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Danny U. bekent moord
IJmuiden - Danny U. uit IJmui-
den heeft bekend dat hij de 
20-jarige Roxanna Themmen 
om het leven heeft gebracht. 
U. werd op 17 januari aange-
houden op verdenking van 
betrokkenheid bij de dood van 
zijn huisgenote.

Direct nadat op 4 augustus 2012 
het slachtoffer levenloos werd 
aangetroffen in de bosjes langs 
de Heerenduinweg (foto) is een 
Team Grootschalige Opsporing 
opgestart. Tijdens het onderzoek 
kregen de rechercheurs steeds 
meer aanwijzingen dat de 24-ja-
rige IJmuidenaar als verdachte 
kon worden aangemerkt.
Na zijn aanhouding is de ver-
dachte meermalen door de po-
litie verhoord. Tijdens die verho-
ren heeft de man bekend dat hij 
Roxanna Themmen op geweld-
dadige wijze van het leven heeft 
beroofd in hun woning aan de 
Tuindersstraat. Het onderzoeks-
team gaat ervan uit dat U. als 
enige verantwoordelijk kan wor-

den gehouden voor de moord.
De verdachte zit in voorlopige 
hechtenis. De rechter-commis-
saris van de rechtbank Haarlem 
heeft de verdachte op 21 janua-
ri in bewaring gesteld. Gisteren 
heeft de Officier van Justitie de 
rechtbank verzocht zijn gevan-
genhouding te bevelen.

Na de aanhouding van de ver-
dachte werd de woning opnieuw 
onderzocht op sporen. Het aan-
vullende onderzoek in de wo-
ning aan de Tuindersstraat, waar 
het slachtoffer met de verdach-
te woonde, werd vorige week 
maandag afgerond. (foto: Ko van 
Leeuwen)

IJmond krijgt Regionaal 
Economisch Bureau
Velsen – De fractie van CDA 
Velsen heeft tijdens de begro-
tingsbehandeling 2012 een 
motie ingediend om in dat 
jaar een Regionaal Econo-
misch Bureau (REB) te star-
ten in de IJmond. Nu willen 
zij graag weten hoe het staat 
met de plannen. 

Het college van B&W heeft laten 
weten dat de gemeente Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uit-
geest op 13 december 2011 een 
besluit hebben genomen om een 
REB binnen de gemeente Velsen 
onder te brengen. Geld hiervoor 
komt uit het budget van project-
bureau IJmondVeelzijdig. In 2012 
is door de vier gemeenten uit-
voerig gesproken over de inhoud 
en de opzet van het REB. 
Een dergelijke regionale samen-
werking was ook een wens van 
de Kamer van Koophandel. De 
vier gemeenten gaan nu samen-
werken met de Kamer van Koop-

handel. De provincie Noord-
Holland ondersteunt deze aan-
pak en spant zich in om dit te 
financieren. Een externe partij 
werkt nu uit wat de thema’s en 
taken van dit nieuwe REB wor-
den. Daarover hoopt men nog dit 
kwartaal meer te kunnen vertel-
len. 
Een aantal speerpunten waar 
Velsen zich ook in kan vinden 
zijn: versterking van industrie 
door inzet op kennis, innova-
tie en onderwijs (arbeidsmarkt); 
verbreding offshore cluster; be-
vorderen succesvol onderne-
merschap; versterking van het 
ondernemersklimaat met aan-
dacht voor parkmanagement 
en bereikbaarheid. Daarnaast is 
voor Velsen het thema toerisme 
erg belangrijk. 
Het belangrijkste doel is ech-
ter door samenwerking effectie-
ver om te gaan met economische 
kansen en mogelijkheden. (Karin 
Dekkers)

L. Brownstraat winnaar
Velserbroek - De zaalvoetballende buren uit de L. Brownstraat mogen zich een jaar lang het beste stra-
tenteam van Velserbroek noemen. Zij wonnen afgelopen zaterdag de 23ste editie van het toernooi door 
in de finale Grote Boterbloem 1 te verslaan. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2, maar in een span-
nende shoot out-serie trok L. Brownstraat alsnog aan het langste eind. Na de prijsuitreiking vond de tra-
ditionele demonstratiewedstrijd plaats tussen het RTL Sterrenteam en het Sterrenteam Velserbroek. Op-
vallendste naam in het team van RTL was voormalig topvoetballer Andy van der Meyde, over wie vorig 
jaar de bestseller ‘Geen genade’ verscheen. (foto: Reinder Weidijk)
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Top 5
Toen ik jaren geleden mijn eer-
ste autorijles kreeg, zei mijn 
rij-instructeur na enkele me-
ters tegen me: ,,Kijk maar niet 
op de motorkap, anders ga je 
zwabberen; kijk maar naar die 
lantaarnpaal daar verderop.” Ik 
begreep uiteraard dat die lan-
taarnpaal niet mijn einddoel 
was, maar het hielp wel: een 
punt verderop helpt richting te 
geven; het houdt je op de goe-
de weg; het geeft  perspectief. 
Je zou het kunnen vergelijken 
met dit nieuwe jaar. We zijn 
net van start; de eerste maand 
zit erop. Waar gaan we eigen-
lijk naar toe? Hebben we een 
eindpunt dat richting geeft of 
zwabberen we van de ene dag 
in de andere? 
De bekende Amerikaanse psy-
choloog Stephan Covey heeft 
inspirerende boeken geschre-
ven over de wijze waarop een 
mens richting en regie over zijn 
leven kan verwerven. Hij geeft 
bij voorbeeld aan hoe zinvol 
het is om steeds weer bij je-
zelf vast te stellen, wat je op 
het einde van je leven bereikt 
wilt hebben om zo vanuit die 
prioriteiten je beschikbare tijd 
bewust in te vullen. Dat geeft 
richting. Je zou kunnen den-
ken aan een top 5 van beteke-
nisvolle doelen, welke je in je 
leven hoe dan ook wilt verwe-
zenlijken en waar je voor wilt 
gaan. Het gaat dan niet om 
doelen als: zo snel mogelijk 
miljonair worden of  een twee-
de huis op een tropisch eiland 
– ook niet gek – maar om doe-
len die er uiteindelijk echt toe 
doen, die je vanuit je binnen-
ste vaststelt: jezelf ontplooien, 
de moed hebben voor jezelf uit 
te komen, werken aan je ge-
zondheid, laten merken dat je 
van anderen houdt, solidair zijn 
met mensen die het moeilijk 
hebben, iets nastreven, dat je 
altijd al zo graag wilde, om er 

maar een paar te noemen.
Wat is jouw top 5? Wat wil jij 
diep in je hart beslist bereikt 
hebben? Wat is voor jou van 
grote betekenis? Wat is jouw 
diepste wens of verlangen? 
Als je dat weet, is er maar één 
weg: vanaf heden iedere dag 
een beperkte tijd absoluut vrij-
maken en vrijhouden om daar 
op een of andere manier invul-
ling aan te geven. Consequent. 
Niets weerhoudt je daarvan. 
Dit heeft voorrang. Zeker voor-
rang op al die zogenaamd 
dringende,maar onbelangrij-
ke zaken die onze kostbare tijd 
opslokken ten koste van wat 
we eigenlijk willen. En dat zijn 
er nogal wat. Daar moet je de 
tijd vandaan halen. Ons brein 
zal even moeten wennen aan 
die nieuwe rijke duurzame ge-
woonten, maar na een paar 
weken weet die niet anders, 
omdat je er zo achter staat. Het 
belangrijkste is, dat je een diep 
gevoel van tevredenheid zult 
ervaren. Want als je de dingen 
voorrang geeft die jij van be-
lang vindt, neem je jezelf seri-
eus en geef je zin aan je leven. 
Een zinvol eindpunt voor ogen 
geeft richting en energie. Ie-
dere dag.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

Vragen over uitkering 
voor criminelen
Velsen – Onafhankelijk ge-
meenteraadslid Beryl Dreijer 
heeft aan het college van B&W 
vragen gesteld over regelin-
gen die moeten voorkomen dat 
mensen die hun gevangenisstraf 
proberen te ontlopen of in de 
gevangenis zitten een uitkering 
van de gemeente krijgen. Bij RTL 
Nieuws was uit onderzoek ge-
bleken dat criminelen door ge-
brek aan controle van een ge-
meente gewoon een bijstands-
uitkering krijgen.
In de gemeente Velsen zou dit 
niet voorkomen, zegt B&W. De 
gemeente ontvangt maandelijks 
een overzicht van het Inlichtin-
genbureau met bestanden van 
Dienst Justitiële Inrichtingen. De 
lijst met gedetineerden en voort-
vluchtige veroordeelden wordt 

maandelijks vergeleken met de 
gegevens van Velsense uitke-
ringsgerechtigden. Daaruit zijn 
geen onrechtmatig toegeken-
de uitkeringen gebleken. De ge-
meente Velsen is het met het 
raadslid eens dat zo’n uitkering 
dan terug gevorderd zou moe-
ten worden. 
Bij het aanvragen van paspoor-
ten wordt gescand of perso-
nen worden verdacht of ge-
zocht voor criminele activitei-
ten. In zo’n geval kan een pas-
poort worden geweigerd. De po-
litie wordt in zo’n geval niet in-
geschakeld omdat de gemeente 
via de signaleringslijst niet kan 
weten of het gaat om een mis-
drijf of om een lichter vergrijp, 
zoals het niet betalen van een 
(verkeers)boete. 

Open dagen 8 en 9 februari 
Maritiem College 
Velsen: klein en veilig
IJmuiden - Ouders kiezen graag 
voor een kleine en veilige school. 
Een school die toekomstper-
spectief biedt. Een school die de 
leerling uitdaagt om te werken 
met handen en hoofd. Maritiem 
College Velsen is een school die 
aan deze verwachtingen voldoet. 
De kwaliteit van het onderwijs is 
zondermeer goed. De individu-
ele benadering van de leerling 
bevordert het proces van leren.   
Veel leerlingen binnen het Mari-
tiem College Velsen doen vakken 
boven hun adviesniveau, waarbij 
de school maatwerk levert.
Technisch gericht onderwijs, 
een veilige leeromgeving en een 
steeds groter wordende integra-
tie in het bedrijfsleven zijn we-
zenlijke kenmerken van Mari-
tiem College Velsen. Na het be-
halen van het VMBO-diploma 
stromen ze door naar het MBO. 
Door de gerichte vooropleiding 
kunnen ze op het MBO in be-
paalde richtingen versneld door-
stromen. De opleiding richt zich 
in het bijzonder op alles wat te 
maken heeft met het nautische 
transport en logistiek. Er wordt 
aandacht besteed aan laden 
en lossen, plannen, onderhoud, 
splitsen en knopen, roeien en 
wrikken. Natuurlijk leer je ook 
technische vaardigheden, zoals: 
motorkennis, lassen, schilderen 
en stuwen. Voor het nautische 

gedeelte is het vak binnenvaart-
kunde heel belangrijk. 
Veel leerlingen op het Maritiem 
College Velsen slapen op school. 
Als de school uit gaat stappen 
ze de klapdeuren door en ze zijn 
thuis. Samen met maximaal drie 
anderen hebben zij een kamer 
waar ze wonen, leren en slapen. 
Daarnaast wordt er ook de vrije 
tijd doorgebracht met tal van 
mogelijkheden. 
Kijken op het opleidingsschip 
Emeli kan ook op de open da-
gen. De opleidingsschepen zijn 
de werkplekken om praktische 
kennis op te doen. Theorie en 
praktijk vloeien in elkaar over. 
School is leuk op het Maritiem 
College Velsen. Docenten zijn 
meer coach dan leraar. De leer-
lingen werken aan hun compe-
tenties. Deze lopen door op het 
Middelbaar Beroeps Onderwijs. 
Basisschooldocenten kunnen 
voor hun groep een afspraak 
maken voor een presentatie. Ou-
ders en kinderen kunnen terecht 
op de open dagen aan Brinio-
straat 10 in IJmuiden: op vrijdag 
8 februari van 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag 9 februari van 10.00 
tot 13.00 uur. Maritiem College 
Velsen, 0255-546910 of 0255-
546905 en informatie@mari-
tiemcollegevelsen.nl. Of kijk op 
www.maritiemcollegevelsen.nl of 
op www.maritiemeacademie.nl.

Open dagen Technisch College
Onderwijs met gevoel

IJmuiden – Technisch Colle-
ge Velsen is een kleine en veilige 
school en een Vakcollege.   Tech-
nische School Velsen neemt de 
opleiding heel serieus en ver-
wacht dat ook van de leerlingen. 
Een technische opleiding biedt 
een goede toekomst. De vergrij-
zing slaat toe, technische vak-
mensen worden steeds schaarser. 
Deze school leidt al bijna 100 jaar 
goede vakmensen op en is een 
begrip in de regio.
Bij het Technisch College Velsen is 
de gedragscode zoals in de tech-
nische sector normaal is. Veilig-
heid en respect voor elkaar zijn 
kernbegrippen in de school. Er 
worden strikte regels gehanteerd. 
Deze benadering geeft een sfeer 
waarin iedereen zich prettig en 
vooral veilig voelt, wat uiteraard 
de studieresultaten ten goede 
komt. In deze kleine school kent 
men elkaar en weet men wat een 
leerling nodig heeft. Door de unie-
ke opzet van het leerprogramma 
hoeft een leerling de eerste twee 
jaar geen huiswerk te maken, dat 
gebeurt op school. Wel zo lekker, 
omdat de overstap van het basis-
onderwijs naar het voortgezet on-
derwijs al groot genoeg is. 
De nadruk ligt op techniek. Gelijk 

in de onderbouw wordt zes uur 
techniek gegeven en dat wordt 
daarna alleen maar meer. Wie 
makkelijker leert door met han-
den bezig te zijn, is bij Technische 
School Velsen op de goede plek. 
Kortom, een keuze voor het Tech-
nisch College Velsen is een keuze 
voor een goede start van je toe-
komst.
Samengevat: Opleidingen van Ba-
sis Beroepsgericht  tot Technische 
Mavo. Vakmanschap, een breed 
aanbod vakopleidingen voor als je 
liever met je handen leert. Maat-
werk in opleidingen, leren met 
aandacht voor elke leerling. Klein 
en betrokken, een veilige en war-
me sfeer voor het beste studie-
resultaat. Uitstekend bereikbaar 
met het openbaar vervoer, de bus 
of de draagvleugelboot. Slechts 
30 min vanaf Amsterdam CS of 
Amsterdam Sloterdijk Station. Het 
Technisch College Velsen, een 
kleine technische vakschool met 
aandacht voor elke leerling.
Technisch College Velsen, houdt 
open dagen: op vrijdag 8 februa-
ri van 19.00 tot 21.00 uur en zater-
dag 9 februari van 10.00 tot 13.00 
uur. Locatie: Briniostraat 12, in 
IJmuiden. Zie ook www. technis-
cheschoolvelsen.nl.
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Donderdag 
31 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Studenten gratis. Café: 
Cory Chisel and the Wandering 
Sons. 22.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 
1 februari

Tentoonstelling ‘Netjes’ van 
Haarlemse fotografe Reineke 
Mooijenkind in Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. De 
gehele maand februari.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Film ‘The Help’ in ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Aan-
vang 14.00 uur.
SC Telstar-FC Dordrecht. 
Aanvang 20.00 uur.
A Song Yourney in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Beasts of the 
Southern Wild’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: Derde 
voorronde Rob Acda Award. 
20.00 uur. Toegang 5,- vvk/6,- 
add. Café: Tommigun. 22.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 
2 februari

Open dag Tender College, 
Eenhoornstraat 8 Ijmuidenvan 
10.00 tot 12.00 uur.
Workshop kaas maken bij In-
formatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid.
Open dag Gymnasium Feli-
senum, Van Hogendorplaan 
2 Velsen-Zuid. Van 09.30 tot 
13.00 uur.
Verwendag bij Inloophuis 
Kennemerland, Wülverderlaan 
51 Santpoort-Noord. Aanvang 
10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Vrijdansavond voor 55plus-
sers bij dansgroep De Moeie 
Voetjes in wijksteunpunt Wa-
tervliet/De Mel, Doelmanstraat 

34 in Velsen-Noord. Aanvang 
19.30 uur.
Back to the ‘70’s en 80’s bij 
Café Het Centrum, Kennemer-
laan IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Hulphond’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: broeder Diele-
man. 22.00 uur. Toegang gra-
tis. Grote Zaal: Club Colombo. 
23.00-04.00 uu. Toegang 10,- 
vvk/12,50 add. Vanaf 16 jaar. 
Café: Vetpot. 24.00-04.00 uur. 
Toegang gratis.

