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Velserbroek - ,,Ik was er echt
goed in”, roept Bink (6) enthousiast. De leerlingen van
groep 3 van OBS De Duinroos
aan de Floraronde hebben net
een rolstoelrace en een rolstoel hockeywedstrijd gedaan
in de Springplank. Timo (6)
krijgt gymles van zijn eigen
moeder die in een rolstoel zit.
Suzanne Borst liep al een tijdje met het idee om de klas op
een andere manier kennis te laten maken met de rolstoel. SportSupport introduceert het project
Schools on Wheels en werkt mee
met acht sportrolstoelen voor een
bijzondere gymles. De kinderen
zijn een beetje druk vandaag, ze
vinden deze les heel spannend.
Suzanne kijkt lachend de zaal
in, haar missie kan beginnen. De
bassischool is bij uitstek de plek
om te beginnen begrip te kweken
voor rolstoelers.
,,Het is voor mijn lopende medemens allemaal zo vanzelfsprekend; bewegen, snel zijn, even
langs elkaar heen glippen in de
schoolgang”, vertelt Suzan. ,,Voor
iemand in een rolstoel ziet het er
allemaal anders uit. Ik heb meer
ruimte, tijd en energie nodig om
te kunnen bewegen. Ruimte om
achteruit te draaien bijvoorbeeld.
Een rolstoel kan niet even snel
een stapje opzij doen. Ik heb ook
meer ruimte in de schoolgang nodig om mijn kind te helpen met

10 februari 2011

Tel. 0255-533900 Fax 0255-518875

www.groenrijk.nl
Regel vanaf nu zelf
uw bankzaken via
www.rabobank.nl/
velsen
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zijn jas.” De klas is allang gewend
aan de mama van Timo in een rolstoel, maar het werd volgens Suzanne eens tijd om te voelen wat
er met je gebeurt als je in zo’n
stoel zit. Kortom, waar je dus tegenaan kunt ‘lopen’ als rolstoelrijder.
De kinderen mogen tijdens de les
eerst voorzichtig leren rijden en
bewegen met de stoel, terwijl de
les eindigt met een rolstoelhockey-wedstrijd en een echte rolstoelrace. De kinderen vonden
de les geweldig. Een dergelijk initiatief vraagt zeker om herhaling
voor de overige klassen, sterker
nog: oor meer scholen! Suzanne:
,,Het is bijzonder dat ik de gelegenheid heb gekregen om de les
even over te nemen. Het was een
giga-ervaring en voor beide par-

Alcomobilist
klemgereden
Driehuis - De politie heeft vorige week donderdagavond op
spectaculaire wijze een dronken automobilist tot stoppen gedwongen. Dat gebeurde op de Van den Vonddellaan
in Driehuis. De bestuurder, een
29-jarige IJmuidenaar, werd al
vanaf het Delftplein in de gaten gehouden door een motoragent in burger. Die zag dat de
man bochten te ruim nam, op

tijen zeer leerzaam. En laten we
maar eens klein beginnen, dan
bewegen de groten wellicht ook
mee in deze bochten!’’
Voor scholen bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor
het project Schools on Wheels
via SportSupport, telefoon 0235260302 (Thijs van Attikum). Voor
de scholen in Velserbroek wil Suzanne zich graag persoonlijk inzetten. Zij kunnen mailen naar
a1234@quicknet.nl.
bart & kees vlaanderen

grill- & maaltijden
winkel
kaas • kip • broodjes • wraps

Alle zondAgen geopend
vAn 16.00 t/m 19.00 uur

25 ja ar
zondag 13 februari:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Stormvogels tegen De kennemers
Deze advertentie is aangeboden door:

Noordborgh
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Iedere week in deze krant:
Informatie van de Gemeente Velsen

Fried chicken, gegrilde kip
en onze rijsttAFel voor

e7,- p.p.

Alleen zondAg grAtis 2 stokjes sAté
kijk nAAr de grote keuze op www.bArtenkees.nl

Velserduinplein 2, 1971 BR IJmuiden
Tel. 0255 - 519 181
de verkeerde weghelft terechtkwam en verhogingen raakte. Op de Van den Vondellaan
kwam het tot een aanrijding
tussen de alcomobilist en een
politievoertuig. De bestuurder
werd aangehouden. Hij blies
1,8 promille. (foto: Michel van
Bergen)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
KANTOORADRES:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
AANLEVEREN TEKST:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIES:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
DIRECTIE:
Frits Raadsheer
06-53951836
BLADMANAGER:
Veroni Pereboom
06-30695175
CHEF REDACTIE:
Friso Huizinga
06-53911726

REDACTIE:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
ADVERTENTIEVERKOOP:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
UITGAVE VAN:
Kennemerland Pers BV
DRUK:
Janssen Pers
Postbus 4
6590 AA Gennep
Tel. 0485 - 490 433
E-mail: info@jp-rotatiedruk.nl

