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per stuk van 9,99
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Zoek je een
baan in de zorg??
Wij zijn op zoek naar:

Verzorgenden

Gevaarlijke oversteek
Velserbroek - Bewoners van de jongste plandelen in Velserbroek klagen over de gevaarlijke situatie
op de kruising Dammersboog/Velserbroekse Dreef. Door het samenkomen van een aantal (drukke) verkeersstromen moeten vooral voetgangers en fietsers op hun hoede zijn, want op de kruising gebeuren
regelmatig ongelukken. Een groep kinderen uit het Westbroekkwartier heeft de burgemeester afgelopen
zomer een brief gestuurd om aandacht te vragen voor de gevaarlijke oversteek. Een ambtenaar heeft de
situatie bekeken, maar sindsdien is geen actie ondernomen. (foto: Reinder Weidijk)

‘Wij zijn de Veste
kwijt als uitvalsbasis’
Velserbroek – sinds 1 januari bestaat buurthuis de Veste niet meer. Alle activiteiten die er door stichting welzijn Velsen werden gehouden,
zijn gestopt. Reden: bezuinigingen. wat er nog wel is zijn
bestaande groepen die ruimtes in de Veste of in het Polderhuis huren voor eigen activiteiten, zoals schaken, schilderen, rummikub, de toneelvereniging en MammaMia.
Veel groepen hebben geen probleem met de nieuwe orde. Voorheen bestonden zij ook al zelfstandig. Terug naar die oude situatie is voor hen geen probleem.
Wel zijn de kosten voor de koffie
en thee voor leden van de groepen op horecaniveau gebracht,
want Rinus Otte van de kantine
krijgt geen subsidie meer voor
een buurthuis.
Dorpsvereniging
Velserbroek
heeft wél problemen met de
nieuwe situatie. Voorzitter Jacqueline Staats vindt dat er weinig
steun is voor hun club. ,,Wij zijn
de Veste als uitvalsbasis kwijt’’,

zegt zij. ,,Ja, we kunnen de ruimte
huren, maar daar is weinig geld
voor. Ik heb het dan over activiteiten als Koninginnedag, Avondvierdaagse, de intocht van Sinterklaas en de Kerstsamenzang,
die we voor heel Velserbroek organiseren. In De Veste konden
we ons materiaal opslaan. Het
was voor ons een vaste basis die
erg belangrijk was.’’
,,De communicatie met de gemeente was minimaal’’, vervolgt
Staats. ,,Eind november kregen
we een brief dat het buurthuis
ging stoppen. Maar wat daar de
gevolgen van zijn, werd ons niet
medegedeeld. Dat blijkt nu: hogere huren voor ruimtes en minder subsidie. Voor Koninginnedag kunnen we de Veste nu anderhalve dag huren. Maar waarvan? We kregen in 2011 al te maken met extra kosten voor hekken die we moesten huren omdat we een fietstocht hielden.
Omdat we zo laat te horen kregen dat die hekken vereist waren, ging die activiteit bijna niet
door. Ik heb alles op alles gezet
om toch hekken te kunnen hu-

ren en dat lukte. Maar de rekening was de volgende domper:
256 euro. In juni heb ik daarom met wethouder Te Beest gesproken over onder andere deze
kwestie. En toen zei hij dat er nog
wel ergens een potje was om de
hekken van te betalen. Een andere kwestie is de Knutselclub
op de woensdagmiddag. Voor
de huur van De Veste, waar de
Knutselclub op woensdagmiddag zat, moesten we 1.000 euro
per jaar gaan betalen. Dat gaat
niet lukken. Gelukkig hebben
we op eigen kracht iets gevonden: aansluiting bij brede school
De Hoeksteen. Resultaat is zelfs
meer kinderen bij de Knutselclub. Een beetje steun van de gemeente hierin zou prettig zijn geweest.’’
Ondanks alles wil Dorpsvereniging Velserbroek 17 februari
toch een klein feestje geven ter
ere van het 15-jarig bestaan. Op
de nieuwe website kan men alles over de activiteiten lezen. Jacqueline Staats heeft in René Lowies mogelijk een nieuwe voorzitter gevonden. (Karin Dekkers)
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www.flexicura.nl
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Cultuur met Mes & Vork
santpoort-noord - Cultuur met
Mes & Vork is een begrip in Kennemerland. Bij dit concept komen
cabaret en dineren in één avond
samen. In 1992 startten Jan J. Pieterse (foto) en Frank Huissen van
restaurant De Ark in Haarlem met
dit initiatief. Dit jaar zal Landgoed
Duin & Kruidberg vier edities organiseren van Cultuur met Mes
& Vork.
Cultuur met Mes & Vork wordt
verzorgd door Brasserie DenK,
dat zich bevindt in Landgoed Duin
& Kruidberg. Tijdens een culinair
driegangendiner zorgen landelijk
bekende cabaretiers, tussen de
gangen door, voor een hilarische
performance en sfeervol amusement. De presentatie is in handen
van theaterjournalist, schrijver en
cabaretier Jan J. Pieterse.
De eerste editie van Cultuur met
Mes & Vork vindt plaats op 6 februari 2012, waarin cabaretiers
Arno van der Heijden en Johan
Hoogenboom zorg zullen dragen
voor een onvergetelijke avond. De
kosten bedragen 79 euro per persoon. ,,Landgoed Duin & Kruidberg probeert middels diverse ini-

tiatieven de drempel te verlagen’’,
aldus general manager Bernard
Lensink. ,,Nog steeds heerst onder velen het gevoel, dat het landgoed enkel op uitnodiging te betreden is. Dit is gezien de lange historie van Duin & Kruidberg als intern conferentiecentrum van de ABN AMRO niet heel
vreemd. Toch zijn de deuren sinds
2002 wagenwijd geopend voor
een heel divers publiek. Cultuur
met Mes & Vork zal een steentje
bijdragen aan het verlagen van
de drempel.’’ Zie ook www.duinkruidberg.nl.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z.,
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja
van der Wulp, Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Weer belangrijke impuls
ondernemend IJmuiden
IJmuiden - Vanaf begin januari dit jaar is de Zwitserse
multinational Allseas begonnen om het bedrijfspand van
bijna 15000 m2 van de voormalige huurder Cofely/Fabricom geschikt te maken voor
hun activiteiten. Ben Vermeer
vertelt enthousiast dat de Geniusclub BV, onderdeel van
de Ben Vermeer Groep, erin is
geslaagd het bedrijfsgebouw
aan de Strandweg 4 te verhuren aan dit internationaal
opererende bedrijf.
De multinational, waar de Nederlander Edward Heerema eigenaar van is, werd opgericht in
1985 en heeft momenteel meer
dan 2000 medewerkers in dienst.
Zij heeft haar hoofdkantoor in
Zwitserland maar heeft tevens
vestigingen in de Verenigde Staten, Australië, Engeland, Portugal, België en India.
De nieuwe uitvalsbasis IJmuiden
is gekozen vanwege het feit dat
er een geschikt pand, met fabricagehal en kantoorruimte, voorhanden is met daarbij het feit dat
IJmuiden aan open water ligt en
er een grote haven beschikbaar
is.
De activiteiten van Allseas richten zich hoofdzakelijk op de
olie- en gaswinning en het bedrijf is gespecialiseerd in het
leggen van pijpleidingen en kabels. Maar ook op het gebied
van de offshore, zoals de bouw
en het onderhoud van olieplatforms, heeft het bedrijf inmiddels haar sporen verdiend. Voor

dit doel heeft men inmiddels zes
speciale, in eigen huis ontworpen, schepen in bedrijf. En daar
komt nu nog een nieuw schip bij,
de Pieter Schelte. Dit wordt het
grootste schip ter wereld en is
momenteel in aanbouw in Korea bij Daewoo Shipbuilding and
Marine Engineering Ltd. De afmetingen van dit nieuwe schip,
dat in 2013 moet worden opgeleverd, zijn immens. De lengte bedraagt 382 meter en de totale breedte is maar liefst 117
meter. Met dit vaartuig zal het
straks mogelijk zijn om in één
keer de bovenbouwconstructie
van een olieplatform, van 48 duizend ton, van zijn sokkel te tillen. Tot op heden kan dat alleen
maar in kleinere gedeelten worden gedaan. Daarnaast kunnen
door de Pieter Schelte straks de
zwaarste pijpleidingen voor olieen gas worden gelegd met een
recordsnelheid van zeven kilometer per dag.
Al met al wederom een belangrijke opsteker voor de regio IJmuiden waar volgens de nieuwjaarstoespraak van Frans Baud, voorzitter van de Haven Ondernemers Vereniging IJmond, toch al
de nodige positieve ontwikkelingen te melden waren. Zie hiervoor het betreffende artikel in
onze weekbladen De Jutter/De
Hofgeest van 19 januari van dit
jaar.
Meer informatie over Allseas en
ook over het nieuwe schip, de
Pieter Schelte, zijn te vinden op
www. allseas.nl. (Joop Waijenberg)

Prijswinnaars puzzel
Velsen - De oplossing van de
kerstpuzzel was ‘als de dagen
gaan lengen, gaat de winter
strengen’. Bij de redactiiie kwkamen ruim 250 oplossingen binnen.
De prijswinnaars zijn H.J. Poppe, A. le Notrelaan 144 in Velserbroek: 1 uur gratis piste SnowPlanet. N. Nijssen, J.T. Cremerlaan 27 in Santpoort-Noord: zak
hondenvoer, Dierenspecials van
Roijen. J. van Dijk, Reggestraat
58 in IJmuiden: cadeaubon Ma-

ra Home Decorations t.w.v. 7,50.
De heer Beekman, Vlierstraat 11
in IJmuiden: cadeaubon Smulll
Snacks t.w.v. 10 euro. R.A. Bulo,
Roggeveenstraat 22 in IJmuiden:
waardebon t.w.v. 10 euro te besteden bij Pan & Cook. Bart van
Rixel, Wijkerstraatweg 136 in Velsen-Noord: vier entreebewijzen
voor zwembad De Heerenduinen.
De prijswinnaars kunnen hun
prijs ophalen bij de betreffende
ondernemers of speciaalzaken.
Legitimatie is verplicht.

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

nemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur 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 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

pagina 4

26 januari 2012

Maandag 30 januari
Try-out
pianist
Sergey
Smirnov en cellist Willem Stam
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Het allerbeste uit 15 jaar Plien
& Bianca. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 26 januari
Expositie Tabe Roggeveen in
Stijlkamer, voormalig rechtbankgebouw aan de Jansstraat 46 in Haarlem. Van 12.00
tot 21.00 uur. Expositie duurt
tot en met 28 januari. Zie ook
taberoggeveen.exto.nl.
Ondernemerscafé in Oma’s
Kamer, Café Middeloo in Driehuis. Om 20.30 uur wordt gestart met speeddaten, dus
neem uw visitekaartjes mee.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Servaes Nelissen met ‘De Broekophouder’.
Aanvang 20.30 uur. Om 20.30
uur de film ‘Drive’.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Red Snapper.
20.30 uur. Toegang 15,-. Van
24.00-04.00 uur LOS! Toegang,
vanaf 18 jaar, gratis en uitsluitend voor studenten. Café: Apneu. 22.30 uur. Toegang
gratis.

Vrijdag 27 januari
Telstar-vrouwen-FC Twente.
Aanvang 19.30 uur.
MVV-SC Telstar. Aanvang
20.00 uur.
Zigeunerorkest Ogto Gadjè in ‘t Mosterdzaadje, Kerweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Paul de Leeuw met ‘Poephoofd’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Drive’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Heavy uit Haarlem:
Divine Sins, Pound (cd-presentatie) en Starve. 20.00 uur.
Toegang 6,- vvk/8,- add. Dommelsch zaal: Spektrum XL.
23.00-04.00 uur. Toegang 13,vanaf 18 jaar. Café: Horses on
Fire. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 28 januari
Expositie Tabe Roggeveen in
Stijlkamer, voormalig rechtbankgebouw aan de Jansstraat 46 in Haarlem. Van 12.00
tot 21.00 uur. Met om 15.00 tot
17.00 uur wijnproeverij. Zie ook
taberoggeveen.exto.nl.
Oefenwedstrijd KNHS op
Manege De Groene Heuvel,
Amsterdamseweg 30 in Velsen-Zuid.
Concert ‘Bach in de Binnenstad’ in de Doopsgezinde
Kerk, ingang Grankestraat 24.
Aanvang 17.00 uur.

VAT’71 met laatste voorstelling ‘VAT Finale’ in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 19.45 uur.
Vrijdansen bij De Moeie
Voetjes in wijksteunpunt Watervliet, Doelmanstraat 34 in
Velsen-Noord. Aanvang 20.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Drive’. Aanvang
20.30 uur.
Benefietfeest voor nieuwe clubhuis Strawberries in
het Tata Steel Stadion. Aanvang 21.00 uur. Met optreden
Buckwheat en dj’s.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: The Red17 - EP
Release Party. 21.00 uur. Toegang 8,-. Café: Sexual reproductive systems. 22.30 uur.
Toegang
gratis.Dommelsch
zaal: Refresh: Vince, Bass D.,
Ruthless. 23.00-04.00 uur. Toegang 17,50 vvk/22,- add. Vanaf 18 jaar.

Zondag 29 januari
Tata
Steel/Runnersworld
Beeckestijn cross op park
Beeckestijn in Velsen-Zuid.
De eerste loop (puppilen) start
om 10.20 uur van de laatste
loop (6,3 en 9,3 km) om 11.30
uur aan de Waterlandweg,
splitsing Driehuizerkerkweg
en Verloren van Themaatlaan.
Lezing met als thema: ‘Spiritualiteit als nieuw religieus paradigma’. Door dr. Hans Feddema in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
IVN
Zuid-Kennemerland:
excursie ‘Sfeervol Boschbeek
en Spaarnberg; de oude duinen van Santpoort’. Vertrek
13.00 uur bij restaurant Boschbeek, Wüstelaan 75 Santpoort-Zuid.
Musica Nostalgia in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Rendezvous bij Café De Halve Maan, Hagelingerweg 36
Santpoort-Noord.
Aanvang
17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyerconcert
met Vabanque. Aanvang 17.30
uur. Toegang gratis.
4Tuoze Matroze in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Popkoor: Yummi
soul food. 21.00 uur. Toegang
8,-. Café: Club Funday: Vulgargad. 16.30 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 31 januari
Stadsschouwburg Velsen:
Het allerbeste uit 15 jaar Plien
& Bianca. Aanvang 20.15 uur.
\

Woensdag 1 februari

Ruilbeurs voor legpuzzels in
wijksteunpunt Zeewijk IJmuiden. Van 14.00 tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Het allerbeste uit 15 jaar Plien
& Bianca. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Het Volk speelt
‘Stookolie en Sangria’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: The Wailers.
21.00 uur. Toegang 25,-. Café:
Afterparty The Wailers: HRM
met Crusty Locks & Empress
Messenjah. 23.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 2 februari
Schaaktoernooi op het Gymnasium Felisenum, Van Hogendorplaan 2 in Velsen-Zuid.
Van 13.30 tot 16.00 uur.
The Travel Club organiseert
een informatieve cruise-avond
in De Wildeman, Hagelingerweg 142 in Santpoort-Noord.
Van 19.30 tot ongeveer 21.45
uur.
Winterconcert door koperblazers van het Nederlands
Philharmonisch Orkest op het
Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Het allerbeste uit 15 jaar Plien
& Bianca. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Het Volk speelt
‘Stookolie en Sangria’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Root of Heaven:
Dale Watson en The Texas two.
21.00 uur. Toegang 15,-. 24.0004.00 uur: LOS! Toegang vanaf 18 jaar. Gratis en uitsluitend
voor studenten.

Man beroofd
IJmuiden - De politie kreeg zaterdagavond een melding dat
rond 20.10 uur op de Julianakade
een man beroofd was door een
groepje van ongeveer zes jongeren. Één van de jongens uit de
groep pakte de man vast en de
anderen maakten hem zijn gsm,
geld en cd’s afhandig. Hierna
zijn ze in onbekende richting gevlucht. De politie is op zoek naar
de knapen en verzoekt getuigen
contact op te nemen met de politie in Velsen via 0900-8844.