Zondag
3 februari

Grote rommelmarkt, sport-
hal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 
IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00 
uur.
Themadienst: ‘Op pad met 
de Herder!’ in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat 250 IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur.
Lezing ‘De gelovige geest’ 
door ds. Otto Sondorp in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. 
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Bumba voor dreumesen vanaf 
1 jaar. Aanvang 13.00 en 15.15 
uur.
Verhaallezing ‘Ik ben, jij bent, 
wij zijn en het opgeven van je 
oordelen!’ In St. Raphaëlkerkje, 
Popellaan 1 Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 14.30 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 SAntpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Grote zaal: Popkoor 
Hart: Eight Days a Week. 21.00 
uur. Toegang 8,50. 

Maandag 
4 februari

Collecte Hersenstichting in 
Velsen tot en met 9 februari.
Ruilbeurs voor legpuzzels in 
Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 IJmuiden. Van 

10.00 tot 11.00 uur.
Open dag Wereldkankerdag, 
Inloophuis, Wülverderlaan 51 
Santpoort-Noord. Vanaf 10.30 
uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Klok met zijn supershow 
‘Breathtaking’. Aanvang 20.15 
uur.

Dinsdag
5 februari

‘Ik houd van Holland’ spel bij 
buurthuis De Driehoek, Drie-
huizerkerkweg 34a in Driehuis. 
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Klok met zijn supershow 
‘Breathtaking’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
6 februari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Alzheimer Café in Ontmoe-
tingscentrum, Zorgcentrum St. 
Agnes, Zamenhof 15 Heems-
kerk. Van 14.15 tot 16.00 uur. 
‘Samen op vakantie, wat zijn de 
mogelijkheden?’
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord, Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Beasts of the 
Southern Wild’. Aanvang 20.30 
uur.

Donderdag 
7 februari

Cursus ‘Hellup, mijn kind 
kan niet zonder’. Bij Brijder, 
Spaarne 106 Haarlem. Van 
19.30 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Joe Madman 
& The Sidewalkers. 22.00 uur. 
Toegang gratis.  Kleine zaal: 
LOS! Aanvang 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten. 
Vanaf 18 jaar.

IJmuiden - De politie kreeg in 
de nacht van vrijdag op zaterdag 
een melding dat in een woning in 
de Keizer Wilhelmstraat zou wor-
den ingebroken. Een alerte ge-
tuige had glasgerinkel gehoord 
en vervolgens iemand in de wo-
ning zien lopen. De agenten wa-
ren snel ter plaatse en konden 
twee verdachten, jongens van 14 
en 15 jaar uit IJmuiden, aanhou-
den. Het is niet bekend of ze iets 
hebben buitgemaakt. Het twee-
tal is ingesloten voor verhoor. De 
politie onderzoekt de zaak.

Op heterdaad

Film ‘Beasts of the 
Southern Wild’ in WT
IJmuiden - Vrijdag 1 en woens-
dag 6 februari, 20.30 uur, draait 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 de film ‘Beasts of the Sour-
hern Wild’. 
In een moerasgebied aan de kust 
ten zuiden van Louisiana woont 
de 6-jarige Hushpuppy samen 
met haar alcoholistische vader 
Wink. In dit vergeten, waterrijke 
gebied leven de inwoners in de 
wetenschap dat één storm hun 
ondergang kan zijn. Ze lijken er 
niet onder te lijden, leven bij de 

dag en in grote saamhorigheid. 
Wanneer haar vader ziek wordt, 
gaat Hushpuppy op zoek naar 
haar moeder. Dit debuut is een 
unieke film met een verfrissende 
(amateur)cast.
De film is ontroerend, heeft een 
meeslepend verhaal en is bo-
vendien visueel gezien een pa-
reltje. De onbedorven blik van 
de hoofdrolspeelster zal de kij-
ker niet licht vergeten. Met on-
der andere Quvenzhané Wallis 
en Dwight Henry.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Bride Flight’ op 1 en 6
februari 2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Skills Best Men 2013
Mike Wassink en Joeri 
de Jong naar de finale
Velsen - De regionale voor-
ronde van Skills Best Men in 
Krommenie is donderdag 24 
januari gewonnen door Mike 
Wassink van het Technisch 
College, vakgebied Installatie-
techniek, uit IJmuiden en Joe-
ri de Jong van het Trias VM-
BO, vakgebied Elektrotechniek, 
uit Jisp. 
Hiermee hebben zij zich ge-
plaatst voor de landelijke fi-
nale van Skills Best Men die 
op 14, 15 en 16 maart in Ahoy 
Rotterdam plaatsvindt tijdens 
Skills Masters. Skills Best Men 
is een vakmanschapswedstrijd 
voor vierdejaars VMBO-leerlin-
gen Elektrotechniek, Installa-
tietechniek, Instalelektro of een 
techniekbrede opleiding.
Tijdens de regionale voorronde 
werkten 20 leerlingen in teams 
aan een praktijkopdracht. Elke 
team bestond uit een leerling 
Elektrotechniek en een leerling 
Installatietechniek. 
De leerlingen zijn door een 
professionele vakjury individu-
eel beoordeeld op onder ande-

re vaktechnische kennis, crea-
tiviteit, samenwerking, materi-
aalgebruik en klantcontact. Zij 
waren te gast bij Trias VMBO in 
Krommenie.
De uitslagen van de regiona-
le voorronde Installatietech-
niek: 1. Mike Wassink van het 
Technisch College uit IJmui-
den en 2. Jerry Visser van het 
Technisch College uit IJmui-
den. Elektrotechniek: 1. Joe-
ri de Jong van het Trias VMBO 
uit Jisp en 2. Joris Noom van 
het Trias VMBO uit Assendelft.
De finale van Skills Best Men 
vindt plaats op 14, 15 en 16 
maart 2013 in Ahoy Rotter-
dam tijdens Skills Masters, het 
grootste beroepenevenement 
van Nederland voor VMBO- en 
MBO-leerlingen.
Tijdens Skills Masters strijden 
zeven teams gedurende drie 
dagen om de eretitel ‘Skills 
Best Men 2013’. Skills Best 
Men wordt ondersteund door 
OTIB, het Opleidings- en ont-
wikkelingsfonds voor het Tech-
nisch Installatiebedrijf.





31 januari 20138

Winterzangnacht
in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zingen doe 
je sámen! Op zaterdag 9 febru-
ari is er een sfeervolle meezing-
avond in de Dorpskerk Sant-
poort, vanwege het 10-jarig jubi-
leum van de Dorpskerkcantorij. 
Iedereen wordt uitgenodigd om 
mee te zingen. Alle liederen wor-
den met iedereen ter plekke in-
gestudeerd en gezongen, onder 
leiding van Antje de Wit.
Op deze Winterzangnacht wor-
den eenvoudige, sfeervolle én 
mooie liedjes en liederen over 

geloof, hoop en liefde gezongen. 
De feestelijke zangavond begint 
om 20.00 uur. De Dorpskerkcan-
torij ondersteunt zo nu en dan 
de zang. Gerrie Meijers verzorgt 
piano- en orgelbegeleiding. Er 
zijn muzikale surprises, maar dat 
blijft nog een verrassing. Na af-
loop wordt een glaasje glühwein 
of winterthee gedronken. Toe-
gang is gratis, bijdrage in col-
lecte bij de uitgang welkom. Zie 
ook www.pknsantpoortenvelser-
broek.nl.

Jopie Knopie leest voor
Santpoort-Noord - Lachen was het wel maandagochtend bij de 
Blauwe Bosmuis. Clown Jopie Knopie kwam voorlezen uit het boek 
Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman, waarin Dorus alvast 
vlaggetjes maakt van allerlei spulletjes, ook die waar ze eigenlijk niet 
aan mocht komen, in afwachting van haar verjaardag. Jopie Kno-
pie nam zelf ook vlaggetjes mee, gemaakt van haar oude circus-
tent. Zeg, die Jopie Knopie leek wel verdacht veel op juf Petra! (fo-
to: Reinder Weidijk)

‘Ik houd van Holland’ 
spel bij De Driehoek
Driehuis - Dinsdag 5 februa-
ri organiseert buurthuis De drie-
hoek aan de Driehuizerkerk-
weg 34a een ‘ik houd van Hol-
land’ spel.
Zij nodigen iedereen hierbij uit 
om gezellig deel te nemen aan 
deze leuke activiteit. Deelna-
me bedraagt 1,50 euro. Het eer-

ste kopje koffie of thee is gra-
tis. Daarna is een kopje koffie of 
thee 0,50 eurocent. Het spel be-
gint om 13.30 uur en eindigt om 
15.30 uur. Er zijn leuke prijzen te 
winnen. Aanmelden kan via te-
lefoonnummer 06-46381406. Ui-
terlijk aanmelden tot zondag 3 
februari. 

Velserbroek - Op dinsdag 5 fe-
bruari vindt de tweede thema- 
avond plaats op OBS de Molen-
weid aan Sluisweid 9. Het on-
derwerp van deze avond is ‘Kin-
der-EHBO’. Een avond die ver-
zorgd wordt door een medisch 
professional (én ouder van deze 
school). Op deze avond aandacht 
voor hoe te handelen in geval 
van ongelukken en calamiteiten. 
Inschrijven kan via de schoolsite. 
Ook ouders die (nog) geen kind 
op de Molenweid hebben zijn de-
ze avond van harte welkom. Aan-
vang is om 19.00 uur: met een in-
loop met koffie en thee. Het pro-
gramma start om 19.15 uur en 
duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Zie 
ook www.molenweid.nl.

Kinder-EHBO op 
de Molenweid

Gevlucht voor de dooi?
Santpoort-Zuid - Bij een wandeling door Bosbeek trof Merit Hoek-
sema-Bus deze aparte ‘sneeuwpop’ aan. ‘Wie het gemaakt heeft 
weet ik niet, maar ik vond het bijzonder’, aldus Merit. Of het nu een 
wolf in schaapskleren is of een sneeuwpop die het hogerop zoekt, 
weten we niet. Feit is dat de dooi een einde maakte aan het kortston-
dige leven van dit bijzondere diertje. (foto: Merit Bus)

TVIJ pakt zes medailles 
Velserbroek - Zaterdag 26 janu-
ari organiseerde Trampolinever-
eniging Triffis Alkmaar de district 
kampioenschappen in de klasse 
C tot en met F.
In de klasse E pakte Merel Wol-
zak de gouden medaille. Merel 
scoorde maar liefst 5.8 punten 
meer dan nummer twee. Een pri-
ma prestatie! Daarachter eindig-
de als derde Mara Smelt.
Pien Reus haalde helaas net geen 
medaille, ze moest in de klasse D 
junior/senior genoegen nemen 
met een vierde plek.
Ook bij de D jeugd meisjes kwam 
Zoë Hekelaar net één tiende punt 
te kort om het brons te mogen 
omhangen. Siebe Wielenga pres-
teerde wel goed, hij ging er in de 
klasse D jeugd/jongens vandoor 
met de gouden plak. In de klas-
se C waren er ook vier springsters 
van TVIJ vertegenwoordigd.
Bij de junioren kwam Tara Huve-
neers terecht op een derde plaats.
En als je net denkt dat het eigen-
lijk niet meer beter kan, zorgden 
Britney Steenbergen en Annick 

Houthuizen ook nog voor twee 
verdiende medailles. Britney pak-
te het goud en Annick het Brons. 
TVIJ kan met drie gouden en drie 
bronzen medailles dik tevreden 
terugkijken op een succesvolle 
wedstrijd. Zie ook www.tvij-tram-
poline.nl.

Velserbroek - Stichting Gemaal 
De Velserbroek is op zoek naar 
vrijwillige klussers. Het monu-
mentale gemaal is eigendom van 
de stichting en ligt in Recreatie-
gebied Spaarnwoude. Restaura-
tie en onderhoud van het com-
plex zijn mogelijk door donaties 
en subsidies, maar vooral door 
hulp van vrijwilligers. Er worden 
vrijwilligers gezocht voor met-
sel-, reparatie- en schilderwerk 
aan het gemaal en de damslui-
zen. Het echte vakwerk gebeurt 
door professionals, maar voor 
aanvullende werkzaamheden is 
de hulp van vrijwilligers onont-
beerlijk. Deze mensen kunnen 
zich melden bij secretaris Siebe 
Rolle, 0255-521989 of zie www.
velserbroek.gemaal.nl. 

Gemaal De 
Velserbroek 

zoekt klussers

Velsen-Zuid - Een alerte getui-
ge meldde zaterdagavond dat op 
de Dr. Kuyperlaan drie jongens 
veel interesse hadden voor de 
woningen. Er zou ook aan deu-
ren gevoeld worden. De politie 
heeft met meerdere eenheden 
een onderzoek ingesteld en trof 
het drietal aan. De drie jongens 
hadden allemaal een ander ver-
haal over hun aanwezigheid. Bij 
fouillering van het drietal wer-
den een aantal sieraden aange-
troffen die mogelijk van een wo-
ninginbraak afkomstig zijn. Ook 
werd er een autosleutel en de 
daarbij behorende auto aange-
troffen. In de auto lagen inbre-
kerswerktuigen. De auto en de 
sieraden zijn in beslag genomen. 
Naar de herkomst van de siera-
den wordt een onderzoek inge-
steld. Het drietal, 17, 18 en 19 jaar 
en afkomstig uit Almere en Le-
lystad, zijn ingesloten voor ver-
hoor.