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

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

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Ichthus Lyceum 1e prijs
John van Dijkfonds
Driehuis - De burgerzaal in het
gemeentehuis oogde woensdagavond als een heuse disco met
DJ Blade aan de knoppen en bijpassende discoverlichting. Dit
alles voor de prijsuitreiking bij
het scholenproject van het John
van Dijkfonds, dat jongeren stimuleert na te denken over politiek en de gemeente. Bij het
fonds waren maar liefst 54 inzendingen. Na een voorselectie door de jury bleven tenslotte
vijf genomineerden over voor de
hoofdprijs van het project ‘I love
Velsen’. De kanshebbers waren:
twee maal het Felisenum met als
onderwerpen ‘Live Art’ en ‘Cultuurdag in Velsen’, het Technisch College Velsen dat als onderwerp ‘Lightrail in IJmuiden en
Verder’ had opgezet en tweemaal het Ichthus Lyceum dat de
onderwerpen ‘Jongerencentrum’
en ‘Activiteitencentrum’ hadden
uitgewerkt.
Burgemeester Frank Weerwind
viel de eer ten deel de uitslag
van het jury-overleg bekend te
maken. Als excuus voor de verlate uitslag noemde de burge-

meester het feit dat de jury het
enorm moeilijk had gevonden
om één prijswinnaar te kiezen uit
de vijf genomineerde inzendingen. Uiteindelijk is besloten om
ook een tweede prijs toe te kennen die door het Felisenum met
het project ‘Cultuurdag in Velsen’ in de wacht werd gesleept
met als resultaat een cheque van
500 euro om een start te kunnen
maken met de verdere realisatie.
Na enige aarzeling, om de spanning op te voeren, kwam Weerwind tenslotte met de winnaar
van de eerste prijs op de proppen: het Ichthus Lyceum met
als onderwerp ‘Activiteitencentrum’. De projectgroep kreeg een
mooie beker overhandigd alsmede een cheque voor dit project van 1000 euro.
Het John van Dijkfonds, dat is
vernoemd naar het in 2001 overleden raadslid John van Dijk,
werd in 2002 in het leven geroepen om jongeren bij de lokale politiek te betrekken met gemeentelijke projecten. Meer informatie is te vinden op: www.
johnvandijkfonds.nl.

Moderne technieken bij
Dier Medisch Centrum
Velserbroek - In het Dier Medisch Centrum Velserbroek zijn
al meer dan 50 honden laparoscopisch (kijkoperatie in de buik)
geopereerd. Inmiddels worden
er niet alleen honden gesteriliseerd op deze moderne wijze, maar zijn er veel meer mogelijkheden. Zo kan bij rashonden die een hoog risico op een
maagdraaiing hebben, de maag
preventief worden vastgezet. Dit
kan ook gelijktijdig met de sterilisatie plaatsvinden. Doordat
de maagwand wordt vastgezet
aan de buikwand is het zo goed
als onmogelijk geworden om te
kunnen draaien. Hierdoor wordt
de gevreesde maagtorsie voorkomen.
Kijkoperaties of laparoscopische
operaties, zoals het in vaktermen
heet, zijn nog lang niet overal
beschikbaar. Laparoscopie vereist kostbare apparatuur en ex-

pertise die niet iedere dierenarts
heeft of wenst te hebben. DMCK
werkt ook op doorverwijzing
door de eigen dierenarts. Hierdoor is voor iedere hondenbezitter in Kennemerland deze techniek beschikbaar geworden. De
controle van de kleine wondjes
kan weer door de eigen dierenarts worden uitgevoerd. De toeslag voor een laparoscopische
sterilisatie bedraagt 90 euro. De
prijs voor het vastzetten van de
maag is eveneens 90 euro bovenop het sterilisatietarief.
Eigenaren van honden die interesse hebben in deze moderne
techniek kunnen via hun eigen
dierenarts worden doorverwezen of zelf contact opnemen met
Dier Medisch Centrum Kennemerland. DMCK bevindt zich op
de Zadelmakersstraat 98 in Velserbroek. 023-5384444. Zie ook
www.dierenartsvelserbroek.nl.

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

Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek,
tel. 023-5201212.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Ex-Treblezangeres in
WT Stage Café
IJmuiden - Zondag 13 februari speelt singer-songwriter Nina van Dijk in het WT Stage Café. Nina had al op jonge leeftijd
een voorliefde voor de muziek.
Als zangeres van Treble brak ze
door in Nederland, met het zelfverzonnen taaltje dat een hype
werd en zelfs een nummer 1-hit
opleverde met Ramaganana.
Festivals en theatertours en vele
optredens volgden met als eindstop Griekenland waar ze Nederland vertegenwoordigde op het
Eurovisiesongfestival. In 2006
besloot ze Treble te verlaten om
solo verder te gaan en om haar
muzikale ontwikkelingen verder
te ontwikkelen. Op het Conservatorium van Amsterdam studeerde ze cum-laude af als zangeres. Zondag komt ze naar het
Stage Café om het publiek te laten genieten van een nieuw repertoire. Het optreden begint om
17.00 uur en de toegang is gratis.
Locatie: Witte Theater.