Stratenvoetbal in Velserbroek

Gillende meiden
en sterrenteams
Velserbroek – Het Rabobank
Stratenvoetbal Velserbroek leeft
weer onder de bewoners van het
polderdorp. Afgelopen weekeinde werden de zo belangrijke
voorrondes gespeeld, waar zes
finalekandidaten uit tevoorschijn
kwamen. Aanstaande zaterdag
mogen zij aantreden en bepalen wie de kampioen van Velserbroek wordt. Bagijnenkamp, de
winnaar van vorig jaar, zit er niet
bij. Wie wel zaterdag spelen zijn
J. Michaelpad, Grote Boterbloem,
Ossenland, H. Poortmanstraat en
een nieuwe ‘straat’: Winkelcentrum Velserbroek.
Zaterdag vanaf kwart voor vier
kunnen de zes straten aangemoedigd worden. Dan zal om zeven uur het grote spektakel van
de finaledag losbarsten. Op het
programma staan een danceact van Oyama dames, de finale van het balletje hooghouden,
waarna om half acht de finalewedstrijd zal beginnen. Men verwacht om 20.00 uur de prijzen te
kunnen uitreiken aan de nieuwe
stratenkampioen en alle andere
prijswinnaars.
Maar dan is de avond nog maar
net begonnen, want na een optreden van Les Cascadeurs, met
spannende acrobatische toeren,
zal om 20.30 uur de wedstrijd RTL
Sterrenteam tegen het Sterrenteam van Velserbroek beginnen.
Dan weet iederen het wel: gillende meiden die jagen op handtekeningen en foto’s van hun sterren. Maar vlak ook onze eigen

sterren niet uit. De beste voetballers en keepers zijn tijdens de
voorrondes geselecteerd en zullen in het sterrenteam tegen de
BN-ers spelen. Deze wedstrijd
is altijd spannend en goed voor
veel vermaak. Aan het einde van
de wedstrijd zal nog een Oyama
dance-act worden gegeven.
En terwijl de bezwete voetballers
zich dan terugtrekken voor een
douche en schone kleren, begint het finalefeest in de kantine
van het Polderhuis. Dit jaar is een
leuke set van drie artiesten bij elkaar gebracht: DJ Bas, de Velserbroekse zangeres Sanne, bekend
van X-Factor, en zanger Dennis
Sintenie.
De entree voor de finaledag bedraagt 2 euro. Daarmee betalen
bezoekers ook mee aan het goede doel van de avond: Stichting
Paardrijden Gehandicapten, die
alweer voor het tiende jaar een
mooie cheque kunnen verwachten voor hun activiteiten.
Dat Velserbroek leeft, is letterlijk
voelbaar tijdens het Rabobank
Stratenvoetbal Velserbroek. Organisatoren Rob Tousain en Peter Geldof zijn er terecht trots op
dat ondanks de economische crisis, alle sponsoren zich opnieuw
verbonden hebben aan het toernooi. Deze zo belangrijke sponsors zijn: Rabobank Velsen en
Omstreken, makelaardij Waalwijk en Van Doorn, Winkelcentrum Velserbroek, Braak Velsen
en Centragas van Galen. (Karin
Dekkers)

Dressuurcompetitie
Velsen-Zuid – Op zondag 15 januari werd er weer een gezellige
FNRS dressuurwedstrijd gehouden. Alle ruiters en hun paarden en pony’s hebben ontzettend hun best gedaan. Een van
de paarden vond dat hij wel klaar
was, en reed (ondanks protest
van de ruiter) de bak uit. Voor
de rest was er prima gereden.
F1 is 1e geworden Lisa Kuypers
op Winnie en 2e Eline Hulsman
op Dino. F4 is 1e geworden Naomi Booman op Luna en 2e prijs
voor Britt de Waal op Merie. F7
is 1e geworden Ise Been op haar

paard Mac. F10 is 1e geworden
Naomi Vellema op haar paard
Van Jaap en 2e prijs voor Dana
Ran op Jamay.
Tevens wordt er op 28 januari een oefenwedstrijd van de
KNHS georganiseerd met een
beoordeling door een officieel KNHS jurylid. Dit is voor iedereen die wil weten hoe ze het
doen op een officiële wedstrijd
of als je al KNHS wedstrijden
rijdt en een keer in een hogere
klasse wil starten. Opgeven kan
via info@manegedegroeneheuvel.nl.
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Bushalte
IJmuiden
aan Zee
IJmuiden aan Zee – De Kennemerboulevard in IJmuiden
wordt de eindhalte van het
HOV, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, de nieuwe snelle busverbinding tussen IJmuiden en Haarlem. Momenteel
wordt hard gewerkt aan de busbaan langs de Kromhoutstraat.
Nu zijn ook de plannen voor het
gedeelte langs de Kennemerboulevard compleet. Daar zal de
bus moeten keren bij de bushalte. Om dit veilig te maken wordt
ter hoogte van de bushalte een
keerlus met eenrichtingsverkeer
aangelegd, die ook bestemd is
voor overige weggebruikers. Ter
hoogte van de bushalte wordt
aan de oostzijde van de Kennemerboulevard bovendien een
‘Kiss & Ride’ strook aangelegd
waar bezoekers van de Kennemerboulevard of het strand
kunnen worden afgezet of opgehaald. Hier mag niet worden
geparkeerd.

Explosieve
subsidie
IJmuiden – De gemeente Velsen
gaat een zogenaamde suppletieuitkering aanvragen via het Ministerie van Binnenlandse Zaken
voor gemaakte kosten voor opsporing van explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog. In 2011
heeft Velsen twee verdachte gebieden laten onderzoeken door
een gecertificeerd bedrijf. De
uitkering komt uit het gemeentefonds, die een bommenregeling heeft, deze biedt vergoeding van 70 procent van de kosten voor het opsporen van explosieven. Het gaat om een bedrag
van 139.622 euro.

Stap nu in een nieuwe
Mazda en betaal de helft

Cruise-avond in
Kop van de Haven
IJmuiden aan Zee – Reisbureau Boston Travel houdt vrijdag
3 februari in restaurant de Kop
van de Haven een informatieavond over luxe cruises. Op deze avond wordt een heerlijk viergangenmenu geserveerd voor
32,50 euro. Een prachtig voorproefje voor alle mensen die van
plan zijn een mooie cruise te maken. De aanvang is om 18.00 uur.
Wat een goed idee om een informatieve avond over cruises
te combineren met een maritiem
diner met uitzicht op de havens.
Dat zal toch heel wat mensen in
de stemming brengen voor zo’n
luxe cruise. Terwijl de heerlijkste (vis)gerechten worden geserveerd kan men zien hoe een
van de enorme cruiseschepen
aan de overkant de trossen los
gooit en volle zee kiest. Het hart

van menig bezoeker zal sneller
gaan kloppen. Zeker wanneer
men van Reisbureau Boston Travel alles kan horen over de kwaliteitsvakanties die zij bieden.
Een cruise is vakantie op een varend luxe hotel, dat u comfortabel naar de mooiste plekken van
de aarde brengt. Bij elke aanlegplaats zijn uitstapjes mogelijk. En
wie moe van de indrukken en het
rondlopen weer aan boord komt,
weet dat het diner klaar staat.
Want Reisbureau Boston Travel staat garant voor service en
een hoog niveau van kwaliteitsvakanties, die u zorgeloos kunt
boeken.
Reserveren kan via: 0255534818 of via info@kopvandehaven.nl. Op de website www.
kopvandehaven.nl is meer informatie te vinden.

ting én een speciaal prijskaartje. Naar welk model of uitvoering
uw voorkeur uitgaat, u sluit de
beste deal. Laat u verrassen en
komt u naar de showroom aan
de Kleermakerstraat 63. Hans
Touw kan u alles vertellen over
de recente prijsverlaging op de
Mazda 5 en Mazda 6. Ook het
laatste nieuws van de nieuwe
Mazda CX-5 is dan bekend en
de auto staat binnenkort in de
showroom. Kom langs en profiteer het eerste kwartaal al van de
gunstige Mazda acties. Ook voor
occasions bent u aan het juiste
adres. Informeert u naar de voordelige Mazda MX-5. Al ruim 20
jaar de meest verkochte cabriolet. Het seizoen staat voor de
deur en u gaat direct uit uw dak
bij de eerste voorjaarszon.
Mazda RC Velserbroek, Kleermakerstraat 63, telefoon 0235132940.

Samen bereik je
meer dan alleen

Beeckestijn
Cross
Velsen-Zuid - AV Suomi organiseert op zondag 29 januari de zevende Beeckestijn Cross
voor de Tata Steel/Runnerworld
Cup. Er zijn wedstrijdlopen over
9,3 kilometer (mannen), 6,3 kilometer (vrouwen), 3,3 kilometer (AB-junioren en neo senioren) en 1,6 kilometer (pupillen).
Alle afstanden zijn ook toegankelijk voor recreatielopers. De
cross vindt plaats op park Beeckestijn in Velsen-Zuid. De start
van de eerste loop (pupillen) is
om 10.20 uur, van de laatste loop
(6,3 en 9,3 kilometer) om 11.30
uur aan de Waterlandweg, op de
splitsing van Driehuizerkerkweg
en Verloren van Themaatlaan.
Na-inschrijving is mogelijk in de
kantine van VV IJmuiden aan de
Tolsduinerlaan 8 op de dag van
de loop, tot 20 minuten voor de
start. Zie ook www.avsuomi.nl en
www.phanos.org.

Velserbroek - Mazda RC in Velserbroek heeft een zeer bijzonder aanbod: de unieke 50/50
deal. ,,Een fraaie en voordelige actie”, vertelt brandmanager
Hans Touw. Wanneer u nu in een
gloednieuwe Mazda 2 of Mazda
3 stapt, betaalt u slechts de helft.
De andere helft betaalt u pas
over een jaar. Rentevrij! U heeft
tussentijds geen maandlasten
of andere bijkomende rentekosten en betaalt pas over een
jaar het resterende bedrag voor
uw nieuwe auto tegen 0% rente.
,,Als u daarnaast nog kiest voor
de Mazda 2 BiFuel (wegenbelastingvrij) kunt u dubbel genieten
van de geringe maandlasten”, aldus Touw.
Daarnaast kunt u kiezen uit alle
andere Mazda personenwagens.
Er zijn ook diverse bijzondere
uitvoeringen leverbaar met een
zeer complete standaarduitrus-

Stormvogels zaterdag 1
werkt aan spierkracht
IJmuiden - Dat Stormvogels Zaterdag 1 onder de bezielende leiding van Patrick Engelhardt aardig presteert, is een feit.
Samen met de Flamingo’s delen
zij de koppositie in de vijfde klasse A, maar op doelsaldo komen
de voetballers net tekort. Verdedigend staat het als een huis,
aanvallend laat het nog te wensen over.
Op aandringen van de tech-

nische staf, moesten de voorwaartsen maar eens een bezoek
brengen aan de sportschool. Onder de bezielende leiding van Simone van Fitnesscentrum Donar moest vooral de six-pack het
ontgelden. Pas na de belofte om
er na de winterstop een schepje
bovenop te doen, mocht de deur
richting kleedlokaal weer open.
Stormvogels, veel succes op weg
naar het kampioenschap!

Velsen - Ruim 70 leden, ledenraadsleden en medewerkers van
Rabobank Velsen en Omstreken
waren op 17 januari aanwezig
in het TATA Steel stadion. Daar
maakten zij een start met de Dag
van de Samenwerking, een evenement voor en door leden van
de bank.
De startbijeenkomst is een eerste stap om samen ideeën te realiseren die wezenlijk bijdragen aan de samenleving waarin wij wonen, werken, ondernemen en leven. In december zijn
de leden van de bank gevraagd
hun ideeën op deze dag te komen presenteren. Leden konden niet alleen hun idee inbrengen, maar zichzelf ook opgeven
als lid van een themagroep. Daar
is volop gehoor aan gegeven en
er werd tot aan middernacht van
gedachte gewisseld over ideeen die kunnen bijdragen aan
een mooier Velsen, Spaarndam
en Haarlemmerliede. ,,Ik spreek
denk ik namens alle aanwezigen
als ik zeg dat het een geslaagde
avond was’’, aldus Mathijs Smit,
directievoorzitter van Rabobank

Velsen en Omstreken. ,,De inzet
en het enthousiasme van de leden en collega’s was inspirerend. En de ideeën die zijn ingebracht zijn vaak heel praktisch
en goed doordacht. Precies wat
we voor ogen hebben.’’
Er zijn vijf themagroepen geformeerd. Deze groepen, die bestaan uit leden, ledenraadsleden
en medewerkers van de bank,
gaan aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Spel, Werken, Wonen en Zorg. Elke themagroep werkt in de komende
maanden een idee uit. De ideeën
worden op 26 mei 2012, tijdens
de Dag van de Samenwerking in
het TATA Steel Stadion, werkelijkheid. Iedereen is welkom, of
u nu wel of geen klant bent van
Rabobank Velsen en Omstreken.
U kunt namelijk helpen bij het
realiseren van de goede ideeen. Het wordt een hele leuke dag
met voor ieder wat wils, van jong
tot oud. De komende maanden
zult u nader geïnformeerd worden over de Dag van de Samenwerking.
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Vabanque in Stage Café
IJmuiden - Op zondag 29 januari speelt Vabanque in het Stage
Café. Deze formatie is de nieuwste loot aan de swingboom en is
in korte tijd van hun bestaan al
uitgegroeid tot een band die berucht is om hun live reputatie.
Vabanque speelt swingende
bluesy-jazz met een scala aan
stijlen en klankkleuren waarvan de meeste nummers voorzien zijn van eigen arrangementen, voeg daarbij dat er vaak onderling van instrumenten wordt
gewisseld, en je succes is ver-

zekerd. Het optreden in het Stage Café is ook bijzonder want
zondag wordt er voor het eerst
met een drummer opgetreden,
hetgeen beter is voor de grotere podia, want de sound van Vabanque is nu veel voller.
Vabanque bestaat uit Annet
Zwaagstra, Dave Visser, Henk
Kuip en Cock Zwart. Het optreden begint om 17.30 uur. De toegang is gratis. Stage Café bevindt zich in het Witte Theater
aan de Kanaalstraat 257. (foto:
Hein van Leeuwen Fotografie)

Gemeenteraad bezoekt
Velsense begraafplaatsen
Velsen - Op vrijdag 20 januari bezochten leden van de gemeenteraad Velsen de drie gemeentelijke begraafplaatsen de Westerbegraafplaats te IJmuiden, de Biezen
te Santpoort-Noord en Duinhof te
IJmuiden. Dit werkbezoek over
de toekomst van de gemeentelijke begraafplaatsen was georganiseerd ter voorbereiding van een
sessie tijdens het Raadsplein van
26 januari 2012 in het stadhuis
van Velsen. Tijdens de rondleiding
kregen de raadsleden op iedere begraafplaats een deskundige
toelichting. Aan het einde van de
rondleiding op Duinhof presenteerde het adviesbureau Procensus het onderzoeksrapport ‘Verkenning huidige situatie en doorkijk begraafplaatsen gemeente
Velsen’. In dit rapport staan diverse mogelijkheden beschreven. Zo

kan de raad het eigendom, het beheer en de exploitatie laten zoals
het nu is. Of de raad kan er ook
voor kiezen om een, twee of alle
drie de begraafplaatsen te privatiseren. Tussen deze twee mogelijkheden zijn bij de verdere uitwerking van deze toekomstplannen nog varianten denkbaar. Met
alle opgedane kennis vergaderen
de raadsleden verder over dit onderwerp tijdens de sessie van het
Raadsplein op donderdag 26 januari 2012 in het stadhuis van
Velsen aanvang 19.30 uur. Geïnteresseerden zijn welkom bij deze sessie van het Raadsplein. Het
is ook mogelijk om in te spreken.
Insprekers dienen zich aan te melden tot woensdag 25 januari om
16.00 uur bij de griffie van de gemeente Velsen: griffier@velsen.nl
of 0255 567502.

De WMO
kantelt

Gymnasium Felisenum
houdt open dag
Velsen-Zuid – Zaterdag 4 februari is van 09.30 tot 13.00 uur
de open dag bij Gymnasium Felisenum voor basisschoolleerlingen van groep 8 en hun ouders.
Bezoekers krijgen een rondleiding door de school en kunnen
in gesprek gaan met leerlingen
en docenten. Gymnasium Felisenum aan Hogendorplaan 2 in
Velsen-Zuid werd onlangs door
dagblad Trouw en weekblad Elsevier goed beoordeeld op het
gebied van leerprestaties.
,,Wie kiest voor het Felisenum
komt op een school met gelijkgestemden, met een drive om
hard te werken’’, zegt oud-leerlinge, maar ook docente Frans,
Sarah de Ruijter. Conrector Edo
Velema vult aan: ,,Er wordt vanaf de eerste klas op gymnasiumniveau les gegeven, dus is
er veel aandacht voor klassieke
cultuur en het talenonderwijs.
Maar omdat wij een vrij kleine
school zijn kunnen wij ook veel
aandacht aan het individu geven. Docenten en leerlingen zijn
bekenden voor elkaar. En ook is
er interactie tussen onder- en
bovenbouw. De lijnen zijn kort.
En dat werkt goed. En ook voor
leerlingen met een zorgvraag is
er ruimte. Een goede sociale samenhang op deze school is voor
mij een belangrijk aandachtspunt.’’
Gymnasium Felisenum biedt
veel extra verdieping tijdens en
na schooluren. Zo was er onlangs een studie- en beroepenavond waarin oud-leerlingen vertellen over hun opleiding
en carrière. Voor de bovenbouw
was er een schrijversavond,
waarin de leerlingen een actief
aandeel hadden. Maar ook zijn

er in elke klas excursies of reizen om de ontwikkeling te verbreden.
Momenteel wordt hard gewerkt
aan de opbouw van tien nieuwe
lokalen, een speciaal muzieklokaal en studio’s, extra computerruimte en een auditorium/
mediatheek met toneel. De verbouwing moet volgend schooljaar gereed zijn. Veel lokalen
worden voorzien van smartboards, digitale schoolborden,
die worden ingezet bij het lesgeven. De gymzaal is al eerder
verbouwd en wordt nog voorzien van een klimwand. Dankzij de nieuwe lokalen kunnen de
noodlokalen verdwijnen, maar
dat betekent niet dat er meer
leerlingen komen. ,,Ons streven
is maximaal 700 leerlingen’’, aldus Edo Velema.
Deze leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te
halen, bijvoorbeeld door Felisenum Extra uren, maar ook de
mogelijkheid examen te doen
in vakken als tekenen en muziek. De school werkt momenteel nauw samen met Technisch
College Velsen aan het bouwen van een kart. Ook is er samenwerking met universiteiten,
waar leerlingen van klassen 5
en 6 meedoen aan pré-universitaire projecten, als voorbereiding op hun toekomst.
Gymnasium Felisenum is een
school waarbij de verworvenheden van de huidige moderne tijd
worden gecombineerd met de
waarden van een klassieke cultuur en hedendaags onderwijs
om op die manier een zo breed
mogelijke basis te leggen voor
de ontwikkeling van de leerlingen.

Gordelcontrole
Santpoort-Noord - De politie
hield dinsdagmorgen een gordelcontrole in de Hoofdstraat.
Hierbij werden 24 bekeuringen
uitgeschreven voor het niet dragen van de autogordel.
Daarnaast kregen twee automobilisten een boete voor het
handsheld telefoneren en één
omdat er geen identiteitsbewijs
getoond kon worden.

De politie controleert streng op
het dragen van gordels, omdat
een autogordel bij een ongeval
levensreddend en letselbesparend werkt.
Het risico van een dodelijk ongeval is zonder gordel bijna de
helft groter dan met. De komende tijd zullen de controles op het
niet dragen van autogordels regelmatig worden herhaald.

Velsen – De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
moet het voor mensen met een
ziekte, beperking of handicap
mogelijk maken mee te doen
in de maatschappij. Door de
gemeentelijke Visie op maatschappelijke
ondersteuning
2012 tot 2015 zal deze ondersteuning veranderen, dit noemt
met de Kanteling. De belangrijkste verandering is dat het
niet meer alleen gaat om het
verstrekken van voorzieningen, maar dat men een denkwijze overneemt gericht op resultaten, waarbij de inzet van
de WMO-cliënt erg belangrijk
is. Nog voor het zomerreces wil
het college van B&W de nieuwe visie aan de gemeenteraad
kunnen presenteren. Op 2 februari organiseren de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen een werkconferentie voor organisaties die
raakvlakken ehbben met de
WMO. Doel is de organisatie
bekend te maken met de Kanteling. Via de infopagina’s van
de gemeente in deze krant en
via een flyer worden de WMOcliënten geinformeerd over de
nieuwe werkwijze. De WMOraad is zeer betrokken bij de
Kanteling en heeft inmiddels al
advies gegeven over de voorbeeldverordening die werd opgesteld door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten.