Verdachten 
woninginbraak 
aangehouden 

Start netwerkbijeen-
komst jonge vissers
IJmuiden - Op 26 januari heeft 
de startbijeenkomst van het 
Jongerennetwerk Visserij in het 
Thaliatheater IJmuiden plaats-
gevonden.
De wethouder Economische 
Zaken Arjen Verkaik heeft de 
bijeenkomst geopend en de 
deelnemers welkom geheten. 
Het Jongerennetwerk Visserij 
is een netwerk van jonge vis-
sers dat streeft naar onderlinge 
samenwerking en kennisont-
wikkeling. Het netwerk wil on-
der meer het  wederzijds begrip 
tussen visserij en andere stake-
holders bevorderen.
Het College van Velsen onder-
steunt deze ambitie van harte 
en is blij dat deze bijeenkomst 

in IJmuiden heeft plaatsgevon-
den.
De gemeente Velsen heeft in de 
Visie op Velsen en de Economi-
sche Agenda de ambitie uitge-
sproken de positie van de vis-
serij in IJmuiden te versterken.
IJmuiden komt de laatste ja-
ren in deze sector sterk voor de 
dag. De aanvoer en de handel 
in zowel verse als diepgevroren 
vis groeit gestaag. In een markt, 
die als gevolg van quotering en 
voortschrijdende internationali-
sering zeer dynamisch is, is dat 
een prestatie van belang. Het 
College juicht daarom initiatie-
ven als deze, die samenwerking 
in en vernieuwing van de sector 
bevorderen van harte toe. 
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Minder zacht in weekeinde
En ineens was de winter voor-
bij afgelopen zondag en steeg 
het kwik tot meer dan 5 graden 
boven nul. In Zeeuws-Vlaande-
ren, waar het vorige week vrij-
dagochtend nog 15 graden 
vroor, werd dinsdagavond bijna 
14 graden genoteerd: een tem-
peratuurverschil van zowat 30 
graden in korte tijd. Afgelopen 
woensdag hadden we even zeer 
hoge temperaturen, het werd 
landelijk -in de warme sector 
van een depressie- tot 13-14 
graden. Dit soort maxima be-
horen tot de allerhoogste tem-
peraturen die mogelijk zijn eind 
januari. Vanwege de aanlandige 
wind over het nu relatief koude 
zeewater werd het in de IJmond 
niet zo extreem zacht.
De zuidwestenwind waait veel-
al stevig door de komende da-
gen en het regent zo nu en dan. 
Richting het weekend wordt 
het weer minder zacht en in het 
eerste sprokkelweekend liggen 
de maxima rond 5-6 graden. We 
zien dan een kleine, maar mo-
gelijk venijnige depressie on-
derlangs doortrekken en dit zou 
tijdelijk zelfs wat natte sneeuw 
kunnen geven rond zaterdag 
met een ferme (noorden) wind 
nadien.
Op de langere termijn blijft het 

periodiek wisselvallig en komen 
de temperaturen op een tame-
lijk normaal februariniveau uit. 
De stroming blijft niet pal west, 
maar wordt vooral later noord-
west en vanaf 7-8 februari mo-
gelijk zelfs bijna pal noord. Die 
noordenwinden brengen kou-
der weer met kans op winter-
se buien en in de nachten zou 
het dan weer wat kunnen gaan 
vriezen. 
Volgens de kalenderklimatolo-
gie zien we regelmatig een kou-
de, gure winterfase rond 10 fe-
bruari. Een doorbraak naar 
echt serieus winterweer met 
een koude noordoostenwind is 
voorlopig niet in zicht.
We hebben nu wel een aardi-
ge winterse periode beleefd, 
maar het zogenaamde koude-
getal in de IJmond is opgelo-
pen tot slechts 48. De legen-
darische winter van 1962/’63 
kwam tot rond 350 punten in de 
Bilt, dus zeven keer zoveel als in 
die twee winterweken onlangs. 
Vroeger was het dus soms nog 
eens echt winter, zoals ouderen 
vaak zeggen. 

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Mooie acties en prijzen 
De hele week feest bij 
Intertoys de Ballon
Santpoort-Noord - Het is nog 
de hele week feest bij Inter-
toys de Ballon aan de Hoofd-
straat. Met leuke acties wordt 
het 20-jarig bestaan gevierd. Tot 
en met zaterdag 2 februari gel-
den speciale aanbiedingen.
Bovendien zijn er mooie prijzen 
te winnen voor degenen die het 
aantal ballen in de Fiat 500 die 
voorin de winkel staat zo goed 

mogelijk weet te schatten. Voor 
de winnaar is er een schaalmo-
del van de Fiat 500 en een Inter-
toys cadeaubon van 50 euro. De 
tweede en derde prijs zijn bon-
nen van 25 en 15 euro. De prij-
zen worden zaterdagmiddag 2 
februari om 15.30 uur uitgereikt 
onder het aanwezige publiek. 
Intertoys de Ballon, Hoofdstraat 
189, Santpoort-Noord.

Rabobank Velsen en Omstreken
Aangepaste openings-

tijden kantoor Spaarndam 
Regio - Per 1 februari 2013 wor-
den de openingstijden van het 
Verkoop- en Advieskantoor in 
Spaarndam van Rabobank Vel-
sen en Omstreken aangepast. 
Het kantoor zal op maandag en 
woensdag van 13.00 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 
uur open zijn; dinsdag en donder-
dag is het kantoor gesloten.
Deze aanpassing van de ope-
ningstijden past in het beleid van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
om de fysieke klantbediening op 
het kantoor in Spaarndam af te 
bouwen totdat het kantoor over 
enkele maanden wordt gesloten.
Het feit dat het bankkantoor straks 
gesloten is, maakt dat de fysie-
ke klantbediening op een ande-
re manier ingevuld zal worden. 
De reeds bestaande klantbedie-
ningskanalen telefoon, e-mail, in-

ternet en persoonlijk contact zul-
len de fysieke klantbediening, die 
via het bankkantoor plaatsvond, 
overnemen. Het Service Centrum 
Particulieren zal een prominente 
plaats innemen in de aangepas-
te klantbediening. Zij vormt het 
eerste aanspreekpunt. De mede-
werkers van het Service Centrum 
Particulieren zijn telefonisch en/
of online bereikbaar. Bij hen kun-
nen relaties met al hun vragen te-
recht. Voor complexere vraagstuk-
ken staan adviseurs opgesteld die 
telefonisch of, indien gewenst, op 
locatie thuis of op een van de an-
dere Rabobankkantoorlocaties de 
klant verder helpen. Speciaal voor 
Spaarndam staan twee adviseurs 
opgesteld die zich specifiek rich-
ten op de relaties in Spaarndam. 
Een pinautomaat blijft in Spaarn-
dam aanwezig.

‘Waren ze maar bij ons gekomen’

Da Maurizio protesteert 
tegen De Smaakpolitie

IJmuiden – Het bezoek van de 
Smaakpolitie in de gemeente Vel-
sen heeft een nare nasmaak ach-
tergelaten. En de geruchtenstroom 
die daarna via Twitter en Facebook 
is losgebarsten zorgt voor nog 
meer schade, zelfs voor horeca-
ondernemers die geen bezoek van 
de Smaakpolitie hebben gehad.
Maurizio en Monica Olivieri van 
Italiaans specialiteitenrestaurant 
Da Maurizio aan de Velserduin-

weg hebben via een e-mail aan 
het SBS6 programma De Smaak-
politie geprotesteerd tegen de 
herhaaldelijk gebruikte term ‘de 
Italiaan’. ,,Wij zijn de enige ech-
te Italiaan in IJmuiden’’, zegt Mau-
rizio. ,,En De Smaakpolitie is hier 
niet geweest. Waren ze maar bij 
ons gekomen, dan hadden we een 
smetteloze keuken kunnen laten 
zien. Nu is ons onterecht schade 
aangedaan.’’ De schade wordt via 
Twitter en Facebook zichtbaar en 
razendsnel berokkend omdat luk-
raak over ‘de Italiaan in IJmuiden’ 
wordt gesproken. ,,De uitzending 
van De Smaakpolitie gaat echt niet 
over Da Maurizio aan de Velser-
duinweg’’, zegt Maurizio. ,,Maar je 
weet hoe het gaat met geruchten. 
Erg specifiek zijn die meestal niet. 
Zelfs trouwe gasten kunnen wor-
den afgeschrikt door dit soort va-
ge geruchten. We nodigen daarom 
iedereen uit zelf te komen kijken 
en proeven hoe goed het bij ons al 
vijftien jaar is.’’ 

Manifestatie 
‘Sluizen open 
Voor techniek’
Velsen - De thuiswedstrijd van 
Telstar tegen FC Dordrecht staat in 
het teken van de bouw en de tech-
nische sector. ‘s Middags wordt in 
het Tata Steel Stadion voor ge-
nodigden de manifestatie ‘Slui-
zen open Voor techniek’. ’s Avonds 
prijkt op het wedstrijdshirt van de 
Witte Leeuwen de veelzeggende 
naam ‘Bouwmensen Kennemer-
land’. De initiatiefnemers van deze 
themadag zijn SSPB Praktijkoplei-
ding Bouw IJmond Kennemerland 
en de maatschappelijke stichting 
Telstar Thuis in de Wijk. Samen 
vragen zij aandacht voor een pro-
bleem dat zich ondanks de huidi-
ge economische malaise onver-
biddelijk aandient: het dreigende 
grote tekort aan vakkundig tech-
nisch personeel. De discussiemid-
dag ‘Sluizen open voor techniek’ 
gaat over de kansen die de aan-
leg van de nieuwe grote zeesluis in 
IJmuiden biedt. Maar hebben we 
straks in de regio voldoende goed 
geschoolde en gemotiveerde vak-
mensen om deze en andere kan-
sen te pakken? Wat is daarvoor 
nodig? Het middagprogramma is 
bestemd voor bouwers, opleiders, 
overheden, corporaties en ande-
re betrokkenen en kent vier inspi-
rerende sprekers. Ruud Porck, tot 
voor kort directeur van onder an-
dere het Technisch College in Vel-
sen en nu werkzaam voor de ge-
meente Amsterdam, houdt een vu-
rig pleidooi voor het technisch be-
roepsonderwijs. Frans Loman ver-
telt als Projectmanager Zeetoe-
gang IJmond bij Rijkswaterstaat 
over het project nieuwe grote zee-
sluis. Yvonne van der Hoff maakt 
als programmamanager Sluis bij 
haven Amsterdam duidelijk waar-
om deze nieuwe grote zeesluis no-
dig is. En Gertjan Verbeek weet als 
coach van AZ alles over het mo-
tiveren en stimuleren van jonge 
mensen. SPB, dat voor de bouw 
praktijkopleidingen verzorgt in de 
IJmond en Kennemerland, maakt 
van de gelegenheid gebruik om 
vrijdag zijn nieuwe organisatie 
en naam te onthullen: Bouwmen-
sen Kennemerland. Eind vorig jaar 
heeft SSPB de handen ineen ge-
slagen met een groot aantal oplei-
dingsbedrijven in Nederland. On-
der de naam Bouwmensen gaan 
zij samen nieuwe producten ont-
wikkelen die beter aansluiten bij 
de huidige tijd.

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl
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Weer teams 
BC IJmond 
kampioen

IJmuiden – Nadat een week 
voor het einde van het seizoen 
de badmintonners van het 2e 
team van BC IJmond al kam-
pioen waren geworden, zijn af-
gelopen week ook de teams 
3 en 4 als eerste geëindigd in 
hun poule in de 3e klasse. Hier-
mee is de helft van de deelne-
mende BC IJmondteams kam-
pioen geworden. Team 3 speel-
de donderdag thuis tegen Ven-
newater uit Heiloo gelijk met 
4-4. Harald Hutten won alle 
drie zijn partijen in twee sets, 
Suzan Heilig verloor haar drie 
partijen, na spannende drie-
setters. Het 3e team, dat An-
ke Schrijer zag emigreren 
naar Luxemburg en Daphne 
Kemp met zwangerschapsver-
lof zag gaan, verloor dit seizoen 
slechts twee maal, met 5-3. Ze 
wisten concurrent De Gors vijf 
punten achter zich te houden. 
Het 4e team moest afgelopen 
zondag in Kortenhoef tegen 
De Treffers twee partijen win-
nen. Het werd een eenvoudi-
ge 8-0 overwinning, waarbij al-
le partijen in twee sets werden 
gewonnen. Zo kon ook door dit 
team het kampioenschap wor-
den gevierd. Het 1e team, uit-
komend in de 2e klasse, won 
afgelopen zondag in Hoofd-
dorp met 7-1 van Vliegende 
Shuttle. Zij zijn tweede gewor-
den, zes punten achter De Tref-
fers. Team 2 eindigde het sei-
zoen met een 7-1 overwinning 
op Duinwijck en is ongeslagen 
kampioen. Het 5e team verloor 
hun laatste wedstrijd met 6-2 
thuis van Duinwijck. De dames 
Yvette Krol en Tinka de Vries 
wonnen de dubbel en Dan-
ny Heijne won zijn single. Het 
team, dat dit seizoen voor het 
eerst voor BC IJmond uitkwam, 
is knap 4e geworden. Team 
6 tenslotte wist al dat de 1e 
plaats niet meer haalbaar was. 
Toch zaten ze er dichtbij, er zit-
ten slechts drie punten tussen 
hun en poulewinnaar Almere. 
Het is een zeer succesvol com-
petitieseizoen geweest. Aan-
staande zondag wordt het tra-
ditionele BC IJmond Vrienden- 
en Familietoernooi gespeeld in 
Sporthal IJmuiden-Oost. 

Laatste speelronde
IJmuiden - Zondag 27 januari 
speelden de badmintonners hun 
laatste kompetitiewedstrijd van 
het seizoen in de Zeewijkhal. Het 
afgelopen seizoen is er door al-
le teams goed gepresteerd er zijn 
geen teams gedegradeerd. Team 
3 heeft zelfs op zeer overtuigen-
de wijze het kampioenschap in de 
voorlaatste wedstrijd al binnen ge-

haald. Team 3 heeft het afgelopen 
seizoen uitstekend gespeeld en 
wist als collectief samen het kam-
pioenschap binnen te halen. On-
der aanwezigheid van een grote 
schare trouwe supporters werden 
de spelers toegesproken en in de 
bloemen gezet.  Komende seizoen 
komt het team uit in de 1e klas-
se district. Zie ook ww.bcvelsen.nl.

VV IJmuiden neem 
afscheid van Truda Guyt
Velsen-Zuid - In november is 
Truda Guyt afgetreden als voor-
zitter van VV IJmuiden. Zij heeft  
de vereniging tien jaar lang ge-
leid en gaat nu genieten van wat 
meer rust, hoewel zij nog regel-
matig op de club zal worden ge-
zien omdat haar partner Kees daar 
nog gewoon doorvoetbalt. Truda 
is 10 jaar geleden de toenmalige 
voorzitter Sinus Baas opgevolgd, 
en dit ging op een aparte manier. 
Er waren op het moment van af-
treden van de heer Baas geen ge-
gadigden die het stokje van hem 
over wilden nemen, waarop Ton 
Guyt (broer van Truda) riep: ,,Ik zal 
mijn zus eens vragen.’’ En dus had 
Voetbal Vereniging IJmuiden vanaf 
dat moment een vrouwelijke voor-
zitter. Dat dit bijzonder was bleek 
wel tijdens alle uitwedstrijden van 
het eerste elftal waar Truda zeer 
regelmatig bij aanwezig was. Bijna 

alle tegenpartijen reageerden ver-
baasd bij het zien van een vrouwe-
lijke voorzitter. Dat hadden ze ei-
genlijk nog nooit mee gemaakt. 
Als voorzitter heeft Truda een pri-
ma lopende vereniging achter ge-
laten. De jeugd fl oreert als nooit 
tevoren, deze groeit nog steeds 
en de seniorenafdeling met ne-
gen elftallen is de grootste in de 
gemeente Velsen. Voor opvolgen-
de voorzitter Michel Sperenburg is 
het dan ook binnenkomen in een 
gespreid bed. Om Truda te bedan-
ken voor de afgelopen tien jaar 
leek het VV IJmuiden leuk om haar 
afscheid te vieren met een groot 
feest. Met dank aan een aantal 
sponsoren is het gelukt om de dis-
co- en funkcoverband van Funky 
Diva Ezz ft. What the Funk naar de 
kantine te halen. Het feest zal na 
de middagwedstrijden van zater-
dag 2 februari losbarsten. 

