sport
voor jong en oud, iedereen kan
het leren en omdat er veelal 2 tegen 2 gespeeld wordt, is
badminton zeer geschikt voor
broertjes, zusjes, vrienden,
vriendinnen, stellen en koppels
om samen te sporten, maar ook
om juist nieuwe mensen te leren kennen. Men kan, vrijblijvend, drie avonden/middagen
kennis maken zonder enige verplichting. De senioren spelen
op woensdagavond van 19.00
tot 22.00 uur. Voor recreatieve spelers wordt gratis training
aangeboden. De jeugd speelt op
zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Zie ook www.bcvelserbroek.nl
voor meer informatie.

Han Spronk
naar RKVV
Driehuis - RKVV Velsen heeft
voor seizoen 2011-2012 een
nieuwe trainer voor de zondag-selectie. De trainer aan
wie de huidige trainer Peter
van der Waart, het stokje overdraagt is Rob Sponk. Rob heeft
zijn ruim 6,5 jaar ervaring als
trainer opgebouwd als assistent-trainer bij VSV en Velsen
en vervolgens als hoofdtrainer
bij Schoten.

Weekend vierkampen
Tata Steel Chess
Velsen - Het is even wennen
aan een andere naam, eerst was
het jaren Hoogovens toen Corus
en nu dan Tata Steel Chess, maar
het toernooi opzet en de plaats
Wijk aan Zee is hetzelfde gebleven. Van de weekend vierkampen deden maar liefst 12 leden
van SC Santpoort uit Velserbroek
mee, de helft eindigde in hun
groep op de eerste plaats tw. Peter de Roode 1B, Bas Haver 3N,
Daan Haver 4J, Nathalie van der
Lende 5H, Gijsbert de Bock 6M
en Robin-Anne Gravemaker 7D,

een prachtige score. Tweede in
hun groep werden Ilias van der
Lende 2E en Ozden Tuna 5E, derde in groep 6K werd Sjoerd Haver, vierde Wim Laurens Gravemaker 3P, Brain Mollenkamp 5C
en de vader van Ton Haver 8K.
De familie Haver was goed vertegenwoordigt. Het toernooi duurt
nog tot 28 januari dan eindigen
de 10 kampers waar 7 schakers
van Santpoort zitten te zweten,
daar schrijven wij volgende week
meer over. Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl.

Filmhuis in
Velserbroek
Velserbroek - Donderdag 3 februari om 20.00 wordt de tweede filmhuisfilm van dit winterseizoen vertoond in het Kruispunt. ‘Samsara’ heeft veel prijzen gewonnen op internationale festivals. De film speelt
zich af op de hoogvlaktes van
Ladahk in India. Het is het verhaal van de jonge boeddhistische monnik Tashi die na drie
jaar mediteren in een eenzame
grot kiest voor een gezinsleven.
‘Samsara’ is de eeuwige kringloop van geboorte en dood. Tashi zoekt het nirwana - de verlichting die de mens bevrijdt
van het lijden en samsara doorbreekt. De film laat indringend
zien hoe lichamelijke liefde ook
geestelijk kan zijn en hoe het
geestelijke altijd het lichamelijke nodig heeft. Pema, de sensuele vrouw van Tashi, is hier een
uitbeelding van, zowel in de vrijheid van het liefdesspel als de
wijsheid waarmee ze haar man
confronteert. De film wordt kort
ingeleid door Marianne Vonkeman, predikante in het Kruispunt en kenner van de mystieke traditie. Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).

Gymen en sporten
met De Blauwe Marmot
Velserbroek - Iedere week
gaan de kinderen van kinderverblijf De Blauwe Marmot gymen in De Veste De kinderen
trekken hun jassen en schoenen aan en gaan lopend en in
de bolderkar naar de gymzaal
toe.
De pedagogisch medewerkers
nemen allemaal gymmaterialen
mee. Grote klimblokken, ballen,
een parachute en een kruiptunnel. Hier kunnen de kinderen
mee spelen.
De activiteiten variëren van vrij
spel tot een gestructureerd spel.
Kunnen de kinderen over de
blokken heen lopen en vervolgens door de tunnel heen kruipen? Lukt het om de bal over te
rollen? Je kunt ook met een bal
voetballen, dat hebben ze slim
bedacht. Dansen op muziek, wel
goed luisteren anders weten we

niet wat we moeten doen. Iedereen vindt het leuk, zowel het
kind als de pedagogisch medewerkster. Er is voor ieder kind
wel wat leuks om te doen!
Ook de kinderen die worden
opgevangen bij de naschoolse opvang van De Blauwe Marmot kunnen elke week sporten.
Er wordt gebruik gemaakt van
sporthal De Weid, maar er worden ook buitenactiviteiten georganiseerd zoals atletiek, voetballen en darts!
Kinderen kunnen zelf aangeven wat ze willen doen: sporten, drama, koken en creatieve
en technische activiteiten. Geen
dag is hetzelfde op kinderverblijf De Blauwe Marmot.
Lijkt het u leuk om langs te komen op De Blauwe Marmot?
Het kinderverblijf is dagelijks
geopend van 06.30 tot 18.30 uur.
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Stormvogels
verstevigt
koppositie