Jamsessie
in Paviljoen
Noordzee
IJmuiden aan Zee - Zondag 13
februari zal van 14.00 tot 20.00
uur een superjamsessie worden
gehouden in Paviljoen Noordzee
aan het IJmuiderstrand onder
leiding van Leontien Strijker en
Ron van Mourik. Deze dag is een
echte aanrader, niet alleen voor
de musici op het podium, maar
ook voor alle mensen die graag
naar muziek luisteren. De start is
om 14.00 uur met de basisband
Leona Strikes & Friends en daarna zal het podium open staan
voor alle muzikanten. Jong of
oud, ervaren of niet, gezelligheid
staat voorop. De gehele backline is aanwezig, alleen de instrumenten mag men zelf meebrengen. Deze eerste superjamsessie maakt bij succes kans op een
vervolg. De dag kan dan elke vier
weken worden herhaald. De organisatie heet u alvast welkom
in Paviljoen Noordzee, Kennemerstrand 178, IJmuiden, 0255514004. Zie ook de advertentie
elders in deze krant.

Openstaande
boetes

Velsen - De politie heeft zondag
tijdens een surveillance met de
ANPR (Automatic Number Plate Recognition) een 32-jarige
IJmuidenaar aan de kant gezet,
omdat hij nog drie boetes had
openstaan. Een 35-jarige IJmuidenaar liep ook tegen de controle aan, want hij bleek eveneens meerdere boetes te hebben
openstaan. Zijn auto werd buiten
gebruik gesteld en meegenomen
naar het politiebureau.

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Word coach bij Tandem

Open dag Technisch
College groot succes
IJmuiden - Ruud Porck, directeur van het Technisch College Velsen, toonde zich een zeer
tevreden man na afloop van de
open dagen op vrijdagavond en
zaterdagochtend. Vooral vrijdagavond was de belangstelling groot en waren er zelfs verkeersregelaars ingezet om de
toestroom van auto’s in goede
banen te leiden, maar dat kwam
ook omdat het naastgelegen
Vellesan College tevens open
huis hield.
Veel ouders met hun kinderen
maakten van deze gelegenheid
gebruik om zich een beeld te
vormen van de vele opleidingsmogelijkheden die het Technisch College biedt. Van loodgieter tot timmerman en van
elektricien tot automonteur zijn
slechts een paar onderdelen van
het uitgebreide opleidingspakket. Daarnaast biedt het college
ook de mogelijkheid om te kiezen voor een maritieme opleiding voor jongelui die hun toe-

komst op het water hopen te
vinden. Vincent was één van
de jongens die op hun twaalfde jaar voor de, vaak moeilijke,
beroepskeuze staan en hij stond
zeer geïnteresseerd te kijken
bij de scheepssimulator die in
de school stond opgesteld. ,,Op
zo’n boot varen lijkt me wel erg
leuk, maar je bent dan natuurlijk wel lang van huis’’, aldus de
twaalfjarige, die van zijn ouders
het advies kreeg om er thuis nog
maar eens rustig over na te denken. Een bijzonder initiatief was
dit jaar de meisjes- en moederdag, die ditmaal voor het eerst
was georganiseerd onder het
motto ‘Meiden in techniek, da’s
pas chique’. In totaal 17 meisjes,
velen gestoken in veel te grote Corus overalls wat overigens
een leuk beeld opleverde, deden
mee en gingen met een fantastisch werkstuk, een sieradenboom, naar huis. Zie ook www.
technischcollegevelsen.nl. (Joop
Waijenberg)

Regio - Coach zijn bij Tandem
wat houdt dat in? Een coach
biedt ondersteuning aan kleine
groepjes vrijwilligers of mantelzorgers. Bij Tandem komen verschillende lotgenotengroepen
samen van mantelzorgers die
voor iemand met een specifiek
ziektebeeld zorgen, een coach
zou een dergelijke groep gaan
begeleiden. Een coach kan ook
een kleine groep vrijwilligers begeleiden.
Bij Tandem worden vrijwilligers
ingezet om mantelzorgers te
ontlasten of om ondersteuning
te bieden aan chronisch zieken. De coach organiseert voor
de vrijwilligers intervisiebijeenkomsten, dit zijn bijeenkomsten
waar ervaringen worden uitgewisseld. Ook kan de coach vrijwilligers individueel begeleiden.
Voor deze functie wordt een training aangeboden. Deze is niet
verplicht. Afhankelijk van de ervaring wordt gekeken of de training nodig is. Verder wordt men
natuurlijk begeleid door de beroepskrachten van Tandem.
Deze functie vraagt van kandidaten inlevingsvermogen, goede