1,7 miljoen voor 
IJmond Bereikbaar
Velsen - Het Programma IJmond 
Bereikbaar, een samenwerkings-
verband tussen gemeenten en 
bedrijfsleven om de bereikbaar-
heid en leefbaarheid van de 
IJmond te verbeteren, heeft van 
het ministerie van Infrastruc-
tuur & Milieu en de provincie 
Noord-Holland 1,7 miljoen euro 
subsidie ontvangen. Het bedrag 
wordt, samen met een eigen bij-
drage van de deelnemende par-
tijen, ingezet om de bereikbaar-
heid van de IJmond te verbete-
ren.
Binnen het Programma IJmond 
Bereikbaar is een aantal langlo-
pende projecten opgenomen. De 
IJmondgemeenten schrijven sa-
men aan een Regionale Mobili-
teitsvisie en er zijn verschillende 
projecten gericht op werkgevers 
in de IJmond. De Beter Benutten 
gelden zijn bedoeld voor maat-
regelen op korte termijn, die ge-
richt zijn op het verbeteren van 
bestaande voorzieningen. Met 
de toegekende subsidie wordt 
een aantal maatregelen getrof-
fen met zichtbaar effect.
De verkeersregelinstallaties in 
de IJmond worden met elkaar 
verbonden en beter op elkaar af-
gesteld, waardoor de doorstro-
ming van verkeer verbetert. De 
beschikbaarheid van OV-fi etsen 

wordt beter en het aantal loca-
ties wordt uitgebreid. De invul-
ling hiervan wordt nog nader 
bepaald. Twee kruispunten in 
Heemskerk worden aangepakt 
(Hofl aan/Tolweg/G. van Assen-
delfweg en Starweg/Rijksstraat-
weg/Strengweg) en langs de 
nieuw aan te leggen HOV bus-
baan in IJmuiden komt een fi ets-
pad. Via IJmondBereikbaar.nl 
wordt onder andere actuele in-
formatie over wegwerkzaamhe-
den in de IJmond gegeven. Ver-
der is opgenomen een program-
ma voor mobiliteitsmanagement, 
dat samen met het regionale be-
drijfsleven vorm krijgt.
Ook Rijkswaterstaat Noord-Hol-
land heeft Beter Benutten sub-
sidie gekregen. Zij gaat de ko-
mende jaren aanpassingen doen 
aan de Velsertunnel. Nieuwe 
hoogtedetectiemelding moet het 
aantal incidenten met te hoge 
vrachtwagens verminderen en 
er komt een verbinding tussen 
de Velsertunnel en Wijkertunnel 
wat het mogelijk maakt verkeer 
van de ene tunnel naar de ande-
re te sluizen in geval van een ca-
lamiteit.
Samen met IJmond Bereikbaar 
gaat Rijkswaterstaat de commu-
nicatie rondom deze werkzaam-
heden verzorgen.

Tentoonstelling ‘Netjes’ 
in Bibliotheek Velsen

IJmuiden - In het theater van 
de bibliotheek Velsen vindt in 
de maand februari, de verkoop-
tentoonstelling plaats van foto-
grafe Reineke Mooijekind. Het 
thema van deze tentoonstelling 
is ‘Netjes’. Geïnspireerd door de 
kleurige vissersnetten die (ook) 

in IJmuiden te vinden zijn. 
Op de andere bijzondere foto’s 
staat de natuur met al zijn bij-
zondere aspecten centraal. Fo-
tografi e is een grote passie van 
de in Limburg geboren en in-
middels al 30 jaar in Haarlem 
wonende Reineke Mooijekind. 
Vol overgave legt ze bloemen, 
insecten, landschappen en de-
tails van gebouwen op de ge-
voelige plaat vast. ,,Mensen lo-
pen vaak gehaast, al dan niet 
pratend ongemerkt aan de 
mooiste dingen voorbij. Kijk al-
leen maar naar die kleurige vis-
sersnetten. Dat is toch prachtig 
? En juist dat soort dingen leg 
ik vast. Dan sta ik even stil bij al 
het moois dat een stad, de na-
tuur of een visserskade te bie-
den hebben”, aldus Reineke
Haar liefde voor de fotografi e 
ontstond toen ze van haar va-
der al op jonge leeftijd een ca-
mera kreeg. Wat begon met 
‘hobbykiekjes’ is uitgegroeid tot 
een professionele passie waar-
in ze gedreven, met het oog 
voor detail en vol geduld iedere 
dag opnieuw dat wat haar boeit 
met de camera vastlegt. Zie ook 
www.reinekemooijekind.com 
en www.reinaardfoto.com. 
De expositie van Reineke 
Mooijekind is de hele maand 
februari te bezichtigen in het 
theater van de Centrale Biblio-
theek.

Opening muziekpodium
Velsen - Stadsschouwburg Vel-
sen opent een muziekpodium in 
haar publieksfoyer op de bega-
ne grond. Elke eerste zondag van 
de maand kunnen muziekliefheb-
bers en theaterbezoekers rondom 
het muziekpodium terecht voor 
een steeds wisselende mix van 
akoestische kwaliteitspop en jazz. 
Het muziekpodium krijgt de naam 
Café REX en daarmee knipoogt 
de schouwburg naar haar eigen 
verleden, waarin het theaterge-
bouw als REX Theater in 1939 
werd geopend. Het muziekpodi-
um Café REX is een gezamenlijk 
initiatief van de schouwburg en 
de Velsense muzikant & drumdo-
cent Koen van der Wel. De eer-
ste muzikale middag in Café REX 

vindt plaats op zondag 3 februa-
ri van 16.00 tot 18.30 uur. In die 
tijd kunnen muziekliefhebbers 
meerdere optredens verwach-
ten. In de eerste plaats wordt on-
der de naam ‘REX-Band’ de huis-
band van het gloednieuwe mu-
ziekpodium ten doop gehouden. 
Gastzangeres van de huisband is 
op 3 februari Njambi Atema. Ver-
volgens wordt het podium vrijge-
maakt voor een nieuwe (nu nog 
naamloze) Velsense band rond-
om zanger Erik Ankoné. 
De bezoekers van de eerste editie 
van Café REX worden opgeroe-
pen om een nieuwe ludieke naam 
voor de band te verzinnen. Toe-
gang gratis. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl
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Hans Klok brengt
ode aan Harry Houdini
IJmuiden - Met The Houdini Ex-
perience brengt Hans Klok een 
ode aan Harry Houdini, de eerste 
illusionist ter wereld die magie in 
een theatervoorstelling verwerk-
te. De voorstelling is op maandag 
4 en dinsdag 5 februari te zien in 
de Stadsschouwburg Velsen. Er 
zijn nog kaarten.
,,Ik ben groot fan van Houdini 
en daarom wil ik zijn naam hoog 
houden’’, vertelt Hans Klok. ,,De-
ze pionier van de grote ontsnap-
pingsillusies werd door zijn door-
zettingsvermogen, ijver en crea-
tiviteit de eerste echte superster 
in Amerika. Het is een bijzondere 
eer om zijn naam te mogen uit-
dragen.’’
Tussen Houdini’s debuut in Lon-
den en nu zit 112 jaar. Klok: ,,Zijn 
illusies blijven nog altijd een gro-
te aantrekkingskracht uitoefenen 
op het publiek. Natuurlijk ligt het 
tempo nu veel hoger en zijn de 
vormgeving en choreografie aan-
gepast aan deze tijd. Tempo, is nu 
mijn toverwoord geworden. Daar-
bij hebben wij alles in het werk 
gesteld om totaaltheater te ma-
ken. Ik wilde meer dan een soort 
parade van opeenvolgende illu-

sies.’’ ,,Deze show is groter dan in 
Las Vegas, met Pamela Anderson 
als mijn assistente’’, vervolgt Klok. 
,,Voor de voorbereidingen ben ik 
maanden in Amerika geweest om 
mij een aantal totaal nieuwe illu-
sies eigen te maken. Ik repeteer-
de vaak ’s nachts in een leeg-
staand theater, zodat niemand 
de geheimen kan ontdekken die 
de basis zijn van mijn optreden. 
Ik heb ook nog een training met 
stoere stuntmannen in Hollywood 
gevolgd om de kunst van het val-
len onder de knie te krijgen. Voor 
het geval er iets mis zou gaan.’’
,,Met The Houdini Experience 
hoop ik u een paar uur in een an-
dere wereld te kunnen brengen. 
Een fantasiewereld waarin het 
onmogelijke mogelijk wordt en 
waarin we allemaal even kunnen 
wegdromen. Graag droom ik dan 
met u mee. 
Geniet zoals ook ik elke keer weer 
geniet om u te verrassen, te ver-
bazen en op het verkeerde been 
te zetten. Met The Houdini Expe-
rience hoop ik te bewijzen dat to-
veren van alle tijden is.’’ Zie www.
stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: 
Govert de Roos)

IJmond - Ook in het voorjaar 
van 2013 geeft Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners 
weer een aantal cursussen op 
diverse locaties in Midden-Ken-
nemerland. Socius wil met name 
de eerste twee cursussen onder 
de aandacht brengen. 
‘Oudercursus Positief Opvoeden’ 
methode tripple P is een cursus 
voor ouders met een of meerde-
re kinderen in de leeftijd tot 12 
jaar met problemen in hun ge-
drag thuis, op school of in de 
omgang met leeftijdsgenoten. 
De gespreksgroep ‘Omgaan met 
rouw’. Een gespreksgroep voor 
mannen en vrouwen die hun 
partner verloren hebben, met 
name het verwerken van het ver-
lies en het vormgeven van een 
veranderd dagelijks leven zijn 

onderwerpen die aan bod ko-
men. Daarnaast geeft Socius nog 
een aantal andere cursussen. 
Beter leren omgaan met geld en 
Beter leren omgaan met week-
geld, om inzicht in de eigen fi-
nanciële situatie te krijgen en  
om op een andere manier met 
geld om te gaan.
Assertiviteitcursus Van Klacht 
naar Kracht, voor vrouwen die 
steviger en bewuster in hun 
schoenen willen staan. En ook 
Veilig en Krachtig, voor vrouwen 
die in hun relatie mishandeld 
zijn. Zin in vriendschap, voor 
vrouwen van 55+, om vriend-
schappen te verbeteren of nieu-
we vriendschappen te sluiten. 
Voor informatie en aanmelding 
www.groepenvansocius.nl, of  
bellen met 088-8876900.

Divers aanbod
Cursussen bij Socius

Velsen – Met ingang van 2013 
zal de gemeente Velsen zelf on-
derzoek doen naar fraude op 
het gebied van Werk, Inkomen 
en Zorg. Tot januari was de be-
voegdheid tot onderzoek naar 
zaken die niet door de beugel 
kunnen uitbesteed aan de ge-
meente Haarlem. De afdeling 
Sociale Zaken van de gemeen-
te Velsen gaat deze werkzaam-
heden nu zelf uitvoeren. Fraude-
opsporing en handhaving wor-
den nu geïntegreerd vanuit de-
ze afdeling uitgevoerd. Deze af-
deling krijgt nu meer formatie-
uren om het werk uit te voeren. 
Wethouder Verkaik maakte be-
kend dat veel fraudeurs al ‘aan 
de poort’ worden tegengehou-
den voor zij een uitkering krij-
gen. Verder zijn er een aantal ge-
vallen in de gemeente ‘in beeld’ 
die worden gevolgd.

Velsen doet 
eigen fraude-

opsporing

Velsen – Mensen die in 2013 
een aanvraag op het gebied van 
WMO doen bij de gemeente, bij-
voorbeeld voor huishoudelijke 
hulp, een rolstoel of een trap-
lift, zullen merken dat er op een 
andere manier wordt omgegaan 
met de aanvraag. Dat noemt men 
de kanteling. Na de aanvraag bij 
het KCC, Klant Contact Cen-
trum in het stadhuis, wordt con-
tact met de aanvrager door de 
afdeling Zorg contact opgeno-
men voor een thuisgesprek. Tij-
dens dat gesprek wordt de per-
soonlijke situatie van de belang-
hebbende in kaart gebracht. Be-
langrijkste vraag is welke resul-
taten men wil bereiken en welke 
eigen mogelijkheden deze per-
soon heeft om het probleem op 
te lossen. Men gaat binnen de 
WMO immers uit van de eigen 
kracht van personen. Het ge-
sprek is niet verplicht. Maar de 
aanvraag voor een voorziening 
heeft meestal een thuisgesprek 
tot gevolg. In juni en november 
van dit jaar zal de kanteling wor-
den geëvalueerd. Er zal dan wor-
den bekeken hoeveel aanvragen 
resulteerden in een aanvraag 
van een voorziening. Ook zal een 
klanttevredenheidsonderzoek 
worden uitgevoerd. 

WMO is 
gekanteld

Voorwoord
Telstar-FC Dordrecht

Velsen-Zuid - Het is al meer dan 
een maand geleden dat u uw ge-
liefde Witte Leeuwen in ons eigen 
Tata Steel stadion kon aanschou-
wen. We hebben door het faillis-
sement van AGOVV Apeldoorn 
een langere winterstop gehad dan 
wij vooraf hadden gedacht. De 
winterstop is een ideale mogelijk-
heid om goed toe te werken naar 
de tweede helft van het seizoen. 
Even de batterij opladen en au-
tomatisme nog meer in laten slij-
pen. Begin januari vertrokken wij 
met alle selectiespelers en techni-
sche staf naar het Turkse Antalya. 
Dit trainingskamp is mede moge-
lijk gemaakt door de vele spon-
soren van Telstar en de suppor-
ters die hebben meegedaan aan 
het spel ‘Waar schijt de koe’. He-
laas kon het feest voor de winter-
stop geen doorgang vinden, maar 
vrijdag zullen wij deze alsnog met 
u inhalen. Helaas waren de weer-
goden ons niet heel goed gezind 
in Turkije en was het op bepaalde 
momenten zelfs kouder als in Ne-
derland. Dit neemt niet weg dat 
we goed hebben kunnen trainen 
en twee oefenwedstrijden heb-
ben kunnen spelen tegen Schot-
land onder 19 en Konyaspor. Bei-
de wedstrijden sloten we af met 
een 1-1 gelijkspel. Voor ons als 
technische staf was het belang-
rijk om zoveel mogelijk spelers 
aan het werk te kunnen zien en 
spelers wedstrijdritme op te laten 
doen.Bij terugkomst in Nederland 
hebben wij nog oefenwedstrijden 
gespeeld tegen Jong Ajax (1-1) 
en VV Katwijk (1-2 winst). In on-
ze eerste wedstrijd na de winter-
stop gingen we op bezoek in Rot-
terdam. Eerder dit seizoen behaal-
de wij een mooie overwinning op 
Excelsior, en ook deze keer gin-
gen wij voor de drie punten.  In 
de eerste helft kwamen wij een 
aantal keer goed door maar wa-

ren we in de eindfase niet scherp 
genoeg . In de tweede helft heb-
ben wij alles op alles gezet om de 
overwinning uit het vuur te sle-
pen. We  kwamen een aantal keer 
goed voor het doel. In de slotfa-
se ontbrak net het kleine beet-
je geluk dat je nodig hebt om een 
wedstrijd alsnog binnen te slepen. 
Een punt, maar het gevoel blijft 
dat er meer in had gezeten.
Vrijdag treffen we FC Dordrecht. 
Een ploeg die dit seizoen al veel 
goede resultaten gehaald heeft. 
Eerder dit seizoen verloren wij de 
uitwedstrijd in Dordrecht in een 
gelijk opgaande wedstrijd . Wij 
zullen in eigen huis voor ons ei-
gen publiek weer ons eigen spel 
proberen te spelen. Ik verwacht 2 
aanvallend ingestelde teams die 
er een mooie wedstrijd van ma-
ken. Hoefdraad keert terug van 
zijn schorsing en wij hopen ge-
bruik te kunnen maken van onze 
nieuwe aanwinst Matusiwa.
Ik wens u allen een fantastische 
voetbalwedstrijd toe, en ik hoop 
op uw volledige steun te mogen 
rekenen! De wedstrijd is al te be-
zoeken vanaf 1 euro in verband 
met het jubileumjaar. Tot ziens in 
het Tata Steel stadion! 