DKV-jeugdwedstrijden
Velsen-Zuid - Zaterdag 21 januari nam DKV E2 het op tegen
Atlantis E2. Ondanks hard werken en goed verdedigen verloor
DKV met 1-4. Doelpuntmaker
was invaller Sverre. De E1 moest
een belangrijke wedstrijd spelen tegen Groen Geel E1. Beide
ploegen zijn kampioenskandidaat. Groen Geel begon erg sterk
en DKV kwam al snel achter met
0-2. DKV herpakte zich wel, ging
mee met het hoge tempo van de
tegenstander, maar kwam niet
tot scoren. Einduitslag was 1-7.
Thijs scoorde de enige goal van
DKV.
De D1 had in de eerste helft
moeite tegen KZ D6, maar in de
tweede helft liepen ze terecht uit
naar 8-3. Het spel gaat wekelijks
vooruit, mede dankzij het harde trainen. Er wordt prima over-

gespeeld en veel gelopen. Stijn,
Jaron en Mike scoorden. De C2
moest tegen ESDO C2, weer zo’n
verre uitwedstrijd. De C2 werkte
hard, maar wist niet te winnen
van ESDO. Ze verloren met 9-2.
De A1 speelde een sterke wedstrijd tegen Asonia A1. Vanaf het
begin waren de junioren scherp.
Na twee doelpunten binnen
twee minuten van Bjarne was de
toon gezet.
DKV was sterker en kon het ditmaal ook in doelpunten uitdrukken. Romana speelde fel en had
alles onder de korf. Ook de andere dames speelden een prima wedstrijd, waardoor de jongens van het team flink konden scoren, evenals Annemieke,
die enkele mooie afstandsschoten scoorde. Een terechte ruime
overwinning!

Velser aardewerk in
museum Kennemerland
Regio - Onlangs heeft museum Kennemerland een genereuze schenking van Kennemer
aardewerk mogen ontvangen,
waardoor de collectie aanzienlijk
is uitgebreid met achttien stuks.
Deze mooie uitbreiding staat nu
in de tijdelijke tentoonstelling
‘Alles uit de Kast’ en is vanaf zaterdag 22 januari te zien. De tentoonstelling sluit op 27 februari 2011. Bijzonder zijn vijf vazen en potten van de ontwerper
C.J. Gellings. Op een roomkleurige ondergrond zijn de voor Gellings karakteristieke abstracte
decoraties in de kleuren oranje,
geel, groen blauw en lila aangebracht. Een mooi voorbeeld hiervan is een slanke pot met deksel, in de vorm van een gestileerde madonna. Verder zijn een
boekensteun in de vorm van een
gestileerde mannenkop, twee
schalen, een kom op drie potten
van Anton van EE (model no 73)
en wat vazen met het bekende
blokjesdecor te zien. Naast de
tentoonstelling over het Velser

Bijzondere ochtend
op De Triangel
Velsen-Noord - Vorige week
woensdag was het een bijzondere ochtend op Ontmoetingsschool De Triangel.
Normaal gesproken ontbijten
de leerlingen thuis, voor ze naar
school gaan. In het kader van
het landelijk voorleesontbijt waren er diverse ondernemers uitgenodigd om tijdens het schoolontbijt te komen voorlezen. De
leerlingen op hun beurt hadden
in een versierde schoenendoos
een ontbijt voor elkaar gemaakt.
Getuige de foto’s kan men terug
kijken op een geslaagd voorlees-

ontbijt. Met dank aan de voorlezers: de heer Hartveld (algemeen
directeur Crown van Gelder),
de heer Kets ( directeur Smit’s
Bouwbedrijf), Judith Reckewell
(Beverwijkser Boekhandel), Irene Koning en John Keunen (bestuur Fedra), twee medewerksters van het Rode Kruis ziekenhuis, Michelle Diemeer (Top judoka), Anjo, Carolien en Marion (Beverwijkse Bazaar), Margot
Holland ( Spijker kwasten), Meta Bison(schrijfster van diverse
boeken) en mevrouw Noordermeer (oma van een leerling).

IJmuider Harmonie
houdt voorspeelavond

aardewerk is de tentoonstelling
over het nieuwe stadhuis ‘Gebouwen om van te houden” nog
tot 30 januari te zien. Het museum aan het Westerhoutplein 1 is
open op zaterdag en zondag van
14.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijzen: 2,50 euro volwassenen, 1,50
euro kinderen en 65+.

Velsen-Zuid - Op dinsdagavond
8 februari zal de jeugdafdeling van
de IJmuider Harmonie een voorspeelavond organiseren. Op deze
avond zullen de jeugdleden hun
nieuw geleerde muziek aan hun
ouders en belangstellenden laten
horen. Er zal door de jeugdleden
onder andere muziek gemaakt
worden op de klarinet, trompet,
slagwerk, trombone, dwarsfluit en
de saxofoon. Ook zal onze guardgroep een optreden verzorgen.
Deze avond is niet alleen bestemd
voor familie en vrienden, maar be-

langstellenden kunnen ook vrijblijvend langskomen. De jeugdafdeling kan namelijk nog wel wat versterking gebruiken bij het slagwerk, het koper en guard.
Het belooft een gezellige avond
te worden, maar behalve gezelligheid zal er ook gelegenheid zijn
om informatie te verkrijgen over
de IJmuider Harmonie. Dit alles zal
plaatsvinden op dinsdagavond 8
februari, tussen 19.00 en 20.00 uur
bij de IJmuider Harmonie, Tolsduinerlaan 12, 1981. Voor informatie:
jeugdband-ijh@hotmail.com.

