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17-jarige Santpoortse gooit hoge ogen

Sam Saxton wint 
Haarlems Zang Festival
Haarlem – Na diverse voor-
ronden waren er zes finalisten 
overgebleven bij het Haar-
lems Zang Festival, dat voor 
het eerst werd georganiseerd. 
Zij namen het afgelopen za-
terdag in de Lichtfabriek te-
gen 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, tech-
niek, eigenheid en het kippen-
velgehalte. In de begeleidings-
band speelden onder andere 
Paul Bakker op gitaar en Kees 
van Lent op drums. Op de der-
de plaats eindigde Sven Duijff uit 
Velserbroek.
De finale begon met een geza-
menlijk openingsnummer, waar-
in iedere deelnemer een so-
lo had. Daarna gingen alle deel-
nemers 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 

Sting gezongen. Sam had geko-
zen voor de versie van Eva Cassi-
dy. 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 eind-
examen halen op het Kennemer 

Lyceum. Ze won drie dagen stu-
diotijd en wordt een half jaar ge-
coacht door talentscout Ellen Al-
phenaar, 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 num-
mers 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 drum-
mer 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)

Ernstig ongeval op A9
Regio - Bij een ernstig ongeval 
op de A9 zijn zaterdagochtend 
omstreeks 05.00 uur drie perso-
nen gewond geraakt. De politie 
denkt dat het ongeval, dat plaats-
vond bij het Rottepolderplein, 
veroorzaakt is door een 43-jari-
ge man die op de snelweg ach-
teruit reed. Twee auto’s moesten 
voor hem uitwijken, waarna de 

aanrijding ontstond. De auto van 
de Alkmaarder werd van achte-
ren geraakt en een derde auto 
kwam door de klap op de vang-
rail terecht en schoot nog onge-
veer 100 meter door. De 43-jarige 
man uit Alkmaar brak zijn knie bij 
het ongeval. De snelweg is lange 
tijd gestremd geweest. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Zaterdag finale 
Stratenteams Toernooi
Velserbroek - De finale van 
het Rabobank Stratenteams 
Toernooi, zaterdag in Het Pol-
derhuis, belooft weer een 
groot spektakel te worden.

Afgelopen zaterdag plaatsten 
zes straten zich voor de eind-
strijd die om 15.45 uur begint. 
De finalisten zijn Grote Boter-
bloem 1, M. Jungiusstraat, Wa-
terdrieblad, Bagijnenkamp, L. 
Zocherplantsoen en de H. Poort-
manstraat.
Om 19.00 uur staat een optre-
den gepland van The Broad-
cast Dancers, gevolgd door de 
eindstrijd van het balletje hoog-
houden. De aftrap van de fina-
le wordt om 19.30 uur verricht 
door burgemeester Franc Weer-
wind. Direct na de finale volgt de 
prijsuitreiking en om 20.30 uur 
speelt het Sterrenteam Velser-
broek tegen het Nederlands Ac-
teurs Team. Zes acteurs hebben 

hun komst bevestigt: Wouter Ni-
colaas, Dirk Taat, Hicham Chai-
ri Slaimani, Joey van der Velde, 
Wilbert Gieske en Raymond Ha-
velaar. Mogelijk komt ook Jan 
Kooijman naar Velserbroek.
Het 21ste Rabobank Straten-
teams Toernooi wordt om 21.30 
uur afgesloten met een feest-
avond in de kantine van Rinus 
Otte. Muzikale gasten zijn zan-
ger/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 kinde-
ren die bij Manage Kennergaar-
de paardrijden. In verband met 
de drukte adviseert de organi-
satie alle bezoekers uiterlijk om 
19.00 uur in Het Polderhuis aan-
wezig te zijn.

Velsen-Zuid - Een 62-jari-
ge inwoner van Heemskerk is 
maandagmiddag gewond ge-
raakt nadat hij betrokken was 
bij een aanrijding op de A22. 
De motorrijder kwam in bot-
sing met een 18-jarige automo-
bilist uit Beverwijk. De motorrij-
der kwam ten val, maar kon op 
eigen kracht naar de ambulan-
ce lopen. De automobilist bleef 
ongedeerd.

Aanrijding

Iedere week 
in deze krant:
Informatie 

van de 
gemeente 

Velsen

zaterdag 19 maart
thalia theater iJmuiden
www.thaliatheater.nl

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

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

nu 7,99

parket & laminaat
zonwering
gordijnen

behang
tapijt

Marktplein 24
IJmuiden
0255-536060
www.ubokok.nl

25 JAAR

Rabobank Velsen 
en Omstreken 
feliciteert de starter 
van het kwartaal.

Zie bericht elders in deze krant

Velserduinplein 2, 1971 BR IJmuiden
Tel. 0255 - 519 181

bart & kees vlaanderen

grill- & maaltijden
winkel

kaas • kip • broodjes • wraps

Originele AziAtische 
rijsttAfel

2 vleesgerechten, 1 groentegerecht
met rijst, bami of nasi

vAn e9,- vOOr e7,-

KijK naar de grote Keuze op www.bartenKees.nl

DEZE WEEK
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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 vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

AANLEVEREN TEKST:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

DIRECTIE:
Frits Raadsheer
06-53951836

BLADMANAGER:
Veroni Pereboom 
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Friso Huizinga 
06-53911726

REDACTIE:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg

ADVERTENTIEVERKOOP:
Therese Imming 
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Gerda Ritskes 06-45708874

UITGAVE VAN:
Kennemerland Pers BV
 
DRUK:
Janssen Pers
Postbus 4
6590 AA  Gennep
Tel. 0485 - 490 433
E-mail: info@jp-rotatiedruk.nl

VERSPREIDING:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten: 
www.verspreidnet.nl/klacht

CENTRALE ADMINISTRATIE:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 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, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket 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 Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen 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

Telstar: prima generale 
voor FC Volendam
Velsen - Telstar heeft maan-
dagavond in een spectaculai-
re wedstrijd gewonnen van Go 
Ahead Eagles. Voor de Wit-
te Leeuwen, die zondag tegen 
de kersverse periodekampi-
oen FC Volendam spelen, was 
het de eerste overwinning 
sinds november.

Bijna 4.000 toeschouwers za-
gen in de Adelaarshorst hoe Ke-
vin 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 ge-
lijk. Telstar liet zich echter niet uit 
het veld slaan en creëerde nog 
een aantal goede mogelijkhe-
den. Hoogtepunt van de eerste 
helft was de treffer van Wouter 
de Vogel. Het als voorzet bedoel-
de schot van de AZ-huurliing be-
landde tot ieders verrassing ach-
ter de doelman van Go Agead 

Eagles. In de tweede helft was 
een hoofdrol weggelegd voor Cor 
Varkevisser. De doelman van Tel-
star zorgde er met een handvol 
geweldige reddingen én een do-
sis geluk voor dat de punten mee 
naar Velsen gingen.
Bij Telstar speelde Jacob Walcott 
- het neefje van Arsenal-sterspe-
ler Theo Walcott - vrijwel de he-
le wedstrijd mee. De van FC Rea-
ding gehuurde spits maakte een 
goede indruk. Dat gold ook voor 
de van een blessure terugge-
keerde Sjaak Lettinga. Eigenlijk 
speelde iedereen aan Telstar-zij-
de een goede wedstrijd. Zowel 
het middenveld als de verdedi-
ging oogde zeer solide. Boven-
dien toonde Telstar heel duidelijk 
de wil om te winnen. Mede daar-
door viel op de overwinning niets 
af te dingen.
De Witte Leeuwen spelen zon-
dag in het Tata Steel Stadion te-
gen FC Volendam. Aftrap 14.30 
uur. (Friso Huizinga)

Mini-Sail tijdens open 
dag Maritiem College
IJmuiden - Op vrijdag 4 febru-
ari komt het Russische Training 
Ship Shtandart naar IJmuiden 
om aan de Loskade af te meren 
achter de Prinses Maxima van 
het Maritiem College. Dat ge-
beurt omstreeks 17.00 uur. Beide 
schepen worden tijdens de open 
dagen van het Maritiem Colle-
ge 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 Neder-
land te laten zien wat de mari-
tieme opleidingen van het Mari-
tiem College Velsen (een VMBO-
school met internaat) te bieden 
heeft. Van deze VMBO-scholen 
bestaan er maar drie in Neder-
land.
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’ be-
wijs is van het feit dat de Tsaar 
zijn in Nederland opgedane ken-
nis in praktijk heeft gebracht.
De stichting ontvangt geen fi-
nanciele ondersteuning van de 
overheid. Mede dankzij grote fi-
nanciele injecties uit Nederland 
kon het schip in 1999 in St. Pe-
tersburg te water worden gela-
ten. De maiden-trip in 2000 was 
dan ook naar Nederland. De Sht-
andart 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 sa-
men te werken, voor zichzelf op 
te komen en te werken aan hun 
toekomstige functies in het be-
drijfsleven.
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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 tapijtspe-
cialist voor zichzelf begon in het 
voormalige pand van De Ruyter-
meubel aan het Marktplein 24 in 
IJmuiden.
Vóór deze periode had Ubo al 
veel ervaring opgedaan in de-
ze branche bij Woninginrichting 
Unic op hetzelfde marktplein en 
bij het opstarten van diverse fi li-
alen van onder andere de Tapijt-
centrale en Berg en Berg. Maar 
toen het pand van De Ruyter 
beschikbaar kwam greep hij 
deze kans om een eigen be-
drijf te starten met beide han-
den aan. Gedurende de afge-
lopen jaren is het leveringspro-
gramma enorm uitgebreid en 
kunnen klanten in het huidige 
‘Wooncentrum’ onder meer te-
recht voor een uitgebreide col-
lectie gordijnen, vinyl, marmo-
leum, laminaat, parket, binnen- 
en buitenzonwering, behang 
en natuurlijk tapijt. Daar kwa-
liteit een belangrijke pijler is in 
het leveringsprogramma heeft 
Ubo bekende merknamen in de 
collectie. Voor gordijnen zijn dit 
merken als Eijffi nger, De Ploeg, 
JAB en Kendix en voor tapijt kan 
men een keus maken uit onder 
andere de collecties van Be-
souw, M.I.D., Nouwens en Bo-
gaerds, BIC en Interfl oor. 
Voor binnenzonwering staat 
naast Luxafl ex de uitgebreide 
collectie van BeCe ter beschik-
king en op het gebied van be-
hang zijn naast Eijffi nger ook 
Casamance en Elitis zeer in 
het oog springende collecties. 
Naast kwaliteit wordt bij Ubo 
Kok ook service met een hoofd-
letter geschreven. De gratis 

haal- en brengservice is al ja-
ren een begrip waar al heel veel 
mensen die wat minder goed 
ter been zijn, gebruik van heb-
ben gemaakt. Een hechte groep 
stoffeerders die al vele jaren in 
vaste dienst zijn doen, onder lei-
ding van Willem van der Ree, el-
ke 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 wor-
den 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 te-
vredenheid van onze klanten.” 
In de winkel staan, naast Ubo 
zelf, Madelène en Rinie voor de 
klanten paraat om hen, wat be-
treft de juiste keuzes voor com-
binaties 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 och-
tend 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 woningstof-
fering gedurende de afgelopen 
jaren een begrip is geworden in 
IJmuiden en omstreken voor zo-
wel particulieren als lokale be-
drijven en instellingen en zo te 
horen zullen ze daar de komen-
de jaren nog zeker mee door-
gaan. Let de komende weken 
op de fantastische jubileumaan-
biedingen in deze krant.

Reparatie Zuidpier
IJmuiden - Rijkswaterstaat 
voert tot en met vrijdag een ex-
tra reparatie uit aan de Zuidpier 
in IJmuiden. Deze werkzaamhe-
den zijn nodig omdat door extre-
me golfslag blokken zijn wegge-
slagen. Er worden tijdens de re-
paratie maatregelen genomen 

om deze plek in de Zuidpier ex-
tra te beschermen. Om de veilig-
heid te garanderen, is de Zuid-
pier tijdens het uitvoeren van de 
reparatie voor alle publiek afge-
sloten. Rijkswaterstaat heeft de 
omgeving geïnformeerd over de 
werkzaamheden.

Volop aanbod van werk 
bij Zebra Uitzendbureau
IJmuiden - Waar andere bu-
reaus nog klagen over de crisis 
gaat Zebra Uitzendbureau BV 
weer als vanouds.
De vacatures voor de units Ho-
reca en Administratie/Hoger op-
geleid stromen weer gestaag 
binnen. Dit tot grote tevreden-
heid van intercedent Bryan Wij-
ker, 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’. Vol-
gens Joury Jansen, interceden-
te verantwoordelijk voor on-
der meer de unit Zorg, komt dit 
vooral door een schaarste aan 
gediplomeerde krachten. ,,Ieder-
een die binnenkomt met een di-
ploma  Helpende/Verzorgende C 
gaat de deur uit met werk. Mede 
daarom is Zebra Uitzendbureau 
BV met verschillende instanties 
in gesprek om scholingsprojec-
ten te starten. Mensen met er-
varing in de zorg die nog niet in 
het bezit zijn van de juiste pa-
pieren willen wij een passende 
opleiding bieden. Hiervoor zijn 
wij met spoed op zoek naar ge-

schikte kandidaten. 
Ook Michel Kruijer, verantwoor-
delijk voor de unit Industrie, 
heeft zijn tijd hard nodig om al-
le aanvragen goed in te vullen. 
,,Op dit moment kunnen wij bijna 
iedereen die binnen komt voor 
productiewerk aan werk hel-
pen. Er is een tekort aan mannen 
maar vooral een groot tekort aan 
vrouwen die in de vis/productie 
kunnen en willen werken.
Edwin Schilling, vestigingsma-
nager 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 af-
gelopen periode natuurlijk niet 
stilgezeten en een grote pool op-
gebouwd met fl exibele en be-
trouwbare krachten. Wij laten de 
kandidaten vaak zelf het initiatief 
nemen. Zo fi lteren wij uiteinde-
lijk de betrouwbare en de wel-
willende uitzendkrachten er van-
zelf uit.’’
Ben je op zoek naar werk? Stap 
dan eens binnen bij Zebra Uit-
zendbureau BV, Margadanstraat 
28 in IJmuiden, telefoon 0255-
513612.