Marcel Keizer

Velsen-Noord - Zaterdag 2 fe-
bruari houdt dansgroep De Moeie 
Voetjes weer een vrijdansavond 
voor de 55plussers. De avond be-
gint om 19.30 uur en wordt ge-
houden in wijksteunpunt Water-
vliet/De Mel, aan Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord. De entree 
bedraagt 4 euro. 

Dansgroep 
Moeie Voetjes

FNV Belastingservice
Velsen - Dit jaar kunnen leden 
van het FNV weer profiteren van 
gratis hulp met de belasting aan-
giftes 2012. Men wordt verzocht 
zich tijdig aan te melden, daar an-
ders uw aangifte niet op de gestel-
de termijn verzorgd kan worden. 
De FNV leden, woonachtig in de 

regio IJmonde kunnen zich aan-
melden in de periode van 13 fe-
bruari tot 20 maart. Op woens-
dag van 09.00 tot 14.00 uur via te-
lefoonnummer 06-42619649. Te-
vens kan men via www.fnv.nl/lid-
maatschap een afspraak maken 
voor IJmond-Zuid vanaf 1 februari.

Extern adviseur voor 
bestuur recreatieschap
Velsen-Zuid - Naar aanleiding 
van de besluitvorming rondom het 
Fort benoorden heeft het bestuur 
van het recreatieschap Spaarn-
woude besloten, om de heer Hans 
Gerson als externe adviseur in te 
schakelen. Hij gaat de komende 
weken gesprekken voeren met al-
le bestuurders om de mogelijkhe-
den te verkennen waarop op een 
goede manier de bestuurlijke ta-

ken voor het recreatieschap rich-
ting de toekomst kunnen worden 
opgepakt. Gedurende het proces 
worden hierover geen uitspraken 
in de media gedaan, omdat eerst 
de bevindingen van de heer Ger-
son worden afgewacht. De for-
mele besluitvorming rond Fort be-
noorden wordt in het eerste kwar-
taal van 2013 afgerond. Hierover 
zal worden bericht naar de media.
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TATA Steel 
Chess 75

Velserbroek - De Noorse schaak-
grootmeester Magnus Carlsen is 
de nieuwe koning van Tata met 
10 uit 13 evenaarde hij het record 
van Gary Kasparov! Hij is met zijn 
22 jaar wereldranglijstaanvoerder 
en heeft de hoogste Elo-rating uit 
de historie: 2861 punten. In 2004 
won hij met zijn 13 jaar de C groep 
met overmacht. De invloed van de 
computer is cruciaal geweest voor 
zijn hemelbestorming, voorgan-
gers moesten stapels boeken en 
partijarchieven doorploeteren. Als 
kind speelde Magnus wereldwijd 
al tegen duizenden tegenstanders 
via internet. Beste Nederlanders 
in de A groep waren Loek van We-
ly en Anish Giri die op de slotdag 
bijna Carlsen te pakken had. In de 
B groep won Arkadij Naiditsch, 
tweede werd Nederlands kampi-
oen Jan Smeets, levende legen-
de Jan Timman werd vierde. Toen 
hij verleden jaar voor het eerst het 
podium betrad als speler van de 
B groep kreeg hij een ovationeel 
applaus! In de C groep werd Sa-
bino Brune kampioen, David Klein 
haalde 7 punten en Miquel Ad-
miraal 4,5. Hij hield daarmee drie 
spelers onder zich, een uitste-
kend resultaat gezien zijn rating. 
Bij de tienkampers deden vijf spe-
lers van Schaakclub Santpoort uit 
Velserbroek mee: In groep 2A had 
Wim Eveleens een goede start met 
2 uit 3, helaas kon hij nog maar 
een punt aan zijn totaal toevoe-
gen, uiteraard is het dan een he-
le zware week. Rob van Zwieten 
in groep 5B haalde keurig 50 pro-
cent en eindigde met 4,5 uit 9 op 
een zesde plaats. Rob Buschman 
in groep 6B speelde alleen maar 
remises en maakte daarmee zijn 
naam als Remisekoning waar, hij 
eindigde op de vierde plaats. Ro-
nald Hoekstra in groep 6i deed het 
met 5 uit 9 goed, hij pakte de vijf-
de plaats. Leo Kruisselbrink (fo-
to) in groep 8E speelde een fan-
tastisch toernooi. Hij begon met 4 
uit 4 uitstekend, uiteindelijk haal-
de hij 6 uit 9 en pakte daarmee 
brons, een mooie derde plaats 
met een tpr van 1620.  Er had nog 
meer ingezeten, helaas moest Leo 
zich de laatste dag afmelden met 
buikgriep. Of zal het de spanning 
geweest zijn dat hij kampioen van 
zijn poule kon worden? Voor meer 
informatie www.schaakclubsant-
poort.nl.

Barry Spaan wint
zilver op NK Kortebaan

Velserbroek - Het NK Korte-
baan op natuurijs voor heren 
Junioren B vond vorige week 
plaats in Bantega. In dit sprint-
geweld werd de 16-jarige Bar-
ry Spaan uit Velserbroek twee-
de van Nederland.
Door de weersomstandighe-
den heeft de KNSB de locatie 
voor deze wedstrijd op natuurijs 
tweemaal moeten wijzigen. De 
KNSB kiest voor veiligheid. Op 
het goede natuurijs van ijsclub 
De Polder in het Friese Bantega 
kon worden gereden.  Door een 
prima organisatie in Friesland 
en met ondersteuning van ge-
west Drenthe kon het NK toch 
doorgaan! 
Op woensdag 23 januari ston-
den rond 17.00 uur 28 geselec-
teerde  sprinters uit heel Ne-
derland in hun dunne speed-
pakken aan de start. Kortebaan 
schaatsen op natuurijs is koud 
en sfeervol. Er wordt over een 

afstand van 160 meter recht-
uit gesprint. Om te voorkomen 
na de finish niet in de sneeuw-
berm te belanden, lieten de rij-
ders hier tevens zien behendig 
te zijn in het op hoge snelheid 
nemen van een bocht. 
Op de mooie ijsvloer stonden 
de klokkers met de stopwatch 
in de hand. Zo nauwkeurig mo-
gelijk werden de tijden bepaald.  
Per omloop rijden de schaatsers 
twee ritten. Deze tijden worden 
bij elkaar opgeteld. De 16 snel-
ste heren rijden een tweede 
omloop. Het tussenklassement 
levert vervolgens de 8 snel-
sten op voor de derde omloop. 
Uiteindelijk gaan de 4 snelste 
schaatsers naar de finale.
Barry Spaan, lid van ijsclub No-
va Zembla en het Challenge 
schaatsteam, is één van de vier 
finalisten. In een sportieve strijd 
nemen zij het tegen elkaar op.  
Alleen wanneer er geen win-
naar op basis van drie ritover-
winningen zou kunnen wor-
den aangewezen, draait het om 
de snelste tijd. De vier man-
nen leveren deze wedstrijd ne-
gen keer een enorme kracht-
explosie en zeker bij de finale 
gaat de spanning en vermoeid-
heid meespelen. De race tussen 
Barry Spaan en Jelte Boersma 
is bloedstollend. Zij komen bij-
na tegelijk over de finishlijn en 
weten zelf niet wie de eerste 
was. De tijden op de klok:  Jelte 
14.77; Barry 14.79. Beiden we-
ten de andere ritten ook te win-
nen. Jelte Boersma wordt daar-
door eerste, Velserbroeker Bar-
ry Spaan tweede.

Gevoelig pianorecital 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
1 februari om 20.00 uur wordt 
het publiek in ’t Mosterdzaad-
je meegenomen in een denk-
beeldige Greyhound , met ach-

ter het stuur de alom gepre-
zen VPRO DJ/ Schrijver/Jour-
nalist en Amerika deskundi-
ge Jan Donkers. Edo Donkers 
(geen familie) en Abel de Lan-
ge en Louis ter Burg reizen 
mee op de achterbank en zor-
gen voor de soundtrack. Hun 
professionaliteit en muzikale 
chemie doet de originele num-
mers overstijgen.
De Indiase pianist Seenu Singh 
is op zondag 3 februari te gast 
in ’t Mosterdzaadje. Hij speelt 
de muziek waarmee het pu-
bliek helemaal tevreden is. Een 
programma waarin deze pia-
nist zijn overduidelijke specia-
liteit laat horen en zijn gevoe-
ligste kant laat zien met Chopin 
( Etudes, Barcarolle, Nocturne, 
Polonaise) en Beethoven ( de 
Mondscheinsonate). 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Hippisch Centrum Velsen
Eerste wedstrijd 
springcompetitie
Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag werd bij manege Hippisch 
Centrum Velsen de eerste wed-
strijd van de Springcompetitie 
verreden.
De wedstrijd begon om 13.00 
uur met de jongste ruiters in 
de rubriek met een hoogte van 
20-40 cm. De eerste prijs was 
voor Fleur de Groot met Mi-
stral. Isabelle Wakkers met Pe-
notti mocht de tweede prijs mee 
naar huis nemen en Sharita Lo-
wies behaalde met de pony Uk 
een fraaie derde plaats.
Daarna werd de rubriek 20-40 
cm op stijl verreden. Kelly Kupe-
rus met Uk mocht het oranje ro-
zet in ontvangst nemen. Shari-
ta Lowies met Uk werd tweede 
en Isabelle Wakkers met Penot-
ti werd knap derde.
In de rubriek 40-60 cm klas-
siek met barrage werd Kirsten 
Broek eerste met Penotti. Mo-
nique Mooij met de pony An-
ky behaalde een tweede plaats 

en Yvonne de Vries met Lukas 
werd uiteindelijk derde. Tot slot 
behaalde Hannah Hamers met 
Leo de vierde prijs en Maartje 
Hanenburg met Kiss Me werd 
vijfde.
Op stijl werd eerste Sidney 
Kruup met Uk. Quinty Snijder 
met Zorro werd knap twee-
de. Kirsten Broek met Penot-
ti behaalde een derde plaats 
ex aquo met Michelle de Bruijn 
met Leo.
Tot slot de hogere rubrieken. In 
de rubriek 60-80 cm klassiek 
met barrage werd eerste Julie 
Baas met Allure en Lisette Wij-
ker mocht de eerste prijs in ont-
vangst nemen op stijl.
Zondag 3 februari organiseert 
Hippisch Centrum Velsen kleu-
terrijden voor kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 7 jaar en ‘s 
morgens wordt er een cursus 
ponyverzorging deel 2 gehou-
den. Zie ook www.hippischcen-
trumvelsen.nl.

Terrasvogels F1 is 
najaarskampioen
Santpoort-Zuid - Terrasvo-
gels F1 is najaarskampioen ge-
worden. Met de indrukwekken-
de cijfers van negen wedstrij-
den gewonnen en één verloren, 
56 doelpunten voor en 11 tegen, 
maakte het team van Robert de 
Wit naam in de regio. Niet alleen 
vanwege de talentvolle voetbal-
lertjes die het team in zich heeft, 
maar vooral door het plezier en 
enthousiasme van Sjoerd, Kristi-
an, Tim, Storm, Jerre, Sem, Rens, 
Ibe, Nol en Max. Het is werkelijk 
een genot om als toeschouwer 
naar Terrasvogels F1 te kijken. 
In september en oktober werd 
in de competitie zes keer op rij 
gewonnen. Achtereenvolgens 
RCH F2 (1-6), Spaarnwoude F1 
(5-0), Alliance’22 F3 (1-2), Geel-
Wit F1 (0-11), SVIJ F2 (6-3) en 
OG F3 (3-0) werden aan de ze-
gekar gebonden. Ondanks het 
nipte verlies tegen Vogelenzang 
F1 (3-2), werd daarna in novem-

ber en december gewoon weer 
gewonnen van DSS F6 (14-0) en 
Kon. HFC F8 (3-1). Op 12 janua-
ri werd de najaarscompetitie te-
gen EDO F2 (2-4) winnend af-
gesloten. 
Als beloning kreeg Terrasvogels 
F1 zaterdag 19 januari in Sport-
hal OG een extra training. Na de 
training en na het maken van 
een teamfoto, sprak coach Ro-
bert de Wit daarna in de kleed-
kamer mooie woorden over ‘zijn’ 
team en overhandigde aan ie-
dere speler een kampioensbe-
ker. Namens de jeugdcommis-
sie van Terrasvogels smulden 
de spelertjes tenslotte van een 
overheerlijke taart. En aan de le-
ge bordjes te zien, smaakte de-
ze prima. Alle toekomstige te-
genstanders van Terrasvogels 
F1 wees dus gewaarschuwd, 
want Terrasvogels F1 is klaar 
voor de voorjaarscompetitie in 
de 3e klasse!
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Beste aanbod bij 
Mazda Velserbroek
Velserbroek - Mazda RC is 
dé Mazdadealer voor de regio. 
In de vestiging in Velserbroek 
vindt u het beste aanbod. Kiest 
u voor een Mazda, ga dan naar 
Mazda RC.
,,Mazda staat al jarenlang be-
kend om zijn prachtige ge-
stroomlijnde design en uitmun-
tende rijeigenschappen’’, ver-
telt manager Hans Touw. ,,Niet 
alleen voor de zakelijke rijder, 
maar óók voor de particulie-
re bezitter van een Mazda is er 
sprake van ‘low cost of owner-
ship’. En ook op het gebied van 
milieu en veiligheid loopt Maz-
da altijd voorop. Betrouwbare 
en degelijk auto’s die doen wat 
wordt beloofd.’’
Genoeg redenen om eens een 
kijkje te nemen in de show-
room aan de Kleermakerstraat 
63 te Velserbroek. U kunt dan 
tegelijkertijd nog profiteren van 
het inruilvoordeel van 3.000 
euro op de Mazda 3 en Maz-
da 5 modellen. Let op de Maz-
da 2 advertentie op een andere 
pagina in deze krant. Ook hier-
mee kunt u veel voordeel be-
halen. ,,Knip uit en kom langs’’, 
adviseert Touw.  ,,Maar ook op 

onze andere modellen willen 
wij de dit jaar wat extra’s voor 
u doen. Vraagt u naar de vele 
mogelijkheden! Ook voor een 
jong gebruikte Mazda kunt u 
op onze occasion afdeling te-
recht.’’
,,De nieuwe Mazda 6 Sedan 
staat bij ons in de showroom”, 
meldt Hans Touw. Hij noemt 
het een feest om deze auto te 
aanschouwen. De Mazda 6 zal 
worden geleverd met de com-
plete Skyactiv Technology. Dit 
betekent dat de auto bijzonder 
brandstofzuinig is en een zeer 
lage uitstoot heeft, zonder dat 
hiervoor kenmerken zijn op-
geofferd die de Mazda zo leuk 
maken om in te rijden. De Maz-
da 6 wordt geleverd met een 
145 pk sterke 2.0 benzine mo-
tor, zowel handgeschakeld als 
automaat.
Naast de Mazda 6 Sedan is de-
ze ook leverbaar in de al suc-
cesvolle Sportbreak. Een stati-
onwagen voor het gehele ge-
zin. Lekker handig voor op va-
kantie! Naast deze zuinige ben-
zinemotor zijn er tevens uitvoe-
ringen met een dieselmotor le-
verbaar.