Twee mannen
aangehouden

“ Het klinkt
misschien raar,
maar ik hou
van mijn vak.”
Dick Meijer, Uitvaartleider

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl tel. 0800-0375

IJmuiden - Stormvogels-trainer
Patrick van der Fits kon zondag in
de wedstrijd tegen DWV niet beschikken over de geblesseerden
Cor Bal en Lars de Kort en de geschorste spelers Tim Binkhorst,
Hannibal Jacob en Danny Blok.
Centraal achterin stonden Mischa
Plug en Floyd Hille met ditmaal als
vleugelverdedigers Jesper Gutteling en Robert Engels. Rick Kluijskens was de aanvallende middenvelder en Jurjen Dikker de verdedigende middenvelder. Zij werden
geflankeerd door Tom Stellingwerf
en Tim Groenewoud. De spitsposities werden ingenomen door
Ronnie Nolles en Kevin Sterling.
In de vierde minuut was het al raak
toen een afstandsschot van Tim
Groenewoud de roos trof na een
slordigheidje van doelman Glenn
Robijn: 1-0. In de tiende minuut
veroorzaakte men bij Stormvogels
door slordige positionering een
strafschop die onhoudbaar werd
omgezet in een doelpunt: 1-1. Tien
minuten later was het Rick Kluijskens die met zijn befaamde vrije
trap zijn ploeg weer op een voorsprong bracht: 2-1. In de 30sste
minuut wist Ronnie Nolles uit een
vloeiende combinatie en met een
prachtige voorzet van Tom Stellingwerf met een kopbal 3-1 te
scoren. Er leek geen vuiltje aan de
lucht, maar het pakte toch even
anders uit want na enkele minuten in de tweede helft was het Nasim Zohair die het slechte wegwerken van de bal afstrafte en 3-2
scoorde. In de 52ste minuut was
het weer Ron Nolles die beheerst
bij een doorbrak de doelman omspeelde en zijn tweede doelpunt
noteerde: 4-2. Het leek een gelopen strijd totdat een aantal minuten voor het einde Koen van Haar
in een vrije positie met een kopbal zijn tweede doelpunt scoorde
en de stand op 4-3 bracht. Mede
door een rode kaart voor Robert
Engels - twee keer geel - werd het
nog even billenknijpen voordat de
scheidsrechter affloot.

Tools BV sponsort
Akrides Onder 12

IJmuiden - Het eerste Jongens Onder 12-team van VBC Akrides
loopt zich sinds vorig weekend warm in fraaie nieuwe shirts. De inloopshirts zijn beschikbaar gesteld door Tools BV uit Velserbroek.

IJmuiden - Politiemensen kregen vorige week donderdag
omstreeks 18.30 uur de melding dat er iets niet in de haak
was bij een horecagelegenheid aan de Vareniusstraat. Ter
plekke troffen zij twee mannen aan, die flink onder invloed
van alcohol waren. In een van
de kamers was het een ravage:
een kast, een bed en twee vazen waren vernield. Daarnaast
bleek een band van een auto vernield te zijn. De twee, 18
en 19 jaar oud en afkomstig uit
Katwijk en Den Haag, zijn aangehouden. Zij zijn overgebracht
naar een politiebureau en ingesloten voor verhoor. Hun rol
wordt onderzocht.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Gezocht:
Lattenbouwers

Koken voor
beginners

De Koe – Voor het project Velserbroek’s Young Fashion Designers zijn al vijftien aanmeldingen.
Dit gaat vandaag (donderdag)
van start. Maar... Voor het project
Stapelgek met latten hebben we
pas twee teams en er kunnen vijf
teams meedoen. 1000 latten liggen in Jongerencentrum de Koe
klaar om hier een spectaculair
kunstwerk van te maken! Op 19
maart zal in het winkelcentrum
een grote lattenbouwwedstrijd
zijn met leuke prijzen. Wij zoeken met spoed teams van 2 tot 4
personen die iets geweldigs willen maken van deze 1000 latten.
Deelname is gratis. Leeftijd: vanaf 12 jaar (ook voor volwassenen). De teams krijgen de mogelijkheid om te oefenen in de Koe.
Meer weten? Bel 023-5491817.