Velsen-Zuid - De politie heeft 
vorige week donderdag om 19.00 
uur een 67-jarige man aangehou-
den, nadat hij zwaar onder in-
vloed van alcohol tegen een ge-
vel van een woning in de Meer-
vlietstraat was gereden. De po-
litie vorderde direct het rijbewijs 
in van de man, die na een adem-
analysetest bijna vijf keer de 
maximale limiet overschreed. Te-
gen de man is proces-verbaal op-
gemaakt. De schade zal de man 
onderling regelen met de gedu-
peerde eigenaar van de woning.

Man rijdt 
tegen gevel

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben vorige week vrijdag 
drie minderjarige verdachten 
aangehouden. De drie, jongens 
van 15, 16 en 17 jaar oud en af-
komstig uit Driehuis, zijn vorige 
week na een uitgebreid onder-
zoek in beeld gekomen, waar-
na zij konden worden aange-
houden. Zij worden ervan ver-
dacht op 12 januari een meis-
je te hebben beroofd van haar 
telefoon op het station in Sant-
poort-Noord. De drie zijn voor-
lopig heengezonden maar zullen 
zich te zijner tijd voor de kinder-
rechter moeten verantwoorden.

Verdachten 
aangehouden

Velsen – Tijdens surveillance 
zag een politieman vorige week 
donderdag rond 08.00 uur in de 
Briniostraat een bromfi etser aan 
zonder helm op. Bij de staande-
houding rook de agent een ster-
ke alcohollucht. Bij een blaastest 
in het bureau bleek de verdach-
te, een 21-jarige IJmuidenaar, 
drie keer de toegestane hoeveel-
heid alcohol gedronken te heb-
ben. Hij heeft een rijverbod ge-
kregen van tien uren, zijn rijbe-
wijs is ingevorderd.

Dronken 
bromfi etser 
aangehouden

Velsen - De politie hield vori-
ge week donderdagmiddag rond 
13.30 uur op de A9 drie Oost-Eu-
ropeanen aan voor diefstal/cq 
heling van twee kinderfi etsjes. 
De mannen reden door de Vel-
sertunnel en gooiden op een ge-
geven moment de twee fi etsjes 
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 kinder-
fi etsen. Het gaat om een blauwe 
kindermountainbike en een roze 
meisjesfi ets. De eigenaar/eige-
naren van de fi etsen wordt dus 
verzocht zo snel mogelijk con-
tact op te nemen met de politie 
in Velsen via 0900-8844.

Fietsendieven

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel. Vrijdag 28 janu-
ari: kippensoep, nasi met sa-
té en ananas met slagroom toe. 
Woensdag 2 februari: groenten-
bouillon, hachee met rode kool 
en aardappelen, vruchtenyog-
hurt toe. Vrijdag 4 februari: to-
matensoep met preischotel, bit-
terkoekjesvla toe. Woensdag 9 
februari: aspergesoep, sperzibo-
nen met gehaktbal en vanillevla 
toe.
Erwtensoep maaltijd elke 3e 
woensdag van de maand. Aan-
vang 12.00 uur. Kosten 1,50 eu-
ro per kom. Laatste erwtensoep-
maaltijd is op woensdag 16 fe-
bruari.
Optreden VAT’71 woensdag 2 

februari om 19.30 uur. Toegang 
2,50 incl. kopje koffi e/thee.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 4 februari: 
groentesoep, aardappelen, fri-
caneau 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 don-
derdag 3 februari tussen 11-12 
uur. Aanvang 17.30 uur. Kosten 
6,-.
Biljarttoernooi, zaterdag 29 ja-
nuari wordt de fi nale gespeeld. 
Aanvang 09.00 uur. Toegang gra-
tis.
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Garra Rufa Fish Spa Centre
De IJmuidense Sandy Smul-
ders is met haar bedrijf Garra 
Rufa Fish Spa Centre Starter 
van het Kwartaal. Zij opende 
afgelopen maandag haar ei-
gen Spa Centre in Beverwijk, 
waar klanten een natuurlijke 
huidpeeling door Garra Rufa-
visjes kunnen ervaren.

Voordat ze haar droom als eigen 
ondernemer waarmaakte werk-
te Sandy Smulders in de reis-
branche, waar ze bezig was om 
een nieuwe reisorganisatie op te 
zetten. Dit werk deed ze vanuit 
huis. Maar ze kwam er snel ach-
ter 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 schoon-
heidssalons voor aquarium fil-
tertechnieken. Sandy’s nieuws-
gierigheid 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 con-
cept toch eerst uittesten op een 
breed publiek. ,,Ik heb eerst een 
kleine unit geopend in de Bazaar 
in Beverwijk. Snel was duide-
lijk dat de behandelingen aan-
sloegen. Toen hebben we be-
sloten om het gelijk groots aan 
te pakken’’, lacht Sandy. ,,Ik kan 
zelfs nu zeggen dat ik de groot-
ste Fish Spa Centre van Europa 
ben.’’
,,We hebben verschillende soor-
ten behandelingen, zowel voor 
je handen, je voeten of je totale 
lichaam. Tijdens de behandeling 
zuigen de Garra Rufa visjes de 
dode huidcellen en huidschil-
fers af van de huid en scheiden 
een enzym af, waardoor de huid 
heerlijk zacht en soepel aan-
voelt. De behandeling kan zo-
wel cosmetisch van aard zijn, 
als voor mensen met een huid-
aandoening. Er is voor ieder wat 
wils’’, vertelt Sandy, die ook nog 
een tip heeft voor andere star-
ters: ,,Leef je droom en ga er-
voor. En zorg voor een samen-
werking 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 fe-
bruari een Paranormale beurs in 
buurthuis de Veste, Vestingplein 
58 in Velserbroek.
Op de beurs zijn ervaren me-
diums en therapeuten aanwe-
zig met verschillende disciplines 
met onder andere tarotleggen, 
aura tekenen, foto en, rug le-
zen, een baby fluisteraar en hel-
derziende waarnemingen, diver-
se soorten massages, magneti-
seren enzovoort. Er is een win-
kel met advies over mineralen en 
stenen.
De therapeuten vragen voor een 
consult een kleine vergoeding 

van 7,50 euro. De bezoekers kun-
nen met hun levensvragen bij de 
mediums terecht en zij zullen de 
vragen zo zuiver mogelijk beant-
woorden.
De beurzen zijn een ontmoe-
tingsplaats van gelijkgestemde 
mensen om samen ervaringen 
uit te wisselen zonder dat er ver-
oordeeld wordt en om kennis te 
maken met een andere manier 
van helen.
Aanvang: 12.00 tot 17.00 uur. En-
tree: 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.

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 vrij-
wel alle opleidingen in de regio 
IJmond, Haarlem, Haarlemmer-
meer, Amstelveen en de Duin- 
en Bollenstreek. Tijdens het open 
huis staan het brede opleidings-
aanbod met nieuwe opleidingen 
én de juiste beroepshouding cen-
traal.
Het Nova College verzorgt mid-
delbare beroepsopleidingen Eco-
nomie, Techniek en Zorg & Wel-
zijn. Voor volwassenen verzorgt 
Nova College bovendien cursus-
sen inburgering, taal, rekenen, 
vmbo-tl, havo en vwo. Op het No-
va College leren cursisten meer 
dan alleen een beroep. Niet al-
leen de nodige kennis en vaar-
digheden zijn belangrijk; de juis-
te mentaliteit en persoonlijke ont-
wikkeling zijn ook van groot be-
lang om succesvol te zijn. Nieuwe 
beroepsopleidingen op het No-
va College zijn Constructiewer-
ker, Fietstechnicus (locatie Bever-
wijk), Technicus Middenkader En-
gineering ETECH (Beverwijk en 
Hoofddorp) en Podium- en Eve-
nemententechniek (Haarlem). 
Voor volwassenen verzorgt het 
Nova College overdag en ’s 
avonds voortgezet onderwijs: vm-
bo-tl, havo en vwo. Men kan kie-
zen uit de vakken Nederlands, 
Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Turks, aardrijkskunde, geschiede-
nis, maatschappijleer, economie, 
informatica, management & orga-
nisatie, wiskunde, natuurkunde, 
nask 1, scheikunde, nask 2, alge-
mene natuurwetenschappen, bio-

logie en tekenen. Iemand kan een 
volledig vak volgen of een gedeel-
te daarvan, zoals spelling, gram-
matica of uitspraak. Voor anders-
taligen verzorgt Nova College in-
burgeringcursussen en vervolg-
cursussen Nederlands. Mensen 
met een lage vooropleiding kun-
nen bij het Nova College partici-
patiecursussen volgen zoals le-
zen, schrijven en rekenen.
Tijdens het open huis krijgen be-
zoekers informatie en persoonlijk 
advies van docenten, stagebedrij-
ven en cursisten. Zodoende krij-
gen belangstellenden een com-
pleet 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
IJmuiden – Zondag 30 janua-
ri, om 16.30 uur vindt in het Wit-
te Theater stage café de Sun-
day’s open jam stage plaats. Na 
een stroef begin en bij wijze van 
proef, ziet het er naar uit dat de 
jamstage een blijvend onder-
deel is dat niet meer weg te den-
ken is uit het programma van het 
stage café. Het concept is sim-
pel, regionaal bekende en on-
bekende sterren vormen soms 
unieke, dan weer verrassen-
de combinaties die gezamenlijk 
maar een doel hebben: muziek 
maken! De fraaiste pareltjes en 
hoogtepunten uit de muziekge-
schiedenis zullen voorbijkomen. 
Het heeft natuurlijk geen uitleg 
nodig, maar een ieder met een 
instrument of stem is van har-
te welkom, er is een back-line 
aanwezig. Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. De toegang 
is gratis.

IJmuiden - De Kleine Verhuizer 
heeft een veelbelovend en span-
nend jaar gehad. ,,Inmiddels zijn 
wij alweer enkele weken onder-
weg in het nieuwe jaar en heb-
ben wij alweer een flink aantal 
mensen van dienst kunnen zijn 
met betrekking tot hun verhui-
zing. Ook hebben wij het wagen-
park uitgebreid met als gevolg 
dat wij nu nog meer mensen snel 
van dienst te kunnen zijn en ook 
de grotere verhuizingen aankun-
nen. Ons enthousiaste en vak-
kundige personeel staat voor u 
van maandag tot en met zater-
dag ter beschikking om ook uw 
verhuizing snel, efficiënt en vak-
kundig te doen verlopen.’’
Verhuizen met de Kleine Verhui-
zer 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 ko-
mende periode een hoop men-
sen die naar het Slauerhoff ver-
huizen. ,,Voor deze mensen heb-
ben wij een actie tegen geredu-
ceerd tarief. Wilt u hier meer in-
formatie over kunt u ons bel-
len of een mail sturen. Mocht u 
gaan verhuizen dan komen wij 
graag langs voor een gratis en 
vrijblijvende offerte. Onze offer-
tes zijn scherp en gebaseerd op 
de tijd en het benodigde materi-
eel. Wanneer u in zee gaat met 
de Kleine Verhuizer bieden wij u 
als extra een korting van 10 pro-
cent aan op de gehele collectie 
van ons zusterbedrijf de Meubel-
knaller. Wij staan voor u klaar!’’
Meer weten? Bel 0255-
537532/06-55578467 of mail 
naar info@kleineverhuizer.nl.

Veelbelovend 
jaar voor 
De Kleine 
Verhuizer

Ondertekening
nieuw Sociaal Statuut
Velsen - Donderdag 3 februa-
ri om 16.00 uur ondertekenen de 
vier corporatiedirecteuren en de 
huurdersraden/bewonersverte-
genwoordiging het nieuwe Soci-
aal Statuut. Plaats van handeling 
is Restaurant Perron Zee, Krui-
tenstraat 1, IJmuiden. 
In het Sociaal Statuut staan alle 
afspraken en regelingen die gel-
den voor huurders die hun wo-
ning moeten verlaten in verband 
met herstructurering of ingrij-
pende renovatie. In het statuut 
komen onder andere de proce-
dure bij sloop, de herhuisvesting, 
tegemoetkoming inde onkosten 
en dienstverlening aan de or-
de. Het Sociaal Statuut geldt van 
2011 tot 2014. 
De afspraken gelden voor alle 
huurders die een woning huren 
van een van de vier Velsense wo-
ningcoporaties.
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 on-
derscheid tussen huurders die 

definitief verhuizen en huurders 
die terug keren naar hun oude 
woning. De reden is dat de laat-
ste groep meer kosten maakt. 
De corporaties zijn daarmee 
akkoord gegaan, mits de tota-
le 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 goe-
de aan huurders die terugkeren. 
In het Sociaal Statuut zijn voor-
beelden van de berekening op-
genomen. Hoe hoog het maxi-
mumbedrag voor de terugkeer-
ders zal zijn, moet zich per pro-
ject wijzen. Het totaal bedrag dat 
per project beschikbaar is, is het 
aantal woningen vermenigvul-
digd met het bedrag per huis-
houden. Dat bedrag is vastge-
steld op 5.588.92 (prijspeil 2011). 
Dat is het bedrag zoals dat in het 
oude Sociale Statuut als tege-
moetkoming voor iedereen was 
bepaald. 
Verder is het Sociaal Statuut 
zonder grote veranderingen en 
meningsverschillen tussen de 
partijen tot stand gekomen.