Hofstede 
biljarttoernooi

Velsen - Het Hofstede biljart-
toernooi is inmiddels vier weken 
aan de gang en na een enerve-
rende strijd zijn nu ook de fina-
listen van poule B bekend. De 
uitslagen van de dit weekend 
gespeelde wedstrijden waren 
Visserhuis-Terras (86-88), Hof-
stede B-ter Hagen (84-81) en 
ter Hagen-Visserhuis (70-87). 
Daardoor eindigde in deze pou-
le de teams van het Visserhuis 
(259 punten) en het Terras (254 
punten) als eerste en tweede 
gevolgd door Hofstede B (247 
punten) en ter Hagen (231 pun-
ten). De finalisten van poule A 
te weten Watertoren en Hof-
stede A waren vorig weekend 
al bekend. Een en ander resul-
teert in de volgende finalepar-
tijen die op zaterdag 2 februa-
ri worden gespeeld. Om de eer-
ste en tweede plaats strijden de 
teams van Watertoren en Vis-
serhuis. Deze wedstrijd begint 
om 13.00 uur. Om 09.00 uur spe-
len Hofstede A en het Terras om 
de derde en vierde plaats. De 
overige teams zijn uitgespeeld. 
Direct na afloop van de mid-
dagpartijen vindt de prijsuitrei-
king plaats. Voor het winnende 
team staat een fraaie wisselbe-
ker klaar. Verder krijgt de bes-
te speler van het toernooi de 
dit jaar geïntroduceerde Johan 
Helder trofee uitgereikt. Deze 
trofee zal voortaan jaarlijks aan 
de beste speler van ons toer-
nooi worden uitgereikt en is dus 
geen wisselbeker. Voor belang-
stellenden staat de deur van het 
wijkcentrum de Hofstede zoals 
gedurende het gehele toernooi 
het geval, gastvrij open.

FreakOut!: feest voor 
en door jongeren

IJmuiden - De eerste editie van 
FreakOut! het feest dat zaterdag 
in het Witte Theater voor en door 
jongeren werd gehouden was 
een groot succes. Dit is het eerste 
feest dat voortkomt uit een burger 
initiatief van jongeren. 
Tijdens een sessie van de ge-
meenteraad op 20 januari 2011 
sprak Kelly Janssen de raad toe: 
‘Er is steeds minder uitgaansge-
legenheid in de gemeente Velsen’ 
en ‘Jongeren willen graag in eigen 
gemeente uitgaan, maar er is wer-
kelijk niets te vinden’. ‘Kunnen we 
zelf geen feest organiseren?’ Kel-
ly sprak hier voor vele jongeren 
in de gemeente. Een aantal jon-
ge raadsleden, waaronder Hülya 
Kat, Rodrigo Cruz Linde en Paul 
de Bruijn reageerden enthousi-
ast. Maar vooral stichting Welzijn 
Velsen en het Witte Theater zagen 

mogelijkheden om samen met de 
jongeren het feest te organiseren.  
Zaterdag was de eerste editie van 
FreakOut! Op het feest waren ver-
schillende DJ’s zoals: Jefferson Le 
Freak, Mitch, Ricko, Awiin, Jadey, 
Stereo Deejayz. En de contest win-
naars: Juicy Jack, Damian en Ry-
an. Alle muziek was in het gen-
re house-electro-hardstyle. Bijna 
200 jongeren bezochten het eve-
nement en hadden de avond van 
hun leven. De sfeer was goed en 
er zijn geen noemenswaardige in-
cidenten voorgekomen. Het eve-
nement werd in goede banen ge-
leid door tiener- en jongerenwer-
ker Dirk Goedhart, vele vrijwilli-
gers en diverse raadsleden (Hü-
lya Kat, Rodrigo Cruz Linde, Paul 
de Bruijn, Gerko Buist en Mireil-
le Koedijker). Of het in de toe-
komst nog een keer wordt geor-
ganiseerd? Dat zou zomaar kun-
nen. De reacties van de bezoe-
kers waren in ieder geval posi-
tief! De jongeren zelf: Kelly Jans-
sen, Michael Horvath, Igor Mooij 
en Maaike Kraaij waren de initia-
tiefnemers van dit feest en hebben 
zelf alle promotie verricht en di-
verse sponsoren benaderd, al had 
dit feest niet van de grond geko-
men zonder, aanzienlijke hulp van 
Stichting Welzijn Velsen, JL Pro-
ductions (Jeffrey van der Lugt), 
het Witte Theater en de spon-
soren: Folkerts Design&Printing, 
WinSys, Unixx Beveiliging, Odde-
signs, Ampco Flashlight en Mul-
ders Bloemenhuis.

Oud-Velsen viert 
‘gewoon’ Koninginnedag
Velsen-Zuid - ,,Ja, Koninginne-
dag in Velsen-Zuid wordt dit jaar 
gewoon gevierd’’, aldus Jeroen 
Bom, voorzitter van Oranjevereni-
ging Oud-Velsen na de bekend-
making dat Koningin Beatrix op 30 
april afstand doet van de troon.
De voorbereidingen voor Konin-
ginnedag zijn in Velsen-Zuid al be-
gonnen. Binnen twee weken wordt 
het thema vastgesteld. Dat zal dit 
jaar een ‘koninklijk’ tintje krijgen. 
Kinderen kunnen zich dit jaar net 
als anders ‘s morgens verzamelen 
op het pleintje bij de Van Tuyllweg 

voor de kinderactiviteiten. Voor de 
volwassenen is een middagpro-
gramma op komst. En de kroning 
van Prins Willem-Alexander dan? 
,,Die kan worden gevolgd op een 
buitenscherm’’, aldus Bom. ,,Het 
heeft wel iets feestelijks om daar 
samen naar te kijken met een 
oranjebittertje of iets dergelijks.’’ 
Het wordt de laatste Koningin-
nedag op 30 april. Vanaf 27 april 
2014 wordt immers Koningsdag 
gevierd op de verjaardag van Prins 
(dan Koning) Willem-Alexander.
(foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - Op maandag 4 fe-
bruari is er weer een ruilbeurs 
voor legpuzzels in het wijksteun-
punt Zeewijk, Zeewijkplein 260. 
Iedereen is van harte welkom 
van 10.00 tot 11.00 uur.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

Velsen-Zuid - 1 februari is een 
bijzondere avond voor de fami-
lie Bronsveld. Al jarenlang sup-
porten zij de Witte Leeuwen, dit 
al vanaf 1963. 
,,In 1963 volgde ik (elf jaar 
oud) samen met mijn vader 
(toen eenenveertig jaar oud) 
alle thuiswedstrijden van Tel-
star vanaf de oostelijke (toen 
nog onoverdekte) staantribu-
ne. Vanaf 1963 tot nu zijn we 
onze club altijd trouw geble-

ven. We hebben onze clublief-
de ook weer overgebracht op 
ons nageslacht”, aldus Jan Wil-
lem Bronsveld. 
1 Februari zullen zij aanwezig 
zijn met maar liefst vier gene-
raties, waarvan de oudste 90 
jaar is, en de jongste nog maar 
vier jaar. 
Als club zijn zij trots op zulke 
families, en hoopt de familie 
Bronsveld nog vaak te mogen 
begroeten bij Telstar!

4 Generaties op tribune 
tijdens wedstrijd Telstar

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert 
op woensdagavond 6 februa-

ri 2013 om 20.00 uur in Doel-
manstraat 34 (voorheen Wijk-
steunpunt Watervliet).

Vergadering Wijkplatform
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Jandino 
Asporaat in 
Schouwburg

Velsen - Het winnen van de per-
soonlijkheidsprijs op Cameretten 
was het begin. Zijn teksten voor 
‘Raymann is laat’, de Comedytrain, 
‘Caribbean Combo’ met cabaret-
makker Roué Verveer en zijn we-
kelijkse tv-show ‘De Dino Show’ 
deden de rest. Jandino Asporaat 
is hard op weg een hele grote te 
worden. Op donderdag 14 februa-
ri (20.15 uur) maakt een nagenoeg 
uitverkochte Stadsschouwburg 
Velsen kennis met dit swingende 
cabarettalent. Bewapend met veel 
hilarische anekdotes knalt hij er in 
zijn nieuwe show ‘De Revue’ direct 
in: charmant als altijd, komisch 
als nooit tevoren. Met zijn scher-
pe energieke grappen, mooie ver-
halen en prachtige liedjes neemt 
Jandino het publiek mee zijn we-
reld in. Prijs: vanaf 22,50 eu-
ro. Er zijn slechts nog enkele los-
se plaatsen beschikbaar. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

‘Het Grijze Gebied’
Lebbis met nieuwe 
voorstelling in Velsen
Velsen - De winnaar van de 
Poelifinario komt met zijn nieu-
we voorstelling ‘Het Grijze Ge-
bied’ op zaterdag 16 februa-
ri (20.15 uur) naar de Stads-
schouwburg Velsen. Snel, ac-
tueel, schurend en steengoed 
cabaret. Hij zet het publiek op-
nieuw aan het denken én laat ie-
dereen keihard lachen.
Hans Sibbel is de winnaar van 
de belangrijkste cabaretprijs, 
de Poelifinario. De cabaretju-
ry: ‘kenmerkend is zijn snelheid, 

zijn grapdichtheid, maar ook de 
manier waarop hij zijn persoon-
lijke ervaringen weet te koppe-
len aan de actualiteit. Een thea-
termaker die zichzelf en de tijd-
geest genadeloos fileert.’ Qua 
vorm is Lebbis een stand-upper, 
qua inhoud behoort hij definitief 
tot de bovenste regionen van de 
cabaretdivisie. Lebbis is een ca-
baretier die het loslaten van ze-
kerheid voortdurend in het vi-
zier houdt en het heerlijk vindt 
om deuken in heilige huisjes te 
trappen. Wie Lebbis de afgelo-
pen jaren in het theater gezien 
heeft, weet met hoeveel liefde 
en hoeveel vertrouwen hij de 
wereld oppakt, bekijkt, omdraait, 
binnenste buiten keert, afbreekt 
en weer opbouwt. Op zoek naar 
de verwondering, de diamanten 
die toch steeds weer langsko-
men. En handvatten om te snap-
pen waarom het fout is gegaan. 
Lebbis gaat op zoek naar het be-
lang dat mensen hebben bij dui-
delijkheid en waarheid. Om de 
deuken er vervolgens in te trap-
pen. Waarom? Omdat hij nog 
niet is uitgezocht en zich het 
liefst begeeft in ‘Het Grijze Ge-
bied’. Toegang vanaf 22,50 eu-
ro. Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789. (foto: Martin 
Oudshoorn)

Hema-musical in 
Stadsschouwburg

Velsen - De Stadsschouwburg 
Velsen wordt op dinsdag 12 en 
woensdag 13 februari (20.15 uur) 
omgetoverd tot het leukste wa-
renhuis van Nederland, HEMA! 
Medewerkers van filialen uit Be-
verwijk, Haarlem Centrum en 
vanzelfsprekend IJmuiden stralen 
samen met comedykanonnen als 
Joep Onderdelinden, Anne-Mie-
ke Ruyten en Wimie Wilhelm in 
deze oer-Hollandse theatershow.
De musical speelt zich af in de 
drukste winkelmaanden van het 
jaar en in de periodevoorafgaand 
aan het koninklijk huwelijk van 
prins Willem-Alexander en Máxi-
ma op 2-2-2002. De personages 
lijken zo uit het vertrouwde HE-
MA-filiaal te zijn weggelopen. 
Van Tilly van de gordijnen die nu 
echt eens met pensioen moet, tot 
de Turkse Yildiz van het gebak. 
Maar hoe verschillend ze ook zijn, 
samen vormen ze één team, door 
dik en dun. Alles verandert echter 

met de komst van de Spaansta-
lige stagiaire Ramona Fernandez 
de Carvallho die op een geheime 
koninklijke missie is. Voor haar 
toekomst is het belangrijk om in 
onze samenleving in te burgeren. 
Waar kan dat beter dan bij de HE-
MA, de plek waar alle Nederlan-
ders samenkomen? En wat heeft 
deze dame te maken met het 
aanstaande huwelijk van prins 
Willem-Alexander en Máxima?
Het publiek kan zich opmaken 
voor een stel uitstekende acteurs, 
populaire liedjes, humor, dansen-
de rookworsten, tompouces en 
zelfs een moment van roem voor 
enkele échte HEMA-medewer-
kers uit een filiaal uit de buurt. 
‘HEMA de musical’: de worst mu-
sical ever!
Toegangsprijs: vanaf 40,50 eu-
ro. Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789. (foto: Deen-
van Meer)

‘U spreekt met uw moordenaar’
Peter Tuinman in 
Stadsschouwburg

Velsen - Op dinsdag 19 februa-
ri (20.15 uur) spelen Peter Tuin-
man, Brigitte Heitzer en acteur 
Genio de Groot in de Stads-
schouwburg Velsen in de span-
nende theaterthriller ‘U spreekt 
met uw moordenaar’, gebaseerd 
op ‘Dial M for Murder’. Hitch-
cock toonde in deze filmklassie-
ker opnieuw zijn fascinatie voor 
de perfecte moord. 
Een man (befaamd acteur Pe-
ter Tuinman) bedenkt een inge-
nieus plan om zijn vrouw (mu-
sicalster Brigitte Heitzer) te ver-

moorden. De uitvoering loopt 
niet volgens plan en de man 
moet improviseren. Als er ver-
volgens een politie-inspec-
teur (komisch acteur Genio de 
Groot) verschijnt die het alle-
maal niet vertrouwt, raken de 
twee mannen verwikkeld in een 
levensgevaarlijk kat-en-muis-
spel. Alfred Hitchcock wordt ge-
zien als één van de beste film-
regisseurs aller tijden. Hij begon 
zijn carrière in de tijd van de 
stomme film (films zonder ge-
luid, red.) en legde zich al snel 
toe op het genre van de thriller. 
Bij het grote publiek kreeg hij 
dan ook de bijnaam ‘the mas-
ter of suspense’. Hitchcock re-
gisseerde filmklassiekers als 
‘Vertigo’, ‘The Birds’, ‘North by 
Northwest’, ‘Psycho’ en ‘Dial M 
for Murder’ met Grace Kelly. In 
de jaren ’90 nogmaals verfilmd 
tot ‘A Perfect Murder’ met o.a. 
Michael Douglas, Gwyneth Palt-
row en Viggo Mortensen. Toe-
gang vanaf 27,50 euro. Meer in-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Joris van Benne-
kom