De Spil – Gaat u net zelfstandig wonen of bent u bijvoorbeeld
uw partner kwijtgeraakt en weet
u niets van koken af? Dan is de
Kookcursus voor Beginners in
Buurtcentrum de Spil echt iets
voor u! Kokkin Diana leert u eenvoudig in 8 bijeenkomsten de
basis van het koken. De groep
is klein (6 personen) dus u krijgt
voldoende begeleiding. Er wordt
in tweetallen gewerkt dus niemand staat er alleen voor. Naast
hoofdgerechten leert Diana u
ook voorafjes en toetjes te maken. In ieder geval staan de volgende gerechten op het programma: pasta’s, rijstgerechten,
maaltijdsalades, maaltijdsoepen
en vegetarische gerechten. De
cursus start op dinsdagavond
8 februari om 18.00 uur en eindigt met een feestelijk diner op
29 maart 2011. Tussen 18.00 uur
en 19.30 uur wordt er gekookt
en tussen 19.30 uur en 20.00 uur
wordt er smakelijk gegeten. De
keuken in de Spil is spiksplinternieuw en heeft alle nieuwe snufjes wat het koken nog plezieriger maakt! De kosten bedragen
65 euro voor 8 lessen. Meer weten? Bel 0255-510186.

Cursus Engels
en Spaans
De Dwarsligger - Zin om uw
Engelse taalvaardigheid bij te
houden? Dit kan elke donderdagavond bij de cursus Engels
Spreekvaardigheid. In deze cursus van 12 keer komt u van 19.30
uur tot 21.00 uur bij elkaar om
het Engels spreken te verbeteren. De kosten van de cursus bedragen 60 euro. Om uw Spaanse taalvaardigheid op te pakken
kiest u natuurlijk voor de cursus
Spaans Gevorderden. Deze start
op woensdag 2 maart en zal wekelijks plaatsvinden van 9.00 uur
tot 10.30 uur.15 lessen voor 74
euro. Meer weten? Bel 0255512725.

Filmmiddag
De Spil - Nieuw vanaf 2011: een
grootse Filmmiddag. Elke eerste woensdag van de maand om
15.00 uur hebben we voor jullie
een spannende of grappige film
op groot scherm voor slechts
0.50 euro per persoon. Je hoeft
je hiervoor niet in te schrijven.
Meer weten? Bel 0255-510186.

Dertien peuterleidsters
behalen VVE-diploma
Op 10 januari behaalden
dertien peuterleidsters van
SWV het diploma Oriëntatie
Startblokken.
‘Startblokken’ is het programma waarmee in Velsen de peuterspeelzalen werken in de
Voorschoolse Educatie (VVE).
De opleiding, die ruim een jaar

Lekker in je lijf
De Mel - Lekker in je lijf in 2011,
een nieuwe cursus om te leren ontspannen door te dansen, swingen, stretchen, improviseren, masseren en nakletsen. Iedereen is daarbij welkom,
er wordt gewerkt met de hele
groep, maar ook in koppels en
drietallen. De cursus bestaat uit
10 lessen van anderhalf uur op
dinsdagavond, de kosten bedragen 60 euro. Meer weten? Bel
0251-210050.

Cursussen
Rommelmarkt
Mel - Zondag 13 februari van
voor kinderen De
11.00 tot 15.00 uur houdt Buurt-

De Spil - Wij zoeken nog een
aantal enthousiaste kinderen
voor verschillende cursussen
zoals: Zumba, Arti Kind, Timmerclub, Meidenclub, Cook – it,
Blindtypen & Capoeira. Overal
is nog voldoende plek dus kom
gauw naar de Spil! Meer weten?
Bel 0255-510186.

centrum de Mel aan de Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord een
rommelmarkt. Voor deze markt
kunnen nog enkele tafels ( á 2,50
euro per stuk) gereserveerd worden voor het verkopen van tweedehands spullen. Toegang tot de
markt is natuurlijk gratis. Kraam
reserveren? Bel 0251-210050.

duurt, bestaat uit acht bijeenkomsten en twee individuele begeleidingsgesprekken. De
Onderwijsbegeleidingsdienst
Noord-West verzorgde de lessen.
Op de foto staan van links naar
rechts: achterste rij: Alie Akse,
Laura Feensta, Inge van Laar,
Marja Boon, Ineke Goos, Es-

ther van de Vis, Yolanda Zwanenburg en OBD docente Angelique de Kruijf. In het midden:
afdelingsmanager Loek Timmer
en Frieda Davio. Op de voorste rij: Annemarie van der Zwet
Slotemaker, Vera de Vries, Helen Rook en Tineke Zijl. Vooraan op de grond: Erika van
Kaam.

Twee films in ‘IJmuiden,
wat vertel je me nou’
De Brulboei - Donderdag 27
januari maakt Buurthuis de
Brulboei de zaal weer vrij voor
een gezellige filmavond. Gestart wordt met Iceberg Cowboys, een film over koelbloedige mannen, die onder ijzige
omstandigheden proberen de
boorplatforms te beschermen
tegen de vele ijsbergen, welke hun bedreigen in het pool-

gebied. Na de pauze wordt de
avond vervolgd met ’n Vrachie
doen, dit samen met de bemanning van de sleepboot Zeeland
van Bureau Wijsmuller. Kaarten
à 2,50 euro zijn vanaf vandaag
al verkrijgbaar bij het buurthuis
en op de avond zelf aan de zaal.
Meer weten? Bel 0255-510652
of kijk op www.buurthuis
debrulboei.nl

Arena Speurtocht
De Mel - Buurtcentrum De
Mel en Buurtsport Velsen organiseren in de voorjaarsvakantie op dinsdag 22 februari een uitje naar de Amsterdam Arena. Deze Arena Speurtocht en een bezoek aan het
Ajax museum is voor kinderen
van 6 tot en met 12 jaar. Ver-

zamelen doen we bij de Mel
om 12.30 uur. Vandaar vertrekken we met de bus van Vrienden van Velsen-Noord naar
Amsterdam. Verwachte terugkomst is om 17.00 uur. Kosten
voor deze gezellige middag bedragen 10 euro. Meer weten?
Bel 0251-210050.