Rabobank
Starter van het 
kwartaal.
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Maarten Veth wordt 
Paul Harris Fellow
Velsen - Op vrijdag 21 janua-
ri kreeg oud-rotarian Maarten 
Veth door Marianne Poen, voor-
zitter 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 Vel-
sen-Noord, kreeg de Paul Harris 
Fellowship vanwege zijn bijzon-
dere verdiensten voor de water-
projecten die een viertal Rotary-
clubs uit de regio IJmond in Ke-
nia adopteerden. De inzet van 
Maarten Veth bij het vervullen 
van het Rotary Watercommissa-
riaat gedurende drie jaar en zijn 
oprechte betrokkenheid bij de 
waterprojecten zijn aanleiding 
voor het toekennen van de hoge 
Rotaryonderscheiding.
Ter gelegenheid van de uitrei-
king van de Paul Harris Fellow-
ship sprak RCV-voorzitter Poen 
onder andere de volgende woor-
den: ,,We zien dat door mid-
del van jouw inzet waterpro-
jecten succesvol kunnen zijn. 
Naast de vraag op welke gebie-
den we als Rotary onze primai-
re maatschappelijke verantwoor-
delijkheid horen te nemen, was 
het ook voor jou duidelijk dat 
wij zullen moeten blijven trach-
ten het thema water, in de vorm 
van concrete hulpverlening maar 
ook in de vorm van het overdra-

gen van expertise, op de agen-
da te houden. We hebben ge-
zien dat je hebt bijgedragen aan 
het principe dat het kunnen be-
schikken over water een voor-
recht hoort te zijn van elke we-
reldburger. Je hebt getoond dat 
je een authentieke en oprechte 
betrokkenheid hebt bij de water-
projecten die we als Rotary kon-
den 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 samen-
werking met een Rotary Club al-
daar, te weten Rotary Club Ma-
chakos, al vijf scholen voorzien 
van watertanks en dakgoten. 
Ook is een damproject gereali-
seerd waardoor het dorp Yee-
mulwa nu de beschikking heeft 
over voldoende water. De eer-
ste vruchten van de dam zijn 
al zichtbaar: zo kunnen akkers 
worden bewerkt en ontstaan er 
kwekerijen voor fruitbomen. We-
derom worden nu drie scholen 
voorzien van de benodigde wa-
tertanks en dakgoten. Hierbij fi-
nanciert Childs Life mee. Ook is 
een dam gebouwd bij het dorp 
Kanyongo. De financiering van 
de beide dammen wordt ook 
mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van The Rotary Foundation.

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 te-
recht voor het renoveren van een 
bestaande keuken als voor aan-
schaf 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 geno-
men en heeft men verder geen 
omkijken naar het regelen van 
de loodgieter, tegelzetter, elek-
tricien en dergelijke. Een strak-
ke planning zorgt voor een snel-
le doorlooptijd, zodat men weet 
waar men aan toe is. Smits Keu-
kens 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 Keu-
kens 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 sani-
tairshop zijn gevestigd: ‘Bad & 
Keuken Plaza’ werd de naam. De-
ze is gevestigd aan de Geester-

weg 10 in Uitgeest. 
Smits Keukens is er voor elk bud-
get. René Schellevis: ,,Het komt 
vaak voor dat de bestaande keu-
ken nog niet aan vernieuwing toe 
is en dat men graag delen van de 
bestaande keuken wil moderni-
seren. Zo geeft een ander werk-
blad of andere tegels voor de 
wand of vloer al een heel nieuw 
en eigentijds beeld. Of men wil 
de verouderde apparatuur ver-
nieuwen. Alles is mogelijk bij ons; 
van renovatie tot nieuwe strakke 
designkeukens tot en met nos-
talgische keukens in landhuisstijl. 
In de showroom zijn enkele voor-
beeldkeukens en alle materialen 
aanwezig.’’
De (inbouw-)keukenaccessoi-
res, zoals kranen, verlichting en 
dergelijke, staan bovendien in 
de webshop vermeld. Met be-
hulp van een computerprogram-
ma kan vervolgens een realisti-
sche en driedimensionale weer-
gave worden gemaakt. Het voor-
deel van Smits Keukens is, dat 
men één persoon als aanspreek-
punt 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 ex-
tra scherpe prijzen. Voor het pro-
ces van slopen tot en met mon-
tage van A tot Z hanteren zij 
ook zeer gunstige tarieven met 
de landelijke 6-procentsrege-
ling. Bel voor meer informatie. 
Het telefoonnummer in Haarlem 
is 023-5372181, in Uitgeest 0251-
311880. Kijk ook eens op www.
smitskeukens.nl.

Smits Keukens:
van slopen tot koken

Velsen F3 in het nieuw 
dankzij De Hypotheker
Driehuis - Zaterdag 15 januari 
was een goede opening van het 
tweede gedeelte van het voet-
balseizoen. De weergoden wa-
re ons gunstig gezind en na een 
wat verlate start door afwezig-
heid van de tegenstander kon er 
rond 10 over 9 begonnen wor-
den. Geert had zich opgeofferd 
om de tegenstander aan te vul-
len 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 ei-
gen doel. 
Thijs opende de score na onge-
veer een kwartier te hebben ge-
speeld. Bij het publiek ontstond 
er een beetje onrust, omdat de 
jongens van F3 in de tweede 
helft de wind in het gezicht zou-
den 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 Spaarn-
woude 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 februa-
ri exposeren zeven leden van het 
Kunstenaars Collectief Velsen 
(KCV) hun schilderijen en ruim-
telijk werk in de sfeervolle ex-
positiezaal op de eerste verdie-
ping van Galerie De Waag aan 
het Spaarne. Het Kunstenaars 
Collectief Velsen heeft z’n ves-
tiging in het historische Raad-
huis voor de Kunst in de oude 
dorpskern van Velsen-Zuid. Een 
plek waar de creativiteit kenne-
lijk in alle vormen tot ontplooi-
ing komt, gelet op het veelzijdi-
ge werk dat dit Collectief in de 
Waag laat zien. Geheel volgens 
traditie is bij een aantal exposan-
ten sprake is van een uitgespro-
ken ‘IJmond signatuur’; Henk 
Zwanenburg bijvoorbeeld toont 
als van ouds een fascinatie voor 
schepen in het Noordzeekanaal. 
De geexposeerde tekeningen/
monotypes van Joke Braam (in-
zet) met als toepasselijk onder-
werp ‘de IJmond’ zijn een on-
derdeel van een serie over het 
industriele landschap in IJmui-
den. 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 wer-
ken van deze beeldende kunste-
naars zijn te bezichtigen vanaf 
donderdag 27 januari  tot en met 
zondag 13 februari (openingstij-
den: 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 ver-
richt door Wim Westerman,  Wet-
houder van Cultuur van de Ge-
meente Velsen. Zie ook: www.
kunstenaarscollectiefvelsen.nl  
en www.kzod.nl. Oude-spullenmarkt

IJmuiden – Zaterdag is er weer 
een oude-spullenmarkt in het 
Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat, van 9.30 tot 12.30 
uur. Velsen voor de Derde We-
reld schenkt de opbrengst aan 
twee projecten. ‘Vrienden van 
Kankala’, dat straatkinderen in 
Congo een betere start wil ge-
ven. Met een microkrediet kun-
nen zij een eigen bedrijfje begin-
nen. 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 Solidari-
teitsgebouw. Zij kregen een ge-
bruiksvergunning tot 1 juli 2011. 
Hoe het daarna zal gaan is nog 
niet bepaald: eerst moet het be-
leid voor de Millenniumdoelen 
door de gemeenteraad vastge-
steld worden. Wat het vervolg 
zal zijn, is niet duidelijk. Zie voor 
meer informatie: www.velsen-
3dewereld.tk

IJmuiden – In woon- en zorg-
centrum De Moerberg werd on-
langs een expositie geopend van 
Marie Louise Heijkoop. Zij volg-
de lessen in diverse imitaties van 
marmer en hout. Dit doet ze op 
de ouderwetse manier, met olie-
verf. Daarnaast volgde ze les in 
volksschilderen en olieverfschil-
deren. De expositie is tot 25 
maart te zien in De Moerberg, 
aan de Zuiderkruisstraat 74.

Expositie
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Hofstedetoernooi
Velsen - Het Hofstede biljart-
toernooi is inmiddels drie zater-
dagen aan de gang en na een 
spannende strijd zijn de finalis-
ten uit elke poule bekend. 
In poule A eindigden twee 
teams (Visserhuis en Moerberg) 
met eenzelfde aantal wedstrijd-
punten (166) precies gelijk. 
Hierbij moest het onderling re-
sultaat dus bepalen wie in de 
grote finale voor de eindover-
winning mag gaan strijden. Om-
dat eerder het Visserhuis zijn 
partij tegen de Moerberg ruim 
had gewonnen zijn zij de ge-
lukkigen. Moerberg eindigt dus 
als tweede in de poule en zal 
volgende week uitkomen in de 
kleine finale. Het team van Hof-
stede A eindigde met 158 pun-
ten als derde en is hiermee uit-
gespeeld.
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 uitge-
speeld. De Watervliet daarente-
gen is er na een mindere eer-
ste wedstrijd dus toch nog in 
geslaagd om als tweede (162 
punten) in de poule te eindi-
gen. Poulewinnaar werd met 
170 punten het team van Hof-
stede B.
Komende zaterdag 29 janua-
ri worden de finalepartijen ge-
speeld. Gestart wordt om 9.00 
uur door Moerberg en Water-
vliet met de strijd om de derde 
en vierde plaats. Om 13.00 uur 
begint de grote finale tussen de 
teams van de Visserhuis en Hof-
stede B om de eerste en twee-
de 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 be-
schikbaar. Voor belangstellen-
den staat de deur van het wijk-
steunpunt de Hofstede open.

Experiment uitvliegroute 
Kaagbaan afgeblazen
Velsen - Een experiment om een 
uitvliegroute vanaf de Kaagbaan 
van Schiphol te wijzigen gaat 
niet door. Op grond van argu-
menten die vanuit de gemeen-
te Velsen en andere gemeenten 
zijn aangedragen, zijn vier alter-
natieve routes ten opzichte van 
de huidige uitvliegroute (Spy-
kerboorroute) niet langer onder-
werp van gesprek. Er is in de re-
gio 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 alterna-
tieven. Echter, bij alle voorgestel-
de alternatieven zou de kans op 
geluidshinder in IJmuiden, Sant-
poort, 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 wor-
den. Bij het verleggen van de 
Spykerboorroute zou het aantal 
vliegbewegingen boven Velsen 
groter worden. Naast de huidige 
vliegbewegingen richting de Pol-
derbaan zou dit een extra stape-
ling betekenen van de geluids-
overlast, naast de geluidsover-
last van industrie en scheep-
vaart. Dit is voor Velsen niet ac-
ceptabel zodat hiertegen ge-
ageerd is. De gemeente is dan 
ook verheugd met dit besluit dat 
door 42 gemeenten uit de Schip-
holregio, verenigd in de Bestuur-
lijke Regie Schiphol (BRS) is ge-
nomen.

SP start meldpunt 
volkshuisvesting
Velsen - De SP in Velsen maakt 
zich grote zorgen over de toe-
gankelijkheid van eengezinswo-
ningen voor mensen met een 
laag inkomen. De woningcorpo-
raties in Velsen doen deze gewil-
de woningen massaal en tegen 
marktprijzen in de verkoop. Wo-
ningen die voor 15.000 oude gul-
dens (vaak nog met subsidie en 
wederopbouwgeld) zijn neerge-
zet moeten nu ruim 200.000 eu-
ro opbrengen. Nu al is een schrij-
nend tekort aan dit type wonin-
gen. Gezinnen staan gemiddeld 
meer dan 10 jaar op de wachtlijst 
en zien nu dat woningen waar-
voor zij zich hadden ingeschre-
ven te koop worden aangebo-
den. En daardoor voor hen onbe-
reikbaar worden. 
Nu bovendien de klad zit in 
nieuwbouwprojecten (groot 
Helmduin, De Binnenhaven, het 
KPN-terrein) en ook nog eens 
134 eengezinswoningen in Oud-
IJmuiden worden gesloopt, wordt 
een groot aantal gezinnen voor 
een reeks van jaren het perspec-
tief op een eengezinswoning 
ontnomen.  De uitbreiding van 
het zoekgebied van huurwonin-

gen naar Haarlem en omstreken, 
waardoor zich nog eens 900 wo-
ningzoekenden hebben gemeld, 
maakt dat uitzicht alleen maar 
slechter. 
De SP in Velsen pleit daarom voor 
een onmiddellijke stop op de ver-
koop van betaalbare eengezins-
woningen. Verkoop van de wo-
ningen aan de huurders is voor 
de SP alleen bespreekbaar wan-
neer dat is gekoppeld aan een 
herbouwplicht van ten minste 4 
huurwoningen van het zelfde ty-
pe. Dergelijke afspraken zouden, 
volgens de partij, in de nieuwe 
prestatieafspraken tussen de ge-
meente 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 Volkshuisves-
ting. 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 Volkshuis-
vesting en een enquête in te vul-
len. Zie ook http://velsen.sp.nl.