Velsen - ‘Caribbean Cocktail’ is 
dé vaste publieksfavoriet op het 
Rotterdamse Zomercarnaval. Spe-
ciaal om de koude winteravon-
den op te warmen, komt het ge-
zelschap op woensdag 20 februa-
ri (20.15 uur) met een swingende 
groep musici en kleurig uitgedos-
te dansers en danseressen naar 
de Stadsschouwburg Velsen. ‘Ca-
ribbean Cocktail’ combineert uit-
eenlopende Caribische en Latijns-
Amerikaanse muziekstijlen, zo-
als de soca uit Trinidad, de salsa 
uit Cuba en de samba uit Brazi-
lië. Maar ook de meer folkloristi-
sche muziek en dans uit de Cari-
ben is onderdeel van deze werve-
lende show. Terwijl de live brass-
band zorgt voor een ritmische 
aardbeving en groots muzikaal 
vuurwerk, laten kleurig uitgedoste 
dansers en danseressen de Cari-
bische zon in het theater schijnen. 
Prijs: vanaf 28,50 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789. (foto: 
Peter Buitelaar)

Zomerse sferen 
in ‘Caribbean 

Cocktail’

Dik Trom in Schouwburg
Velsen - Dik Trom zit in het hart 
van iedereen tussen de 6 en de 
110 jaar. Op donderdag 21 fe-
bruari en vrijdag 22 februari 
(19.00 uur) komt de jeugdheld 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen. Zet je schrap, hou je vast! 
Dik Trom komt eraan. En Dik 
komt niet alleen, hij neemt een 
heel circus mee!
In de oer-Hollandse avonturen-
musical is Dik verliefd, op Nel-
ly. Alleen: Nelly is blind en daar 
wil Dik Trom iets aan doen. Hij 
begint een circus om geld op te 

halen, zodat hij de operatie kan 
betalen die nodig is om Nel-
ly weer te laten zien. Het moet 
en zal hem lukken. Al vindt hij 
in al zijn plannen wel de moeder 
van Nelly tegenover zich: de na-
re Mevrouw Schimmelpenninck. 
Of het Dik lukt, kunnen alle kin-
deren (vanaf 6 jaar) in de voor-
jaarsvakantie komen bekijken in 
de Stadsschouwburg Velsen.
Toegang vanaf 25,50 euro. Meer 
informatie:www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-
515789. (foto: Sven Hoogerhuis)
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Amateurvoetbalvereniging 
ADO’20 in Heemskerk, opge-
richt in 1920,  was jarenlang 
de grootste voetbalvereniging 
van Nederland. De club telt 
momenteel zo’n 1100 leden en 
heeft 300 vrijwilligers rondlopen 
die zich vol overgave storten op 
werkzaamheden voor hun club. 
Onder hen veel 50-plussers, 
die het heerlijk vinden zich in te 
zetten voor hun cluppie. Op het 
moment van het interview zitten 
8 vrijwilligers, 7 mannen en 1 
vrouw,  met een pot koffi e ge-
zellig in een warme ruimte want 
buiten vriest het. De velden zijn 
niet groen zoals het hoort maar 
wit, dus voetballen zit er even 
niet in. De vrijwilligers die na een 
voetbalzondag altijd op maan-
dag komen schoonmaken, heb-
ben nu dus vrij. Maar voor deze 
50-plussers is er eigenlijk altijd 
werk. De sfeer is ronduit vrolijk 
en plagerig. Het is te merken dat 
deze vrijwilligers met liefde voor 
hun club de kou trotseren en het 
leuk vinden de boel op orde te 
houden. Volgens de mannen is 

er altijd wat te bespreken, van 
roddels tot het weer, items van 
het journaal maar ook een hoop 
onzin.
De enige vrouw in hun midden 
vandaag is Elly Beentjes. Zij ver-
telt dat zij de administratie ver-
zorgt en op de vraag wat zij met 
voetbal heeft roept ze droogjes: 
“Niets, ik ben gewoon getrouwd 
met een voetbalgek.” Er wordt 
voornamelijk veel gelachen en 
je moet van goeden huize ko-
men, wil je je hier als gast niet 
thuis voelen. Zo blijkt een van de 
prominente vrijwilligers, Theo ge-
naamd, niet aanwezig te zijn en 
dat is jammer want die ‘kleine’ 
is dan wel Amsterdammer van 
geboorte maar hij woont ruim 
40 jaar in Heemskerk en hoort 
helemaal bij de club, hij weet al-
les over de vereniging, aldus zijn 
kompanen. 
Wat ze zoal doen op een och-
tend? Het veld wordt bijgehou-
den door de gemeente dus ze 
hoeven geen gras te maaien 
maar er valt bijvoorbeeld altijd 
wel wat te repareren. Helaas is 

de trend tegenwoordig om din-
gen te vernielen dus dat moet 
dan zo snel mogelijk weer ge-
maakt worden, prullenbakken 
moeten geleegd en douches 
moeten het natuurlijk wel doen.
Soms laat men het licht branden 
of de douches zijn niet uitgezet, 
tja dat zijn vervelende dingen. 
Het wordt in ieder geval goed 
duidelijk dat het ADO-gevoel er 
bij iedereen van jongs af aan 
inzit. Sommigen weten nog dat 
Heemskerk maar een paar dui-
zend inwoners had, een dorp 
van boeren en tuinders. Dus heel 
gek is het niet dat juist deze leef-
tijd het zogenaamde ‘wij-gevoel’ 
moeiteloos weet op te roepen. 
Gerrit Mous is degene die alles 
wat de accommodatie betreft 
coördineert. Gerrit: “Als er  iets 
is waar wij mee zitten dan com-
municeer ik daarover naar het 
bestuur en dat werkt prima.”
Op de foto willen ze graag speci-
aal onder het bord staan met de 
leus “ZONDER RESPECT GEEN 
VOETBAL”. En zo is het maar net!

Monique Teeuwen

Win kaarten 
voor de Motorbeurs

Van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari wordt in Jaar-
beurs Utrecht de Motorbeurs gehouden, de beste plek om het 
motorseizoen van 2013 te starten.  Met veel genoegen mogen 
wij twintig gratis entreekaarten verloten onder de lezers van de 
50-pluswijzer. De kaarten kosten normaal aan de kassa 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 woensdag 6 februari. 
Op Motorbeurs Utrecht vind je een breed aanbod voor motor-
liefhebbers. Van grote multibrand dealers tot motorhandelaren. 
Van reisorganisaties tot motorclubs en gereedschap. Maar ook 
motoraccessoires zoals helmen en kleding ontbreken niet. Net als 
informatie over verzekeringen, belangenverenigingen en motor-
verhuur. Alles waar je als motorrijder naar op zoek bent. Vrijwel 
alle importeurs van motormerken tonen hun nieuwe modellen 
voor 2013. Naast deze presentaties staan er diverse activiteiten 
op het programma. Voor diegenen die het motorgevoel voor het 
eerst eens zelf willen proberen, is er een opstapmogelijkheid. 
Kijk voor alle informatie over de beurs op www.motorbeursutrecht.
nl. (foto: Robert Aarts)

Vrijwilligers zijn voor 
clubs van levensbelang
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Verbouwing publiekshal 
gaat binnenkort van start
De aanbesteding van de nieuwe 
publiekshal in gebouw A van het 
stadhuis aan het Dudokplein heeft 
plaatsgevonden.

Elsenga Installatietechniek B.V. uit 
Hoofddorp gaat samen met Koudijs 
bouw en onderhoud B.V. uit Nieuw-
Vennep de bouwkundige- en instal-
latiewerkzaamheden uitvoeren. De 
balies, vaste kasten en de inrichting 
van spreekkamers en pantry’s wor-
den uitgevoerd door Form Finish 
meubel- en interieurbouw B.V. uit 
Beverwijk. 

In februari wordt gestart met de 
werkzaamheden. Tijdens de eerste 

fase wordt de ingang voor de bezoe-
kers verplaatst naar de achterzijde 
van het gebouw. Gedurende de ver-
bouwing blijven de balies van bur-
gerzaken en het klantcontactcen-
trum open voor publiek. 

Naar verwachting is de nieuwe pu-
bliekshal eind september 2013 ge-
reed. 

Via de website van de gemeen-
te (www.velsen.nl) en door middel 
van berichten op de Infopagina in 
de Hofgeest en de Jutter wordt de 
voortgang van de werkzaamheden 
vermeld. (artist impression: MB Ar-
chitecten Bloemendaal)

BoekStart van start
Ouders die hun kinderen al heel 
jong gaan voorlezen – dat is de be-
doeling van het programma Boek-
Start van de bibliotheek. Wethou-
der Annette Baerveldt van Jeugd-
beleid ondertekende de bijbeho-
rende overeenkomst. 

Samen een boekje lezen, plaatjes aan-
wijzen en verhaaltjes vertellen ver-
sterkt niet alleen de band tussen ou-
ders en baby’s, maar is ook goed voor 
hun taalontwikkeling. Dat is het doel 
van BoekStart: een programma voor 
leesbevordering, dat ouders intensief 
in contact brengt met kinderboeken 
en voorlezen. Woensdag 30 januari 

heeft wethouder Annette Baerveldt 
de BoekStart-overeenkomst met de 
bibliotheek ondertekend. 

De gemeente Velsen levert graag een 
bijdrage aan een goede taalontwikke-
ling van kinderen. Daarom ontvangen 
ouders van pasgeboren kinderen in-
formatie over Boekstart als onderdeel 
van de welkomstbrief voor pasgebo-
renen. Ook ontvangen zij een waarde-
bon waarmee zij in de bibliotheek een 
BoekStartKoffertje kunnen ophalen. 
Daar zit in een babyboekje, een ge-
illustreerd boekje met kinderliedjes 
en cd, een boekenlegger en een folder. 
(foto: Reinder Weidijk)

Vergoeding eigen
bijdrage kinderopvang
Per 1 januari 2013 is de mees-
te kinderopvang duurder gewor-
den. Voor sommige ouders kan 
de gemeente de eigen bijdrage 
daarvoor vergoeden.

De veranderingen in de Wet op de 
kinderopvang betekenen voor de 
meeste ouders dat zij meer geld 
kwijt zijn aan kinderopvang. Voor 
die kosten kunnen zij een ‘toeslag’ 
(vergoeding) aanvragen bij de be-
lastingdienst. Die keert die toeslag 
uit afhankelijk van de kosten van de 
opvang en het inkomen van de ou-
ders. Ouders moeten wel een eigen 
bijdrage betalen. Gemeenten kun-
nen bepaalde groepen ouders de 
kosten voor de eigen bijdrage ver-
goeden. 

Het gaat om ouders die:

• werkloos zijn en een gemeentelijk 
traject naar werk volgen;

• studeren;
• een verplichte inburgeringcursus 

bij een gecertificeerde instelling 
volgen;

• of tienermoeder zijn;
• en een inkomen hebben tot 110% 

van de bijstandsnorm.

Zij komen in aanmerking voor een 
vergoeding van de eigen bijdrage. 
Wie tot de doelgroep behoort en 
denkt recht te hebben op deze ver-
goeding kan contact opnemen met 
de coördinator kinderopvang bij de 
afdeling Werk, Inkomen en Zorg, 
via telefoon 0255-567200.

Meeste bewoners van 
Kruisbergflat weer terug
Op maandagavond 21 januari is er 
brand geweest in een woning op 
de vierde etage van de Kruisberg-
flat in IJmuiden.

Inmiddels zijn de meeste bewoners 
weer terug naar hun woning. Voor de 
bewoners van 3 woningen geldt dat 
terugkeer langer gaat duren. Zij krij-
gen voorlopig vervangende woon-
ruimte.

Donderdagochtend 24 januari zijn 
de meeste bewoners van de Kruis-
bergflat weer teruggekeerd. Zij wa-
ren tijdelijk opgevangen in het Ho-

liday Inn hotel. Naast de uitgebran-
de woning hebben nog twee andere 
woningen zoveel schade opgelopen 
dat de bewoners voorlopig niet terug 
kunnen. Omdat het niet duidelijk is 
hoe lang dit gaat duren, krijgen deze 
mensen een vervangende woning in 
de Kruisbergflat. Ondanks de erva-
ring met de brand vinden zij dit een 
fijne oplossing.

Technisch adviseurs van Woningbe-
drijf Velsen zijn aanwezig om pro-
blemen zo spoedig mogelijk te ver-
helpen. Zij worden daarbij gesteund 
door specialistische bedrijven.
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Oproep: draag kandidaten voor!

Wie worden de sport-
kampioenen van 2012?
De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Velsen-
se Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent (tot 18 jaar), Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte 
Sporter van het jaar 2012.

Bent u of kent u iemand die - of een 
team - aan onderstaande voorwaar-
den voldoet? Neem dan vóór 18 fe-
bruari 2013 contact op met Simon 
de Weers van afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen via 0255-
567200 of e-mail sweers@velsen.nl.

Elk jaar kiest de gemeente Vel-
sen haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem of haar of een heel team 
voordragen. Er zijn zes categorie-
en: sportman, sportvrouw, sport-
ploeg, talent, master en gehandi-
capte sporter. Een deskundige ju-
ry bepaalt wie de winnaars zijn. De 
prijsuitreiking vindt plaats op vrij-
dag 5 april a.s. in het Witte Theater 
in IJmuiden. De presentatie van het 
Sportgala is in handen van Frank 
Snoeks, sportverslaggever bij Stu-
dio Sport.

Wie kunnen genomineerd worden?
• De individuele sporters die lid 

zijn van een Velsense vereniging; 
dat mag een niet-Velsenaar zijn 
die lid is van een Velsense vereni-
ging of een Velsenaar die lid is van 
een niet-Velsense vereniging.

• Teamsporters die uit Velsen ko-
men en lid zijn van een team dat 
niet uit Velsen komt; de sporter 

wordt dan individueel genomi-
neerd.

• Hele teams, als het een Velsens 
team is, inclusief alle niet-Velsen-
se leden.

  
Aan welke eisen moet de nominatie 
voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde 

bent geworden bij een Neder-
lands 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 Wereld-
kampioenschap.

d) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Wereldbe-
kerwedstrijd.

e) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Europa-
cupwedstrijd.

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 sport-
bond.

h) Een individuele sportprijs hebt 
gewonnen  tijdens een internati-
onaal toernooi.

Nominaties moeten vóór 18 febru-
ari 2013 worden doorgegeven aan 
Simon de Weers, afdeling Sportza-
ken gemeente Velsen, Postbus 465, 
1970 AL in IJmuiden. Of via tele-
foonnummer 0255-567200 of e-
mail sweers@velsen.nl. (foto: Rein-
der Weidijk)

NL-Alert controlebericht
Op maandag 4 februari rond 
12.00 uur wordt het eerste NL-
Alert controlebericht uitgezon-
den, tegelijk met de maandelijk-
se sirenetest.

Aan de hand van dit controlebe-
richt kunnen mensen in de vei-
ligheidsregio Kennemerland na-
gaan of hun mobiel juist is inge-
steld voor NL-Alert. In het bericht 
is duidelijk aangegeven dat het om 
een controlebericht gaat en dat je 
niets hoeft te doen. In 2013 volgen 
nog twee controleberichten: op 6 
mei en op 4 november.

NL-Alert is een aanvullend alarm-
middel voor de mobiele telefoon. 

Als je je in een rampgebied be-
vindt en je hebt je mobiel ingesteld 
op NL-Alert, dan ontvang je een 
tekstbericht. Hierin staat precies 
wat er aan de hand is. En wat je het 
beste kunt doen. Zo kunnen meer 
mensen worden bereikt en worden 
mensen beter geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie op 
www.velsen.nl. Op www.nl-alert.
nl kun je ook nagaan of jouw mo-
biel al geschikt is voor NL-Alert.