Legpuzzelruilbeurs
IJmuiden - Op woensdag 1 februari is er weer een ruilbeurs
voor legpuzzels voor jong en oud
in het wijksteunpunt Zeewijk.
Van 14.00 tot 15.30 uur kan gratis worden geruild en iedereen is
van harte welkom.

Zebra’s
uitstervend
ras in Velsen?
IJmuiden – In Zee- en Duinwijk is onrust ontstaan over
het verdwijnen van zebrapaden van de Planetenweg. Bewoners willen de zebrapaden
behouden. Er zijn veel kinderen
en ouderen die gebruik maken
van de zebrapaden. Volgens
wethouder Vennik, die de zebra’s wil laten verdwijnen, geven deze zebrapaden vooral schijnveiligheid, omdat niet
iedere automobilist stopt voor
mensen die willen oversteken. Johan van Ikelen, van Velsen Lokaal, noemt wethouder
Vennik schijnheilig omdat hij
vermoedt dat de zebrapaden
moeten verdwijnen zodat de
HOV snelbus er met hoge snelheid langs kan. En hoe minder
stops, hoe beter.
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Duin & Kruidberg en
Natuurmonumenten
gaan samenwerking aan
Santpoort-Noord - Landgoed
Duin & Kruidberg en Natuurmonumenten starten het jaar positief. De partijen hebben besloten een samenwerking aan
te gaan. Dit jaar staan al diverse gezamenlijke activiteiten in de
planning, die garant zullen staan
voor optimaal genieten van natuur, cultuur en culinair genieten.
Het eerste initiatief is het ‘DenK
Natuur’-arrangement,
waarbij
boekers een gratis jaarlidmaatschap ontvangen van Natuurmonumenten. Tijdens dit arrangement zal men optimaal genieten van cultuur en natuur, doordat er een speciale wandelroute is samengesteld door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland
en daarnaast een route die alles vertelt over de geschiedenis
en bezienswaardigheden binnen
Landgoed Duin & Kruidberg.
Tevens worden gedurende het
jaar boswandelingen door het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland georganiseerd, in combinatie met een DenK Afternoon Tea
op Landgoed Duin & Kruidberg.
,,Via de Engelse tuin van Landgoed Duin & Kruidberg wandel je zo het prachtige duingebied van Nationaal Park ZuidKennemerland binnen. Het is altijd fijn om een goede relatie aan
te gaan als buren zijnde, helemaal als je elkaar ook nog eens
kunt versterken”, aldus Bernard
Lensink, directeur van Landgoed
Duin & Kruidberg en Jowien van
der Vegte van Natuurmonumen-

ten.
Landgoed Duin & Kruidberg ligt
in Santpoort-Noord en is van origine het grootste woonhuis van
Nederland. In het landgoed zijn
nu een viersterrenhotel, congrescentrum, Michelinster-restaurant De Vrienden van Jacob
en Brasserie & Loungebar DenK
gevestigd. Het hotel biedt 75 kamers, vijf authentieke stijlkamers
en negen moderne conferentiezalen. Sinds 1961 is het landgoed
eigendom van ABN AMRO, destijds de Nederlandsche Handel
Maatschappij. Sinds 2002 is het
opengesteld voor publiek.

Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Het Hofstede biljarttoernooi is inmiddels drie
weken aan de gang en na een
spannende strijd zijn de finalisten uit poule A bekend.
In deze poule eindigde de teams
van Hofstede A (266 punten) en
Moerberg (253 punten) als een
en twee gevolgd door het Visserhuis met 238 en ter Hagen met
207 punten.
Vooral de onderlinge strijd tussen Hofstede A en de Moerberg
bleef tot aan het einde bijzonder
spannend. Pas in de allerlaatste
partij kon Hofstede A de winst
met 83–81 naar zich toe trekken.
Volgend weekend worden de
slotpartijen van poule B gespeeld.
Op zaterdag 28 januari beginnen ze ’s ochtends met IJmuiden tegen het Terras. ‘s Middags
gaan we door met Hofstede B
tegen Dukdalf. Vervolgens wordt

op maandagmorgen de laatste poulewedstrijd tussen Dukdalf en IJmuiden gespeeld. Gezien de onderliggende resultaten
van de vier teams tot dusver beloven het weer spannende partijen te worden.
Na afloop van de maandagwedstrijd zullen de medefinalisten
van Hofstede A en Moerberg bekend zijn. De finalepartijen zullen op zaterdag 4 februari worden gespeeld. Er zal worden gestreden om twee wisselbekers
namelijk één voor het winnende
team en één voor de beste speler van het toernooi.
Alle ochtendwedstrijden beginnen om 09.00 uur en ’s middags
wordt er om 13.00 uur gestart.
Plaats van handeling: Wijksteunpunt De Hofstede aan de Aletta
Jacobsstraat 227 in Velserbroek.
Belangstellenden zijn van harte
welkom.

15 bands geselecteerd

Dit weekend Dutch
coast ultrarun by night
Regio - Een hardloopparcours
van vijftig of negentig kilometer,
over het strand, beginnend om
22.00 uur... Het zijn de ingredienten van de Dutch Coast Ultrarun by Night 2012 in Den Helder.
De route van deze zware ultrarun op vrijdagavond 27 januari,
gaat over het donkere strand van
Den Helder naar IJmuiden en is
uniek in Nederland. Behalve over
het strand lopen de deelnemers
ook door het donkere, heuvelige
Kruid en Duin-gebied van IJmuiden.
Mede-organisator Rinus van
der Wal uit Heemskerk: ,,Behalve goede verlichting is het verplicht om twee liter water, een
gsm, geld en warmtehoudfolie mee te nemen. Een ultra-run
is een hardloopafstand van vijftig kilometer of meer. Mensen
doen hier voornamelijk aan mee
voor het avontuur en de zelfredzaamheid. In de koude wintermaand januari worden geen ultra-runs georganiseerd vanwege de kou en de weersomstandigheden. Juist díe omstandig-

Expo Kiki
Kraaijeveld
in Parterre

heden - in de nacht - is voor velen een uitdaging.’’ De organisatie verwacht dat de vijftigkilometerlopers met de finish in Castricum aan Zee gemiddeld zes uur
over de beproeving doen; de negentigkilometerlopers zullen na
gemiddeld elf uur over de finish
komen. ,,Natuurlijk is dit alles wel
afhankelijk van de weersomstandigheden, het tij en de conditie
van het strand.” Kijk op http://
dutchcoastultrarun.punt.nl voor
meer informatie.

Selectie voorrondes
IJmondpopprijs 2012
Regio - De selectie voor de
IJmondpopprijs
2012
heeft
plaats gevonden en de bands
zijn ingedeeld. Vele bands hebben zich aangemeld en uiteindelijk zijn er vijftien geselecteerde bands verdeeld over de drie
voorrondes in de IJmond.
Op drie podia in drie verschillende IJmondgemeenten zullen deze 15 bands hun uiterste
best doen om te laten zien wat
de IJmond op dit moment aan
talent te bieden heeft. Uiteindelijk zullen er zes bands overblijven die aan de finale deelnemen
en daarmee eigenlijk meteen al
in de prijzen vallen.
Dit zijn de bands die geselecteerd zijn: TweeMansLeger, Astro Flight, Barren Grounds, Post,
Vyllanore, Mantis, Stinkend Rijk,
The Joneses Next Door, Twice
The Same, Winston, Fake Tales,
Orgaanklap, The Lost Noise, The
Town en Trashed Heroes.
Op www.ijmondpop.nl zijn muziek, foto’s en filmpjes te vinden
van de bands. De IJmondpopprijs is niet zomaar een bandjeswedstrijd waar de beste band
met de prijs er vandoor gaat. De

IJmondpopprijs wil alle bands
die in de finale staan ondersteunen in hun ontwikkeling en past
het prijzenpakket hier op aan. Zo
zijn er veel optredens te winnen
op regionale festivals als Beeckestijn Pop, Young Art Festival
en het Koninginnefeest van Café
Camille, de Nozem en de Non en
café Storing in Haarlem. Ook is
er studiotijd te winnen voor twee
bands en een professionele fotosessie. Kortom elke band in de
finale zal met een passende prijs
naar huis gaan. De stichting
IJmondpop hoopt zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de popmuziek
in de regio. De voorronden vinden plaats op zaterdag 10 maart
in café Lua in Beverwijk, op zaterdag 24 maart in het Witte Theater in IJmuiden en op zaterdag
7 april in de Nozem en de Non in
Heemskerk.
De finale vind dit jaar plaats bij
café Camille op zondag 29 april.
De IJmondpopprijs is een initiatief van de stichting IJmondpop en wordt ondersteund door
Beeckestijnpop en de stichting
Kunst en Cultuur Beverwijk.

IJmuiden - Van zondag 29 januari tot en met zondag 26 februari zijn er nieuwe werken te
zien van Kiki Kraaijeveld. Na de
lerarenopleiding tekenen en
schilderen aan de Hoge School
Amsterdam begon Kiki Kraaijeveld (1973) met het exposeren
van haar kleurrijke schilderijen. Vooral het onderwerp vrouwenfiguren gebruikt ze vaak in
haar werk. In de loop der jaren zijn de figuren steeds abstracter geworden. Ze schildert
met acrylverf op houten panelen, vaak worden er meerdere
schilderijen tegelijkertijd gemaakt. Zo creërde ze haar eigen stijl en techniek. Dit is de
start van het nieuwe programma van Parterre, gevestigd in
het oude Raadhuis aan de Torenstraat in het dorp VelsenZuid. Parterre is te geopend
van donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie over deze tentoonstelling en over Parterre,
www.parterreexposities.nl.

Doek valt
voor VAT’71
IJmuiden - VAT’71 presenteert
zaterdag 28 januari haar jaarlijkse, en tevens laatste, voorstelling in het Thalia Theater aan de
Breesaapstraat 52. VAT ’71 gaat
stoppen. Na 41 jaar op de planken te hebben gestaan valt het
doek! De revue, met de titel ‘VAT
Finale’, begint om 19.45 uur, zaal
open 19.15 uur; na afloop in de
kleine zaal de na-zit met een gezellig stukje muziek. Door het
groot aantal donateurs (die verzekerd zijn van een toegangsbewijs) en de vraag naar kaarten in
de vrije verkoop, is de voorstelling zo goed als uitverkocht. Wie
nog een kaart wil bemachtigen,
kan zich eventueel kort voor het
begin vervoegen bij het theater
of er nog kaarten beschikbaar
zijn gekomen.

Automobiliste
aangehouden
Santpoort-Noord - Een oplettende getuige meldde in de
nacht van zaterdag op zondag
dat op de A208 een vermoedelijk
dronken bestuurder zou rijden.
De getuige gaf de agenten een
kenteken door. De politiemensen
konden het voertuig op de Hagelingerweg aan de kant zetten.
De bestuurster bleek een 61-jarige vrouw uit Santpoort-Noord.
Ze had bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Haar rijbewijs is ingevorderd. Na verhoor is de verdachte weer in vrijheid gesteld.
De politie maakt proces-verbaal
op.
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Ook in 2012
Woning
Inbraken Team

Leeringen Tender College
volop in beweging

Regio - Naar aanleiding van de
stijging van het aantal woninginbraken werden in 2011 in het
korps Kennemerland Woning Inbraken Teams (WIT) opgericht.
Onlangs is er een evaluatie geweest van de resultaten van deze
teams. Hieruit is gebleken dat het
noodzakelijk blijft om ook in 2012
dit woninginbrakenteam door te
laten gaan mede gezien de landelijke en helaas ook regionale continuerende stijging van het
aantal woninginbraken. Dit regionale woninginbrakenteam luistert naar de naam ‘Blauw Wit’. Het
bestaat uit medewerkers van de
basisteams en, net als afgelopen
jaar, medewerkers die technische
(sporen) onderzoeken kunnen
uitvoeren. Nieuw is dat er permanent een analist wordt toegevoegd, zodat (inter)regionale dadergroepen sneller zichtbaar worden. Deze persoon heeft de mogelijkheid om landelijk werkwijzen en eventuele verdachten te
bekijken èn te vergelijken. Dit
heeft aantoonbaar meerwaarde
voor onderzoeken die naar woninginbraken worden ingesteld in
de regio Kennemerland. Op deze manier zet de politie zich in het
nieuwe jaar nog intensiever in om
de woninginbraken terug te dringen. Waarnemend korpschef Helmoed Wierda: ,,Wij gaan hierin
heel graag de samenwerking aan
met onze partners, maar ook met
u, als bewoner van deze regio.
Kijk eens door de ogen van een
inbreker naar uw woning: waar
zitten de zwakke plekken? Iedere woninginbraak laat geschokte
en soms zelfs gewonde slachtoffers achter. Daarom heeft de aanpak van woninginbraken ook dit
jaar de hoogste prioriteit en wat
mij betreft bundelen we met voorrang, de krachten met de collega’s uit Zaanstreek Waterland en
Noord- Holland Noord, de gemeentes en het Openbaar Ministerie, om met inzet van alle mogelijke middelen deze ernstige criminaliteit zo snel en zo goed mogelijk het hoofd te bieden.”

IJmuiden - Het Tender College, een school voor praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning, heeft voldoende beweging voor alle leerlingen hoog
in het vaandel staan. Afgelopen
week hebben de leerlingen van
zowel onder- als bovenbouw geschaatst op de kunstijsbaan in
Haarlem.
Het Tender College biedt de leerlingen verschillende vormen van
beweging aan. Zo zijn er het
jaarlijkse dansproject, de basketbal- en volleybaltoernooien en
het vier-tegen-viervoetbaltoernooi. Ook wordt iedere maandag
na schooltijd onder deskundige
leiding extra gym gegeven. Leerlingen werken dan individueel of
in groepjes aan hun conditie. Op
donderdagen kan meegedaan
worden aan sport- en dansworkshops. Bepaalde groepen boven-

Auto tegen
lantaarnpaal
Velsen-Zuid – De politie kreeg
dinsdagmorgen omstreeks 09.20
uur een melding dat op de Parkweg een auto tegen een lantaarnpaal was gebotst. De bestuurder,
een 27-jarige Haarlemmer, was
handsfree aan het bellen maar
had zijn aandacht kennelijk onvoldoende bij het verkeer. Hij slingerde van de rechterrijstrook naar
de linkerrijstrook en kwam tegen
de lantaarnpaal tot stilstand. De
Haarlemmer liep letsel op in zijn
gezicht en had pijn aan zijn knie.
De bestuurder hoefde niet naar
een ziekenhuis te worden vervoerd. Er was geen sprake van alcoholmisbruik.

Technasium en talentstromen op het Ichthus
Driehuis - Het Ichthus Lyceum
in Driehuis is een school voor
gymnasium, atheneum en havo.
,,Als enige school in de regio
Haarlem hebben we een officieel
erkend Technasium”, vertelt rector Alexander Volmer trots.
,,Het Technasium voorziet in een
belangrijke behoefte. Brugklassers van ver buiten Haarlem komen naar het Ichthus vanwege
ons opleidingsaanbod. Gelukkig
is dat geen probleem, want de
school is met het openbaar vervoer erg goed bereikbaar. Vanwege het succes van het Technasium is het Ichthus twee jaar geleden gestart met twee nieuwe
talentstromen.”
De school in Driehuis biedt voor
diegenen die minder in techniek geïnteresseerd zijn de keuze uit de talentstromen ‘Interna-

tionalisering’ met onder andere
Cambridge English en de talentstroom Kunst en Cultuur, waarin
toneel en vormgeving belangrijke
onderwerpen zijn.
,,De talentstromen zijn natuurlijk
maar een klein onderdeel van het
onderwijsprogramma”, zegt de
rector. ,,Onze leerlingen volgen in
eerste instantie een goed doordacht basisprogramma met traditionele vakken als Nederlands
en wiskunde. Het talentstroomprogramma is er in verweven.”
De school realiseert momenteel nieuwbouw met een tweede technasium dat na de zomer
in gebruik wordt genomen. Wie
meer wil weten over het Ichthus Lyceum, het Technasium of
de talentstromen kan terecht op
www.ichthuslyceum.nl of bellen
met 0255-546400.

Loopbaancoach, dat werkt
Tegenwoordig gaat het in politieke partijen over leiderschap.
Wie is ‘de leider’? Wie geeft ‘de
richting’? Na verloop van tijd
blijkt vaak dat ‘de leider’ het ook
allemaal niet precies weet, of
dat zijn stijl toch niet past bij de
situatie. En dan ontstaat de roep
om weer een andere leider. Dit
verschijnsel zien we ook in bedrijven, en daar leidt het tot regelmatige wisselingen in de directie of onder middenmanagers. Maar is het niet een beetje naïef om te veronderstellen
dat één persoon in alle situaties een goed leider zou zijn? En
is het niet vreemd om te denken
dat iemand de wijsheid in pacht
heeft en altijd de juiste antwoorden paraat heeft? Zouden we
niet beter kunnen zeggen dat
een goed leider in staat is om
een team om zich heen te verzamelen, met mensen die elkaar
aanvullen in vaardigheden en
werkwijzen? Een team dat beslissingen over de koers voorbereidt op basis van gezamenlijke
kennis en inzichten? Ook in de
loopbaan van mensen veranderen situaties en doen zich verrassingen voor, waardoor ze zich
ineens niet meer in een leidende positie voelen. Iedereen komt

wel eens met vragen te zitten die hij niet meer kan beantwoorden: Hoe pak ik dit functioneringsgesprek aan? Hoe kan
ik me oriënteren op een nieuwe
richting in mijn carrière? Welke cursus zal ik gaan volgen?
Welke beroepsrichting is slim, in
deze crisis? Hoe kan ik me het
beste profileren in mijn nieuwe baan? Wat wil ik nou eigenlijk écht, en welke stappen kan
ik het beste eerst zetten? Dan
komt het er op aan: heeft u een
team dat u helpt om antwoorden te vinden, de juiste keuzes
te maken, en uw loopbaan te
blijven leiden?
Han van Kleef

www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

bouwleerlingen nemen deel aan
het project Sportief voor Werk,
een initiatief van Leff (ondersteuning bij werk en wonen), Telstar
en het Tender College. De leerlingen worden fysiekgericht getraind om uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken voor
wat betreft beroepsopleiding of
plaatsing op de arbeidsmarkt. De
trainingen vinden plaats in het
Tata Steel Stadion, maar ook op
school. Het Tender College beschikt namelijk zelf over leerwerkplekken, onder andere voor
hout, metaal, consumptief, koken, groen, uiterlijke verzorging
en huishoudkunde.
Door dit verhaal geïnteresseerd
geraakt? Op zaterdag 4 februari
vindt op het Tender College van
10.00 uur tot 12.00 uur de open
dag plaats. Iedereen is van harte welkom.