Boeiende lezing over 
zegels en wetenschap
IJmuiden - Jan Dekkers is le-
raar op het Technisch Colle-
ge Velsen in de vakken wiskun-
de, scheikunde en natuurkunde. 
En hij verzamelt postzegels! Die 
combinatie bezorgde op maan-
dag 17 januari bijna twintig leden 
van Postzegelvereniging IJmui-
den een fijne maar bovenal leer-
zame avond.
In zijn eigen klaslokaal in het ge-
bouw aan de Brinostraat kon hij 
gemakkelijk een dialezing met af-
beeldingen van postzegels com-
bineren met een aantal proeven, 
die lieten zien hoe mooi natuur-
kunde eigenlijk is. Natuurkunde 
is namelijk het favoriete vak van 
Jan, hoewel de wis- en scheikun-
de bij de proeven regelmatig om 
de hoek meekeken.
Luchtdruk werd gedemonstreerd 
in de proeven met de buis van To-
ricelli en de Maagdenburger hal-
ve bollen. Luchtweerstand werd 
gedemonstreerd met een sta-
len kogeltje en een veertje in een 
glazen buis. Bij het onderdeel 
temperatuur kon worden aange-
toond dat water ook bij 18 °C al 
kookt. Uiteraard onder een vacu-
um gezogen glazen stolp. Zelfs 
kokend water werd maar liefst 
130 °C maar wel met een druk 
van 3 bar. Bijtijds werd de over-
druk afgevoerd.
De laatste proeven waren voor 
het geluid. Het in beweging bren-
gen van de lucht werd duidelijk 
met twee gelijke stemvorken. De 

eerste werd aangetikt en de ont-
stane beweging werd door de 
andere ontvangen. Ook voor het 
zichtbaar maken van geluidsgol-
ven was er een proefopstelling.
Via de fraaie postzegels in de di-
alezing, die bij elke proef even 
onderbroken werd, maakten de 
aanwezigen kennis met de na-
tuurkunde.
Voor de leden van Postzegel-
vereniging IJmuiden was deze 
avond er een om lang in herin-
nering te blijven. Voor Jan Dek-
kers was het eigenlijk een ver-
lenging van zijn dagelijkse werk-
zaamheden voor de klas. Meer 
weten over postzegels verzame-
len? Bel met G. Swets, telefoon 
0255–516574.

Velserbroek – Tussen woens-
dag 12 januari en donderdag 13 
januari 2011 is het speelterrein 
aan het Etta Palmplantsoen be-
hoorlijk beklad met witte verf. De 
schade bedraagt ongeveer 3000 
euro. 
De politie is een onderzoek ge-
start en zal onder meer een 

buurtonderzoek uitvoeren. Daar-
naast zullen jongeren die gere-
geld op het Etta Palmplantsoen 
staan thuis worden benaderd. 
Mensen die getuige zijn geweest 
van de vernieling, worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in Velsen, via 0900-
8844.

Politie zoekt getuigen

Velsen-Zuid - Afgelopen week-
einde vond de nationale tuinvo-
geltelling van de Vogelbescher-
ming plaats. Informatieboerde-
rij Zorgvrij had aansluitend daar 
op een vogelmiddag. Zo’n vijftig 
kinderen gingen in kleine groep-
jes 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 win-
ter. Vogels gaan zo langzamer-
hand weer op zoek naar een ge-
schikte plaats om straks hun ei-
eren te leggen. Daarom werden 
er ook nestkasten getimmerd. 
Het was een gezellige en drukke 
middag met enthousiaste kinde-
ren en ouders.

Vogeltelling
op Zorgvrij

VSV wint 
wederom
Velserbroek - Na de belangrij-
ke 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 over-
winning op. Vooraf stond VSV één 
punt voor met een wedstrijd min-
der gespeeld, er mocht dus zeker 
niet verloren worden en bij een 
overwinning zou de onderkant 
van de middenmoot binnen be-
reik komen. De eerste helft lever-
de qua kijkspel geen hoogstaan-
de 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 Jor-
dan 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 an-
der VSV, feller, geconcentreerder 
en resoluter. Hellas had weinig tot 
niets meer in te brengen en het 
wachten was op de openingstref-
fer. Bob Schol nam heel snel een 
vrije trap en voordat de vijandelij-
ke doelman er erg in had lag de 
0-1 in het netje. VSV hield contro-
le over de wedstrijd, zeker na het 
inbrengen van de balvaste Met-
god voor de geblesseerde Pitstra. 
Hellas werd alleen nog gevaarlijk 
via een paar onnodig weggege-
ven vrije trappen maar een echte 
specialist hadden de Zaankanters 
niet in huis, zodat dit niets ople-
verde. Eerst schoot Denzel Me-
ijer nog kogelhard op de dwars-
ligger, 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 aansluitingstref-
fer maar Ed Sluyters wist een ner-
veuze slotfase te voorkomen door 
handelend op te treden bij enkele 
gevaarlijke situaties. 
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Velsen - Wie zich in wilt zetten 
voor de reumabestrijding in Vel-
sen en een paar uur per jaar be-
schikbaar is kan collectant of 
mede-organisator voor de col-
lecteweek 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.

Reumafonds 
op zoek naar 
collectanten 

Dierenambulance Velsen 
zoekt vrijwilligers
Velsen - Op maandag 31 ja-
nuari, van 19.30 uur tot 21.00 
uur, organiseert Stichting Die-
renambulance Velsen aan de 
Kromhoutstraat 54-12, een in-
formatieavond voor iedereen 
die interesse heeft om vrijwil-
liger te worden. Men kan ken-
nismaken met een aantal vrij-
willigers, een rondleiding krij-
gen en ingelicht worden over 
de werkzaamheden van de die-
renambulance. Wellicht dat 

men daardoor geïnteresseerd 
raakt in een vrijwilligersfunctie 
als chauffeur, bijrijder of cen-
tralist. De Stichting Dierenam-
bulance Velsen is dringend op 
zoek naar gemotiveerde vrij-
willigers voor langere tijd. Het 
werken bij de Dierenambulan-
ce Velsen is zeer afwisselend, 
uitdagend, leerzaam en dank-
baar. Zie ook www.dierenam-
bulancevelsen.nl.

Ichthus Lyceum
toneelmakerijschool
Driehuis - Sinds deze week 
is het Ichthus Lyceum offi ci-
eel een Toneelmakerijschool. 
De overhandiging van het tin-
nen bordje aan rector Alexan-
der Volmer symboliseert de re-
latie die de school in septem-
ber 2010 voor meerdere jaren 
is aangegaan met De Toneel-
makerij uit Amsterdam. 
Onder de naam Binden en 
Boeien biedt het gerenom-
meerde gezelschap aan vijf 
middelbare scholen uit Noord-
Holland en vijf uit Amsterdam 
een op maat gemaakt pro-
gramma. Zo wonen leerlingen 
voorstellingen bij van de To-
neelmakerij Jongerentheater-
groep, waarbij veel aandacht 
aan de voorbereiding en eva-
luatie van het stuk wordt be-
steed. Daarnaast volgen ze 
workshops en nemen docen-
ten deel aan cursussen die  op 
maat worden ontwikkeld.
Dat het Ichthus Lyceum heel 
blij is met deze samenwer-
king heeft onder meer te ma-

ken met de talentstromen die 
het zijn leerlingen aanbiedt:  
technasium, internationalise-
ring en kunst&cultuur. In de 
eerste klas volgen alle leerlin-
gen het programma van het 
technasium waarbij het vak on-
derzoeken & ontwerpen cen-
traal staat. Na het eerste leer-
jaar maken de leerlingen een 
keuze uit technasium, interna-
tionalisering en kunst&cultuur.
Met name voor die laat-
ste stroom is de samenwer-
king met de Toneelmakerij 
heel waardevol. De twee cul-
tuurcoördinatoren die sinds dit 
schooljaar op het Ichthus Lyce-
um zijn benoemd houden in-
tensief contact met de educa-
tieve tak van de Toneelmake-
rij; twee theaterdocenten zijn 
voor de school het vast aan-
spreekpunt. Op de foto staan 
vanaf links Leonie van Tol en 
Rosa Fontein (DeToneelmake-
rij), Alexander Volmer (rector) 
en Elise Polman (cultuurcoör-
dinator).

‘t Staende 
Tuygh zoekt 
muzikanten
IJmuiden - Het oudste shan-
tykoor van IJmuiden is naarstig 
op zoek naar nieuwe muzikan-
ten. Helaas heeft het koor recent 
afscheid moeten nemen van de 
gewaardeerde gitarist en accor-
deoniste en om de muzikale mo-
gelijkheden op peil te houden 
zijn zij druk op zoek naar erva-
ren vervangers/sters. Het Staen-
de Tuygh biedt behalve veel ge-
zelligheid ook vele optredens per 
jaar. Het koor repeteert wekelijks 
in De Brulboei en kijkt reikhal-
zend uit naar een nieuw seizoen 
in een nieuwe, complete bezet-
ting. Voor verdere informatie: 
j.klingeler@casema.nl of eijber-
sen@live.nl. Zie ook www.stae-
ndetuygh.nl.

Akrides lijdt nederlaag
IJmuiden - Afgelopen vrijdag-
avond 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 kwa-
men tot scoren waarvan Len-
nart Meijland met zeven punten 
de meest productieve Akridesser 
was. De debuterende Kendrick 
Fiekert maakte middels een drie-
punter op assist van Lennart Me-
ijland overigens zijn eerste punten 
voor de hoofdmacht. In het twee-
de 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 sco-
re inside. En Simon Fluks kwam in 
kwart twee tot twee punten, vijf 
rebounds, drie assists en twee in-
tercepties. Er zou met een stand 
van 32-44 gepauzeerd gaan wor-
den.
Na de pauze in het derde kwart 
begon Hoofddorp met een 16-
2 run om de ruime achterstand 
te hebben omgezet in een 48-
46 voorsprong. Ares Katsanis 
stopte de run met een driepun-
ter die echter gelijk beantwoord 
werd door Hoofddorper Bas Snij-
ders met eveneens een driepun-
ter. Volgende score was een drie-
punter van Akrides center Pas-
qualis Jansen en bij een stand 
van 51-52 had Akrides zijn laat-
ste voorsprong van de wedstrijd. 

Met een achterstand van 57-56 
ging Akrides het vierde en laat-
ste kwart in. Het bleef lang span-
nend maar nadat de Hoofddor-
pers Fabio van Hooijdonk en Esat 
Figengül met respectievelijk een 
driepunter en lay-up plus bonus 
vrije worp scoorden nam Hoofd-
dorp een 73-65 voorsprong en 
stelde het daarmee eigenlijk de 
overwinning veilig. Akrides ver-
loor uiteindelijk dus in een attrac-
tief duel met 81-72.
Na twee uitwedstrijden spelen de 
heren van VBC Akrides zaterdag-
avond in Sporthal IJmuiden-Oost 
tegen het hooggeklasseerde Bin-
nenland uit Barendrecht. De wed-
strijd begint om 19.00 uur en 
de toegang is gratis. (Archibald 
Akerboom)

PvdA wil succes draag-
vleugelboot vergroten
Velsen/Haarlem - De PvdA 
wil het succes van de draag-
vleugelboot tussen IJmuiden 
en Amsterdam verder ver-
groten. Dit zou kunnen door 
de P+R en fi etsvoorzienin-
gen rond aanlegplaatsen uit te 
breiden en betere bewegwij-
zering. PvdA-statenlid Gohdar 
Massom heeft hier schrifte-
lijke vragen over gesteld aan 
het College van Gedeputeer-
de Staten.
Tijdens een werkbezoek van de 
PvdA bleek dat de capaciteit 
van de P+R en de fi etsstallin-
gen 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 bewegwijze-
ring (P+R) op de rijksweg A22 
in IJmuiden.
PvdA-statenlid Gohdar Mas-
som: ,,De PvdA is enthousiast 

over deze duurzame en fi levrije 
vorm van hoogwaardig open-
baar vervoer naar de hoofd-
stad. De reizigersgroei de af-
gelopen jaren toont het suc-
ces ook aan. Wij zien echter 
nog meer potentie voor groei 
en verbetering van deze lijn en 
willen dat er hierin meer geïn-
vesteerd wordt.’’
De PvdA wil onder meer van 
Gedeputeerde Staten weten 
wat de visie is op de toekomst 
van deze succesvolle bootver-
binding. De PvdA vraagt de 
gedeputeerde met de betref-
fende gemeenten in gesprek 
te gaan over uitbreiding van 
de P+R en fi etsvoorzieningen 
en de bewegwijzering. Tenslot-
te vraagt de PvdA om samen 
met de provincie Flevoland en 
de Stadsregio Amsterdam de 
haalbaarheid van een snelle 
bootverbinding tussen Alme-
re en IJburg te onderzoeken en 
deze lijn in IJburg aan te slui-
ten op de Zuidtangent.