Bloemschikken
De Brulboei - Zelf een decoratie maken van bloemen en groen,
een heerlijke bezigheid met altijd
een mooi stuk om nog lang van
te genieten, dat is bloemschikken in Buurthuis de Brulboei.
Dinsdag 1 februari start deze
cursus en kunt u weer meedoen
met de lessen van 19.30 uur
tot 21.30 uur. Vier lessen kosten 15,00 euro exclusief materiaalkosten. Inschrijven kan vanaf
nu bij de Brulboei. Meer weten?
Bel 0255 510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl

Rommelmarkt
De Dwarsligger - Zaterdag 12
februari is er weer Rommelmarkt
in Buurtcentrum de Dwarsligger!
Bezoekers zijn welkom van 9.00
uur tot 12.30 uur. Voor het huren van een tafel, voor 3.50 euro, kunt u vanaf maandag 7 februari vanaf 9.00 uur bellen met
0255-522782.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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‘Vertrouwen in de kracht van
Velsen’: collegeprogramma
Het college van burgemeester en
wethouders heeft aan de gemeenteraad het collegeprogramma 20102014 met de titel ‘Vertrouwen in de
kracht van Velsen’ aangeboden. De
basis van het collegeprogramma is
het coalitieakkoord dat is opgesteld
door de coalitiepartijen VVD, PvdA,
D’66 Velsen, CDA en GroenLinks.

Nieuw meetpunt
luchtkwaliteit IJmond
Zit er vervuiling in de lucht, om welke stoffen gaat het en om hoeveel? En
minstens zo belangrijk: waar komt de
vervuiling vandaan? Sinds 19 januari
beschikt de IJmond over een meetnet
luchtkwaliteit van vijf meetpunten.
Op woensdag 19 januari jl. openden gedeputeerde Bart Heller en voorzitter van
de Milieudienst IJmond Frank Frowijn
twee nieuwe meetlocaties luchtkwaliteit: één aan de Reyndersweg (foto) en
één aan de Staalstraat, beiden in VelsenNoord. Het zijn aanvullingen op het bestaande meetnet IJmond van de Provincie
Noord-Holland, dat hierdoor uit vijf meetpunten bestaat. Het net geeft meetresul-

taten vanuit alle windrichtingen; zo kan
worden bepaald vanuit welke richting en
dus welke bron welke stoffen komen.
De metingen maken duidelijk hoe het
staat met de concentratieniveaus van verschillende schadelijke stoffen, als fijn stof
en zware metalen. De nieuwe meetlocaties in Velsen zijn tot stand gekomen door
samenwerking van de provincie Noord
Holland, de vier IJmondgemeenten en de
GGD Kennemerland. De actuele meetgegevens van het volledige meetnet IJmond
staan op de website Luchtkwaliteit van de
provincie Noord-Holland via www.luchtmetingen.noord-holland.nl. (foto: Milieudienst IJmond)

Het collegeprogramma bevat ambities.
In het ene geval ambities voor nieuw beleid, in het andere geval om bestaand
beleid voort te zetten dan wel te intensiveren. Daarbij is realiteitszin gepast
gezien de beperkte financiële mogelijkheden. Pijnlijke keuzes zijn soms onvermijdelijk en deels al aangegeven in het
coalitieakkoord, aangevuld met maatregelen zoals door de raad besloten bij de
begrotingsbehandeling 2011. Dat heeft
geleid tot een sluitende meerjarenbegroting.
In de vorige collegeperiode is over een
groot aantal projecten een besluit genomen: de tweede grote zeesluis, het winkelcentrum en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. In deze collegeperiode zal
uitvoering aan die besluiten worden gegeven, ook om zo continuïteit en betrouwbaarheid te bieden aan burgers,
maatschappelijke partners en de regio.
Naast de uitwerking van het collegeprogramma is het college inmiddels met
kracht begonnen aan de uitwerking van
het coalitieakkoord. Te denken valt hierbij aan het realiseren van een sluitende
meerjarenbegroting. Daarin zijn structurele bezuinigingen opgenomen die oplopen tot 4 miljoen Euro in 2014. Er is
sprake van voortgang in diverse ruimtelijke ordening procedures zodat realisatie van bouwprojecten naderbij komt,
bijvoorbeeld bij herstructurering (Pleiadenplantsoen); de gelden voor herstructurering havengebied IJmuiden zijn vrijgegeven; het bestemmingsplan gymzaal
Santpoort-Zuid is vastgesteld, zo ook
de projectopdracht Brede School in Velsen-Noord; de bestuurlijke strafbeschikking is ingevoerd; de inspraak- en samenspraakverordening is vastgesteld;