Introductie tweede
Velsens speciaalbier
IJmuiden - De belangstelling
voor speciaal bier en met name
regionaal speciaal bier is de afgelopen jaren gestaag toegenomen
in Nederland. Zowel de vraag in
de horeca alsmede het thuisgebruik is aanzienlijk gestegen. Richard en Esther Blesgraaf van
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck hadden al enige jaren een wens om
een lijn van speciaal bieren op de
markt te brengen die met de historie van Velsen te maken had.
Geen zogenaamde etiketten bieren, maar bieren exclusief voor
Zeewijck gebrouwen met een
unieke receptuur. Met de introductie in 2010 van de 1865 Breesaap Tripel kwam deze wens uit.
Naar aanleiding van het voortdurende succes van de 1865 Breesaap Tripel bij zowel de lokale horeca gelegenheden en de verkoop in de winkel, kon een tweede speciaal bier niet uitblijven.
Na een jaar van voorbereiding
heeft Martin Ostendorf van de
Muifelbrouwerij voor ‘Zeewijck’
weer een voortreffelijk speciaal
bier gecreëerd. Een heerlijk toegankelijk dubbel bruin bier. Ook
dit speciaal bier moest een naam
krijgen die over de rijke geschiedenis van de gemeente Velsen
gaat. Uiteindelijk hebben zij voor
de naam 1851 Bik & Arnold Dubbel gekozen.
Gaan we terug in de geschiedenis van IJmuiden, dan komen we bij de zwagers Adrianus
Bik en Jan Willem Arnold, die in
1851 de Breesaap kopen. Daarvan staan zij later een groot deel
af aan de Amsterdamsche Kanaal
Maatschappij, zodat deze in staat
is het Noordzeekanaal te graven. De heren Bik en Arnold waren echte pioniers en ondernemers en bewezen elke keer weer

dat zij in sociaal opzicht zeer betrokken waren bij de ontwikkeling
het nu huidige IJmuiden. Beidden waren zeer begaan met het
lot van de toenmalige bewoners.
In 1867 richten zij de Burgerlijke Maatschappij op waarin bijna
145 hectare van het grondgebied
de Breesaap ten zuiden van het
kanaal werd ondergebracht. Dat
stuk grond vormt het hart van het
latere IJmuiden. Het terrein wordt
gedeeltelijk geëgaliseerd om er
woningbouw en industrie te kunnen vestigen.
1851 Bik & Arnold Dubbel is een
krachtig donker bier waarin een
subtiele kruidigheid strijd levert
met een bombardement aan smaken uit de speciale gecarameliseerde moutsoorten. In vergelijking met andere dubbels is dit
bier absoluut niet overdreven zoet
van smaak, zeker gezien het wat
hogere alcohol percentage van
8,5%. Het bier is verrassend goed
doordrinkbaar voor zo’n zware
jongen. De heren Bik en Arnold
zouden er voorwaar trots op zijn
geweest. De 1851 Bik & Arnold
Dubbel en 1865 Breesaap Tripel zijn verkrijgbaar bij plaatselijke horeca gelegenheden. Zie ook
www.zeewijck.nl.
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‘Doe mee met...’ in
Bibliotheek Velsen

Winkeliers werken
centrumplan verder uit
IJmuiden - Tijdens de wijkplatformvergadering van 11 januari werd een uitgewerkte plattegrond uitgereikt van het plan
van de winkeliersvereniging voor
het winkelhart van IJmuiden. Het
plan behelst het gebied tussen
de Velserduinweg en het Marktplein. De plattegrond geeft een
beter beeld van het plan dan de
3-D schets van enkele maanden
geleden.
Het plan voorziet in een uitbreiding van ca. 5.000 m2 winkeloppervlak. Om dit te kunnen realiseren moeten eerst de flats tegenover de bestaande winkels afgebroken worden. De Lange Nieuwstraat wordt vervolgens aangelegd over de vrij gekomen ruimte van de flats. Tussen de verleg-

de Lange Nieuwstraat en de bestaande winkels ontstaat aldus
ruimte om twee geheel nieuwe
winkelgalerijen te bouwen met
volwaardige winkels. Dat wil zeggen winkels met voldoende winkeloppervlak en diepte. Tussen
de twee nieuwe winkelgalerijen
is ruimte gereserveerd voor een
horecapleintje. Dat zou dan bijvoorbeeld voorzien kunnen worden van een fontein in het midden. Met dit plan wordt de reeds
lang gekoesterde wens van de
winkeliers voor tweezijdig winkelen gerealiseerd.
Het wijkplatform heeft zich unaniem achter dit plan geschaard.
De koopgoot voorzag in een te
grote uitbreiding van het huidige winkelbestand en er was on-

voldoende ruimte om volwaardige winkels met voldoende diepte te realiseren. Maar ook het
plan om op de KPN locatie te
bouwen heeft nadelen. Deskundigen hebben ons steeds voorgehouden dat een winkelgalerij aan de overzijde van de Lange
Nieuwstraat een te grote barrière is voor het winkelend publiek.
Daardoor zou deze uitbreiding altijd een bijwagen blijven.
Of het plan van de winkeliersvereniging kans van slagen heeft,
hangt niet alleen af van de medewerking van de gemeente, maar
ook van het Woningbedrijf Velsen. Immer zij zullen als eigenaar
van de flats bereid moeten zijn
om deze binnen afzienbare tijd af
te breken.

IJmuiden - Bibliotheek Velsen
heeft elke maand een afwisselend programma voor kinderen
samengesteld, ook wel bekend
als ‘Doe mee met...’
Voor kinderen van alle leeftijden zijn er cursussen, workshops, voorleesfeesten en elke woensdagmiddag een leuke activiteit.
Cursussen in de maand februari
Deze maand kun je twee cursussen volgen waaronder: ‘Een
tas vol verhalen’, tijdens deze
cursus maak je een tas waarmee je de wereld laat zien wie
jij bent! Aan het eind van de
cursus heb je een kunstwerk
met een verhaal om met je mee
te dragen.
De tweede cursus is: ‘Hoe overleef ik het schrijven van een
boek’, met deze cursus word je
niet alleen begeleid door een
echte schrijfster, maar leer je
ook de kneepjes van het vak
van een illustrator.
Voor de kunstenaars onder ons
is er twee keer de activiteit:
‘Kunstlab’. Bij de ene kunstlab
maak je een affiche voor een
theaterstuk dat je zelf verzint
en bij de andere kunstlab ga
je aan de slag met een camera in een ministudio. Je maakt
een portretfoto en bewerkt deze met Photoshop. Daarna plak

je deze bewerkte foto op het lichaam van een BN-er of sportheld. Het kunstwerk wordt
daarna in de bibliotheek geëxposeerd.
De workshop van deze maand
is: ‘Cartoon en Comics’ waarin
Cartoonist ‘Robin Klever’ je de
basistechnieken van het striptekenen leert. Je gaat een eigen cartoonfiguur opbouwen
en plaatst hem vervolgens in
een mini stripverhaal!
Als je wilt weten welke activiteiten er nog meer zijn kun je
de nieuwe ‘Doe mee met folder’ gratis afhalen in de twee
bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Velsen: IJmuiden en
Velserbroek. Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl of bel 0255
525353.

De Babbelaar bestaat 15 jaar
IJmuiden - Toen 15 jaar geleden
twee vrijwilligers van een soos
voor mensen met een verstandelijke beperking bij de Dwarsligger kwamen vragen of zij ook een
soos in de Dwarsligger mochten
starten had niemand gedacht dat
dit zo’n succes zou worden.
Wat begon als een soort ontspannings en ontmoetings avond
is uitgegroeid tot een regelmatige aktiviteit voor deze kwetsbare doelgroep, waar zij telkens
met veel plezier naar toe komen.
Er zijn nu film-avonden, knutsel-avonden, muziek-avonden,
en zelfs activiteiten in de keuken,
zoals koekjes bakken. En natuur-

lijk de ‘grote’ activiteiten zoals de
soundmix/playback show en de
gourmet avond.
En dat deze soos nu al 15 jaar aktief is werd afgelopen zaterdag 21
januari gevierd.
In deze 15 jaar is de vrijwilligersgroep wel regelmatig iets gewijzigd, maar dat ging nooit ten koste van de kwaliteit. Eén van de
mensen, die 15 jaar geleden de
soos oprichtte is nog steeds vrijwilliger, en dat is Ron de Boer. Hij
werd dan ook op het jubileumfeest even in het zonnetje gezet,
en kreeg daarbij een boek over 15
jaar Soos de Babbelaar, met daarin veel foto’s en verhalen van de

andere vrijwilligers. Ook de feestzaal in de Dwarsligger was rijkelijk versiert met vele foto’s uit het
verleden van de soos. En ook de
soos gaat met z’n tijd mee, want
ook werd er de internetsite geïntroduceerd (www.soosdebabbelaar.nl), waar iedereen informatie kan vinden over de komende
aktiviteiten, maar ook de nieuwsbrieven zijn er te vinden.
En na dit officiële deel kon het
feest echt beginnen, eerst met
een door een deelnemer geschreven lied over de soos, met
begeleiding van de muziekgroep
van Piet Hein. Daarna nam entertainer Cock Zwanenburg het
stokje over met zijn vertolking
van bekende liedjes van Nederlandse artiesten Iedere aanwezige had bij binnenkomst een gratis lootje gekregen, en toen Cock
even pauze hield werden de winnende prijzen getrokken. Vele lokale winkeliers hadden prijzen
beschikbaar gesteld, en zelfs Telstar/Stormvogels bleven daarbij niet achter. Al met al ging iedereen met een prijsje naar huis.
Ook de vele hapjes waren belangeloos beschikbaar gesteld.
Na de loterij ging Cock weer onvermoeibaar door, en hij liet ook
enige deelnemers de microfoon
hanteren. Al met al een zeer geslaagde avond!

Korting op film ‘Drive’
in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 januari,
20.30 uur, draait het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 de
film ‘Drive’.
In Los Angeles werkt de naamloze ‘driver’ als automonteur en als
stuntman voor goedkope actiefilms. Hij verdient bij als bestuurder van vluchtauto’s in het cri-

minele circuit. Drivers talent en
persoonlijke leven raken met elkaar vervlochten wanneer hij zijn
buurvrouw Irene leert kennen.
Irene is een jonge moeder die
wordt meegesleept bij de illegale praktijken van haar man. Wanneer een klus fout gaat, moet
Driver alle zeilen bijzetten om
Irene en haar zoontje te redden.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘drive’ op 26, 27 en januari
2012 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Kampioenschappen
Petanqué Union
Regio - Afgelopen weken zijn
er bij Petanqué Union Kennemerland diverse voorrondes geweest. De belangstelling was dit
jaar erg groot zodat er op twee
avonden gespeeld moest worden. Op 12 januari werden de
eerste wedstrijden gespeeld en
afgelopen zaterdag speelden de
beste acht van de A- en B-poule
om de prijzen. Er werd hard gestreden en er zaten lange partijen bij die echt puntje voor puntje werden gespeeld. In de Apoule speelden de echte cracks.
Maar hierbij ook jong talent.
Tim van Drunen Littel, net 18
jaar speelde samen met Fred
Kops de finale tegen twee echte top spelers Edward Vinke en
Marco van Sanen. Het werd een
spannende finale welke gewonnen werd door Tim en Fred met
13-09. In de B-poulen liep het
allemaal wat sneller. Met 13-01
wisten Vincente Irragi en Cees
Plug te winnen van Fia Bakker
en Truus Vosman.
Afgelopen zondag werd er ook
gestreden om het club kampioenschap Tireren (schieten).
Het tireren werd gespeeld volgens het internationale reglement.
5 Tireervarianten op de afstanden 6,7,8 en 9 meter. 0, 1, 3 of
5 punten te verdienen per worp.
Tireren houdt in dat van diverse afstanden met Jeu de boules ballen andere Jeu de Boules ballen weggeschoten moeten worden. Ook hier was Tim
van Drunen Littel een van de
smaakmakers. Hij moest het
in de finale op nemen tegen
een doorgewinterde bouler de
Fransman Henry Calvetti. Het
was spannend tot de laatste bal.
Beide moesten proberen de but
uit de ring te schieten. Henry
stond met 3 punten voor maar
miste. Tim had dus alles in eigen hand. Wanneer hij raak zou
schieten zou hij 5 punten erbij

krijgen en de winnaar zijn. Maar
hij miste net en zo ging de titel
naar Henry Calvetti.
Zondag werd er voor de overige
leden en introducees een piekentoernooi gespeeld. Hier kon
iedereen zich op de dag van
spelen nog inschrijven. Het inschrijfgeld was 1 euro en dat
werd aan het eind aan onder de
drie winnaars verdeeld. In totaal
waren er 24 deelnemers zodat
we een mooi aantal hadden om
te spelen.
Er werden drie partijen doubletten partijen gespeeld. Iedere partij speelde je met iemand
anders. Er werd door iedereen fanatiek gespeeld en om 5
uur was iedereen klaar voor de
prijsuitreiking. De eerste plaats
was voor een echte oude rot
in het spel Joop Buse, tweede
werd Janny Klaassen en derde
Rob Fontaine.
Ook eens kennis maken met
deze sport? Kom dan eens binnen lopen op dinsdag- of donderdagavond of op woensdagof zaterdagmiddag. Het adres
van PUK is Van der Aartweg 31
(schuin tegenover MacDonald/
Bastion Hotel).

‘Verleg hoofdrijbaan
HOV naar Vlietweg’
Santpoort-Noord - De Harddraverij Vereniging Santpoort &
Omstreken heeft een alternatief
plan voor de aanleg van de HOV
die straks langs het kermisterrein en de Weyman-weide moet
gaan lopen.
,,Verleg de hoofdrijbaan, die nu
met een slinger van de Broekbergenlaan naar de rotonde van
bij de Hoofdstraat/Wüstelaan
verloopt, naar de Vlietweg, waar
ook de busbaan is gepland”, stelt
voorzitter Bas Kuntz voor. De
Winkeliers en Ondernemersvereniging Santpoort-Noord (WOVSN) en de Stichting Santpoort
ondersteunen dit plan.
Tijdens de inspraakavond op 11
januari 2012 in Brasserie De Wildeman presenteerde de Hard-

draverij Vereniging voor het eerst
haar plannen aan de provincie
en gemeente. Vanuit de zaal was
direct bijval voor dit alternatieve
plan. Dit heeft er toe geleid dat
Stichting Santpoort en de Winkeliersvereniging zich ook achter
het plan scharen.
Op 19 januari presenteerde
Kuntz het plan in het actualiteitenuurtje van de gemeenteraad.
Stichting Santpoort en WOVSN
presenteerden ook hun invalshoek. Gezamenlijk zullen de drie
partijen de plannen verder uitwerken en voor 26 januari officieel indienen via het inspraakformulier. Op 1 februari wordt er op
uitnodiging van de verantwoordelijke wethouder verder inhoud
gegeven aan de plannen.

Dronken man
knalt op auto’s

VVH/Velserbroek A1
in een nieuw outfit
Velserbroek - De mannen van
VVH/Velserbroek lopen er weer
keurig bij. Agendaaz.nl heeft de
mannen van VVH/Velserbroek
A1 in een geheel nieuwe outfit
gestoken en steunt daarmee de
snel groeiende vereniging op het
Van der Aartsportpark.
Agendaaz.nl heeft als motto

‘Nooit meer een wedstrijd van
jouw club missen!’ en informeert
sportliefhebbers over wedstrijddatums via sms of e-mail.
Wil je ook voetballen bij VVH/
Velserbroek? In alle leeftijd categorieën is plaats om in te stromen. Zie ook www.vvhvelserbroek.nl.

Smugglers op weg naar
vijfde positie in poule
Velserbroek - Afgelopen zondag
was voor The Smugglers de dag
van de tweede wedstrijd tegen
de streekrivaal Haarlem II. Deze wedstrijd heeft altijd een extra
lading. Het sterk verjongde team
van The Smugglers is de laatste
tijd gegroeid en de resultaten zijn
daar de laatste tijd ook naar. Dat
moest wel worden bewezen en de
spanning was te zien op het veld,
waar in de eerste minuten direct
hard werd gevochten door beide teams. Gelukkig scoorden The
Smugglers al snel door goed combinatiespel van de snelle backs.
De eerste score en gebalanceerde
opstelling zorgde voor een goede
rust in het spel van The Smugglers.
Hoewel Haarlem vooral in de eerste helft sterker was in de scrum,
vonden ze steeds minder ruimte
voor de aanval en kozen ze zelfs
tegen de wind in vaak de bal vooruit te schoppen om terrein te winnen. Uiteindelijk leidden de goe-

de aanvallen van The Smugglers
in de eerste helft tot nog 2 tries.
De tweede helft bracht met tegenwind een hogere druk van Haarlem mee, waardoor de Smuggs
veel moesten verdedigen. Gelukkig werd dit goed opgelost door
fullback Hans la Gro en later door
zijn vervanger Vincent van Heusden.
Uiteindelijk wist Erik de Waaij van
Haarlem toch een verdiende try
te scoren. Verder kwam Haarlem echter niet. Simon Edwards,
flyhalf van de Smugglers scoorde de laatste try, die leidde tot
de eindstand 26-7 en een bonuspunt in de competitie. Voor het
eerst in lange tijd is Haarlem II in
een jaar twee keer verslagen door
The Smugglers. Tijdens de feestelijke derde helft werd uitblinker
Jean van den Broek (49) volgens
de tradities gekroond tot man of
the match. Aanstaande zondag
speelt The Smugglers uit tegen
Alkmaar II.

Nieuwe formule bij
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Manege
Kennemergaarde ging met een
nieuw concept aan de slag; een
wedstrijd in familieverband. Tien
teams van drie leden gingen afgelopen met elkaar de strijd aan. Een
team kan bestaan uit één volwassene en twee kinderen, of twee
volwassenen en één kind. In één
team kan het FNRS-niveau verschillen. De individueel behaalde punten tellen ook mee voor de
FNRS normering. Voor de teams
waren een eerste, tweede en der-

de mooie prijs beschikbaar. De
derde prijs ging naar het team van
Dijk-Hogervorst. De tweede prijs
was voor het team Dolfing-Metten
en eerste prijs was voor het team
de Ridder, vader Sander, moeder
Natasha en dochter Nikky. Met
dank aan de bedenker van dit
concept en met dank ook aan de
organisatie van mevrouw Groot.
Ze kijken allemaal weer uit naar
het volgende evenement: komend
weekend worden de senioren carousselwedstrijden gereden.