IJmuiden - De Koninklijke Ma-
rechaussee heeft vorige week 
donderdagavond in IJmuiden 
een 40-jarige Braziliaanse man 
aangehouden op verdenking van 
documentfraude. De man wilde 
de ferry van IJmuiden naar Ne-
wcastle nemen toen de fraude 
werd ontdekt. De Marechaus-
see, die belast is met de grens-
bewakingstaak in de haven van 
IJmuiden, controleerde de iden-
titeit van de Braziliaanse man. Bij 
de controle bleek de man, naast 
zijn getoonde Braziliaanse pas-
poort, 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.

Aangehouden 
met valse 
documenten

Santpoort-Noord - De politie 
hield vorige week vrijdagmorgen 
op de Hagelingerweg een fi ets-
verlichtingscontrole. Tussen 07.30 
uur en 08.15 uur bleken er 13 fi et-
sers hun verlichting niet in orde te 
hebben. Zij hebben een bekeu-
ring gekregen. De controles wor-
den de komende tijd herhaald.

Fietsverlichting
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Accadians. 21.30-03.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 30 januari
AV Suomi organiseert Tata 
Steel/Runnersworld Beeckes-
tijn cross. Eerste loop start om 
10.30 uur.
Koppelkaarten bij klaverjas-
club Nooit Verwacht om 10.30 
uur, Eksterlaan 8 IJmuiden. 
Lezing over 500 jaar Lof der 
Zotheid door drs. Aviva Boisse-
vain 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 gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyermuziek, Sunday’s 
open jam-stage. Aanvang 17.00 
uur. Toegang gratis.
Tim Akkerman solo in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Popkoor, jon-
geren popkoor New Harlem De-
luxe. 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 Dieren-
ambulance 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 drugs-
gebruik 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 Net-
work’. 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,- van-
af 18 jaar. Studenten gratis. Ca-
fé: Tubelord, Shoes & Socks off. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 27 januari

Voetdeskundige bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Gaarne afspraak 
maken van tevoren via 0255-
511117.
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: Vander-
buyst. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 28 januari
Schubertiade, Bernd Brack-
man in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Haye van der Heyden in ‘Licht-
jes in je ogen’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Keesen&Co. ‘Ge-
strand’. 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. Toe-
gang 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. Eind-
wedstrijd 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. 23.00-
04.00 uur. Toegang 12,50 
vvk/15,- add. Vanaf 18 jaar. Ca-
fé: Katzwij presenteert: Pigno-
se Willies, Lushus, Space Siren, 

Schilderij voor ex-Stone
IJmuiden – Hij werd ook wel ‘de 
stille Stone’ genoemd: Bill Wy-
man. Tien jaar geleden stapte 
hij uit de band The Rolling Sto-
nes en ging verder met zijn ei-
gen band The Rhythm Kings. Vo-
rig weekeinde was hij voor een 
optreden in de Stadsschouw-
burg 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 pre-
sentator van het programma De 
Kennemer Muziekfabriek bij Ra-
dio 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 Re-
né Rutte als steunfractielid, heeft 
Maurice Bok zijn plek in de frac-
tie ingenomen. Maurice is een 
bekende IJmuidenaar. Samen 
met zijn partner Bianca woont 
hij met zijn jonge gezin in een 
nieuwbouwwoning van de Bin-
nenhaven (voormalig Zeeweg-
ziekenhuisterrein). Hij werkt in 
de houthandel. In zijn vrije tijd 
zet hij zich onder andere in voor 
de scoutinggroep de IJmond-
trekkers. Maurice zal zich de 
eerste maanden goed gaan in-
werken met name op het ge-
bied van ruimtelijke ordening en 
jeugdzaken. 

Velsen Lokaal heeft gelezen dat 
de voorbereiding voor de plaat-
sing van noodlokalen voor de 
Bosbeekschool aan de J. van Nas-
saulaan in Santpoort-Noord zijn 
gestopt door de gemeente. De 
gemeente zegt eerst de behande-
ling van de rechtszaak af te wach-
ten. Die rechtszaak is aangespan-
nen door omwonenden en be-
langhebbenden. Daarnaast loopt 
tot 28 januari de termijn om be-
roep aan te tekenen tegen de 
twee (bouw-)vergunningen. 
Voor Velsen Lokaal  is het dan ook 
onbegrijpelijk, dat de gemeen-
te wel zegt door te gaan met het 
aanleggen van riolering en nuts-
voorzieningen. Voor die aanleg 
moet de hele groenstrook wor-
den 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 af-
gifte van een goedgekeurde ver-
gunning? De gemeente behoort 
toch ook het goede voorbeeld te 
geven en netjes de procedures af 
te wachten en de eigen beleidsre-
gels in acht te nemen?
Onlangs moest de Raad zich ook 
uitspreken over de waardevolle 
en dus beschermde groenstrook 
aan de Kromhoutstraat in IJmui-
den. Is er dan willekeur in de be-
oordeling van regels in het Groen-
beleidsplan?
Om deze redenen stelt Velsen Lo-
kaal vragen aan het college. Deze 
vragen zijn te lezen op www.vel-
senlokaal.nl

Fractie Velsen Lokaal

Ingezonden brief

Velsen - Velsense minima met 
een inkomen tot 130 procent van 
de geldende bijstandsnorm kun-
nen via de gemeente Velsen een 
korting krijgen op hun zorgver-
zekering, deze korting bedraagt 
5 procent op de premie voor de 
basiszorgverzekering en 10 pro-
cent op de afgesloten aanvullen-
de verzekeringen. Mocht u niet 
zeker weten of deze korting op 
u van toepassing is, neem dan 
contact op met de Formulieren-
brigade Velsen. De consulenten 
van de Formulierenbrigade Vel-
sen bekijken samen met u of u in 
aanmerking komt voor deze kor-
ting en zullen vervolgens u hel-
pen deze aan te vragen. De For-
mulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw 
De Delta, Rijnstraat 2. Op werk-
dagen zijn zij bereikbaar tussen 
09.00-17.00 uur op telefoonnum-
mer 0255-533885 en via formu-
lierenbrigadevelsen@madi-mk.
nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt 
de Formulierenbrigade thuis.

Formulieren-
brigade

Regio - Donderdagavond 27 ja-
nuari is een informatiebijeen-
komst van de provincie Noord-
Holland over de aanpak van 
damherten in het duingebied 
tussen IJmuiden en Den Haag. 
Gedeputeerde Jaap Bond zal het 
beheerplan toelichten en vra-
gen beantwoorden. De popu-
latie damherten in de duinen is 
groeiende en zorgt voor risico’s 
voor verkeersveiligheid en scha-
de 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 duinge-
bied en is gratis toegankelijk.

Info over 
damherten

Velsen-Zuid - Zaterdag 5 fe-
bruari organiseert werkgroep 
Historische Fruittuinen Zuid 
Kennemerland in samen wer-
king met Pomologische Vereni-
ging Noord Holland een basis 
snoeicursus op Informatieboer-
derij Zorgvrij aan de Genieweg 
51. Het maximale aantal deelne-
mers bedraagt 30, de belangstel-
ling in de regio is groot. Aanmel-
den kan via Peter van Wijk, tele-
foon 023-5732005, 06-22207708 
of p.van.wijk@hccnet.nl.

Snoeicursus

IJmuiden - Wie graag danst kan 
nu terecht in buurtcentrum de 
Brulboei aan de Kanaalstraat in 
IJmuiden, waar op de dinsdag-
avond salsalessen worden gege-
ven. Het gaat om een cursus van 
tien lessen. Informatie via 06-
83798101.

Salsa lessen



pagina 22 27 januari 2011

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 uit-
gaansgelegenheid 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 Kennemer-
laan en jeugdsociëteit d’Arc 
hun deuren. Deze jongeren 
kunnen dus nergens heen en 
willen ook wel eens uit. Daar-
om besloten Kelly Janssen, Mi-
chael Horvath en Dyonne van 
Maren dit probleem via een 
brief voor te leggen aan de ge-
meenteraad. Zij mochten vori-
ge week donderdag tijdens het 
raadsplein met de raadsleden 
om tafel, om hun burgerinitia-
tief mondeling toe te lichten.
Minke Jaspers, jongerenwer-
ker van De Koe in Velserbroek, 
toonde zich verbaasd. De tie-
nerdiscotheek in het jongeren-
centrum op vrijdagavond is on-
langs opgedoekt, omdat er te 
weinig belangstelling voor was. 
Maar zij wilde dit wel uit het 
slop trekken, mits de jonge-
ren bereid waren hier aan mee 
te werken. Zij kunnen er dan 
af en toe op vrijdag van 20.00 
tot 23.00 uur terecht. Zelfstan-
dig raadslid Beryl Dreyer vraagt 
zich af of het niet een uurtje la-
ter kan en Gerard Vosse (LGV) 
roept: ,,Tot 23.00 uur? Wat ou-
bollig, dan begint het pas. Dat 
moet veel spannender.’’ Ook 
kunnen de jongeren gebruik 
maken van De Branding, de 
jongerenruimte in buurtcen-
trum 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 derti-
gers. We kunnen best eens een 
dance-avond voor deze leef-
tijdsgroep organiseren.’’ Dicky 
Sintenie is verbaasd, omdat in 
de papieren die zij las gespro-
ken 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 eer-
der aangegeven mee te willen 
denken over de plannen, maar 
dat zij die niet kunnen realise-
ren: een ondernemer zal daar 
in moeten stappen. 
Er daar zit nu net de moeilijk-
heid volgens Kees Gerrits, die 
namens de horecabond aan-
wezig is: ,,Er mag geen alco-
hol geschonken worden en de 
doelgroep heeft weinig te be-
steden, dus ze is commercieel 
niet interessant.’’
Dan zegt Paul de Bruijn (VVD) 
in een spontane opwelling: ,,Ik 
wil wel wat voor jullie organise-
ren, namens de jonge raadsle-
den, desnoods op persoonlijke 
titel.’’ Hülya Kat (D66) en Beryl 
Dreijer blijken ook mee te wil-
len doen, De Bruijn verwacht 
dat hij meer jonge raadsle-
den mee kan krijgen. Na afloop 
troont hij het drietal mee naar 
een rustige plek in het stad-
huis, om alvast wat spijkers 
met koppen te slaan. Wordt 
dus vervolgd. (Carla Zwart)

‘De Niet Meer Zo Piep Show’
Nederlandse première 
in Stadsschouwburg
Velsen – Iedereen wil oud wor-
den, 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 Am-
sterdamse Meervaart, nu trekt 
de show ook het land in. Zon-
dag vond in de Stadsschouw-
burg Velsen de première plaats.
De rode loper ligt uit, voor de 
deur speelt dweilorkest Teister-
band een swingend deuntje. Bij 
het binnenkomen van de zaal 
ziet het publiek actie op het po-
dium: er speelt een swingend 
orkest en er wordt gedanst. Er 
wordt gezongen: ‘Het kan even 
duren maar er komt een mo-
ment, dat je merkt dat je geen 18 
meer bent.’ De bezoekers wor-
den welkom geheten en laatko-
mers worden vermanend toe-
gesproken: ,,Je mag dan wel 65 
plus zijn, maar je kunt wel op tijd 
komen.’’ Wat te doen na je pen-
sioen? Dat is de vraag die cen-
traal staat. Het antwoord wordt 
grotendeels gegeven door het 
NMZP-koor, twintig mensen 
tussen de 60 en 90 jaar. Ze wor-
den bijgestaan door acteur Bram 
van der Vlugt, ook al een erva-
ringsdeskundige met zijn 76 jaar. 
Reizen blijkt een favoriete bezig-
heid 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). Mijn-
tje (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 voorko-
men worden door ochtendgym-
nastiek. 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 strekoefenin-
gen doen. 
Even later is er een pensioen-
quiz, waarbij het publiek weer op 
moet staan. Iedereen doet vrolijk 
mee, de winnaar krijgt een zak 
spekkies. Het is een raar feno-
meen, deze show. Mensen vin-
den het geweldig of ze vinden 
het helemaal niets, een tussen-
weg is er niet. In de pauze trek-
ken diverse mensen hun jas aan 
en gaan huiswaarts. Twee vrou-
wen overleggen: ,,Zullen we 
gaan of blijven we?’’ De ene 
zegt: ,,We zijn hier nu toch, la-
ten we maar blijven.’’ De ander 
legt uit: ,,We hebben een abon-
nement, maar we vragen ons af 
waarom we hiervoor hebben ge-
kozen. Dit is echt een dieptepunt 
in onze theatercarrière.’’ Een an-
dere man zal na afloop zeggen: 
,,Dit was echt een vrolijke show, 
ik heb me prima vermaakt.’’ (Car-
la Zwart, foto: Moon Saris en Re-
né den Engelsman)

Tata Steel/Runners-
world Beeckestijn cross
Velsen-Zuid - AV Suomi or-
ganiseert op zondag 30 janua-
ri 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 toegan-
kelijk voor recreatielopers.
De cross vindt plaats in het park 
Beeckestijn in Velsen-Zuid, De 

start van de eerste loop (pu-
pillen) 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 Driehuizer-
kerkweg en Verloren van The-
maatlaan.
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.

Loopbaancoach,
dat werkt
Velsen - Iemand die een nieu-
we baan heeft, gaat meest-
al met goede moed aan de 
slag. Het inwerken is vermoei-
end, maar de nieuwe colle-
ga’s en werkzaamheden ge-
ven ook energie en toekomst-
perspectief. 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 enke-
le 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 pro-
jecten of in saaie vergaderin-
gen. 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 oplossin-
gen aandraagt voor problemen. 
Dat gebeurt eerst via zijn intu-
itie. 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 eer-
ste opgave is dus dat weer te 
gaan leren.
Als we intuïties herkennen, dan 
zijn ze vaak niet meteen begrij-
pelijk. Dan moeten we ze on-
derzoeken 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 intuï-
tie te voelen, serieus te nemen 
en te onderzoeken. En om er 
echt iets mee te doen. Wat zeg-
gen uw intuïties? Wat doet u 
ermee?