communicatieve eigenschappen,
goed kunnen signaleren en rapporteren en affiniteit met mantelzorgers en chronisch zieken.
De tijdsinvestering zal ongeveer
4 tot 6 uur per maand bedragen.
De coach krijgt een korte opleiding/training voor deze functie,
begeleiding door een beroepskracht, een onkostenvergoeding en deelname in een team
van enthousiaste collega’s. Deze
vrijwilligersfunctie kan een goede opstap zijn naar een betaalde baan. Wij nodigen in het bijzonder ook mensen uit met een
Marokkaanse of Turkse achtergrond.
Tandem (voorheen Steunpunt
Mantelzorg) biedt ondersteuning aan mantelzorgers uit Midden en Zuid Kennemerland.
Mantelzorgers zijn mensen die
iemand verzorgen in hun directe
omgeving. De meeste zorg wordt
verleend in familieverband maar
ook de zorg aan buren of vrienden wordt mantelzorg genoemd.
Zin in deze nieuwe uitdaging?
Reageer via mail: vrijwilligershulp@tandemzorg.nl of bel met:
023-8910610. Meer informatie:
www.tandemzorg.nl.

Kaartverkoop In2disco
komt goed op stoom
IJmuiden - De kaartverkoop van
In2disco, het 70’s, 80’s en 90’sfeest dat twee keer per jaar wordt
gehouden in het Thalia Theater, komt goed op stoom. Voor
de editie op zaterdag 19 maart
heeft de organisatie dvd-dj Alex
van Oostrom vastgelegd. Ook
komt dj Good Old Dave draaien
en verzorgt de meidengroep Stijl
Achterover een optreden.
De videoclips die Alex van
Oostrom aan elkaar mixt, zijn te
zien op het grote filmdoek van
Thalia. Van Oostrom draait al jaren mee in de Nederlandse muziekwereld. Met ruim 150 optredens per jaar is hij nog steeds
van de meest gevraagde dj’s van
het land. Behalve op vaste clubavonden draait Van Oostrom ook
op feesten voor bedrijven en organisaties zoals In2disco. Zijn jarenlange expertise en brede muzieksmaak zorgen ervoor dat hij
op elk feest de handen in de
lucht krijgt.
In2disco wordt geopend door
dj Good Old Dave, mede-orga-

Nieuw: BN Reclame

nisator van In2disco. Alex van
Oostrom draait tot 03.00 uur
en rond middernacht wordt het
podium korte tijd vrijgemaakt
voor Stijl Achterover. Deze meidengroep bestaande uit Mieke Koers, Lotte van Westerhoven, Ilse Corver en Myrke Ritskes
blaast een aantal dance classics
op eigenzinnige wijze nieuw leven in.
Kaarten voor In2disco kosten 15
euro en zijn verkrijgbaar bij Hotel Augusta, Indigo Style en Brederode Sport. Online bestellen
kan via www.thaliatheater.nl. In2disco wordt mede mogelijk gemaakt door Indigo in IJmuiden.

Velserbroek - Sinds vorig jaar
november heeft BN reclame zich
gevestigd in Velserbroek.BN Reclame is een full-service reclamebureau met persoonlijke aandacht voor de klanten.
Door de ervaring in de reclamebranche en goede contacten
met diverse leveranciers kunnen
zij zeer scherpe tarieven aanbieden. BN reclame levert een totaalpakket, zo kan men hier terecht voor advertenties, mediaplanning, huisstijlen, drukwerk,
vormgeving, folders/flyers, posters/banners, belettering en
webdesign/hosting.
Reclame maken kost geld maar
wel binnen een afgesproken
budget, zodat men nooit teveel
betaalt!
Zo adviseert Ron Bakker: ,,Wij
kunnen binnen een budget een
jaarplan opstellen waarbij het
maximale wordt bereikt.’’