Santpoort-Noord - De politie
kreeg in de nacht van vrijdag
op zaterdag omstreeks 02.00
uur een melding van een ongeval op de Hagelingerweg. Een
automobilist zou daar tegen
een geparkeerde auto zijn aangereden. De agenten zagen dat
de man onvast ter been was
en hij sprak met dubbele tong.
Een blaastest wees uit dat de
man, een 23-jarige Velserbroeker, veel te veel alcohol gedronken had. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs isingevorderd. Nader onderzoek op de
Hagelingerweg wees uit dat de
23-jarige bestuurder twee auto’s geraakt had. De verdachte is in eerste instantie ingesloten ter ontnuchtering en is zaterdagochtend verhoord. Hierna is de man in vrijheid gesteld. De politie maakt procesverbaal op.

Wijncursus
voor beginners
Driehuis - Op dinsdag 7 en 14
februari wordt een leuke, leerzame cursus over alles wat met
wijn te maken heeft gehouden
in de Duin en Kruidberg mavo
aan de Nicolaas Beetslaan. Per
avond proeft men zes verschillende wijnen en krijgt men een
cursusmap mee naar huis. De
cursus wordt gegeven van 19.00
tot 21.00 uur. De kosten bedragen 40 euro voor twee avonden.
Inschrijven op www.volksuniversiteit.nl/velsen of bij Maaike
Tromp Driehuis.

Lezing nieuwe
hondentrainingsmethode
Driehuis - Happy Honden organiseert de lezing ‘Amichien
Bonding: een relatie opbouwen
met je hond die gebaseerd is
op wederzijds respect’. De lezing wordt gegeven door Geerte Thomas, de oprichtster van
Happy Honden. Zij is gedragstherapeute en gecertificeerd
om de Amichien Bonding methode toe te passen. Tijdens de
lezing maakt u kennis met deze in Nederland nog vrij nieuwe
trainingsmethode. De methode
is in Engeland ontwikkeld door
Jan Fennell en heeft als uitgangspunt respect. Er wordt
dan ook geen gebruik gemaakt
van dwangmiddelen of straffen, de methode is volkomen
diervriendelijk. De lezing vindt
plaats op dinsdag 7 februari in
dorpshuis De Driehoek en begint om 20.00 uur. Toegang is
gratis, wel is inschrijven verplicht in verband met beperkt
aantal plaatsen. Inschrijven
kan via www.happyhondentraining.nl.
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VSV verrast
koploper in
eigen huis

‘t Mosterdzaadje

Zigeunerorkest en
Musica Nostalgia
Santpoort-Noord - Zigeunerorkest Ogto Gadjè geeft op vrijdag
27 januari om 20.00 uur in ’t Mosterdzaadje een concert van traditionele Oost-Europese zigeunermuziek uit Hongarije en Roemenië, afgewisseld Russische en
Jiddische liederen.
Op zondag 29 januari om 15.00
uur treedt Musica Nostalgia op
in ’t Mosterdzaadje. Nostalgische
Russische en Oekraïense muziek
uit vorige eeuwen van onder andere Tchaikovsky en Rimsky-Korsakov.
Op maandag 30 januari, om
20.00 uur, wordt een extra con-

cert gegeven door pianist Sergey Smirnov en de cellist Willem
Stam. Op het programma staat
de sonate opus 119 van Prokofiev en de sonate opus 19 van
Rachmaninov. Een buitenkansje om deze musici aan het werk
te zien. Dit concert is een try-out
voor hun concertreis naar Minsk
waar ze hetzelfde programma op
de grote podia gaan uitvoeren.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage
in de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Ambulant jongerenwerk
nu nog beter te bereiken
Velserbroek Vanaf 1 januari 2012 is het spreekuur van ambulant jongerenwerker Alexander van de Pieterman in Velserbroek komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is het ambulant jongerenwerk nu nog beter
te bereiken en wordt het aanbod
om te bemiddelen bij problemen
met jongeren uitgebreid. Behalve bewoners van Velserbroek
kunnen ook bewoners van Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid,
Driehuis en Velsen-Noord gebruik hiervan maken. Alle bewoners in de genoemde delen van
Velsen die aanhoudend overlast ondervinden van een groep
jongeren, kunnen contact opnemen met Alexander. Hij houdt

contact met bewoners en jongeren en tracht hen door middel van gesprekken dichter bij
elkaar te brengen. Indien nodig
kan er ook bekeken worden of er
bijvoorbeeld politie of gemeente betrokken kunnen worden bij
het overleg. Deze gezamenlijke
aanpak leidde er een jaar geleden toe, dat bijvoorbeeld jongerenoverlast op de Wieringer Aak
in Velserbroek succesvol bestreden werd. Verder kan de ambulant jongerenwerker bewoners
ondersteunen en van het nodige
advies voorzien bij omgaan met
‘lastige jeugd’. Ambulant Jongerenwerk Velserbroek, Alexander
van de Pieterman, ambulant@jcdekoe.nl, telefoon 06-23933790.

Nieuwe bewoners in
scholen Velserbroek
Velserbroek - Sindskort heeft
Velserbroek er een aantal nieuwe bewoners bij. Tijdelijk weliswaar, maar op hun eigen manier
zullen zij indruk maken op de inwoners: Ze wonen namelijk in de
leegstaande scholen De Molenweid en Duinroos. In totaal hebben 18 personen hier hun intrek
genomen.
De scholen worden op termijn

gesloopt maar totdat het zover is, zorgen deze tijdelijke bewoners dat de gebouwen netjes blijven. Vandalisme wordt tegengegaan en de scholen worden geen spookgebouwen. Een
aantal van de bewoners heeft
al goede ervaringen met tijdelijk
wonen, omdat zij eerder in andere panden van vastgoedbeheerder Interveste hebben gewoond.

Velserbroek - Vooraf was het
duidelijk dat VSV geen gemakkelijke middag zou krijgen. Immers Uitgeest was de ploeg die
voor de winterstop goede resultaten had behaald, hetgeen
resulteerde in de titel ‘winterkampioen’. VSV daarentegen blonk niet uit door goede
prestaties voor de winterpauze.
Uit de laatste drie wedstrijden
werden twee punten gehaald
en werd er zegge en schrijve
nul keer gescoord.
De wedstrijd van afgelopen
zondag stond in het teken van
de wind. Beide teams hadden
hier de nodige moeite mee en
van goed voetbal was geen
sprake. De verdedigers waren
vandaag de baas over de aanvallers en zodoende waren de
kansen op de vingers van één
hand te tellen.
Uitgeest kreeg de eerste mogelijkheid: Een schot van dertig
meter werd door doelman Cusell op fraaie wijze onschadelijk gemaakt. Met dit enige wapenfeit van de eerste helft brak
de rust aan. Na de pauze had
VSV de wind enigszins mee en
al snel kreeg Urwin IJssel een
mooie kans, op volle snelheid
ging hij alleen op de keeper af,
maar helaas speelde hij op het
beslissende moment de bal iets
te vet voor zich uit zodat de bal
uiteindelijk naast ging.
Kort hierna scoorde Uitgeest,
maar gelukkig voor de gasten
werd dit doelpunt geannuleerd
wegens buitenspel. Zo leek de
wedstrijd op een bloedeloze
0-0 af te stevenen. Tot tien minuten voor tijd.
De vijandelijke doelman wilde
de bal weer in het spel brengen, maar op één of andere
vreemde manier schoot hij de
bal tegen een eigen verdediger
aan. De ingevallen Jasper Post
reageerde attent en schoot de
bal beheerst in de verre hoek
(0-1).
Uitgeest zette nog even aan
voor een slotoffensief maar de
VSV defensie onder leiding van
de sterk spelende Nick Vermolen gaf geen krimp. VSV nam
dus stiekem drie punten mee
uit Uitgeest en vindt de aansluiting met de grote middenmoot.
Voor Uitgeest waren de druiven dubbel zuur aangezien
medekoploper Zilvermeeuwen
ook verloor en nu ineens Hellas Sport de nieuwe leider is in
de loterij van de tweede klasse A. De ploeg die na vier wedstrijden troosteloos onderaan
stond met nul punten is nu de
trotse koploper met 25 punten.
Het kan verkeren, zoals wijsgeer Bredero enkele eeuwen
geleden al zei. Volgende week
speelt VSV thuis tegen Zilvermeeuwen en gaat ook VSV 2
weer beginnen en wel tegen
WSV’30 2.

25%
OPRUIMING
TeGeLvOORRaad
Om ruimte te maken voor de tegeltrends van
2012 ruimt KOL Tegels de voorraad op!

Bij KOL Tegels in Haarlem
25% korting*!

In de Outlet in Bloemendaal
20% extra korting*!
KOL Tegels is leverancier van vele topmerken zoals:
Mosa, Venis, Sicis, VT Wonen Tegels en Bisazza.

KOL Tegels

Stephensonstraat 31, Haarlem

KOL Tegels Factory Outlet

Verbindingsweg 36a, Bloemendaal
www.koltegels.nl, info@koltegels.nl
*
Korting alleen op items uit tegelvoorraad.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en lopende
orders. Deze actie is geldig tot 14/02/2012.

TATA Steel Chess
Tournament 2012
Regio - Afgelopen zaterdag
stuitte de Nederlandse grootmeesters Loek van Wely op zijn
22 jaar jongere talent Anish Giri. Wie niet beter wist zou denken
dat zich om de partij een nieuwe
schaakhype voltrok, net als Jan
Timman eind jaren ‘80 met zijn
kandidatenmatches om de wereldtitel. Hoewel Lock het betere
van het spel had wist Giri netjes
met zwart remise te spelen. Bij de
amateurs van de 10 kampen staat
Wim Eveleens van SC Santpoort
uit 2D met 3,5 uit 4 bovenaan, ook
Velserbroeker Leo Kruisselbrink
doet het in 7A met 3 uit 4 met een
tpr van 1680 meer dan uitste-

kend! Jan Nagel 3K van de 55+
partij heeft het denk ik te druk
met politiek want hij staat met 0
uit 4 onderaan. Van de vierkampen van verleden week moet ik
nog vermelden dat Dave Looijer
4I gedeeld tweede werd en Brian
Mollenkamp 5J derde werd. Zijn
vader Ron doet met 5A mee met
de 10 kampen. In totaal spelen er
maar liefst 1510 schakers mee in
Wijk aan Zee.
SC Santpoort speelt iedere dinsdag en vrijdag in het Polderhuis
in Velserbroek, waar ook na middernacht bitterballen of zelfs saté geserveerd worden! Zie ook
www.schaakclubsantpoot.nl.
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DKVjeugdnieuws
IJmuiden - Afgelopen zaterdag won DKV F1 haar negende
wedstrijd op rij met maar liefst
11-1 van KVA F2. Doelpunten werden gemaakt door Rik
(6) en Dariush (3). Isa en Dewi
wisten zaterdag voor het eerst
te scoren, terwijl Femke goed
aangaf onder de korf. De F1 is
dus nog steeds in de race voor
het kampioenschap, wat knap
is voor deze net gestarte korfballertjes. De E2 wist ook deze
week niet te winnen. Ze verloren met 0-3 van Rohda E1. De
E1 won van Pernix E2. Door
hard te werken wisten de fanatieke pupillen in Leiden met 0-4
te winnen. Een goede prestatie.
De D1 speelde tegen Furore. In
het begin liep het verdedigingsvak niet zo goed, waardoor er
weinig ballen in de aanval terecht kwamen. Toen de verdediging eenmaal op dreef kwam
en ballen naar de aanval kreeg,
kon dezescoren. Thijs scoorde
maar liefst vijf doelpunten en
ook Loek was prima op schot
met 4 doelpunten. Eindstand
12-0. De C2 won op haar beurt
ook weer, ditmaal van ZKC C3.
Zij staan door deze overwinning
op een mooie derde plaats. De
B1 trof Oosterkwartier B1. Binnen korte tijd stond DKV met
3-0 voor. Oosterkwartier kwam
daarna iets beter in de wedstrijd en het scoren stokte even.
DKV werd daarna steeds beter
dan Oosterkwartier en dat was
zichtbaar in de eindstand; 12-3.
Doelpunten zijn gemaakt door
Bjarne, Esther, Jip, Lotte, Joram
en Maud.

Winterconcert
op Gymnasium
Felisenum
Velsen-Zuid - Op donderdag 2
februari ontvangt het Gymnasium Felisenum de bijna volledige sectie koperblazers van het
Nederlands Philharmonisch Orkest. Met vier trompetten, vier
hoorns, vier trombones, een
bastuba en het nodige slagwerk zullen zij de aula omtoveren in een orkestzaal vol schitterende (en schetterende) muziek. In verschillende samenstellingen zullen zij werken ten
gehore brengen van onder andere Dvorak, Monteverdi en
DiLorenzo. Bovendien zal het
concert nog een extra dimensie krijgen met de bijdrage van
de beroemde sopraan Nienke
Oostenrijk, met wie het ensemble enige liederen van Gershwin zal uitvoeren. Entreekaarten à 10 euro zijn telefonisch te
reserveren bij de administratie
van het Gymnasium Felisenum,
telefoon 0255-545710, of info@
felisenum.nl. Aanvang van het
concert is 20.00 uur. De school
is open vanaf 19.30 uur. Alle
muziekliefhebbers zijn welkom.

Alpha-cursus bij
Babtisten Gemeente

Voorleesfeest op
De Blauwe Zeester
IJmuiden - Vorige week woensdag was het begin van de Nationale Voorleesdagen. Het boek
‘Mama kwijt’ staat centraal deze dagen. Om deze dagen extra
spannend te maken, kwam de
wijkagent voorlezen. De kinderen vonden het prachtig om een
politieman op bezoek te hebben.

De kinderen zaten vol bewondering te luisteren naar het verhaal.
Na het verhaal hebben zij met z’n
alle de agent uitgezwaaid. Met
als grote verrassing dat de sirene
aan ging! Om de voorleesdagen
af te sluiten worden de kinderen
vrijdag 27 januari getrakteerd op
een poppenkastvoorstelling.

IJmuiden - Januari, een maand
waarin veel mensen nadenken over wat het nieuwe jaar
zal brengen, goede voornemens
maken, nadenken over wat men
wil in het leven. Is er meer?
Wat houdt het christelijk geloof
in? Waarom zijn mensen enthousiast voor iemand die zo’n
2000 jaar terug op deze aarde
rondliep? Zijn die Bijbelverhalen wel betrouwbaar? Een Alpha-cursus kan antwoorden
op deze en andere vragen geven. Daarom nodigt de Baptisten Gemeente IJmuiden (BGIJ)
u uit om aan de Alpha-cursus
deel te nemen.
De cursus is gratis en omvat 10
maandagavonden en één vrijdagavond en een zaterdag.
Alle avonden starten om 18.50

uur met een warme maaltijd.
Daarna wordt er informatie over
een van de cursusonderwerpen
gegeven.
Op 30 januari wordt de introductieavond gehouden. Deze
introductieavond is bedoeld om
kennis te maken met de cursus. U kunt na deze avond besluiten of u de cursus wilt volgen. Ook deze avond begint om
18.50 uur.
De Alpha-cursus biedt u de gelegenheid om op een ontspannen manier meer over het christelijk geloof te leren.
Aanmelden kan via 0235390147 of via de website. Opgave vooraf is gewenst in verband met de maaltijd. Zie ook
www.Baptistenijmuiden.n. Cursuslocatie: Eemstraat 28-30.

Technisch College
Velsen scoort opnieuw
IJmuiden - Kenny Post (16), vierdejaars leerling installatietechniek
van het Technisch College Velsen
in IJmuiden is donderdag 19 januari winnaar installatietechniek geworden in de voorronde van de
‘Skills Best Men’ wedstrijd bij het
TRIAS in Krommenie. Zijn klasgenoot Stefan van Dorland (15) werd
eervol tweede.
Maar liefst twintig installatie- en
elektrotechniekleerlingen van vmbo-scholen uit Noord-Holland en
Flevoland streden in tweetallen op
het Trias College in Krommenie
om de felbegeerde eerste plaats.
De beste installatietechniekleerling en de beste elektrotechniekleerling van de regionale voorronde mogen het namelijk op 15,
16 en 17 maart, tijdens de landelijke wedstrijd (de ‘Skills Best Men’)
in de Ahoy in Rotterdam, opnemen tegen de winnaars uit de andere vijf regio’s van Nederland.
Daar wordt beslist wie zich op zijn

vakgebied de beste vmbo-leerling
van Nederland mag noemen.
De wedstrijd, begeleid door het
OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf), wordt niet alleen
georganiseerd om leerlingen te
stimuleren voor het vak, maar ook
om het bedrijfsleven te laten zien
dat er nog steeds zeer goede vaklieden worden opgeleid.
John Schous, de supertrotse leraar installatietechniek van de
IJmuidense Kenny, weet te vertellen dat het in de afgelopen vijf jaar
de vierde keer is dat een van zijn
leerlingen de eerste plaats in de
voorronde weet te bemachtigen.
Maar, waarschuwt Schous, het
gaat echt héél erg spannend worden. Het is een strijd tussen de allerbeste leerling-installateurs van
Nederland, winst of verlies hangt
vaak af van de allerkleinste details, maar we gaan natuurlijk voor
de eerste plaats!