Han van Kleef 
www.loopbaanbegeleidingij-
mond.nl

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

reden. De IJmuidenaar bleek 
ook dit keer weer onder invloed: 
hij blies zeven keer de maximaal 
toegestane limiet. De IJmuide-
naar is door de politie aange-
houden en tegen hem is proces 
verbaal opgemaakt. De auto van 
de man is tijdelijk in beslag ge-
nomen.
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Twee vrouwen 
exposeren in 
De Kolk
Spaarndam - Twee  vrouwe-
lijke kunstenaars beginnen het 
jaar 2011 in Kunstcentrum de 
Kolk met een bijzondere expo-
sitie. De Deense Lisbeth Jor-
gensen Veillat koos aanvan-
kelijk voor een toekomstveili-
ge opleiding binnen de ICT. Na 
tien jaar in verschillende lan-
den te hebben gewerkt, kwam 
ze dertien jaar geleden in Ne-
derland terecht. Daar ontwik-
kelde ze onder andere haar 
creatieve kanten op de  Aca-
demie voor Beeldende  Vor-
ming van de Hogeschool van 
Amsterdam. Ze werkt zowel 
ruimtelijk als vlak werk in uit-
eenlopende technieken van 
gemengde materialen. Afgelo-
pen zomer studeerde ze af met  
het thema ‘habitat’ ofwel leef-
omgeving. De Haarlemse  An-
nelies van Nieuwmegen heeft 
zich naast haar werk binnen 
de ICT gestort in grafisch ont-
werpen, textiele werkvormen, 
keramiek, pottenbakken en 
tuinarchitectuur. De afgelopen 
vijf jaar heeft ook haar beel-
dende ontwikkeling diepgang 
gekregen tijdens de opleiding 
aan de Academie voor Beel-
dende Vorming van de Hoge-
school van Amsterdam. In ju-
li 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 Nieuw-
jaarsdag) vanaf  2 januari tot 
en met zondag 30 januari tus-
sen 12.00 en 17.00 uur. Loca-
tie Westkolk 4, Spaarndam. Zie 
verder www.kunstcentrumde-
kolk.nl.

Bouw locatie Van 
Nassaulaan gestopt
Velsen - De voorbereiding voor 
de tijdelijke locatie voor de Bos-
beekschool en Dorpshuis Het 
Terras aan de J.M. van Nas-
saulaan in Santpoort-Noord zijn 
begonnen. De daadwerkelijke 
bouw en plaatsing van de units 
zal pas plaatsvinden na de uit-
spraak van de rechtbank. De fa-
se voor het plaatsen van grond-
platen is aangebroken. Hiermee 
werd de overgang van de voor-
bereiding naar de daadwerkelij-
ke bouw overschreden. De ge-
meente heeft daarop besloten 
de bouwwerkzaamheden stil te 
leggen.
Tot 28 januari bestaat de wette-

lijke mogelijkheid tot het indie-
nen van beroep op twee door 
de gemeente afgegeven bouw-
vergunningen. Inmiddels is be-
roep aangetekend  waardoor er 
niet gebouwd kan worden tot-
dat de rechtbank zich hierover 
heeft uitgesproken. De graaf- en 
grondwerkzaamheden ter  voor-
bereiding op de bouw, zoals de 
aanleg van riolering, nutsvoor-
zieningen, egaliseren bouwter-
rein 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.

Santpoorters naar NK
Santpoort-Noord - Zondag 23 
februari was het Soli Muziek-
centrum weer het domein van 
de allerjongste schakers van 
Noord-Holland. Hier werd de 
pupillendag van de Noord-Hol-
landse Schaakbond gespeeld. 
Door 49 kinderen uit 2001 of la-
ter werd in vier categorieën vol-
op geschaakt. Sommigen stre-
den fanatiek om de bekers en 
de NK plekken die te verdie-
nen waren. Van Schaakclub 
Santpoort deden er acht spe-
lers 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 ca-
tegorie wist hij de beker voor de 
derde prijs in de wacht te sle-
pen. Julia speelde een categorie 

hoger een spannend toernooi. 
Ze eindigde samen met een an-
der meisje op de zevende/acht-
ste plaats waardoor een barrage 
partij moest beslissen wie naar 
het NK mocht. Julia wist deze 
partij in haar voordeel te beslis-
sen. Ties, Joey en Isabelle speel-
den in de ‘oudste’ categorie.
Ties had in het begin wat pech, 
maar kwam goed terug en ein-
digde als achtste. Isabelle speel-
de rustig als altijd en eindigde 
als derde en was eerste meisje. 
Joey was de verrassing van de 
dag, en eindigde door een over-
winning 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.schaakclub-
santpoort.nl.

Twee generaties Spaan 
plaatsen zich voor NK
Velserbroek - Barry Spaan uit 
Velserbroek heeft zich voor het 
NK Supersprint weten te plaat-
sen. De 14-jarige rijder van ijs-
club 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 medail-
le”, blikt de leerling van het Men-
delcollege terug. ,,Rijden op ge-
westelijk, 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 rij-
den? ,,Het NK Supersprint 19 
februari in Enschede wordt een 
hele uitdaging. Het verschil tus-
sen winnen en verliezen is soms 
enkele honderdsten van secon-
den. Winnen willen alle twintig 
deelnemers. Alleen met vier su-
pergoede races kun je boven in 
het klassement eindigen. Ik kan 
er dus weinig van zeggen.’’
Ben je alleen sprinter of ook all-
rounder? ,,Bij de landelijke se-
lectie 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 bei-
den op klapschaatsen en bren-
gen zij elkaar naar een hoger ni-
veau. Paul heeft zich voor het 
tweede achtereenvolgende sei-
zoen weten te plaatsen voor het 
NK Masters. Op 12 en 13 februa-
ri 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 be-
oefenen. Met mijn schaatserva-
ring zal ik hem zoveel mogelijk 
begeleiden. Blij zijn wij met train-
ster Linda van den Berg. Zij pro-
beert op en positieve manier het 
beste uit een schaatser te halen. 
Ik ben van mening, dat een posi-
tieve benadering meer plezier en 
betere resultaten geeft. 
Tot nu toe lukt het Barry goed 
om zijn school, 3e klas tweeta-
lig VWO, met de sport te com-
bineren. Tijd voor een bijbaantje 
is er niet. We gaan op zoek naar 
een sponsor voor hem. Je hoopt 
natuurlijk, dat iemand zich spon-
taan meldt op sponsorbarry@
hotmail.com.’’

IJmuiden - Zondag 6 februari 
wordt in Sporthal Zeewijk weer 
een grote rommelmarkt geor-
ganiseerd. Oude spullen van 
zolder of uit de schuur? Huur 
een kraam via telefoonnummer 
0255-513010. De markt is ge-
opend van 09.00 tot 15.00 uur. 
De toegang bedraagt 2 eu-
ro, kinderen hebben gratis toe-
gang. De sporthal is gelegen aan 
de Eenhoornstraat, hoek Plane-
tenweg. De kantine is tijdens de 
markt geopend voor een heerlijk 
kopje koffie.

Grote 
rommelmarkt

Eerste proeven voor 
jongste ruiters HCV
Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag reden de jongste ruiters de 
A1, A2 en A3 dresuurproeven bij 
Hippisch Centrum Velsen.
Dit zijn aangepaste dressuur-
proeven die de manege heeft 
samengesteld om de beginnen-
de 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 Gel-
dorp met Midnight het oranje 

rozet mee naar huis nemen en 
een knappe tweede prijs het ro-
de 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 ge-
slaagd. Zondag 30 januari wordt 
bij Hippisch Centrum de spring-
competitie verreden. Zie ook 
www.hippischcentrumvelsen.nl.
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Badmintonclub 
Velserbroek
Velserbroek - Badminton Club 
Velserbroek gaat tot eind mei 
door met gezellig en sportief 
badminton spelen in het Pol-
derhuis. Badminton is een sport 
voor jong en oud, iedereen kan 
het leren en omdat er veel-
al 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 le-
ren kennen. Men kan, vrijblij-
vend, drie avonden/middagen 
kennis maken zonder enige ver-
plichting.  De senioren spelen 
op woensdagavond van 19.00 
tot 22.00 uur. Voor recreatie-
ve 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 zon-
dag-selectie. De trainer aan 
wie de huidige trainer Peter 
van der Waart, het stokje over-
draagt is Rob Sponk. Rob heeft 
zijn ruim 6,5 jaar ervaring als 
trainer opgebouwd als assi-
stent-trainer bij VSV en Velsen 
en vervolgens als hoofdtrainer 
bij Schoten.

Filmhuis in 
Velserbroek
Velserbroek - Donderdag 3 fe-
bruari om 20.00 wordt de twee-
de filmhuisfilm van dit winter-
seizoen vertoond in het Kruis-
punt. ‘Samsara’ heeft veel prij-
zen gewonnen op internatio-
nale festivals. De film speelt 
zich af op de hoogvlaktes van 
Ladahk in India. Het is het ver-
haal van de jonge boeddhisti-
sche monnik Tashi die na drie 
jaar mediteren in een eenzame 
grot kiest voor een gezinsleven. 
‘Samsara’ is de eeuwige kring-
loop van geboorte en dood. Ta-
shi zoekt het nirwana - de ver-
lichting die de mens bevrijdt 
van het lijden en samsara door-
breekt. De film laat indringend 
zien hoe lichamelijke liefde ook 
geestelijk kan zijn en hoe het 
geestelijke altijd het lichamelij-
ke nodig heeft. Pema, de sensu-
ele  vrouw van Tashi, is hier een 
uitbeelding van, zowel in de vrij-
heid van het liefdesspel als de 
wijsheid waarmee ze haar man 
confronteert. De film wordt kort 
ingeleid door Marianne Vonke-
man, predikante in het Kruis-
punt en kenner van de mystie-
ke traditie. Toegang gratis (vrij-
willige bijdrage). 

Trio Ponte in ’t 
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 28 
januari om 20.00 uur staat het 
pianorecital van Bernd Brack-
man voor de tweede keer geheel 
in het teken van Schubert. Uitge-
voerd gaan worden de Impromp-
tus opus 142 en de grootse sona-
te in A-gr., zijn één na laatste so-
nate. Het Trio Ponte is op zondag 
30 januari te gast in ’t Mosterd-
zaadje. 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-Rus-
sisch programma samengesteld 
met werken van Fauré, Debus-
sy, Poulenc, Stravinsky, Sjostako-
vitsj, Kabalewski en Glinka.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

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 geble-
ven. Van de weekend vierkam-
pen deden maar liefst 12 leden 
van SC Santpoort uit Velserbroek 
mee, de helft eindigde in hun 
groep op de eerste plaats tw. Pe-
ter 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, der-
de in groep 6K werd Sjoerd Ha-
ver, vierde Wim Laurens Grave-
maker 3P, Brain Mollenkamp 5C 
en de vader van Ton Haver 8K. 
De familie Haver was goed verte-
genwoordigt. 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.schaak-
clubsantpoort.nl.

Gymen en sporten
met De Blauwe Marmot
Velserbroek - Iedere week 
gaan de kinderen van kinder-
verblijf De Blauwe Marmot gy-
men in De Veste De kinderen 
trekken hun jassen en schoe-
nen 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 kruiptun-
nel. 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 vervol-
gens door de tunnel heen krui-
pen? 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.  Ie-
dereen vindt het leuk, zowel het 
kind als de pedagogisch mede-
werkster. Er is voor ieder kind 
wel wat leuks om te doen!
Ook de kinderen die worden 
opgevangen bij de naschool-
se opvang van De Blauwe Mar-
mot kunnen elke week sporten. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
sporthal De Weid, maar er wor-
den ook buitenactiviteiten geor-
ganiseerd zoals atletiek, voet-
ballen en darts!
Kinderen kunnen zelf aange-
ven wat ze willen doen: spor-
ten, drama, koken en creatieve 
en technische activiteiten. Geen 
dag is hetzelfde op kinderver-
blijf De Blauwe Marmot.
Lijkt het u leuk om langs te ko-
men op De Blauwe Marmot? 
Het kinderverblijf is dagelijks 
geopend van 06.30 tot 18.30 uur.