Juist voor startende ondernemers bieden zij interessante
pakketten aan, van visitekaartjes tot website/hosting, tegen
scherpe tarieven. Ook geven zij
mediabegeleiding, bijvoorbeeld
voor het wel of niet inzetten van
Google Adwords, gebruik maken
van social media etc. Door samenwerking met een zeer professionele drukkerij kan BN Reclame voordelig al het drukwerk
inkopen.
Bent u nieuwsgierig geworden
en wilt u elke euro goed besteden aan reclame-uitingen
of drukwerk, neem dan vrijblijvend contact op of ga langs. Onder het genot van een kopje koffie kunnen alle reclameplannen dan worden doorgesproken.
Ron Bakker, BN Reclame, Rosa
Manusstraat 9, Velserbroek. 0621887301, e-mailadres: bakker@
bnreclame.nl.bnreclame.nl.
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Donderdag 10 februari
Gratis
bijeenkomst
over
drugsgebruik door jongeren bij
Brijder, Spaarne 106 in Haarlem.
Van 19.30 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Rauw Spul ‘Dad
named Sue’. Aanvang 20.30 uur.
Om 20.30 uur: film ‘Another
Year’.
Salsa Station @ Perron 3a,
Station Haarlem, 20.30 - 24.00
uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Kleine zaal: Roots of Heaven:
Dolerean, Ben Weaver. 20.00
uur. Toegang 10,-. 24.00-04.00
uur: LOS! Café: Roots of Heaven
afterhow: Gaby Moreno. 22.30
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 11 februari
Liedrecital in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Another
Year’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Kleine zaal: Rob Acda Award
2010-2011. 20.00 uur. Toegang
5,-. Café: Irrational Library. 22.30
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 12 februari
Rommelmarkt bij de Dwarsligger, Planetenweg IJmuiden van
09.00 tot 12.30 uur.
IVN Zuid-Kennemerland Wilgen knotten op Hageveld. Van
09.30 tot 15.00 uur. Verzamelen parkeerplaats Hageveld in
Heemstede.
Kinderkermis
Chr.
basisschool De Klipper, Koningsplein
7 IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00
uur.
Salsa Station @ Perron 3a,
Station Haarlem, 20.00 - 01.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Quatro Ventos
‘Mais um Fado’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Kleine zaal: La Pegatina. Aanvang 20.30 uur. 23.00-04.00 uur:
Dikke Dubstep: Borgore. Toegang 12,- vanaf 18 jaar.Café:
Bob Marley’s 66th Birthday Party. 21.30 tot 03.00 uur. Toegang
gratis.

10 februari 2011
Lezing over Politiek en Spiritualiteit in De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur. Toegang gratis.
Rommelmarkt van 11.00 tot
15.00 uur bij buurtcentrum de
Mel, Wijkermeerweg 1 VelsenNoord.
IVN Zuid-Kennemerland: Op
zoek naar Diersporen en Vogels
op Landgoed Koningshof Overveen. Vertrek 11.00 uur parkeerplaats Koningshof, Duinlustweg
26 Overveen.
Kaasworkshop van 13.00 tot ±
16.00 uur bij Informatieboerderij
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Stadsschouwburg
Velsen:
Operette ‘Die Fledermaus’. Aanvang 15.00 uur.
Feestelijke dienst bij aangepaste gezinsdiensten IJmond in
de Laurentiuskerk, Fidelishof 4
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Muzikale familie in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Nina van Dijk, Singersonwriter (ex Treble). Aanvang
16.30 uur. Toegang gratis.
Patronaat,
www.patronaal.nl:
Kleine zaal: Venrez. Afgelast.

Maandag 14 februari
Valentijnsdag filmdiner in het
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Diner Romantique in De Stal
in Spaarnwoude met romantisch voncert vooraf in de Stompe Toren. Reserveren: 023-0235372868 of e-mail naar peterduval @hotmail.com.

Dinsdag 15 februari
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Leen Braspenning met
‘Mamadeern’. Aanvang 20.30
uur.

Woensdag 16 februari

Cursus
fotografie

Standbeeld visserman
nu ook in Galle
Velsen - Drie bestuursleden
van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen (SOSVelsen) brachten van 21 tot en
met 31 december een werkbezoek aan Velsens zusterstad Galle in Sri Lanka. De delegatie bestond uit voorzitter Guus Hartendorf, secretaris Klaas van Slooten, scheidend bestuurslid Willem Meesters, tezamen met hun
partners, en aankomend bestuurslid Charles van Ikelen.
Tijdens dit bezoek werd in wijk
Aththiligoda, waarvan de bouw
gefinancieerd werd door de na
de tsunami opgerichte stichting
Velsen helpt Galle (VhG), een
buurthuis geopend. Daarmee
zijn de projecten van die stichting afgerond. Er werden twee
straatnaamborden onthuld: de
Velsen street en de Santpoort
street. In het buurthuis is nu een
wandversiering in het buurthuis
aanbrengen, die de band met
Velsen symboliseert, een kopie

van het beeld van De Visserman,
dat sinds 1955 op de Kop van de
Haven in IJmuiden staat. De Visserman staat voor het gedenken
van hen, die op zee het leven lieten. Dat is tevens een link met de
tsunami.
Tijdens het werkbezoek werden
meerdere projecten bezocht en
werd een krans gelegd bij het
nationaal monument ter herdenking van de tsunami. Vermeldenswaard is het bezoek aan het
openbare zwembad in Galle, dat
mede door bouwbedrijf Holleman en Zn uit Velserbroek werd
gefinancieerd. Honderden kinderen hebben daar inmiddels leren zwemmen en hun diploma
gehaald. Ook volwassenen maken druk gebruik van het bad.
In maart bezoeken vier zweminstructrices van De Heerenduinen het bad en zullen daar met
hun collega’s overleggen of er
wellicht voor instructie assistentie uit Velsen verleend moet worden.