Feestelijke ouverture
2012 Tata Steel Orkest
Regio - Tijdens het eerste concert van het nieuwe concertseizoen stelt het Tata Steel Opleidingsorkest en het Symfonisch
Blaasorkest u in de gelegenheid
een laatste maal te genieten van
de succesnummers van het afgelopen jubileumjaar. In 2011
bestond het orkest 70 jaar, en
dat werd gevierd met succesvolle optredens op verschillende locaties in de regio en daarbuiten.
Voor de pauze treedt het Opleidingsorkest op. In het Opleidingsorkest doen jonge en
iets oudere leerling muzikanten
de nodige ervaring op, om later door te stromen naar het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest.
Na 11 jaar onder leiding van
Agaath Schouten die in november 2011 afscheid nam zal het
orkest dit keer voor het eerst optreden met zijn nieuwe dirigente
Marije Koopmans.
Het concert van het Symfonisch
Blaasorkest begint rustig met de
Canterbury Choral van de Belgische componist Jan van der
Roost.
Het orgel in Canterbury Cathedral in Zuid-Engeland vormde voor de componist de inspiratie voor dit werk. Morgenstimmung van de Noorse componist Edvard Grieg maakt deel

uit van de muziek bij het toneelstuk Peer Gynt. Morgenstimmung is één van Griegs bekendste werken en beeldt een zonsopgang uit. Een serieuze noot in
het programma vormt de bewerking van Allerseelen van de toen
21-jarige Richard Strauss. Allerseelen is een bewerking van
een lied van Strauss en was destijds een groot succes. Het feest
kan losbarsten bij de Akademische Festouverture van Johannes Brahms. Als dank voor een
eredoctoraat aan de universiteit
van Breslau verwerkt hij allerlei
bekende studenten(drink)liederen tot een vrolijke potpourri. Het
concert wordt afgesloten met de
Polowetser Dansen van de Rus
Alexander Borodin.
Dit afwisselende concert, door
en voor jong en oud, vindt plaats
in de Vredevorstkerk, Laan Der
Nederlanden in Beverwijk op
4 februari vanaf 20.00 uur. De
kerk is vanaf 19.30 uur geopend.
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar aan de kerk en in de voorverkoop à 4 euro bij Boekhandel
Stumpel, van Coevenhovenstraat
35 in Heemskerk en bij de heer
Hoogeterp, Beijneslaan 144 in
Beverwijk, telefoon 0251-211524
en uiteraard bij de leden van beide formaties.
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VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Talencursussen
Spaans voor gevorderden in
de Dwarsligger (IJmuiden)
Heeft u al eens een Spaanse cursus gevolgd of beheerst u al een
beetje het Spaans en wilt u deze
taal blijven onderhouden? Dan is
deze cursus wellicht iets voor u.
Start cursus: 1 februari 2012
Dag: woensdag 9.00 tot 10.30 uur
Kosten: 90 euro voor 15 lessen
exclusief 4 euro (werkboek)
Cursus Spaans op reis (beginners) in de Veste (Velserbroek)
Met deze cursus als ondergrond
kunt u tijdens uw vakantie aardig
uit de voeten. Tevens leert u ook
de nodige grammatica.
Start cursus:16 februari 2012
Dag: donderdag 9.00 tot 10.30
uur
Kosten: 72 euro voor 12 lessen
exclusief 4,50 euro (werkboek)
Cursus Frans op reis (beginners) in de Veste (Velserbroek)
Met deze cursus als ondergrond
kunt u tijdens uw vakantie een
eenvoudig mondje Frans spreken . Tevens leert u ook de nodige grammatica.
Start cursus: 17 februari 2012
Dag: vrijdag 9.00 tot 10.30 uur
Kosten: 60 euro voor 12 lessen
excl. 4,50 euro (werkboek)
Wilt u meer informatie dan kunt
u contact opnemen met het cursusbureau telefoon 0255-548548.

Nanda Ramakers met pensioen
Zeewijk & Duinwijk en Stichting
Welzijn Velsen zullen het na 22
woelige jaren zonder haar moeten stellen. Donderdagmiddag
vanaf 16.00 uur neemt Nanda Ramakers afscheid als agogisch werker van buurtcentrum
De Dwarsligger. De energieke inwoonster van SantpoortNoord gaat met een welverdiend pensioen.
Voor veel inwoners van Zeewijk
zal haar vertrek een behoorlijk gemis zijn omdat zij de laatste jaren niet alleen het aanspreekpunt was voor met name de deelnemers van de taalcursussen en fietslessen maar
voor een ieder had zij immer
een luisterend oor en voor menig cursist werd tijd gereserveerd voor een persoonlijk gesprek.
Nanda kijkt met heel veel voldoening terug op haar periode in Zeewijk. Nanda Ramakers: ,,Ik heb met veel plezier
hier gewerkt. Zeewijk en Duinwijk kenmerkt zich door diversiteit en is heel dynamisch. Er
gebeurt hier veel de laatste tijd.
Met name op het gebied van
woningbouw. De inwoners zijn
al dertig jaar vrij actief bij ons
en zien de Dwarsligger als hun
huis omdat we heel toegan-

Biljartles
De Spil - Naast de twee lessen die wij momenteel in de Spil
hebben, starten wij ook graag
weer de biljartles van de heer
ten Have op maandagmiddag
van 13.00 tot 14.00 uur. Lijkt het
u leuk te leren biljarten? Schrijft
u zich dan snel in! De kosten zijn
33 euro voor 10 lessen. U kunt
zich opgeven bij de receptie in
de Spil. Meer weten? Bel: 0255510186.

deden. Mijn advies voor de toekomst is dan ook: bewoners
kom maar op met jullie ideeën,
wij kijken naar de mogelijkheden en wat heel belangrijk is:
we doen het gewoon.
Ik ga mij de komende tijd eens
oriënteren hoe ik mijn nieuwe vrije tijd ga invullen. De tuin
en mijn huis zullen samen met
mijn familie nog meer aandacht
krijgen. Een heerlijk vooruitzicht!”

De Dwarsligger - De praatgroep is bestemd voor allochtonen mannen en vrouwen. Zo
komen zij samen in de woonkamer van buurtcentrum De
Dwarsligger met een groepje
van max. 6 personen en gaan
samen praten over allerlei dingen. Het is op donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Mannen en vrouwen gaan sa-

Cupcakes
versieren
De Brulboei - Leuk om te doen,
zeker met Valentijnsdag voor de
deur, is het versieren van cupcakes. Op zaterdag 11 februari van 10.00 tot 12.30 uur benut u al uw creatieve ideeën
om zes cakejes op te maken in
Buurthuis de Brulboei. De cakejes staan al klaar. Kosten 18 euro inclusief materialen. Voor de
workshop betaalt u 2,50 euro inschrijfgeld. Inschrijven kan tot
maandag 6 februari. Meer weten? Bel: 0255-510652 en zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl.

De Dwarsligger - Op dinsdag 31 januari start de talententuin voor jongens en meisjes, die hun eigen talenten willen ontdekken.
De middag is van 16.00 uur tot
17.30 uur en er zijn 10 bijeenkomsten. Chris en Milou zijn
de begeleiders en gaan samen
met de kinderen ontdekken dat
wat kinderen leuk vinden.
Deelnemerskosten: 25 euro. Leeftijd: kinderen 6 jaar tot
8 jaar. Meer weten? Bel:0255512725.

Oproep
Fashion
Designers

Praatgroep
voor allochtonen

Kienen
De Spil - 16 maart 2012 van
20.00 tot 23.00 uur organiseren twee buurtbewoners van de
Buurtcentrum de Spil (Tjeerd
& Connie) een gezellige kienavond. Tijdens deze avond zijn
er mooie prijzen te winnen! Voor
5,50 euro kunt u 4 rondes meespelen en voor 2,50 euro kunt u
na de kien 5 lootjes kopen. Vooraf opgeven bij de receptie van de
Spil is noodzakelijk. Hier dient u
ook tegelijkertijd 5,50 euro af te
rekenen, zodat wij op uw aanwezigheid kunnen rekenen. Opgeven kan tot 9 maart 2012. Tijdens
de avond zelf ontvangt u van
Tjeerd & Connie uw kienkaarten
en eventueel uw lootjes. Meer
weten? Bel: 0255-510186.

kelijk zijn.” Nanda sluit af: ,,Ik
kan wel zeggen dat de samenwerking met alle collega,s die
de revue zijn gepasseerd, prima verlopen is. Er was in mijn
lange periode altijd sprake van
uitwisseling van positieve gedachten. Ik hoop en verwacht
dat de nieuwe manier van werken (Welzijn Nieuwe Stijl), dus
meer naar buiten toe, gunstig
voor ons zal uitpakken, simpelweg omdat we dat eigenlijk al

Talententuin

men praten, niet in hun eigen
taal maar in het Nederlands om
ervoor te zorgen dat de Nederlandse taal onder de allochtone mannen en vrouwen beter
wordt. Er zijn geen kosten, alleen als iemand wat wil drinken.
Leeftijd vanaf 18 jaar. De praatgroep is niet in de schoolvakanties. Meer weten? Bel 0255512725.

‘IJmuiden wat
vertel je me nou’
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei is de gezelligste filmavond van IJmuiden, deze maand
op donderdag 26 januari. Voor
de pauze ziet u de film ‘Dead in
the water’.
12 Mijl uit de Hollandse kust
probeert men een in 1988 gezonken schip te bergen, dat in
een zware storm is vergaan.
Voor het lichten wil men hem
in delen zagen. Door het slechte weer op de Noordzee is dit
een heel zware klus. Na de pau-

ze, met een drankje, heerlijke
haring en een verloting wordt
de avond vervolgd met de film
‘Passen en meten’, een tien jaar
oude film over de haven en de
toenmalige Havendienst van
IJmuiden, met fijne oude beelden en misschien oude bekenden!
De eerste film start om 20.00
uur. Kaarten à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-510652 en zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl

De Koe - Binnenkort willen we
gaan beginnen met de 2e editie van Velserbroek’s Young Fashion Designers voor meiden
van 14 tot 18 jaar.
Hiervoor zoeken wij, met spoed,
iemand die de meiden die mee
gaan doen aan dit project wat
meer kan vertellen over extravagante kleding.
Bent u dat, of weet u iemand?
Laat het ons snel weten! We
zijn ook nog steeds op zoek
naar bijzondere lappen stof
voor dit project. Meer weten?
Bel 023-5491817

Rommelmarkt
speciaal
De Brulboei - Ook dit jaar organiseert buurthuis De Brulboei weer een rommelmarkt
waarvan de opbrengst geheel
ten goede komt aan het buurthuis en de Voedselbank.
Omdat de reguliere inkomsten
nogal beperkt zijn is deze opbrengst een zeer welkome
aanvulling op het budget. Heeft
u kleine spullen die de moeite
waard zijn om te verkopen, dan
kunt u die tot 10 februari tijdens kantooruren in het buurthuis afleveren van maandag tot
en met vrijdag.
Meer weten? Bel 0255-510652
en zie ook www.buurthuisdebrulboei.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Nieuw in Santpoort:
Workshop zang

SP kritisch
over schrappen
zebrapaden
Velsen - De SP-fractie heeft
schriftelijke vragen gesteld aan
het college van B&W over de
dreigende verdwijning van zebrapaden op de Planetenweg.
Met het oog op de omliggende
voorzieningen en instellingen
als de moskee, huisartenposten, bejaardencentra, winkelcentra en scholen vraagt raadslid Frits Vrijhof of het college wel
echt zicht heeft op de concrete problemen op en rond de zebrapaden. Vrijhof. ,,Het schrappen van zebrapaden is voor mij
onbespreekbaar. Laat het college eerst maar in kaart brengen wat de werkelijke problemen zijn op en rond de zebrapaden. Dat kan met een ‘zebrascan’. Daarmee wordt de inrichting van de weg en het gedrag
van voetgangers, fietsers en automobilisten in kaart gebracht.
Door fysieke ingrepen en campagnes met politie, scholen en
bewoners zijn bovendien belangrijke verbeteringen mogelijk van de veiligheid.’’ Vrijhof is
ook benieuwd naar de samenhang tussen de herinrichting
van de Planetenweg en de plannen voor het HOV. ,,Het is opmerkelijk dat alleen in dit deel
van de gemeente zebrapaden
verdwijnen. Ik vraag me af of de
gemeente kennis heeft genomen van het Veiligheidsrapport
dat in opdracht van de provincie
is opgesteld over de HOV/Zuidtangent. Daarin staan aanbevelingen om het tracé van het HOV
veiliger te maken. En daar is alle reden toe. Het aantal ongelukken tussen de snelbus en het
langzaam verkeer als fietsers en
voetgangers, met een dodelijke
afloop, is ronduit zorgwekkend.’’

Mishandeling
en belediging
Santpoort-Noord - Tijdens
surveillance werden agenten
zaterdagavond omstreeks 22.20
uur op de afrit A208 gewenkt
door een man die even daarvoor tegen zijn been was getrapt door twee jongens op een
scooter. Het tweetal zou richting de Vlietweg zijn gereden.
De agenten hebben een onderzoek ingesteld en troffen bij
een horecagelegenheid daar de
verdachte aan. De jongen, een
17-jarige Haarlemmer is aangehouden voor mishandeling. Een
vriend van hem bemoeide zich
met de aanhouding en schold
de agenten uit. Depolitiemensen waarschuwden hem op te
houden maar dit was tegen dovemansoren. De knaap, een
eveneens 17-jarige Haarlemmer is aangehouden voor belediging. Het tweetal wordt verhoord en de politie maakt proces-verbaal op.

Wijksteunpunt Zeewijk
in de problemen
IJmuiden - Bij Wijksteunpunt
Zeewijk maakt men zich grote
zorgen over een mogelijke stopzetting van de gemeentelijke
subsidie, wat waarschijnlijk het
einde zou betekenen van het
voortbestaan van dit steunpunt.
Om het belang van het wijksteunpunt nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen hebben de 64 vrijwilligers
derhalve een handtekeningenactie op touw gezet. Uiteindelijk heeft deze actie 630 handtekeningen opgeleverd die door
de vrijwilligers Nel van Ham en
Bert Verloop aan burgemeester
Weerwind werden overhandigd.
Donderdagavond werd eveneens gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om tijdens de eerste
gemeenteraadsvergadering van dit jaar, middels de inspreekprocedure, de gemeenteraadsleden nogmaals van de
ernst van dit feit te doordringen.
Vrijwilligster Nel van Ham benadrukte hierbij dat er wekelijks
tussen de 1.000 en 1.100 bezoekers, in de leeftijd tussen de 70
en de 90 jaar oud, gebruik maken van dit steunpunt waarbij wekelijks ook nog eens 120
à 130 maaltijden worden verstrekt.
,,Het steunpunt is zeven dagen
in de week geopend en biedt
voor deze oudere doelgroep tevens een scala aan ontspanningsmogelijkheden zoals: klaverjassen, bridgen, biljarten,
sjoelen, gymnastiek en senioren
fitness. Ook zijn er een kapsalon
en een pedicure aanwezig en is
er een bloedprikpost van Medial
gevestigd’’, aldus Nel van Ham

tijdens de inspreekmogelijkheid.
Vanuit de gemeenteraad vestigde onder meer Piet van Deudekom van de LGV de aandacht
op het feit, dat er door de raad
nog geen definitieve beslissing
is genomen wat betreft de mogelijke stopzetting van de subsidie aan dit wijksteunpunt. Nel
van Ham reageerde hierop met
de opmerking dat door de inmiddels langlopende, onzekere situatie veel ouderen zich dit
enorm aantrekken. ,,Nu kunnen ze ons met hun rollator en
op hun pantoffeltjes nog bereiken, maar als de subsidie straks
wordt stopgezet dan komen ze
hun huis helemaal niet meer
uit’’, aldus Nel. Momenteel is
Zorgbalans, samen met Stichting Socius en Stichting Welzijn Velsen met de gemeente in
overleg om tot een goede invulling van de welzijnsactiviteiten
te komen en de continuïteit te
waarborgen. In een reactie hierop zegt Zorgbalans dat men in
2012 harde besluiten moet nemen over het welzijnswerk voor
ouderen in Velsen. Bestuursvoozitter Anja van Schouten benadrukt: ,,Voor onze medewerkers en vrijwilligers is dit een
moeilijke zaak. Zij hebben iets
opgebouwd waar we trots op
mogen zijn en vooral waar we,
zeker in het licht van de WMO,
zuinig op moeten zijn. In samenspraak met de gemeente en
de collega’s van Socius en SWV
blijven we werken aan een optimaal aanbod voor ouderen in
Velsen. Maar dat moet natuurlijk wel binnen de gegeven mogelijkheden’’. (Joop Waijenberg)

Man betrapt inbreker
IJmuiden - Een 27-jarige
IJmuidenaar hoorde toen hij
vorige week donderdagavond
omstreeks 19.30 uur thuis
kwam, geluiden in de woning.
Hierop heeft hij direct de woning verlaten.
Samen met een buurman heeft
hij de steeg achter zijn woning van beide kanten afgesloten om een mogelijke inbreker
te kunnen tegenhouden. Toen
zij daar stonden, zag de man

een onbekend gebleven man
uit zijn slaapkamerraam klimmen. De achtervolging werd ingezet, maar helaas verloren de
mannen de inbreker op de Velserduinweg uit het oog. et gaat
om een man van ongeveer 1.65
m lang, gekleed in een zwarte
jas en een spijkerbroek. e politie wil graag in contact komen met eventuele getuigen,
zij worden verzocht zich te melden via 0900-8844.

Santpoort-Noord - Wil je lekker
(leren) zingen maar heb je geen
zin in toonladders en eindeloze
oefeningen? Binnen drie maanden verbetering horen? Dat kan.
Carolien Goeman (foto), bij vele Santpoorters bekend als zangeres van diverse bands, is begin dit jaar een zangschool gestart. Zij volgt een opleiding aan
het Institute for Complete Vocal
Technique (CVT) in Kopenhagen.
Carolien volgde in de afgelopen
jaren meerdere workshops en
masterclasses van deze techniek
en staat elke keer weer verbaasd
hoe snel mensen beter gaan zingen.
Complete
Vocal
Technique
maakt zingen leuk en heel begrijpelijk. Problemen met hoge of
lage noten, klank, gehoor, adem
en vele andere technische zaken krijgen een praktische aanpak zowel voor de beginnende
als de gevorderde zanger.
Per 22 maart gaat de eerste
groepsworkshop van start met
nummers van ABBA als rode
draad. Naast het feit dat dit voor
velen heerlijke muziek is om mee
te zingen biedt het repertoire van
ABBA volop mogelijkheden voor
meerstemmige zang met zowel
lekkere up-tempo nummers als
mooie ballads.

De workshops vinden telkens
plaats op donderdagavond, starten om 20.30 uur en worden gehouden in De Bovenkamer aan
de Hoofdstraat in SantpoortNoord. Tijdens de workshops
wordt er heel veel gezongen
maar er is ook aandacht voor
de drie basisprincipes van zangtechniek en een gezond stemgebruik. De kosten voor deelname
aan de 10 avonden bedragen 99
euro. Wil je deelnemen of meer
informatie? Mail dan naar carolien.goeman@planet.nl of 0629552810.