VSV wint wederom
van directe concurrent
Velserbroek - Na de belangrij-
ke overwinning op de Foresters 
vorige week moest VSV nu naar 
Zaanstad om aan te treden te-
gen Hellas Sport. De eerste wed-
strijd tegen deze ploeg leverde 
in de seizoensouverture een 4-2 
overwinning op.
Vooraf stond VSV één punt voor 
met een wedstrijd minder ge-
speeld, er mocht dus zeker niet 
verloren worden en bij een over-
winning zou de onderkant van 
de middenmoot binnen bereik 
komen. De eerste helft leverde 
qua kijkspel geen hoogstaan-
de 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 ech-
ter 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 re-
soluter. Hellas had weinig tot 
niets meer in te brengen en het 
wachten was op de openings-
treffer. Bob Schol nam heel snel 

een vrije trap en voordat de vij-
andelijke doelman er erg in had 
lag de 0-1 in het netje.
VSV hield controle over de wed-
strijd, zeker na het inbrengen 
van de balvaste Metgod voor de 
geblesseerde Pitstra.
Hellas werd alleen nog gevaarlijk 
via een paar onnodig weggege-
ven vrije trappen maar een echte 
specialist hadden de Zaankan-
ters niet in huis, zodat dit niets 
opleverde.
Eerst schoot Denzel Meijer nog 
kogelhard op de dwarsligger, 
maar tien minuten voor tijd be-
sliste Pascal Maat de wedstrijd 
door de 0-2 binnen te schieten. 
In de slotfase was Hellas nog 
een paar keer bij de aanslui-
tingstreffer maar Ed Sluyters wist 
een nerveuze slotfase te voorko-
men door handelend op te tre-
den bij enkele gevaarlijke situa-
ties.
Zo behaalde VSV voor de eerste 
keer dit seizoen twee overwin-
ningen 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 maan-
dag 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 tij-
dens de donkere uren op het voe-
ren van fietsverlichting. Fietsers 
die onverlicht rondrijden in het 
donker zijn zowel voor het overig 
verkeer, als voor zichzelf gevaarlijk.
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Velser aardewerk in 
museum Kennemerland
Regio - Onlangs heeft muse-
um Kennemerland een gene-
reuze 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 za-
terdag 22 januari te zien. De ten-
toonstelling sluit op 27 febru-
ari 2011.  Bijzonder zijn vijf va-
zen en potten van de ontwerper 
C.J. Gellings. Op een roomkleuri-
ge ondergrond zijn de voor Gel-
lings karakteristieke abstracte 
decoraties in de kleuren oranje, 
geel, groen blauw en lila aange-
bracht. Een mooi voorbeeld hier-
van is een slanke pot met dek-
sel, in de vorm van een gesti-
leerde 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 

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

DKV-jeugdwedstrijden
Velsen-Zuid - Zaterdag 21 ja-
nuari nam DKV E2 het op tegen 
Atlantis E2. Ondanks hard wer-
ken en goed verdedigen verloor 
DKV met 1-4. Doelpuntmaker 
was invaller Sverre. De E1 moest 
een belangrijke wedstrijd spe-
len tegen Groen Geel E1. Beide 
ploegen zijn kampioenskandi-
daat. 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 har-
de 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 wed-
strijd 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 dit-
maal ook in doelpunten uitdruk-
ken. Romana speelde fel en had 
alles onder de korf. Ook de an-
dere dames speelden een pri-
ma wedstrijd, waardoor de jon-
gens van het team flink kon-
den scoren, evenals Annemieke, 
die enkele mooie afstandsscho-
ten scoorde. Een terechte ruime 
overwinning!

Bijzondere ochtend
op De Triangel
Velsen-Noord - Vorige week 
woensdag was het een bijzon-
dere ochtend op Ontmoetings-
school De Triangel.
Normaal gesproken ontbijten 
de leerlingen thuis, voor ze naar 
school gaan. In het kader van 
het landelijk voorleesontbijt wa-
ren er diverse ondernemers uit-
genodigd om tijdens het school-
ontbijt 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 voorle-
zers: de heer Hartveld (algemeen 
directeur Crown van Gelder), 
de heer Kets ( directeur Smit’s 
Bouwbedrijf), Judith Reckewell 
(Beverwijkser Boekhandel), Ire-
ne Koning en John Keunen (be-
stuur Fedra), twee medewerk-
sters van het Rode Kruis zieken-
huis, Michelle Diemeer (Top ju-
doka), Anjo, Carolien en Mari-
on (Beverwijkse Bazaar), Margot 
Holland ( Spijker kwasten), Me-
ta Bison(schrijfster van diverse 
boeken) en mevrouw Noorder-
meer (oma van een leerling).

IJmuider Harmonie 
houdt voorspeelavond
Velsen-Zuid - Op dinsdagavond 
8 februari zal de jeugdafdeling van 
de IJmuider Harmonie een voor-
speelavond 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 guard-
groep een optreden verzorgen. 
Deze avond is niet alleen bestemd 
voor familie en vrienden, maar be-

langstellenden kunnen ook vrijblij-
vend langskomen. De jeugdafde-
ling kan namelijk nog wel wat ver-
sterking gebruiken bij het slag-
werk, het koper en guard.
Het belooft een gezellige avond 
te worden, maar behalve gezel-
ligheid 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, Tolsdui-
nerlaan 12, 1981. Voor informatie: 
jeugdband-ijh@hotmail.com.

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 in-
loopshirts zijn beschikbaar gesteld door Tools BV uit Velserbroek.

Stormvogels 
verstevigt 
koppositie
IJmuiden - Stormvogels-trainer 
Patrick van der Fits kon zondag in 
de wedstrijd tegen DWV niet be-
schikken over de geblesseerden 
Cor Bal en Lars de Kort en de ge-
schorste spelers Tim Binkhorst, 
Hannibal Jacob en Danny Blok. 
Centraal achterin stonden Mischa 
Plug en Floyd Hille met ditmaal als 
vleugelverdedigers Jesper Gutte-
ling en Robert Engels. Rick Kluijs-
kens was de aanvallende midden-
velder en Jurjen Dikker de verde-
digende middenvelder. Zij werden 
geflankeerd door Tom Stellingwerf 
en Tim Groenewoud. De spitspo-
sities 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 Kluijs-
kens die met zijn befaamde vrije 
trap zijn ploeg weer op een voor-
sprong bracht: 2-1. In de 30sste 
minuut wist Ronnie Nolles uit een 
vloeiende combinatie en met een 
prachtige voorzet van Tom Stel-
lingwerf met een kopbal 3-1 te 
scoren. Er leek geen vuiltje aan de 
lucht, maar het pakte toch even 
anders uit want na enkele minu-
ten in de tweede helft was het Na-
sim Zohair die het slechte weg-
werken van de bal afstrafte en 3-2 
scoorde. In de 52ste minuut was 
het weer Ron Nolles die beheerst 
bij een doorbrak de doelman om-
speelde en zijn tweede doelpunt 
noteerde: 4-2. Het leek een gelo-
pen strijd totdat een aantal minu-
ten voor het einde Koen van Haar 
in een vrije positie met een kop-
bal 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.

IJmuiden - Politiemensen kre-
gen vorige week donderdag 
omstreeks 18.30 uur de mel-
ding dat er iets niet in de haak 
was bij een horecagelegen-
heid aan de Vareniusstraat. Ter 
plekke troffen zij twee man-
nen aan, die flink onder invloed 
van alcohol waren. In een van 
de kamers was het een ravage: 
een kast, een bed en twee va-
zen waren vernield. Daarnaast 
bleek een band van een au-
to vernield te zijn. De twee, 18 
en 19 jaar oud en afkomstig uit 
Katwijk en Den Haag, zijn aan-
gehouden. Zij zijn overgebracht 
naar een politiebureau en in-
gesloten voor verhoor. Hun rol 
wordt onderzocht.

Twee mannen 
aangehouden

Uitvaartverzorging IJmond

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

Dick Meijer, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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Dertien peuterleidsters 
behalen VVE-diploma
Op 10 januari behaalden 
dertien peuterleidsters van 
SWV het diploma Oriëntatie 
Startblokken.

‘Startblokken’ is het program-
ma waarmee in Velsen de peu-
terspeelzalen werken in de 
Voorschoolse Educatie (VVE). 
De opleiding, die ruim een jaar 

duurt, bestaat uit acht bijeen-
komsten en twee individue-
le begeleidingsgesprekken. De 
Onderwijsbegeleidingsdienst 
Noord-West verzorgde de les-
sen.
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 Zwa-
nenburg en OBD docente An-
gelique de Kruijf. In het midden: 
afdelingsmanager Loek Timmer 
en Frieda Davio. Op de voor-
ste rij: Annemarie van der Zwet 
Slotemaker, Vera de Vries,  He-
len Rook en Tineke Zijl. Voor-
aan op de grond: Erika van 
Kaam.

De Koe – Voor het project Vel-
serbroek’s Young Fashion Desig-
ners 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 lig-
gen 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 zoe-
ken met spoed teams van 2 tot 4 
personen die iets geweldigs wil-
len maken van deze 1000 latten. 
Deelname is gratis. Leeftijd: van-
af 12 jaar (ook voor volwasse-
nen). De teams krijgen de moge-
lijkheid om te oefenen in de Koe. 
Meer weten? Bel 023-5491817.

Gezocht: 
Lattenbouwers

De Dwarsligger - Zin om uw 
Engelse taalvaardigheid bij te 
houden? Dit kan elke donder-
dagavond bij de cursus Engels 
Spreekvaardigheid. In deze cur-
sus van 12 keer komt u van 19.30 
uur tot 21.00 uur bij elkaar om 
het Engels spreken te verbete-
ren. De kosten van de cursus be-
dragen 60 euro. Om uw Spaan-
se taalvaardigheid op te pakken 
kiest u natuurlijk voor de cursus 
Spaans Gevorderden. Deze start 
op woensdag 2 maart en zal we-
kelijks plaatsvinden van 9.00 uur 
tot 10.30 uur.15 lessen voor 74 
euro. Meer weten? Bel 0255-
512725.

Cursus Engels 
en Spaans

De Brulboei - Donderdag 27 
januari maakt Buurthuis de 
Brulboei de zaal weer vrij voor 
een gezellige filmavond. Ge-
start wordt met Iceberg Cow-
boys, een film over koelbloe-
dige mannen, die onder ijzige 
omstandigheden proberen de 
boorplatforms te beschermen 
tegen de vele ijsbergen, wel-
ke hun bedreigen in het pool-

gebied. Na de pauze wordt de 
avond vervolgd met ’n Vrachie 
doen, dit samen met de beman-
ning 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

Twee films in ‘IJmuiden, 
wat vertel je me nou’

Arena Speurtocht
De Mel - Buurtcentrum De 
Mel en Buurtsport Velsen or-
ganiseren in de voorjaarsva-
kantie op dinsdag 22 febru-
ari een uitje naar de Amster-
dam Arena. Deze Arena Speur-
tocht 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 vertrek-
ken we met de bus van Vrien-
den van Velsen-Noord naar 
Amsterdam. Verwachte terug-
komst is om 17.00 uur. Kosten 
voor deze gezellige middag be-
dragen 10 euro. Meer weten? 
Bel 0251-210050.

De Spil - Nieuw vanaf 2011: een 
grootse Filmmiddag. Elke eer-
ste 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.

Filmmiddag

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

Cursussen
voor kinderen

De Spil – Gaat u net zelfstan-
dig 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 een-
voudig 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 nie-
mand staat er alleen voor. Naast 
hoofdgerechten leert Diana u 
ook voorafjes en toetjes te ma-
ken. In ieder geval staan de vol-
gende gerechten op het pro-
gramma: pasta’s, rijstgerechten, 
maaltijdsalades, maaltijdsoepen 
en vegetarische gerechten. De 
cursus start op dinsdagavond 
8 februari om 18.00 uur en ein-
digt 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 spiksplinter-
nieuw en heeft alle nieuwe snuf-
jes wat het koken nog plezieri-
ger maakt! De kosten bedragen 
65 euro voor 8 lessen. Meer we-
ten? Bel 0255-510186.

Koken voor 
beginners

De Brulboei - Zelf een decora-
tie maken van bloemen en groen, 
een heerlijke bezigheid met altijd 
een mooi stuk om nog lang van 
te genieten, dat is bloemschik-
ken 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 kos-
ten 15,00 euro exclusief materi-
aalkosten. Inschrijven kan vanaf 
nu bij de Brulboei. Meer weten? 
Bel 0255 510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl

Bloemschikken

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 hu-
ren van een tafel, voor 3.50 eu-
ro, kunt u vanaf maandag 7 fe-
bruari vanaf 9.00 uur bellen met 
0255-522782.

Rommelmarkt

De Mel - Lekker in je lijf in 2011, 
een nieuwe cursus om te le-
ren ontspannen door te dan-
sen, swingen, stretchen, impro-
viseren, masseren en naklet-
sen. 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 bedra-
gen 60 euro. Meer weten? Bel 
0251-210050.

Lekker in je lijf

De Mel - Zondag 13 februari van 
11.00 tot 15.00 uur houdt Buurt-
centrum de Mel aan de Wijker-
meerweg 1 in Velsen-Noord een 
rommelmarkt. Voor deze markt 
kunnen nog enkele tafels ( á 2,50 
euro per stuk) gereserveerd wor-
den voor het verkopen van twee-
dehands spullen. Toegang tot de 
markt is natuurlijk gratis. Kraam 
reserveren? Bel 0251-210050.

Rommelmarkt
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‘Vertrouwen in de kracht van 
Velsen’: collegeprogramma
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft aan de gemeen-
teraad het collegeprogramma 2010-
2014 met de titel ‘Vertrouwen in de 
kracht van Velsen’ aangeboden. De 
basis van het collegeprogramma is 
het coalitieakkoord dat is opgesteld 
door de coalitiepartijen VVD, PvdA, 
D’66 Velsen, CDA en GroenLinks. 

Het collegeprogramma bevat ambities. 
In het ene geval ambities voor nieuw be-
leid, in het andere geval om bestaand
beleid voort te zetten dan wel te inten-
siveren. Daarbij is realiteitszin gepast
gezien de beperkte fi nanciële mogelijk-
heden. Pijnlijke keuzes zijn soms onver-
mijdelijk en deels al aangegeven in het 
coalitieakkoord, aangevuld met maatre-
gelen zoals door de raad besloten bij de
begrotingsbehandeling 2011. Dat heeft 
geleid tot een sluitende meerjarenbegro-
ting.