er is een impuls gegeven aan het profileringsbeleid van de gemeente Velsen,
bijvoorbeeld door een succesvolle PreSAIL 2010; de externe communicatie is
verbeterd door een vernieuwde website
en implementatie KCC; de burgerparticipatie is geïntensiveerd bijvoorbeeld door
de invoering van het Digitaal Burgerpanel: er is een start gemaakt met de Visievorming Velsen 2025; met de provincie is een overeenkomst gesloten voor de
aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en de ontwikkeling van De Schouw
in Velsen-Noord is nu echt van start gegaan.
Het collegeprogramma is nu pas opgesteld, omdat na de totstandkoming van
het coalitieakkoord is gestart met het
traject Visie op Velsen 2025. Het college hecht groot belang aan deze visie.
De uitkomsten van het visietraject die dit
voorjaar zullen verschijnen kunnen een
bijsturing van het collegeprogramma inhouden. Het college gaat de uitdaging
aan om ambitieus te blijven, maar ook
om de financiën in evenwicht te houden.
Het collegeprogramma is terug te lezen
op www.velsen.nl.

Aanvragen kunstsubsidies
De gemeente Velsen heeft een beperkt jaarlijks budget voor kunstsubsidies. Wie daar als kunstenaar voor
in aanmerking wil komen, kan bij de
gemeente een verzoek indienen.

Werkbezoek aan de Maxima
Op vrijdag 21 januari 2011 bezochten de wethouders van Velsen ‘de Maxima’: het opleidingsschip van het Maritiem College Velsen (Vmbo- en Mbo-opleidingen). Op de foto staan wethouder Verkaik en Baerveldt als ze – met verplichte oorbescherming – een
kijkje nemen in de machinekamer. (foto: gemeente Velsen).

Een subsidieverzoek moet aan een aantal
eisen voldoen. Bij het verzoek dienen de
volgende stukken ingeleverd te worden:
• een beschrijving van het werk of
het project waar het om gaat;
• een begroting;

• een overzicht van elders aangevraagde
subsidie.
De gehele procedure wordt op de website van de gemeente Velsen, onder Kunsten Cultuurbeleid, nader toegelicht. Daar
staan ook de data waarvoor subsidieverzoeken moeten worden ingediend en de
criteria voor de beoordeling ervan. Nadere informatie is ook te krijgen bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling van
de gemeente, via telefoonnummer 0255567200.
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Wijkschouwen Velserbroek
Onderhoud van het groen, overlast
door parkeren of verkeer – het kwam
naar voren tijdens de wijkschouwen
die het wijkteam Velserbroek in 2010
organiseerde. Bijna 500 reacties kwamen er binnen. Het overzicht staat op
internet.
In 2010 heeft het wijkteam Velserbroek
acht wijkschouwen georganiseerd. Tijdens de wijkschouwen liep het wijkteam
met een aantal belangstellende bewoners door de wijk om te bezien wat er beter kan. Vooraf konden bewoners (digitaal) punten naar voren brengen die volgens hen aandacht verdienen. Zo is op
twee manieren informatie verzameld. Alle
punten die naar voren zijn gebracht, zijn
doorgestuurd naar de instantie die verantwoordelijk is om een passende oplossing te zoeken. Dat kan zijn de gemeen-

te, politie, stichting Welzijn en/of de woningcorporatie.
De inventarisatie heeft ruim 500 reacties
opgeleverd. Het merendeel ging over onderhoud van het groen, de speelplekken,
parkeer- en verkeeroverlast, jongeren en
hondenpoep. Sommige aandachtspunten
zijn al verholpen, andere staan nog op de
agenda en weer andere vergen een wat langere adem. Een overzicht van de klachten
en de betrokken instanties staat op www.
wijkschouw-velserbroek.nl/resultaten.
De schouwen waren overdag, om praktische redenen. Uiteraard konden sommige
bewoners er dan helaas niet bij zijn. Het
wijkteam is alle bewoners dankbaar voor
hun betrokkenheid en nuttige tips en bedankt iedereen voor hun bijdrage. (foto:
gemeente Velsen)

Aanplant Rollantsplantsoen
deze week begonnen
Hoek Hoveniers is maandag 24 januari 2011 begonnen met het planten van bomen in het Rollantsplantsoen in Velsen-Noord. De lagere beplanting volgt later in die
week. Het ontwerp voor het plantsoen is in overleg met bewoners tot
stand gekomen.
Het was de bedoeling dat de beplanting vóór de Kerst van 2010 klaar zou

zijn, maar door de vorst en de sneeuw
is er vertraging opgetreden. Na de beplanting komt er nog een muur bovenop het talud. Voor voldoende stevigheid moet de muur worden gefundeerd
en moet het grondlichaam van het talud een half jaar ‘zetten’. De plaatsing
van de muur moet daarop wachten. De
verwachting is dat dit halverwege 2011
het geval zal zijn. (foto: gemeente Velsen)
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl, Internet www.velsen.nl
Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage
van ter visie gelegde stukken.
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Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten, tel. (0255)
56 72 00.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 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 het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