Start netwerkbijeenkomst 
voor jonge vissers
Op 26 januari jl. heeft de startbij-
eenkomst van het Jongerennet-
werk Visserij in het Thaliatheater 
IJmuiden plaatsgevonden.

De wethouder Economische Zaken 
Arjen Verkaik heeft de bijeenkomst 
geopend en de deelnemers welkom 
geheten. Het Jongerennetwerk Vis-
serij is een netwerk van jonge vis-
sers dat streeft naar onderlinge sa-
menwerking en kennisontwikkeling. 
Het netwerk wil onder meer het  we-
derzijds begrip tussen visserij en an-
dere stakeholders bevorderen.

Het College van Velsen ondersteunt 
deze ambitie van harte en is blij dat 
deze bijeenkomst in IJmuiden heeft 
plaatsgevonden.

De gemeente Velsen heeft in de Visie 
op Velsen en de Economische Agen-
da de ambitie uitgesproken de po-
sitie van de visserij in IJmuiden te 
versterken.

IJmuiden komt de laatste jaren in 
deze sector sterk voor de dag. De 
aanvoer en de handel in zowel verse 
als diepgevroren vis groeit gestaag. 
In een markt, die als gevolg van quo-
tering en voortschrijdende interna-
tionalisering zeer dynamisch is, is 
dat een prestatie van belang.

Het College juicht daarom initiatie-
ven als deze, die samenwerking in 
en vernieuwing van de sector bevor-
deren, van harte toe. (foto: Reinder 
Weidijk)
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Nepincasso in Velsen
Is er € 49,95 van uw bank- of gi-
rorekening afgeschreven met 
vermelding ‘Gem.heffing 2013’? 
Dan bent u het slachtoffer ge-
worden van een nepincasso.

De gemeente Velsen waarschuwt 
voor een particulier bedrijf dat mo-
menteel bij mensen geld van hun 
bank- of girorekening afschrijft 
voor een incasso inzake Gemeen-
telijke heffing 2013. De gemeen-
te Velsen heeft niets te maken met 

deze incasso’s. De gemeentelijke 
aanslagen voor 2013 worden pas 
eind februari verzonden. 

Op de nepincasso staat een bedrag 
van € 49,95 met de omschrijving 
‘Gem. heffing 2013’. Als u dat ge-
beurt, kunt u het afgeschreven be-
drag laten terugstorten (storneren) 
via uw bank of online. Meer infor-
matie bij de Fraudehelpdesk www.
fraudehelpdesk.nl of telefoon 088-
7867372.

Onderzoek tevredenheid 
aanvragers Wmo
Zijn burgers tevreden met de hulp 
en steun die ze krijgen vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo)? De gemeente Velsen 
laat dat dit jaar wederom onder-
zoeken.

De gemeente biedt ondersteuning 
aan mensen met (lichamelijke) be-
perkingen vanuit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning. Deze 
ondersteuning verschilt van persoon 
tot persoon en varieert van hulp met 
vervoer (denk aan bijvoorbeeld een 
rolstoel of scootmobiel) tot hulp bij 
het huishouden. De ondersteuning is 
erop gericht dat iedereen zo lang mo-
gelijk zelfstandig en volwaardig aan 
de samenleving kan deelnemen.

Omdat de gemeente het belangrijk 
vindt om te weten wat burgers van 
de ondersteuning en de daarbij be-
horende dienstverlening vinden, 
gaat er een onderzoek plaatsvin-
den. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door SGBO, een onafhankelijk on-
derzoeksbureau. In een vragenlijst 
komen de verschillende aspecten 
van de ondersteuning aan de orde. 
De vragenlijsten worden rond 14 fe-
bruari 2013 verstuurd aan ca. 1.000 
willekeurig gekozen burgers die een 
aanvraag hebben gedaan.

De gemeente hoopt dat deze burgers 
de tijd willen nemen deze in te vul-
len en terug te sturen. De resulta-
ten worden voorgelegd aan het col-
lege en de raad. Waar nodig kunnen 
werkprocessen worden aangepast.
De uitkomsten van het onderzoek 
worden naar verwachting medio mei 
2013 bekendgemaakt, onder andere 
op www.velsen.nl.

Meer informatie over het onder-
zoek is te krijgen bij de gemeente 
via telefoonnummer 140255 / 0255-
567200, via de mail info@velsen.nl 
of bij de balie van het Klant Contact 
Centrum in de hal van het stadhuis.

Wegwerkzaamheden
Vanaf maandag 4 februari wordt 
in de Meervlietstraat en Kromme-
land in Velsen-Zuid aan de weg 
gewerkt. De werkzaamheden zul-
len ongeveer vier weken gaan du-
ren.

Het Krommeland is gedurende twee 
weken alleen bereikbaar via een tij-
delijke weg langs de werkzaamhe-
den. Deze weg is alleen geschikt 
voor personenauto’s. Waar dat no-
dig en mogelijk is, worden rijpla-
ten neergelegd om bedrijven en wo-
ningen nabij de werkzaamheden 

bereikbaar te houden. Tijdens de 
werkzaamheden moeten de auto’s 
buiten het werkterrein worden ge-
parkeerd. De bewoners worden ver-
zocht het huisvuil buiten het werk-
terrein te zetten. Bewoners die dat 
niet zelf kunnen, kunnen de hulp 
inroepen van het personeel van de 
aannemer.

De gemeente streeft ernaar de over-
last van de werkzaamheden zoveel 
mogelijk te beperken. Voor meer in-
formatie neemt contact op met de 
gemeente Velsen via 0255- 567200.

Schema afvalinzameling
GFT, rest-afval, plastic, textiel en 
papier. Verschillende soorten af-
val, die in Velsen worden inge-
zameld. Door deze stromen ge-
scheiden in te zamelen, is het 
mogelijk waardevolle materialen 
uit het afval opnieuw te gebrui-
ken. Dat kan bijvoorbeeld door 
recycling.

Op de site www.hvcinzameling.nl 
kunt u met uw postcode en huis-
nummer inloggen; dan krijgt u een 
overzicht op welke dagen de grij-
ze, groene en blauwe bak bij u in de 
straat worden geleegd. In het ver-

leden ontvingen inwoners van Vel-
sen een sticker met daarop alle da-
ta waarop papier werd ingezameld. 
Deze informatie kunt u nu dus vin-
den op de digitale kalender.

Heeft u geen toegang tot internet? 
Dan kunt u een uitdraai van de ka-
lender opvragen bij de klantenser-
vice. HVC stuurt u er dan één toe.

De klantenservice is beschikbaar 
voor vragen op werkdagen van 8.00 
tot 17.00 uur via telefoonnummer 
0800-0700 of per e-mail op klan-
tenservice@hvcgroep.nl.

Werkzaamheden aan
Planetenweg starten later
Vanwege de weersomstandighe-
den is de start van de werkzaam-
heden aan de Planetenweg in 
IJmuiden een week vertraagd.

Oorspronkelijk zouden de werk-
zaamheden op maandag 4 febru-
ari 2013 starten. Deze starten nu 
op maandag 11 februari. Het tota-
le project duurt tot medio novem-

ber 2013, onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden. De 1e fase 
van het project is de Planetenweg 
vanaf de rotonde Planetenweg/Lan-
ge Nieuwstraat westzijde Planeten-
weg (voorlangs de winkels) tot aan 
de hoek Zwaanstraat. Verkeer wordt 
waar nodig omgeleid. Meer informa-
tie vindt u op www.velsen.nl onder 
bestuur en organisatie/projecten.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

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

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

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

de vakspecialisten via 14 0255.

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
19 januari 2013 tot en met 25 ja-
nuari 2013 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Egmondstraat 8, veran-
deren en vergroten bedrijfsgebouw 
(21/01/2013) w13.000023; Dudok-
plein 1, oprichten tijdelijke rook-
ruimte (22/01/2013) w13.000027; 
Plein 1945 ong. (t.o. Stadhuis), 
plaatsen hekwerk (24/01/2013) 
w13.000031.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 43, 
garage bij woonhuis in gebruik ne-
men als werkruimte (24/01/2013) 
w13.000029.

Driehuis: Driehuizerkerkweg 226, 
plaatsen groendrager (20/01/2013) 
w13.000024.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Santpoort-Zuid: Bloemendaal-
sestraatweg 7, vergroten dak-
kapel (voorgevel)(21/01/2013) 

w13.000025; Duinweg of Duivel-
slaan 12, kappen boom (22/01/2013) 
w13.000026; Sportlaan 7 00046, 
vervangen dagverblijf (22/01/2013) 
w13.000028.

Welstand: Voor zover de ingedien-
de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
140255.

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-

kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken:

IJmuiden: IJsselstraat 2, wijzigen 
erker (04/12/2012) w12.000564. 

Santpoort-Zuid: Van Dalen-
laan 169a, legaliseren bloemenstal 
(29/11/2012) w12.000555.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen medede-
lingen.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. Burgemeester en 

wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverle-
ning is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Boelenstraat 1, ver-
bouw bestaand pand  (25/01/2013) 
w12.000459; Houtmanstraat 
1, verbouwen W.F. Visser-
huis (28/01/2013) w12.000569; 
Dirk Hartoghstraat 33A, lega-
liseren dakterras (23/01/2013) 
w12.000553; IJmuiderstraatweg 
176, veranderen en vergroten er-
ker (22/01/2013) w12.000563; 
Zeeweg 221,  plaatsen dakopbouw 
(25/01/2013) w12.000510.

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen.

Santpoort-Zuid: Willem de 
Zwijgerlaan 30, kappen 5 bomen 
(28/01/2013) w12.000587;

Harddraverslaan 18, kappen boom 
(28/01/2013) w13.000002.

Velserbroek: Galle Promena-
de 141, vernieuwen berging en 
plaatsen tuinmuur (23/01/2013) 
w12.000483.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Driehuis: Geen mededelingen

Evenementen: De burgemees-
ter heeft op grond van artikel 2:17 
APV de volgende, vergunning(en) 
verleend voor het organiseren van 
een evenement:

IJmuiden: Kennemerplein, rom-
melmarkten op 11 mei, 1 juni, 6 ju-
li, 20 juli, 3 augustus, 24 augustus 
en 7 september 2013 (25/01/2013) 
u12.011315; Lange Nieuwstraat, 
snuffelmarkt op 13 april 2013, 15 

mei 2013, 15 juni 2013, 13 juli 2013, 
10 augustus 2013, 21 augustus 2013 
(28/01/2013) u12.011341; Plein 
1945, kunstmarkt op 24 augustus 
2013 (25/01/2013) u12.010759.

Velserbroek: Sport evenement, 
op asfalt bij skatepark aan de 
Zwanebloemplantsoen te Velser-
broek op 18 mei 2013 25/01/2013) 
u12.010752. 

Santpoort-Noord: Open dag 
bij VTV IJmond op 22 juni 2013 
(28/01/2013) u13.000320.
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Raadsplein 7 februari 2013
Op 7 februari 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke lo-
catie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Mi-
nister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 januari 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag van de 
 omgevingsvergunning voor het project Hofgeesterweg 8 te Velserbroek
6 Voorstel tot uitvoering en suppletie aanvraag ten behoeve van
 explosieven opsporing.
7 Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning 
8 Kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden Lange Nieuwstraat 
9 Project De Ring

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, wel 
kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – 
dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

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

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

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 uur – inwoners aan het woord

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten 
een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spre-
ken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of 
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng 
moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die re-
levant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail 
(griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsverga-
dering. 

De raad heeft in zijn vergaderingen van 17 januari 2012 een besluit genomen 
over het volgende onderwerp:

• Voorbereidingsbesluit voor oprichten 4 woningen en 6 parkeerplaatsen aan 
de Kweekerslaan ong. te Santpoort-Noord 

• Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO voor oprichten vier woningen en zes par-
keerplaatsen aan Kweekerslaan ongen. te Santpoort-Noord

• Verklaring van geen bedenkingen voor project J.P. Coenstraat 55 te IJmuiden
• Verklaring van geen bedenkingen voor project Kennemerlaan 226 te IJmui-

den
• Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving in Velsen 2013-2016
• Benoeming lid Rekenkamercommissie

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- het te realiseren pad parallel aan 
de noordwestzijde van de Planeten-
weg tussen de Grahamstraat en de 
Bellatrixstraat aan te wijzen als ver-
plicht fietspad door middel van het 
plaatsen van G11 bebording zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 
1990;

-  het te realiseren pad parallel aan 
de zuidoostzijde van de Planeten-
weg tussen de Grahamstraat en de 
Bellatrixstraat aan te wijzen als ver-
plicht fietspad door middel van het 
plaatsen van G11 bebording zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 
1990;

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 

langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- het te realiseren pad parallel aan 
de plantsoenzijde van de Wille-
brordstraat, de IJmuiderstraatweg 
en de Julianakade tussen de De Noo-
straat en de rotonde nabij de Julia-
nabrug aan te wijzen als een in twee 
richtingen te berijden verplicht 
fietspad door middel van het plaat-
sen van G11 bebording met daaron-
der OB406 zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990;

- bij iedere fietsdoorsteek van het 
tweerichtingen fietspad richting de 
IJmuiderstraatweg dan wel de Juli-
anakade het voorrang te regelen op 
dusdanige wijze dat fietsers voor-
rang dienen te verlenen aan verkeer 
op voornoemde wegen door middel 
van haaientanden en B6 bebording 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990; 

- het fietspad aan de oostzijde van 
de C. van der Doesstraat op te heffen 
door middel van het verwijderen van 

het pad en door middel van het ver-
wijderen van de G11 bebording zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de huidige voetgangersoversteek-
plaats (zebrapad) over de Planeten-
weg ter hoogte van de Grahamstraat 
in te trekken door middel van het 
verwijderen van de wegmarkering 
en de daarbij horende L02 bebor-
ding, zoals bedoeld in het tweede lid 
van artikel 49 en bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990;

- de huidige voetgangersoversteek-
plaats (zebrapad) over de Planeten-
weg ter hoogte van de Zuiderkruis-
straat in te trekken door middel van 
het verwijderen van de wegmarke-
ring en de daarbij horende L02 be-

bording, zoals bedoeld in het tweede 
lid van artikel 49 en bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990;

- de huidige voetgangersoversteek-
plaats (zebrapad) over de Planeten-
weg ter hoogte van de Bellatrixstraat 
in te trekken door middel van het 
verwijderen van de wegmarkering 
en de daarbij horende L02 bebor-
ding, zoals bedoeld in het tweede lid 
van artikel 49 en bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990;

- een voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) te realiseren door middel 
van het aanbrengen van de daarbij 
horende wegmarkering en het plaat-
sen van L02 bebording aan de zuid-

oostkant van de Linnaeusstraat te 
IJmuiden, zoals bedoeld in het twee-
de lid van artikel 49 en bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990);

- een voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) te realiseren door middel 
van het aanbrengen van de daarbij 
horende wegmarkering en het plaat-
sen van L02 bebording aan de zuid-
oostkant van het Pleiadenplantsoen 
te IJmuiden, zoals bedoeld in het 
tweede lid van artikel 49 en bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Linnaeusstraat 16, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Tarweland 1, te IJmuiden (parkeer-
vak aan de achterzijde van de eigen 
schuur)

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 

dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

wekelijks in een 
oplage van 185.000 
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