Tijdnood nekt DCIJ 1
IJmuiden - Het sterke team van
DCIJ, met de jonge IJmuidenaar
Rick Hartman in de opstelling en
voor de rest het basisteam, is afgelopen zaterdag geheel onverwachts onderuit gegaan tegen
damclub Dordrecht. Rick heeft vorige wedstrijd tegen Hans Vermeulen een zeer goede prestatie neergezet door bijna van hem te winnen. Uiteraard verdiende hij daardoor wederom een plaats in het
eerste.
De eerste klap viel op het bord van
Jesse tegen een jeugdspeler die
erg rare dingen deed. Jesse strafte
dit simpelweg af en bracht de eerste punten binnen. Even later verloor Rick van de oudere broer door
een lichte combinatie. Alles zag er
op dat moment nog gunstig uit,
want op de meeste borden stond
DCIJ er goed voor. Op de meeste
borden had DCIJ voordeel.
Dit sloeg in het late middenspel
om toen de tijdnood naderde. Stijn
had een lastige stand en trapte in een zetje, waardoor hij nog
zijn best moest doen voor de remise. De grootste verrassing kwam
op dat moment van Harry van der
Vossen die zijn tegenstander volle-

dig weggespeeld had. Conall heeft
wederom weer laten zien dat hij de
koning is op het gebied van de remises: 10 op een rij. Op dat moment zag het er nog goed uit voor
DCIJ.
Wim Winter verloor uit het niets.
Hij heeft het voordeel dat hij de
hele partij had niet goed benut
en kwam uiteindelijk zelfs slecht
te staan in de klassieke stand. Feroz had in het begin van de partij een misrekening gemaakt tegen
Arie van de Weteringh en verloor
in een stand die helemaal remise
was. Kees Pippel leek te gaan winnen, maar zijn stand was net niet
genoeg voor de twee punten. Martin van Dijk speelde tegen Anton
Kosior, één van hun betere spelers.
Martin had een erg goede stand,
weer ongeveer hetzelfde als tegen Ndiaye, alleen deze keer ging
het beter. In de tijdnoodfase ging
zijn stand ook bergafwaarts en
op de 51ste zet maakte hij de beslissende fout. Dit werd afgestraft
en Martin verloor helaas ook. Als
laatste was Cees van der Vlis nog
bezig en dat ging naar een remise.
Al met al een zeer ongunstige dag
voor de IJmuidenaren.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

Nieuws
uit de en
z
i
u
h
t
buur

Nieuws voor
de schoter?
Zondag
13 februari
info@deschoter.nl

Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Another Year’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 17 februari

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Jochen Otten met
‘Belastend Materiaal’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaal.nl:
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar.
Studenten gratis. Café: We Be
Naked. 22.30 uur. Toegang gratis.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Dae rsDe lDwgger Bru
li
boei

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Velsen-Zuid - Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude
is de uitvalsbasis van een meerdaagse fotografiecursus. Van
donderdag 14 april tot zondag 17
april organiseren freelance-fotograaf Anno Huidekoper en ecoloog / fotograaf Ben Kruijsen in
het recreatiegebied Spaarnwoude deze fotocursus. Elke cursist
kan voor fotografieonderwerpen
kiezen uit de thema’s natuur &
landschap, cultuurhistorie, recreatie en landbouw. Dagelijks
zijn er foto excursies naar bijvoorbeeld forten, natuurgebieden en boerenbedrijven. In een
presentatieruimte op Informatieboerderij Zorgvrij wordt in de
loop van elke middag een selectie van foto’s met elkaar besproken. De mooiste foto’s worden
uiteindelijk ingelijst en gebruikt
voor een fototentoonstelling in
boerderij Zorgvrij. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Alpha-cursus
en christelijk
geloof
Regio - In heel Nederland worden Alpha-cursussen gegeven
in diverse kerken. Deze cursus is
bedoeld voor iedereen die graag
meer wil weten over het christelijk geloof. De cursus bestaat
uit tien avonden en één weekend. Elke avond wordt begonnen
met een gezamenlijke maaltijd.
Daarna volgt een inleiding en
groepsgesprekken over thema’s
uit het christelijk geloof. Aan de
orde komen vragen zoals: Wat
is de zin van het leven? Wie is
Jezus? Waarom zou je naar een
kerk gaan? Daarnaast is er veel
ruimte om eigen vragen te stellen. Evenals voorgaande jaren heeft de Baptistengemeente IJmuiden besloten om ook dit
jaar weer een Alpha-cursus aan
te bieden. De introductie-avond
is op 7 maart. Op deze introductie- avond krijgt men verdere uitleg over de Alpha-cursus waarna men kan besluiten de cursus
wel- of niet wilt volgen. Meer informatie: Peter en Judith Reckers, telefoon 023-5390147. Bij
hun kan men zich ook opgeven
voor de introductieavond en/of
de cursus. Opgeven kan ook via
www.baptistengemeenteijmuiden.nl.