In de vorige collegeperiode is over een 
groot aantal projecten een besluit geno-
men: de tweede grote zeesluis, het win-
kelcentrum en het Hoogwaardig Open-
baar Vervoer. In deze collegeperiode zal 
uitvoering aan die besluiten worden ge-
geven, ook om zo continuïteit en be-
trouwbaarheid te bieden aan burgers, 
maatschappelijke partners en de regio.

Naast de uitwerking van het college-
programma is het college inmiddels met 
kracht begonnen aan de uitwerking van 
het coalitieakkoord. Te denken valt hier-
bij aan het realiseren van een sluitende 
meerjarenbegroting. Daarin zijn structu-
rele bezuinigingen opgenomen die op-
lopen tot 4 miljoen Euro in 2014. Er is 
sprake van voortgang in diverse ruim-
telijke ordening procedures zodat reali-
satie van bouwprojecten naderbij komt, 
bijvoorbeeld bij herstructurering (Pleia-
denplantsoen); de gelden voor herstruc-
turering havengebied IJmuiden zijn vrij-
gegeven; het bestemmingsplan gymzaal 
Santpoort-Zuid is vastgesteld, zo ook 
de projectopdracht Brede School in Vel-
sen-Noord; de bestuurlijke strafbeschik-
king is ingevoerd; de inspraak- en sa-
menspraakverordening is vastgesteld; 

er is een impuls gegeven aan het profi -
leringsbeleid van de gemeente Velsen, 
bijvoorbeeld door een succesvolle Pre-
SAIL 2010; de externe communicatie is 
verbeterd door een vernieuwde website 
en implementatie KCC; de burgerpartici-
patie is geïntensiveerd bijvoorbeeld door 
de invoering van het Digitaal Burgerpa-
nel: er is een start gemaakt met de Vi-
sievorming Velsen 2025; met de provin-
cie is een overeenkomst gesloten voor de 
aanleg van Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer en de ontwikkeling van De Schouw 
in Velsen-Noord is nu echt van start ge-
gaan.

Het collegeprogramma is nu pas opge-
steld, omdat na de totstandkoming van 
het coalitieakkoord is gestart met het 
traject Visie op Velsen 2025. Het colle-
ge hecht  groot belang aan deze visie. 
De uitkomsten van het visietraject die dit 
voorjaar zullen verschijnen kunnen een 
bijsturing van het collegeprogramma in-
houden. Het college gaat de uitdaging 
aan om ambitieus te blijven, maar ook 
om de fi nanciën in evenwicht te houden.

Het collegeprogramma is terug te lezen 
op www.velsen.nl.

Nieuw meetpunt 
luchtkwaliteit IJmond
Zit er vervuiling in de lucht, om wel-
ke 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 ge-
deputeerde Bart Heller en voorzitter van 
de Milieudienst IJmond Frank Frowijn 
twee nieuwe meetlocaties luchtkwali-
teit: één aan de Reyndersweg (foto) en 
één aan de Staalstraat, beiden in Velsen-
Noord. Het zijn aanvullingen op het be-
staande meetnet IJmond van de Provincie 
Noord-Holland, dat hierdoor uit vijf meet-
punten 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 ver-
schillende schadelijke stoffen, als fi jn stof 
en zware metalen. De nieuwe meetloca-
ties in Velsen zijn tot stand gekomen door 
samenwerking van de provincie Noord 
Holland, de vier IJmondgemeenten en de 
GGD Kennemerland. De actuele meetge-
gevens van het volledige meetnet IJmond 
staan op de website Luchtkwaliteit van de 
provincie Noord-Holland via www.lucht-
metingen.noord-holland.nl. (foto: Milieu-
dienst IJmond)

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

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 websi-
te van de gemeente Velsen, onder Kunst- 
en Cultuurbeleid, nader toegelicht. Daar 
staan ook de data waarvoor subsidiever-
zoeken moeten worden ingediend en de 
criteria voor de beoordeling ervan. Nade-
re informatie is ook te krijgen bij de afde-
ling Maatschappelijke ontwikkeling van 
de gemeente, via telefoonnummer 0255-
567200.

Werkbezoek aan de Maxima
Op vrijdag 21 januari 2011 bezochten de wethouders van Velsen ‘de Maxima’: het op-
leidingsschip van het Maritiem College Velsen (Vmbo- en Mbo-opleidingen). Op de fo-
to staan wethouder Verkaik en Baerveldt als ze – met verplichte oorbescherming – een 
kijkje nemen in de machinekamer. (foto: gemeente Velsen). 
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Aanplant Rollantsplantsoen 
deze week begonnen
Hoek Hoveniers is maandag 24 ja-
nuari 2011 begonnen met het plan-
ten van bomen in het Rollants-
plantsoen in Velsen-Noord. De la-
gere beplanting volgt later in die 
week. Het ontwerp voor het plant-
soen is in overleg met bewoners tot 
stand gekomen.

Het was de bedoeling dat de beplan-
ting vóór de Kerst van 2010 klaar zou 

zijn, maar door de vorst en de sneeuw 
is er vertraging opgetreden. Na de be-
planting komt er nog een muur boven-
op het talud. Voor voldoende stevig-
heid moet de muur worden gefundeerd 
en moet het grondlichaam van het ta-
lud 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 Vel-
sen)

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 kwa-
men er binnen. Het overzicht staat op 
internet.

In 2010 heeft het wijkteam Velserbroek 
acht wijkschouwen georganiseerd. Tij-
dens de wijkschouwen liep het wijkteam 
met een aantal belangstellende bewo-
ners door de wijk om te bezien wat er be-
ter kan. Vooraf konden bewoners (digi-
taal) punten naar voren brengen die vol-
gens hen aandacht verdienen. Zo is op 
twee manieren informatie verzameld. Alle 
punten die naar voren zijn gebracht, zijn 
doorgestuurd naar de instantie die ver-
antwoordelijk is om een passende oplos-
sing te zoeken. Dat kan zijn de gemeen-

te, politie, stichting Welzijn en/of de wo-
ningcorporatie.

De inventarisatie heeft ruim 500 reacties 
opgeleverd. Het merendeel ging over on-
derhoud 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 lan-
gere adem. Een overzicht van de klachten 
en de betrokken instanties staat op www.
wijkschouw-velserbroek.nl/resultaten.

De schouwen waren overdag, om prakti-
sche redenen. Uiteraard konden sommige 
bewoners er dan helaas niet bij zijn. Het 
wijkteam is alle bewoners dankbaar voor 
hun betrokkenheid en nuttige tips en be-
dankt iedereen voor hun bijdrage. (foto: 
gemeente Velsen)
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Velsen, 27 januari 2011

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 donderdag-

avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aan-

vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-

vingsvergunning 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, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 

bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

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 klanten-

service bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
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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

3 Vaststellen:
 - notulen raadsvergadering 13 januari 2011
 - besluitenlijst raadsvergadering 13 januari 2011
4 Afhandelen:
 - lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming 
5 Verzoek tot aanvulling Gemeentefonds opsporen 

en ruimen conventionele explosieven Tweede 
Wereldoorlog   

6 Bestemmingsplan Zuiderscheg
7 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 – ‘actualiteiten-
uurtje’

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

- 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 Trompstraat-
Hoogeberg ongewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand vanaf 
24 september, gedurende zes weken voor eenieder ter 
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen ziens-
wijzen 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 zuid-
zijde aan de Trompstraat. In het plangebied worden 
(zorg)woningen gerealiseerd alsmede een bedrijfs-
verzamelgebouw. 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Trompstraat-
Hoogeberg’ 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 donder-
dagavond 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 belang-
hebbenden 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 tervisie-
legging. 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 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, 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, monumenten-
beleid, 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

via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-

Zuid. 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 uit-

kering 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. 

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)



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.

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

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

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.

w11.000068  J. Paxtonstraat 26 Velserbroek 
 het vergroten van de 2e verdieping van 

een woning (17/01/2011)
w11.000067  Kennemerlaan 138 IJmuiden 
 het vergroten van de 1e verdieping van 

een woning (17/01/2011)
w11.000075  Ericsonssonstraat ong. IJmuiden 
 het plaatsen van informatieborden 

(18/01/2011)
w11.000074  Van Hogendorplaan 2 Velsen-Zuid 
 het vergroten van 7 lokalen op de 

1e verdieping (18/01/2011)
w11.000073  Kotterkade 4 IJmuiden 
 wijziging op eerder verleende vergunning 

B2-2-2010 (18/01/2011)
w11.000072  Beekvlietstraat 8 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 

(18/01/2011)
w11.000071  Celciusstraat 44 IJmuiden 
 het kappen van 5 bomen (18/01/2011)

w11.000070  Curaçaostraat 9 Santpoort Noord
 plaatsen van een dakopbouw 

(18/01/2011)
w11.000069  Kriemhildestraat 3 Driehuis 
 het plaatsen van een dakkapel 

(18/01/2011)
w11.000080  Merwedestraat ong. IJmuiden 
 verzoek verlengen toestemming voor 

tijdelijk parkeerterrein (19/01/2011)
w11.000079  Bloemendaalsestraatweg 118 Santpoort-

Zuid 
 oprichten van een berging en wijzigen 

gevel (19/01/2011)
w11.000078  Torenstraat 11 Velsen-Zuid 
 oprichten berging en veranda 

(19/01/2011)
w11.000077  Homburgstraat 46 zw IJmuiden 
 kappen van 1 eik (19/01/2011)
w11.000084  Loggerstraat 27 IJmuiden 
 uitbreiden bedrijfsgebouw (20/01/2011)
w11.000083  Hagelingerweg 321 8000 
 plaatsen van 2 lichtmasten t.b.v. 5 tennis-

banen (20/01/2011)
w11.000082  J.T. Cremerlaan 12 Santpoort-Noord 
 plaatsen van een dakkapel en dakraam 

in voorgevel (20/01/2011)
w11.000081  J. Paxtonstraat 54 Velserbroek 
 wijzigen voorgevel 2e verdieping 

(20/01/2011)
w11.000086  Tuindersstraat 114 IJmuiden 
 plaatsen dakkapel in voor- en achtergevel 

(21/01/2011)
w11.000085  Vestingplein 25 Velserbroek 
 verwijderen tussenmuur en wijzigen 

gevel i.v.m. uitbreiding Kruidvat 
(21/01/2011)

BESLUITEN

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

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
i10.007097  Burgemeester Enschedélaan 18 

Santpoort-Noord 
 slopen van serre en oprichten van uitbouw 

(19/1/2011)
i10.007890  Fazantenlaan 11 IJmuiden 
 het vergroten van een woning met een 

dakopbouw (18/01/2011)
i10.008042  Middenduinerweg 82 Santpoort-Zuid 
 het plaatsen van een houten berging. 

(20/01/2011)
i10.008220  Kennemergaardeweg Santpoort-Noord 
 het kappen van 1 beuk (20/01/2011)
i10.008284  Wüstelaan 103 Santpoort-Noord 
 het veranderen van een woning (rijks-

monument)(24/1/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

i10.007888  Sluisplein 27 IJmuiden 
 het oprichten van een bijgebouw 

(18/1/2011)
i10.008041  Velserhooftlaan 20 Santpoort-Noord 
 restauratiewerkzaamheden aan 

Bosbeekschuur (18/1/2011)
i10.008094  Waterviolier 12 Velserbroek 
 het verplaatsen van een woonwagen 

(20/1/2011)
i10.008203  Trawlerkade 39 IJmuiden 
 gevelwijziging. Trawlerkade 37-41 te 

IJmuiden (18/1/2011)
i10.008282  Stationsweg 103 Velsen-Zuid 
 verzoek wijzigen lichtreclame (18/1/2011)
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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 num-
mer van het debuutalbum van 
de Velsense band, dat halver-
wege dit jaar verwacht wordt. 
Een aantal weken geleden 
werd de single al live bij ra-
dio 3FM gespeeld en onder-
tussen is ‘Waar de wind hem 
brengt’ op verschillende ra-
diostations 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-songwri-
ter Herman Pouderoyen. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de deur, re-
serveren wordt aangeraden. Dit 
kan via het Witte Theater: 0255-
521972.
De single ‘Waar de wind hem 
brengt’ is onder andere verkrijg-
baar via iTunes. Je kunt hem 
ook beluisteren via Spotify of op 
www.vlucht13.nl. De videoclip 
van de single staat op YouTube.

IJmuiden - Politiemensen za-
gen dinsdagavond rond 21.20 
uur een bromfietser rijden over 
het grasveld aan het Moerberg-
plantsoen. De man, een 18-jari-
ge inwoner van IJmuiden werd 
staande gehouden en na het af-
nemen van een blaastest bleek 
hij teveel te hebben gedronken. 
Een ademanalyse op het politie-
bureau maakte duidelijk dat de 
IJmuidenaar een promillage had 
van 0,82 terwijl 0,2 is toegestaan.

Rijbewijs kwijt

Velsen-Zuid - Een 20-jarige 
man uit Driehuis heeft dinsdag-
avond zijn rijbewijs moeten in-
leveren omdat hij te hard had 
gereden. De man reed met een 
snelheid van 120 km/uur over de 
Parkweg terwijl er agenten ach-
ter hem reden. Tegen de hardrij-
der zal proces-verbaal worden 
opgemaakt.

Veel te hard