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 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van
09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures.
Meldingen Openbare Ruimte
Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden,
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens t/m
het hoofdriool).
ReinUnie
Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk
afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het
schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van
ReinUnie, telefoon (0255) 56 61 66. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend
gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
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via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in VelsenZuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 'Velsen'
gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: Maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

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

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
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Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat,
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl
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Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken,
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie,
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

6
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Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie
vergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden
tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden
tot wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu,
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale
bewustwording, kunst en cultuur, monumentenbeleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u
zich wenden tot wethouder Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 3 FEBRUARI 2011
Donderdag 3 februari 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur
Raadzaal
Punt Onderwerp
1
Opening
2
Actualiteitenuurtje*
- inwoners aan het woord
- vragenuurtje
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Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 13 januari 2011
- besluitenlijst raadsvergadering 13 januari 2011
Afhandelen:
- lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming
Verzoek tot aanvulling Gemeentefonds opsporen
en ruimen conventionele explosieven Tweede
Wereldoorlog
Bestemmingsplan Zuiderscheg
Kadernotitie standplaatsenbeleid ambulante
handel
Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie worden
gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook
via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek te IJmuiden aan
het Dudokplein en de bibliotheek van Velserbroek aan
het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken
via de website www.velsen.nl
Op de website en bij de receptie van het stadhuis
evenals bij de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek,
treft u een Greep uit het Raadsplein aan waarin een
aantal onderwerpen uit de komende vergaderingen
wordt toegelicht.
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
* Agendapunt 2: raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 - 20.00 - inwoners aan het woord
Inwoners die zich van tevoren hebben aangemeld kunnen
gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan
de raadsleden.
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen
die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden
te brengen.
Aanmelden: telefonisch: (0255) 56 75 02 of via de mail
(griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag
vóór de raadsvergadering.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen
waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 13 januari 2011
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van
Velsen: Bodegraven van, P.J. (Paulien) (v)
- Groencompensatie i.v.m. de herinrichting van de
Kromhoutstraat te IJmuiden
- Bestemmingsplan Trompstraat - Hoogeberg
- Aanpassing van de Afvalstoffenverordening gemeente
Velsen 2010

Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp
bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en
urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

- Windturbines Reyndersweg te Velsen-Noord
- Oplegging geheimhouding met betrekking tot de stukken
behorende bij het collegebesluit met betrekking tot
de samenwerkingsovereenkomst, grondexploitatie en
ontwikkelingsplan voor het nieuwe winkelcentrum te
IJmuiden

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
‘TROMPSTRAAT-HOOGEBERG’
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van
13 januari 2011 het bestemmingsplan TrompstraatHoogeberg ongewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand vanaf
24 september, gedurende zes weken voor eenieder ter
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.
Het plangebied omvat het voormalige zwembad
De Hoogeberg en het voormalig Gemeentelijk Gas- en
Waterbedrijf. Het plangebied wordt aan de westzijde
begrensd door de C. v.d. Doesstraat met aansluitend
een bouwmarkt en een houthandel. Aan de noordzijde
van het plangebied ligt een garage. Aan de oostzijde
grenst de locatie aan de Kortenaerstraat, aan de zuidzijde aan de Trompstraat. In het plangebied worden
(zorg)woningen gerealiseerd alsmede een bedrijfsverzamelgebouw.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘TrompstraatHoogeberg’ voor eenieder met ingang van 28 januari
2011 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde
bestemmingsplan en daarbij behorende stukken zijn
in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden. De receptie is op maandag tot en met
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan
is in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden
gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende
de bovenvermelde termijn van terinzagelegging
beroep instellen.
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes
weken en vangt aan op de begindatum van de tervisielegging. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het
beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep
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schorst de werking van het besluit niet.
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen
verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen
de termijn naast het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het
verzoek is beslist.

w11.000070

IJmuiden, 27 januari 2011
Burgemeester en Wethouders van Velsen
de secretaris,
de burgemeester,

w11.000079

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING

w11.000078

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 17 januari 2011
tot en met 21 januari 2011 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand:
(0255) 56 74 24.

w11.000077

w11.000068
w11.000067
w11.000075
w11.000074
w11.000073
w11.000072
w11.000071

J. Paxtonstraat 26 Velserbroek
het vergroten van de 2e verdieping van
een woning (17/01/2011)
Kennemerlaan 138 IJmuiden
het vergroten van de 1e verdieping van
een woning (17/01/2011)
Ericsonssonstraat ong. IJmuiden
het plaatsen van informatieborden
(18/01/2011)
Van Hogendorplaan 2 Velsen-Zuid
het vergroten van 7 lokalen op de
1e verdieping (18/01/2011)
Kotterkade 4 IJmuiden
wijziging op eerder verleende vergunning
B2-2-2010 (18/01/2011)
Beekvlietstraat 8 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
(18/01/2011)
Celciusstraat 44 IJmuiden
het kappen van 5 bomen (18/01/2011)