In2disco viert lustrum
IJmuiden - Op zaterdag 10
maart trilt het monumentale Thalia Theater in IJmuiden weer op
haar grondvesten. Na vier uitverkochte edities viert In2disco haar
eerste lustrum met twee geweldige dj’s: Miss Brown en Silverius. Het wordt een feest dat voor
de liefhebbers van disco classics
en 90’s grooves aanvoelt als een
warm bad!
De organisatie van In2disco is erin geslaagd om één van de meest
in het oog springende dj-talenten van Amsterdam vast te leggen. Miss Brown mixt zo makkelijk dat ze zich in korte tijd bij de
beste vrouwelijke dj’s van haar
generatie heeft geschaard. Begonnen in dj-kweekvijver van
Dansen Bij Jansen draait de
charmante Miss Brown (Raphaella Brown, foto) inmiddels in
tal van clubs haar gevarieerde
mix van jazz, r&b, hip-hop, soul,
funk, disco en dance.
Silverius behoort al jaren tot de
beste classics-dj’s van ons land.
De Amsterdammer maakt zijn
status iedere zaterdagavond
waar in het programma Floorfillerz op Radio Veronica. Silverius begon al op jonge leeftijd met
draaien. Op zijn twintigste kreeg
hij een baan bij de bekende Amsterdamse platenzaak Rhtyhm
Import, waar hij altijd toegang
had tot de nieuwste platen. Eind
jaren ‘90 werkte hij voor MTV en
3FM. Ondertussen draaide hij in

vrijwel al grote discotheken in
binnen- en buitenland.
Het imposante filmdoek is tijdens
In2disco gereserveerd voor Dirty
Brown Visuals. Deze vj is gespecialiseerd in het creëren van de
juiste sfeer met behulp van beelden, graphics en kleuren. Dirty Brown Visuals was onder andere verantwoordelijk voor de visuals bij We All Love 80’s & 90’s
en de concerten van Ferry Corsten in Ahoy.
Kaarten voor In2disco kosten
17,50 euro en zijn verkrijgbaar bij
Restaurant & Hotel Augusta, Indigo Style en Brederode Sport.
Online bestellen kan via www.
thaliatheater.nl (reserveringskosten 1,10 euro per kaart). Het feest
duurt van 21.00 tot 03.00 uur. In2disco wordt mede mogelijk gemaakt door Indigo Style.
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Frisse start voor clubhuizen IJmondtrekkers

Handen Arbeid
Centrum in
Velsen-Noord
Velsen-Noord - De vereniging
Handen Arbeid Centrum in Velsen-Noord, ook wel bekend als
De Hobby, is meer dan 40 jaar
geleden opgericht en heeft zich
aldoor ingezet om activiteiten
en handenarbeid te bevorderen
door onder andere beschikbaarstelling van werkplekken, aanschaf van materialen en gereedschappen zoals verschillende
lasapparaten, brug, zaagbank,
zetbank, elektrische- en handgereedschappen.
De vereniging wil graag iedereen die aan een auto, boot, fiets,
brommer of anders knutselt kennis laten maken met de vereniging. In de vereniging is er namelijk sprake van een aangename temperatuur en sfeer en kan
men genieten van bijvoorbeeld
een bakje koffie voor een klein
bedrag.
De vereniging kenmerkt zich
door de laagdrempeligheid. Of
men nu een oude auto of een
nieuwe Rolls Royce bezit, iedereen is gelijk bij het Handen Arbeid Centrum. Het is ook niet
voor niets dat vele gepensioneerde Hoogovenmedewerkers
nog dagelijks te vinden zijn in de
vereniging om een kaart te leggen.
Men kan vrijblijvend langskomen op de Andreaweg 10 in Velsen-Noord.

Verdachten
looddiefstal
aangehouden
IJmuiden - Politieagenten hebben vorige week donderdagnacht op de Noordersluisweg
drie Haarlemmers van 43, 36
en 24 jaar aangehouden omdat
zij verdacht worden van diefstal van lood vanuit een daargelegen pand. De agenten zagen één van de mannen, naar
laterbleek de 36-jarige Haarlemmer, lopen op het parkeerterrein en spraken hem aan. De
man had bloed aan zijn hand en
kon niet vertellen hoe dat kwam.
De man had geen identiteitsbewijs bij zich en werd vervolgens
aangehouden. Hij bleek inbrekersgereedschap en drugs bij
zich te hebben. Vlak daarna zagen politiemensen een auto met
de twee andere mannen bij het
pand staan. In de auto lag inbrekersgereedschap en naast
de auto lag lood. Het tweetal, de
43-jarige en de 24-jarige Haarlemmer, werden vervolgens aangehouden en overgebracht naar
het politiebureau. Aan het pand
werd braakschade geconstateerd. Alle verdachten zijn ingesloten voor nader onderzoek. De
auto en de spullen die zij bij zich
hadden zijn in beslag genomen.
De politie onderzoekt de zaak.

ZwangerFit viert
eerste verjaardag
Santpoort-Noord - Een drukte
van belang was het afgelopen 7
januari in het Fysiotherapeutisch
Centrum Santpoort.
Vijftien dolgelukkige jonge moeders met hun pasgeboren baby’s
kwamen bij Marit Ory op de koffie om het éénjarig bestaan van
ZwangerFit Santpoort te vieren.
En natuurlijk was het in deze
vrolijke boel een uitwisselen van
opvoedtips en ervaringen van de
afgelopen periode.
Na de succesvolle start van
ZwangerFit in 2011 gaat fysiotherapeute Marit Ory vol enthousiasme door in 2012. De Zwan-

gerFit-cursus is een cursus voor
de sportieve vrouw. De training
bestaat uit een actief gedeelte
van een uur en kan aangevuld
worden met coaching. Tijdens de
coaching komt men meer te weten over de zwangerschap, bevalling en het lichamelijk herstel
na de bevalling.
De cursus wordt op maandag
en zaterdag gegeven in het Fysiotherapeutisch Centrum Santpoort op het Burgemeester
Weertsplantsoen 108.
Meer weten? Kijk op www.fysiosantpoort.nl of mail naar zwangerfitfcs@hotmail.com.

IJmuiden - Gewapend met dweilen, bezems en ragebollen stond
zaterdagmorgen 21 januari de
schoonmaakploeg van Scoutinggroep de IJmondtrekkers voor de
deur van de clubhuizen aan de
Heerenduinweg.
De schoonmaakploeg van de
IJmondtrekkers maakt eens per
twee maanden uitgebreid de clubhuizen schoon. Saskia Haan (verhuurcoördinator) zegt: ,,De leiding
houdt de clubhuizen tussendoor
wel goed bij door na elke opkomst
te vegen en de toiletten schoon te
maken, maar op zo’n ochtend gaan
we er extra tegenaan. De keukenkastjes worden uitgesopt, de badkamers krijgen een grote beurt en
alle spinnenrag wordt weggehaald.
Zo vlak voor het verhuurseizoen is
het clubhuis dan extra fris.”
De schoonmaakploeg bestaat uit
een aantal ouders van jeugdleden.
Een week eerder had het IJmondtrekkers Promoteam een actie opgezet om ouders te vragen na te
denken wat zij eventueel bij kunnen dragen aan de groep. Eén ouder meldde zich ter plekke aan

voor de schoonmaakploeg en
was zaterdagochtend ook aanwezig. De IJmondtrekkers hopen dat
meer ouders haar voorbeeld volgen! Ook op ander gebied kunnen de IJmondtrekkers nog hulp
gebruiken. De klussenploeg heeft
nog handige mensen voor grooten klein onderhoud van de gebouwen en de groep is naarstig op
zoek naar nieuwe leiding voor twee
leeftijdsgroepen. Zie ook www.
ijmondtrekkers.nl.

Technisch College
start met Franse les
IJmuiden - Op het Technisch
College Velsen zijn na de kerstvakantie in de eerste en tweede klas de keuzelessen Frans van
start gegaan. Hoewel het vakkenpakket op deze school natuurlijk
sterk techniek- en exact-georiënteerd is, worden de talen zeker niet vergeten! Nederlands
en Engels zijn eindexamenvakken, en ook andere moderne talen worden gegeven. Vaak op verzoek van de leerlingen, zoals van
de jongens op onderstaande foto.
Zo’n dertig leerlingen van de onderbouw van het Technisch College hadden aangegeven dat zij wel
Frans wilden leren. En vanaf deze
week krijgen zij dus een ‘stoomcursus’ van tien lessen Frans, er-

op gericht dat ze in Frankrijk een
eenvoudig gesprek over dagelijkse onderwerpen kunnen gaan
voeren, en natuurlijk: zich kunnen redden in een Franse supermarkt! Daarom heeft hun docent
de eerste les aangegrepen om ze
met wat typisch Franse lekkernijen kennis te laten maken, zoals
een ‘baguette’ met een stukje ‘camembert’, of, als ze dat lekkerder
vinden, een likje ‘paté’.
Aan het eind van de cursus doen
de leerlingen een toets. Is die voldoende, dan ontvangen ze een
certificaat. Daarmee kunnen ze
hun mentor ervan overtuigen dat
ze zich voortaan ook in Wallonië
en Frankrijk kunnen redden! (foto: A. Zwanenburg)

DriveIn Car Service
krijgt van klanten 9,1
IJmuiden - DriveIn Car Service
in IJmuiden heeft een 9,1 gescoord op uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die het bedrijf heeft verricht via de website BlijdatikRij.nl. De gebruikers van deze marktplaats voor auto onderhoud plaatsten eerst hun auto onderhoud waarna bedrijven
een aanbieding doen. Het autobedrijf dat vervolgens het werk
gegund kreeg ontving een beoordeling.
DriveIn car service is een (onafhankelijk) BOVAG autobedrijf in
IJmuiden. Het bedrijf heeft klantentevredenheid hoog in het
vaandel en een goede prijs kwaliteit verhouding. Bedrijfsleider
Johan Ruiter: ,,Klanten kunnen
ons nu ook via internet op BlijdatikRij.nl vinden, hier kunnen
klanten onze aanbieding vergelijken met die van anderen en
ons beoordelen. Gelukkig kiezen

velen voor ons op basis van onze scherpe aanbod in combinatie
met de hoge beoordeling.”
Benno Nekeman van BlijdatikRij.
nl: DriveIn Car Service heeft slim
ingespeeld op de trend van de
consument om eerst offertes
aan te vragen en met en dergelijk beoordeling scoor je ‘tevreden’ nieuwe klanten.
Afgelopen week is de Award
2011 uitgereikt. Op de foto Johan Ruiter met zijn beoordeling.
De Stichting Blij dat ik Rij heeft
als doel de belangen van alle rijdende Nederlanders te behartigen en om hen blijer te maken.
De marktspot voor reparatie, onderhoud en schadeherstel van
auto’s is een eerste initiatief van
BlijdatikRij. Op www.blijdatikrij.
nl kunnen consumenten offerte aanvragen plaatsen die door
BlijdatikRij worden doorgestuurd
aan de aangesloten BOVAG,
FOCWA en/of VACO leden.
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Striptekenworkshop in
schouwburg

Stadsschouwburg Velsen

Paul de Leeuw
terug in theater
Veslen - Meer dan 10 jaar na zijn
laatste soloprogramma keert Paul
de Leeuw eindelijk weer terug naar
het theater! In het jaar dat hij 50
jaar wordt speelt hij van janua-

ri tot en met mei 2012 precies 50
voorstellingen. Op vrijdag 27 januari (20.15 uur) is hij met zijn theatershow ‘Poephoofd’ te zien in de
Stadsschouwburg Velsen. Geen
Nederlandse artiest is zo veelzijdig,
controversieel en geliefd als Paul.
Als hij iets doet weet je in ieder geval één ding zeker: iedereen wil het
zien en iedereen praat erover. En
dat zal bij het cabaretprogramma,
‘Poephoofd’ niet veel anders zijn.
Paul vertelt openhartig over zijn
kinderen, duur vlees, orgasmen,
Shirley Bassey en de adoptiemafia.
Zelfs het merk van zijn ondergoed
blijft niet onbesproken. Waar Paul
het podium betreedt, gaat de zon
weer schijnen en begint het glimlachen te regenen. Toegang vanaf
28 euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.
(foto: F. de Groot)

4Tuoze Matroze

Groot maritiem feest
in het Thalia Theater
IJmuiden - Dat de 4Tuoze Matroze een maritiem muziekfeest
kunnen bouwen, verspreidt zich
als een olievlek op de woeste
zee. Ze musiceren in de geest
van Stef Bos, maar dan laconieker en hun maritieme juweeltjes
worden lovend besproken in de
nationale pers. Trouw prees zo
‘hun aan Drs P. herinnerende
zinswendingen.’ Twee keer stond
Thalia al op z’n kop en tijdens
het Havenfestival schalde hun
IJmuider Symfonie. Op zondag
29 januari (20.30 uur) bezingen
zij in het Thalia Theater opnieuw
het zeemansleven in Hollandse
melodieën en zuidelijke ritmes.
De 4Tuoze Matroze zijn bekend
als de vernieuwers van het Nederlandse Zeemanslied. Na de
oprichting in 1995 zijn zij uitgegroeid tot nationale en internationale vertegenwoordigers van
deze traditionele Nederlandse
muziekcultuur. De bezetting be-

staat uit accordeon, akoestische
bas, akoestische gitaar, elektrische gitaar en drums. De muziekstijl is de laatste jaren het
meest op wereldmuziek gaan
lijken. Invloeden uit Ierland, de
Balkan, maar ook uit Suriname en Noord-Afrika en zelfs de
klompendans zijn terug te vinden in het repertoire. De liederen worden recht vanuit het hart
en in het Nederlands gezongen.
Het rauwe zeeleven, als metafoor voor vrijheid en eenzaamheid, avontuur en natuurkracht,
klinkt in alle teksten door. En
waar kun je nu beter het zeemansleven komen bezingen, dan
in het Thalia Theater gelegen nabij de IJmuidense haven?
Toegang vanaf 20,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe
Thalia Theater, Breesaapstraat
52. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

Wouter Hamel doet
Velsen aan tijdens tour
Velsen - Met zijn pakkende,
jazzy swingpop is Wouter Hamel de afgelopen jaren uitgegroeid tot een artiest van internationale allure. Zijn wereldwijde platendeal bij het befaamde Decca Records/Universal
bracht de Nederlandse singer/
songwriter en zijn vijfkoppige
band in onder meer Duitsland,
Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Japan, Frankrijk en Spanje.
Na vele wereldwijde omzwervingen doet de zanger tijdens zijn nieuwe wereldtournee dan op dinsdag 7 februari
(20.15 uur) eindelijk ook IJmuiden aan. Om het publiek in de
Stadsschouwburg Velsen te
trakteren op al zijn wereldhits,
maar ook op nummers van zijn
kersverse derde album ‘Lohengrin’.
Wouter Hamel wordt wel gezien als de Nederlandse equivalent van Jamie Cullum of Michael Bublé, maar benadrukt
zelf het liefst de verschillen: ,,Ik
schrijf de meeste van mijn liedjes zelf. En mijn platenmaatschappij is niet continu op zoek
naar enorm commercieel succes. Dat is het verschil met an-

dere jonge artiesten”, zegt Hamel.
De sexy performer maakt muziek met een nostalgische knipoog naar legendes als Sinatra
en geeft tegelijkertijd de jazz
een smakelijke moderne twist
mee. ,,Of ik een typische jazzartiest ben?”, zegt de hippe crooner nadenkend. ,,Jazz moet voldoen aan de eis dat er heel veel
improvisatie aan te pas komt.
Dat is bij mijn liedjes vaak niet
het geval. Maar als je gewend
bent aan de moderne popmuziek, dan klinken mijn nummers
wel heel jazzy.”
Wouter Hamel en zijn band zijn
een graag geziene gast in Japan. ,,Japan is ons tweede land
geworden. We gaan er nu voor
de derde keer heen, en hebben
er hele trouwe fans. Ze staan te
wachten met cadeaus en foto’s
van de vorige keer, waar ze dan
graag een handtekening op
willen hebben.”
Toegang vanaf 23,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Dik Nicolai)

Witte Theater

Het Volk speelt
‘Stookolie en Sangria’
IJmuiden - Woensdag 1 en donderdag 2 februari staat Het Volk
op de planken bij het Witte Theater, Kanaalstraat 257. Zij spelen
om 20.30 uur ‘Stookolie en Sangria’.
Twee echtparen ontmoeten elkaar op vakantie in een Zuid-Europees land.
Er is één opvallende overeenkomst tussen de stellen: het leeftijdsverschil tussen de partners
is onverantwoord groot. Het geboekte hotel blijkt overvol en de
twee stellen worden door de manager ‘tijdelijk’ samen in een appartement vlak aan zee gestald.

Helaas komt de regen met bakken uit de lucht en is de paella
besmet met salmonella. En als
het weer eindelijk begint op te
klaren, dient een nieuwe rampzalige gebeurtenis zich aan. Voor
de kust breekt een olietanker in
tweeën, zee en strand raken ernstig vervuild.
Tegen de verdrukking in probeert men er met z’n vieren nog
iets van te maken en te redden
wat er te redden valt, maar allengs beginnen de toch al broze verhoudingen lelijke haarscheurtjes te vertonen. Toegang
12,50/10,50 euro.

Velsen - Olivier B. Bommel is
sinds 1938 nog steeds één van
de bekendste Nederlandse striphelden. Op vrijdag 3 februari (19.30 uur) staat de Stadsschouwburg Velsen uitgebreid
stil bij het jubileumfeest van
Marten Toonder (de illustrator is
100 jaar geleden geboren). Voorafgaand aan de familievoorstelling ‘Ollie B. Bommel – De Nieuwe IJstijd’ organiseert het theater een workshop voor zijn jeugdige bezoekers (voor iedereen
vanaf 8 jaar). In de REX-foyer
– sponsor Rabobank Velsen en
omstreken - leert Steven Beumer, docent tekenen op het Vellesan College, de bezoekers de
beginselen van het striptekenen.
De workshop is gratis toegankelijk voor bezoekers van de voorstelling. En begint om 18.45 uur.
Musical vol avontuur Ollie B.
Bommel is niet langer alleen een
stripheld. In de nieuwe Bommelmusical ‘De Nieuwe IJstijd’ komt
de heer van stand tot leven. En
hoe! Twee gelauwerde musicalacteurs, Roberto de Groot
(‘Cats’, ‘Evita’) en Suzan Seegers
(‘Urinetown’) vormen het verrassende duo dat de rollen van Ollie
B. Bommel en Tom Poes zal vertolken. In een visueel spectaculair decor, gebaseerd op de tekeningen van Marten Toonder, nemen heer Bommel en zijn trouwe vriend het op tegen professor Sickbock die een methode
heeft ontdekt om de aardas te
laten kantelen. Daardoor smelten de poolkappen en verandert
het klimaat. In 2012 is het precies 100 jaar geleden dat de Nederlandse schrijver en tekenaar
Marten Toonder werd geboren.
Ter gelegenheid van de herdenking van dit geboortejaar is deze
musical ‘De Nieuwe IJstijd’ gerealiseerd. Het verhaal zal worden
aangevuld met elementen uit andere Bommel-verhalen zodat deze productie een ware hommage
wordt aan één van Nederlands
grootste schrijvers en illustratoren. Toegang vanaf 22,50 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe, tot en met 12 jaar vanaf
18,50 euro. Meer informatie en
reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (beeld: Toonder Studio)
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Win kaarten
voor de Motorbeurs
Van donderdag 23 tot en met zondag 26 februari wordt in Jaarbeurs Utrecht de Motorbeurs gehouden, de beste plek om het
motorseizoen van 2012 te starten. Met veel genoegen mogen
wij twintig gratis entreekaarten verloten onder de lezers van de
50-pluswijzer. De kaarten kosten normaal 17,50 per stuk.
Mail een foto van u als 50-plusser op of bij uw motor, het liefst
zonder helm op, naar redactie@50pluswijzer.nl. Met een klein
verhaaltje erbij waarin u vertelt waarom u motor rijdt en hoe dat
u bevalt. De tien origineelste inzenders krijgen twee vrijkaartjes.
Het leukste verhaaltje van maximaal 200 woorden wordt samen
met de foto geplaatst in de volgende 50-pluswijzer. De uiterste
instuurdatum is maandag 6 februari. Kijk voor meer informatie
over de beurs op www.motorbeursutrecht.nl.