Drankrijders
Regio - De politie heeft met alcoholcontroles en tijdens surveillances vele drankrijders aangehouden. Bijna 1.500 bestuurders werden gecontroleerd. Politie Kennemerland controleert op het rijden
onder invloed, omdat in de regio
elk jaar ernstige aanrijdingen worden veroorzaakt door drankrijders.
Met deze controles en de 24-uurs
surveillance wil de politie de verkeersveiligheid verhogen.
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Rabo breidt
online dienstverlening uit
Velsen - Rabobank Velsen en
Omstreken introduceert deze maand de links ‘Zelf regelen’
op haar website. Hiermee kunnen klanten direct zelf dagelijkse bankzaken regelen. Op elk
gewenst moment, vanaf elke gewenste locatie.
Rabobank Velsen en Omstreken
komt hiermee tegemoet aan de
veranderende wensen en voorkeuren van haar klanten. Franca van Winkel, directievoorzitter
van de Rabobank Velsen en Omstreken vertelt: ,,Klanten zoeken
steeds meer naar mogelijkheden
om (bank)zaken gemakkelijk en
snel, en ook buiten kantooruren,
te kunnen regelen. Internet is bij
uitstek het middel om dit mogelijk te maken. Daarom zijn we erg
blij dat we onze online dienstverlening nog verder hebben kunnen uitbreiden.’’
Bankzaken kunnen vanaf nu
op elke gewenst moment, vanuit huis, kantoor of zelfs vanuit de tuin online geregeld worden via www.rabobank.nl/velsen.
‘Zelf regelen’ is toegankelijk voor
al onze klanten, zowel particulier als zakelijk. In eerste instantie worden dagelijkse bankzaken
aangeboden, zoals het aanvragen van een afspraak met een
adviseur of het openen van een
rekening. ,,Maar hiermee zijn we
er nog lang niet. Zolang onze
klanten vragen om meer dienstverlening via internet, blijven wij
komen met nieuwe toepassingen’’, zegt Van Winkel.
Zij benadrukt dat het persoonlijke contact blijft bestaan. ,,Onze medewerkers blijven klanten
met raad en daad bijstaan bij financiële vraagstukken. Of dat nu
een telefonische vraag is of een
verzoek van een klant die er online niet uitkomt’ De medewerkers
van het Service Centrum Particulieren (023) 513 35 00) en het
Service Centrum Bedrijven (023)
513 36 00) helpen onze klanten
graag verder. En deze medewerkers zitten niet op een anoniem
call-centrum. Ze zitten gewoon
op onze kantoren in Spaarndam
en IJmuiden!’’
De online dienstverlening van
‘Zelf regelen’ is een belangrijke
aanvulling op de huidige dienstverlening aan onze klanten. Zie
ook www.rabobank.nl/velsen.

Roodlichtcontrole

Velsen-Zuid - Vorige week
woensdag, aan het einde van
de middag, heeft de politie een
roodlichtcontrole uitgevoerd bij
het Pontplein. De ervaring leert
dat weggebruikers zich niet altijd aan de stoplichten houden
en dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Tijdens de controle reden zes fietsers door rood.
Zij hebben een bekeuring gekregen.

Directievoorzitter neemt afscheid

Franca gaf fusiebank
een sociaal gezicht
Velsen - Franca van Winkel neemt volgende week afscheid als directievoorzitter
van Rabobank Velsen en Omstreken. Na vierenhalf jaar
verhuist zij naar Rabobank
Lopikerwaard.

Open dagen Gymnasium
Felisenum druk bezocht
Velsen-Zuid - Docenten en
leerlingen die voor een rondleiding zorgden in het Gymnasium Felisenum beleefden vrijdagavond en zaterdag drukke uren tijdens de open dagen.
Veel ouders en kinderen maakten van deze gelegenheid gebruik om enerzijds de sfeer te
proeven en anderzijds om voorgelicht te worden over de studiemogelijkheden. Tijdens de rondgang door het complex en in de
diverse lokalen kon talloze malen de vraag van het onderwijzend personeel aan de jeugdige
bezoekers worden gehoord: ,,En,
heb je al een keuze gemaakt?’’
Waarop diverse keren het antwoord kwam, vaak ondersteund
door de ouders, dat er thuis nog
eens rustig over nagedacht zou
gaan worden.
Eén van de rondleiders lichtte tijdens de rondgang toe, dat
de school een onderbouw en

een bovenbouw kent. In de onderbouw wordt al de basis gelegd voor de verdieping die in
de bovenbouw gaat plaatsvinden en daarom is er tot en met
de derde klas een breed lesprogramma. De eerste klas sluit
aan op de basisschool en legt de
nadruk op basisvaardigheden,
maar de leerlingen krijgen ook
extra grammatica. Ook wordt er
een begin gemaakt met Latijn en
is er aandacht voor techniek en
creatieve vakken zoals tekenen
en muziek.
In de tweede klas komen vakken als Grieks en aardrijkskunde erbij en in de derde klas komt
er al een vooruitblik naar de bovenbouw. Want in dat jaar moeten leerlingen al een vakkenpakket voor de bovenbouw samenstellen. Al met al nogal wat informatie om op een rustig tijdstip
nog eens te overdenken. Zie ook
www.felisenum.nl.