w11.000069
w11.000080

w11.000084
w11.000083
w11.000082
w11.000081
w11.000086
w11.000085

Curaçaostraat 9 Santpoort Noord
plaatsen van een dakopbouw
(18/01/2011)
Kriemhildestraat 3 Driehuis
het plaatsen van een dakkapel
(18/01/2011)
Merwedestraat ong. IJmuiden
verzoek verlengen toestemming voor
tijdelijk parkeerterrein (19/01/2011)
Bloemendaalsestraatweg 118 SantpoortZuid
oprichten van een berging en wijzigen
gevel (19/01/2011)
Torenstraat 11 Velsen-Zuid
oprichten berging en veranda
(19/01/2011)
Homburgstraat 46 zw IJmuiden
kappen van 1 eik (19/01/2011)
Loggerstraat 27 IJmuiden
uitbreiden bedrijfsgebouw (20/01/2011)
Hagelingerweg 321 8000
plaatsen van 2 lichtmasten t.b.v. 5 tennisbanen (20/01/2011)
J.T. Cremerlaan 12 Santpoort-Noord
plaatsen van een dakkapel en dakraam
in voorgevel (20/01/2011)
J. Paxtonstraat 54 Velserbroek
wijzigen voorgevel 2e verdieping
(20/01/2011)
Tuindersstraat 114 IJmuiden
plaatsen dakkapel in voor- en achtergevel
(21/01/2011)
Vestingplein 25 Velserbroek
verwijderen tussenmuur en wijzigen
gevel i.v.m. uitbreiding Kruidvat
(21/01/2011)

rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
i10.007097

i10.007890
i10.008042
i10.008220
i10.008284

VERLENGING BESLISTERMIJN
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd met zes
weken:
i10.007888

BESLUITEN
i10.008041
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het(de) onderstaande besluit(en)
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de

i10.008094
i10.008203
i10.008282

Velsense band Vlucht13 presenteert
debuutsingle tijdens optreden Witte Theater
IJmuiden - Afgelopen maand
is de eerste single van de
band Vlucht13 uitgekomen,
getiteld ‘Waar de wind hem
brengt’. Het is het eerste nummer van het debuutalbum van
de Velsense band, dat halverwege dit jaar verwacht wordt.
Een aantal weken geleden
werd de single al live bij radio 3FM gespeeld en ondertussen is ‘Waar de wind hem
brengt’ op verschillende radiostations te horen.
Natuurlijk wordt de thuisbasis
van Vlucht13 niet vergeten en zal
de band op zaterdag 5 februari
een optreden geven in het Witte
Theater ter gelegenheid van het
uitkomen van de single. Naast
de single zal Vlucht13 een mu-

zikaal voorproefje geven van het
nog uit te komen album; in het
Witte Theater zullen zelfs een
aantal nieuwe nummers voor het
eerst live worden gespeeld!
De show begint om 21.00 uur, de
zaal van het Witte Theater gaat
open om 20.30 uur. Na afloop
van de show van Vlucht13 kan
het publiek luisteren naar een
optreden van singer-songwriter Herman Pouderoyen. Kaarten
zijn verkrijgbaar aan de deur, reserveren wordt aangeraden. Dit
kan via het Witte Theater: 0255521972.
De single ‘Waar de wind hem
brengt’ is onder andere verkrijgbaar via iTunes. Je kunt hem
ook beluisteren via Spotify of op
www.vlucht13.nl. De videoclip
van de single staat op YouTube.

Burgemeester Enschedélaan 18
Santpoort-Noord
slopen van serre en oprichten van uitbouw
(19/1/2011)
Fazantenlaan 11 IJmuiden
het vergroten van een woning met een
dakopbouw (18/01/2011)
Middenduinerweg 82 Santpoort-Zuid
het plaatsen van een houten berging.
(20/01/2011)
Kennemergaardeweg Santpoort-Noord
het kappen van 1 beuk (20/01/2011)
Wüstelaan 103 Santpoort-Noord
het veranderen van een woning (rijksmonument)(24/1/2011)

Sluisplein 27 IJmuiden
het oprichten van een bijgebouw
(18/1/2011)
Velserhooftlaan 20 Santpoort-Noord
restauratiewerkzaamheden aan
Bosbeekschuur (18/1/2011)
Waterviolier 12 Velserbroek
het verplaatsen van een woonwagen
(20/1/2011)
Trawlerkade 39 IJmuiden
gevelwijziging. Trawlerkade 37-41 te
IJmuiden (18/1/2011)
Stationsweg 103 Velsen-Zuid
verzoek wijzigen lichtreclame (18/1/2011)

Rijbewijs kwijt
IJmuiden - Politiemensen zagen dinsdagavond rond 21.20
uur een bromfietser rijden over
het grasveld aan het Moerbergplantsoen. De man, een 18-jarige inwoner van IJmuiden werd
staande gehouden en na het afnemen van een blaastest bleek
hij teveel te hebben gedronken.
Een ademanalyse op het politiebureau maakte duidelijk dat de
IJmuidenaar een promillage had
van 0,82 terwijl 0,2 is toegestaan.

Veel te hard
Velsen-Zuid - Een 20-jarige
man uit Driehuis heeft dinsdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij te hard had
gereden. De man reed met een
snelheid van 120 km/uur over de
Parkweg terwijl er agenten achter hem reden. Tegen de hardrijder zal proces-verbaal worden
opgemaakt.