De 50 Wijzer
die in deze editie
Mo Idrissi maakt zich op voor
zijn 150ste marathon
is opgenomen
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

Toen hij 50 werd besloot Mohammed Idrissi uit Heemskerk
te proberen voor zijn zestigste,
de leeftijd die hij dit jaar hoopt
te bereiken, 100 marathons
te hebben gelopen. Hij had er
toen 19 op zitten. Als je bedenkt
dat een professioneel sporter
zo’n drie marathons per jaar
loopt, dan zou het een hele
prestatie zijn dat doel te bereiken. Maar Idrissi was en is niet
te stuiten. Drie jaar geleden, hij
was toen 56, had hij zijn doel
al bereikt en in februari, nog
voor zijn zestigste, hoopt hij zijn
150ste marathon te lopen.
Mo, zoals iedereen hem kent,
werkt in ploegendienst bij Tata
Steel, het voormalige Corus/
Hoogovens. Hij is met hardlopen begonnen omdat dat goed
te combineren was met zijn
werk. In 1993 liep hij zijn eerste
marathon, die van Rotterdam.
Hij had de smaak meteen te
pakken.
Hij is heel nuchter over zijn

prestaties. “Ik ben geen professional. Ik doe het lopen er
gewoon bij. Ik loop met gevoel
en zonder schema. Een professional loopt voor de snelheid en
de tijd. Die doet over een marathon 2.10, dan heb je natuurlijk
wel rust nodig. Ik doe er gemiddeld 3.25 over en ben in 1 tot
3 dagen hersteld.” Zijn snelste
tijd was in 1994 in Almere. Met
2.54 werd hij toen zesde.
Hij bereidt zich voor op een
wedstrijd door spaghetti, pannenkoeken en bananen te eten.
“En je moet heel veel drinken.
Dat helpt om je temperatuur
goed te regelen”, weet de sportieve Heemskerker.
Mo heeft al zijn marathons
helemaal uitgelopen. “Ik kom
altijd bij de finish, al moet het
met vallen en opstaan.” Hij
had nooit pech en blessures
zijn hem onbekend. “Vorig jaar
kreeg ik wat ademhalingsproblemen tijdens een marathon.
Volgens mijn huisarts komt dat
door mijn loophouding maar

die verander je natuurlijk niet
zomaar. Ik blijf daar dus wel
alert op.”
Hij loopt niet alleen marathons.
De laatste jaren focust hij zich
ook op ultralopen. “Mijn langste loop was vorig jaar in Steenbergen, bijna 186 kilometer in
24 uur. Ik werd daar vierde.
Ook een paar keer 100 kilometer. Op een atletiekbaan, 250
rondjes. Dit jaar staat de 80 kilometer van IJmuiden naar Den
Helder op mijn programma, de
Jan Knippenberg Memorial.”
De
Heemskerker
besluit:
“Hardlopen is voor mij net zoiets als ademhalen. Ik heb het
nodig en het geeft me energie.
Je doet leuke contacten op en
er is een gezonde rivaliteit. Je
moet gewoon goed naar je lichaam blijven luisteren, dat is
het belangrijkste.’’
Hij houdt zijn belevenissen bij
op een weblog: http://momarathonloper.punt.nl.
Renée Wouwenaar

Hoe ouder.......

Dat hockeytrainers en -coaches zich ook af en toe van een iets
minder serieuze kant laten zien beleefden de eerste elftalspelers
en -speelsters van hockeyclub Strawberries in Driehuis eind december. De heren, allemaal de 50 gepasseerd en één de 60 al,
gaven een optreden als de toppers dat hilarisch werd ontvangen.
Van links naar rechts Simon de Hoog, Kees Groeneveld, Frank
Donker, en de broers Jan-Willem en Frank Gutteling.
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Creatieve bijeenkomsten
HOV-Velsen
Op 11 en 18 januari 2012 zijn er
twee informatiebijeenkomsten
geweest waar bewoners zich
konden laten informeren en reageren op delen van het totale
ontwerp van het Hoogwaardig
Openbaar Vervoer tracé tussen
Haarlem en IJmuiden aan Zee.
Deze plannen werden gepresenteerd door de gemeente Velsen
en de provincie Noord-Holland.

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2011?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen
voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master (vanaf 40
jaar) en Gehandicapte Sporter van
het jaar 2011.
Bent u of kent u iemand die - of een
team - aan onderstaande voorwaarden
voldoet? Neem dan vóór 20 februari
2012 contact op met Simon de Weers
van afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen via 0255-567200 of email sweers@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar
sportkampioenen en worden andere
sporters in het zonnetje gezet. Wie een
kandidaat weet, mag hem of haar of een
heel team voordragen. Er zijn zes categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, talent, master en gehandicapte
sporter. Een deskundige jury bepaalt
wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 30 maart
a.s. in het Witte Theater in IJmuiden.
De presentatie van het Sportgala is in
handen van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
In aanmerking komen:
• De individuele sporters die lid zijn
van een Velsense vereniging; dat mag
een niet-Velsenaar zijn die lid is van
een Velsense vereniging; een Velsenaar die lid is van een niet-Velsense
vereniging.
• Teamsporters die uit Velsen komen
en lid zijn van een team dat niet uit
Velsen komt; de sporter wordt dan

individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens team
is inclusief alle niet-Velsense leden.
Wanneer kom je in aanmerking voor
een nominatie?
a) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Nederlands kampioenschap van een toernooi of
wedstrijdenreeks.
b) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Europees kampioenschap.
c) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Wereldkampioenschap.
d) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en met e).
g) Een individuele sportprijs hebt gewonnen van een officiële sportbond.
h) Een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens een internationaal
toernooi.
Nominaties moeten vóór 20 februari 2012 worden doorgegeven aan Simon de Weers, afdeling Sportzaken
gemeente Velsen, Postbus 465, 1970
AL in IJmuiden, via telefoonnummer
0255-567200 of e-mail sweers@velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Santpoort-Noord – deelplan 1
Op 11 januari waren ongeveer 100
mensen aanwezig bij café De Wildeman in Santpoort-Noord waar
het plan gepresenteerd werd tussen de N208 en de Broekbergenlaan. Uit de vragen kwam werd duidelijk dat mensen niet bekend waren met het proces tot nu toe of het
hier niet mee eens waren. Maar ook
werden alternatieve plannen gepresenteerd waarbij de herinrichting
van het gehele gebied langs een deel
van de Hoofdstraat meegenomen
werd. Over verder te praten over deze alternatieve plannen heeft de gemeente de Harddraverijvereniging
Santpoort, het wijkplatform Santpoort-Noord, de Stichting Santpoort en de Ondernemers- en winkeliersvereniging Santpoort-Noord
uitgenodigd.

Velsen-Zuid – deelplan 5-noord
Ruim 200 belangstellenden waren aanwezig op 18 januari in het
Technisch College in IJmuiden.
Hier werd gesproken over het deelproject 5-noord tussen de Zeeweg
en de Briniostraat in IJmuiden.
Bij een deel van dit deelproject is
bodemverontreiniging aangetroffen. Voorafgaande aan de presentatie is hier ruim aandacht aan geschonken. Een groep bewoners
van de Minister van Houtenlaan
heeft die avond een uitgewerkt alternatief plan gepresenteerd. Ook
dit plan wordt beoordeeld op haalbaarheid.
De inspraakprocedure loopt van
13 december 2011 tot 26 januari 2012, waarna alle inspraakreacties beoordeeld worden. Er wordt
dan gekeken naar de technische,
ruimtelijke en financiële consequenties en of het past binnen de
normen die gelden voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Deze beoordeling zal ongeveer 6 tot 8
weken duren waarna alle reacties
en de beoordelingen worden beschreven in een inspraaknota.
Kijk voor meer informatie op
www.hovvelsen.nl

Resultaten onderzoek Burgerpanel

Bibliotheek op goede weg
De huidige klanten zijn tevreden met het aanbod van boeken, overige media en activiteiten. Daarnaast is er bij bestaande en potentiële nieuwe
leden duidelijk behoefte aan
nieuwe diensten. Dit zijn enkele uitkomsten uit het onderzoek dat is gehouden onder
het Burgerpanel Velsen over
de dienstverlening van Bibliotheek Velsen.

men van dienstverlening zouden
ondersteuning van het onderwijs,
het aanbieden van een betaalde
bezorgdienst èn een nieuwscafé
goed scoren. In het kader van een
mogelijke verzelfstandiging zijn
er vragen gesteld over de hoogte van de contributie en of de bibliotheek zich wel of niet mag laten sponsoren. 93% van de ondervraagden heeft hier geen bezwaar
tegen.

Het gemiddelde rapportcijfer
voor Bibliotheek Velsen is een 7,8.
Een ruime meerderheid (91%)
is (zeer) tevreden over de klantvriendelijkheid van het personeel. Als mogelijke nieuwe vor-

In totaal hebben 1576 inwoners
de vragenlijst ingevuld wat een
netto-response is van 70%. Het
complete rapport is terug te lezen
op www.velsen.nl en www.bibliotheekvelsen.nl.
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Hondenbezit in Velsen
Terugdringen autoverkeer
De grootste overlast is die van denuitlaatplaatsen op een kaart inhonden – dat vinden de inwo- getekend.
van de gemeente Velsen.
Driehuis en Santpoort-Noord ners
Waar moet een hond wel of niet Overtreding kost geld
Het verminderen van het aantal auto’s op de doorgaande
route door Driehuis en Santpoort-Noord. Om dat doel te
behalen zijn creatieve oplossingen nodig waarbij de gemeente graag in gesprek wil
gaan met haar inwoners.

Hiervoor wordt een start gemaakt tijdens een thema-avond
op maandag 13 februari 2012 in
het TATA Steel Stadion in VelsenZuid. De ideeën die tijdens deze
avond naar voren komen worden
vervolgens door een groep bewoners samen met verkeersdeskundigen verder uitgewerkt.

gen als de verkeersveiligheid te
versterken. Naast de presentatie
van een aantal mogelijke oplossingen is het vooral de bedoeling
om nieuwe, realistische ideeën en
plannen te inventariseren.

De thema-avond start om 19.15 uur
in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 in VelsenZuid. Zie ook www.velsen.nl

aan de lijn, wat kost een bekeuring en moet de hondeneigenaar
zich kunnen legitimeren - in dit
artikel brengt de gemeente de
verschillende aspecten van het
hondenbezit nog eens extra onder de aandacht.
Wel of niet aan de lijn
In de hele gemeente, dus ook in parken en plantsoenen, moeten honden
aan de lijn en moeten eigenaren de
hondenpoep zelf opruimen. Op deze regel zijn twee verschillende uitzonderingen:
1. op losloopplaatsen, te herkennen
aan ‘losloopborden’, hoeven honden niet aan de lijn en hoeven de
eigenaren de hondenuitwerpselen
niet op te ruimen.
2.op speelplekken, te herkennen aan
‘verbodsborden’, mogen honden
helemaal niet komen.

De geplande busverbinding tussen Haarlem en IJmuiden (HOVVelsen) biedt nu ook kansen om
het autoverkeer terug te dringen.
Doordat op een aantal locaties
aanpassingen noodzakelijk zijn,
is er direct de gelegenheid om zowel het autoverkeer te ontmoedi-

Op de site van de gemeente Velsen
staan onder het kopje Hondenbeleid (onder Digitaal Loket) de hon-

Het Team Toezicht & Handhaving
van de gemeente Velsen gaat strenger controleren of hondeneigenaren zich houden aan dit beleid. Als
de toezichthouders een overtreding
constateren, kan de eigenaar een
proces-verbaal krijgen. De hoogte
van de bekeuringen in 2012 zijn:
1. niet aangelijnde hond
€ 85
2. hondenpoep niet opruimen € 120
3. hond op een speelplek
€ 120
Legitimatieplicht
Eigenaren die in overtreding zijn,
moeten zich kunnen legitimeren.
Als ze dat niet kunnen of willen,
kunnen ze worden aangehouden en
daar een proces-verbaal voor krijgen, bovenop de bekeuring voor de
hond. De hoogte van de bekeuring
voor het niet legitimeren stelt de
rechter vast.
Alle regels over het houden van honden staan op de site van de gemeente
Velsen, www.velsen.nl > Bestuur en
Organisatie > Beleid > Honden.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Ondernemersloket
Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.

Telefoon (0255) 567 436 (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.

Burgerzaken

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

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. 14 0255.

Belastingen/Invordering

Buurtbemiddeling

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

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) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)

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

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
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).
Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl

Mededelingen
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HVC

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 HVC, telefoon (0255) 566 100.
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC 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.
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Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. 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

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.

Indeling wijkwethouders:

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

Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
Voor vragen over:

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

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

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

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

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : gebruikinrichting@vrk.nl
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden
tot wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

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

Bekendmaking
Het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Velsen maken bekend dat zij op 10 januari
2012 het volgende hebben besloten:
I

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich 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

II
III
IV
V

VI

Vaststelling van de eerste wijziging op het
Organisatiebesluit 2010;
Vaststelling van de eerste wijziging op de
Regeling budgethouders 2011;
Vaststelling van de eerste wijziging op het
Mandaatregister 2011;
Intrekking van de Instructie concerncontroller,
zoals vastgesteld op 3 december 2009;
De burgemeester toestemming te verlenen om
op grond van artikel 59a van de Gemeentewet de
ondertekening van collegebesluiten op te dragen
aan directeuren.
Deze besluiten in werking te laten treden daags
na publicatie.
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Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden
en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Dit besluit
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente
Velsen: www.Velsen.nl
Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders en/of bij de burgemeester
van de Gemeente Velsen. Bij verzending van het
bezwaarschrift per post moet het bezwaarschrift voor
het einde van deze termijn ter post worden bezorgd aan
het adres Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
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w12.000024

w12.000025

w12.000026

w12.000027

w12.000028

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
• het weggedeelte direct ten oosten van de bushalte
‘IJmuiden aan Zee’ aan de Kennemerboulevard te
IJmuiden te bestemmen ten behoeve van parkeren
voor ‘Kiss & Ride’ door middel van het plaatsen
van bord E04 en onderborden ‘Kiss & Ride’ en
OB502, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
• nabij de bushalte ‘IJmuiden aan Zee’ aan de
Kennemerboulevard te IJmuiden een verplichte
rijrichting in te stellen door middel van het
plaatsen van bord E02(ro), zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.

w12.000029

w12.000030

w12.000031
w12.000032

w12.000033

w12.000034
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor het volgende perceel:
• Zeewijkplein 296 te IJmuiden, zo dicht mogelijk bij
de toegangsdeur van de gemeenschappelijke hal.
Mogelijkheid van bezwaar:

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

Willem de Zwijgerlaan 37
Santpoort-Zuid
het kappen van 5 bomen
(16/01/2012)
Duin- en Kruidbergerweg 89 Santpoort-Noord
verzoek gebruik weiland op 10 juni
2012 als parkeerterrein (16/01/2012)
Kennemerlaan 22 IJmuiden
wijziging gebruik bergruimte naar
appartement (17/01/2012)
Terrasweg 63 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van een
woning (17/01/2012)
Betelgeuzestraat 16 IJmuiden
het vergoten van een winkelpand
met een dakopbouw tbv personeelsruimtes (18/01/2012)
Hoofdstraat 123 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(19/01/2012)
Meidoornstraat 16 IJmuiden
het veranderen en vergroten van een
woning (19/01/2012)
Kruidbergerweg 76 Santpoort-Noord
het kappen van een boom (20/01/2012)
Industriestraat 38A IJmuiden
het vergroten van een industrieloods
(20/01/2012)
Sabastraat 10 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(20/01/2012)
Watervlietstraat 2 Velsen-Noord
het verwijderen van een
astbesthoudende pijp (20/01/2012)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvraagen dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
w11.000736
Wustelaan 42 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van de
1ste verdieping (28/11/2011)

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14
januari tot en met 20 januari 2012 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) 567 424.

Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de volgende besluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

w11.000639

w11.000652

w11.000694

w11.000744

w11.000746
w11.000747

w11.000749

w11.000752

w11.000769
Ontwerp vrijstelling/ontheffing buitenplans

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:

Nadere informatie:

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1,
IJmuiden.

het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Esdoornstraat 3 IJmuiden
het legaliseren van een uitbouw 1ste
verdieping (18/01/2012)
Cypressenstraat 43 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(23/01/2012)
Engelmundusstraat 22 en 24
IJmuiden
het veranderen van een winkel,
kantoor en woning naar kantoorruimten (19/01/2012)
Moerbergplantsoen ong. IJmuiden
het kappen van 4 bomen
(19/01/2012)
Schoener 1 Velserbroek
het kappen van een berk (19/01/2012)
Noorderlaan 5 Velsen-Noord
het kappen van een conifeer
(23/01/2012)
Plein 1945 ong. IJmuiden t.o. nr. 81
het verwijderen van asbestbeplating
(18/01/2012)
Heirweg 3 Velsen-Noord
het kappen van 2 berken
(23/01/2012)
Santpoortse Dreef ong.
Santpoort-Noord
het kappen van 6 bomen en de
zijtakken van 4 bomen (18/01/2012)

Film- en foto opnamen

BP-112-2010

Velserenderlaan 2C Santpoort-Zuid
het oprichten van een berging

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende
zes weken ter inzage vanaf 27 januari 2012. Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend
of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend
voor het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i12.000337

ﬁlm foto-opnamen op 26 januari
2012, op de locatie Oud-Velsen
(18/01/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
een vergunning verleend op grond van art 5:18 APV
voor het innemen van een standplaats:
i12.000131

voor de verkoop van vis van woensdag
tot en met zaterdag,
locatie: Planetenweg/Bellatrixstraat,
ingangsdatum 1 januari 2012
(18/01/2012)