Maritieme opleiding
Nova houdt open huis
IJmuiden - De opleidingen
voor de scheepvaart en allround operationele techniek
(AOT) van ROC Nova College
houden zaterdag 12 februari
Open huis. Belangstellenden
zijn van 10.00-14.00 uur van
harte welkom op de Kanaalstraat 7 in IJmuiden.

Voor jong en oud is er veel te
beleven tijdens het Open huis.
Bezoekers kunnen ervaren hoe
het is om aan het roer te staan
op de scheepvaartsimulatoren
en krijgen demonstraties op de
powerplantsimulator AOT. Werkgevers en stagebedrijven zoals
Holland America Line, Spliethoff
Group, Koninklijke Wagenborg,
JR Shipping BV en werkgevers
in de energiesector geven informatie over de carrièrekansen.
Cursisten geven rondleidingen
en vertellen over hun ervaringen.
Wie wil kan zich aanmelden voor
een rondvaart op een van de opleidingsschepen.
Het Nova College verzorgt onder
de vlag van de Maritieme Academie in IJmuiden en Harlingen

vmbo en mbo voor de Zeevaart,
Zeevisvaart, Rijn- en Binnenvaart en een breed aanbod aan
nascholingen voor deze sector.
De opleidingen geven een drempelloze aansluiting op het hbo
voor scheepvaart in Amsterdam.
Allround Operationele Techniek Allround Operationele Techniek (AOT) is het beheer en onderhoud van grote apparaten zoals verbrandingsmotoren, zuiveringsinstallaties en generatoren
bij grote bedrijven. Verantwoordelijk werk dat vraagt om goed
opgeleide mensen. De energiesector heeft grote behoefte aan
AOT’ers. Daarom werken Nuon,
HVC, Afvalenergiebedrijf Amsterdam, IGMA Bulk Terminal en
Koninklijke Landmacht nauw samen met het Nova College. De
bedrijven garanderen de stageplaats en betalen de opleiding.
Belangstellenden zijn welkom
tijdens het Open huis op zaterdag 12 februari van 10.00-14.00
uur bij het Nova College, locatie Kanaalstraat 7 in IJmuiden.
Zie ook www.maritieme-academie.nl.

Franca begint in Utrecht aan dezelfde klus als vierenhalf jaar
geleden, toen ze bij Rabobank
Santpoort-Spaandam begon als
beoogd directievoorzitter van de
nieuwe fusiebank Rabobank Velsen en Omstreken. ,,Ik ben op 15
oktober 2006 begonnen, toen er
over de fusie al veel was besloten’’, blikt Franca terug. ,,Ik voelde mij meteen thuis. Dat kwam
vooral door het personeel en de
klankbordgroepen, die zich heel
betrokken toonden. Ik wist binnen de kortste keren waar de
bank voor stond. Op 1 januari 2007, de feitelijke fusiedatum,
verhuisde ik naar het kantoor
aan de Dokweg. Daar heb ik de
eerste dagen langdurig naar buiten zitten staren. Wat een geweldig uitzicht!’’
Een van de eerste dingen die
Franca opviel, was de openhartigheid van de Velsenaar. ,,Hier
heeft iedereen het hart op de
tong. Dat geldt voor het personeel, maar ook voor de leden en
klanten van de bank. Zij geven
input waar je als directievoorzitter iets mee kunt. Die recht-voorzijn-raap mentaliteit zal ik echt
missen, want dat ligt mij wel.’’
De werkwijze waar Franca om
herinnerd zal worden, heeft veel
raakvlakken met de merkwaarden van de Rabobank: dichtbij,
betrokken en toonaangevend.
De directievoorzitter heeft weinig kansen onbenut gelaten om
haar bank te vertegenwoordigen.
Of het nou ging om de kerstsamenzang in Spaarndam of Feestweek IJmuiden, Franca was erbij.
Mede daardoor is het haar gelukt om de fusiebank een sociaal
gezicht te geven. De bank sponsort tientallen verenigingen. En
door middel van het Coöperatiefonds en het Ambitiefonds hebben veel maatschappelijke organisaties en individuele leden van
de bank een financiële bijdrage ontvangen. Daarbij wordt het
simpelweg een handje ophouden

niet geaccepteerd: alle partijen
leveren een tegenprestatie. In de
praktijk is dat meestal geen probleem, zegt Van Winkel. ,,De verenigingen en stichtingen in Velsen worden goed en professioneel bestuurd. Daardoor zijn het
voor ons partners waarmee uitstekend valt samen te werken.
Velsen heeft trouwens een geweldig verenigingsleven. Ik ben
nog nooit zo vaak naar een musical of sportwedstrijd geweest als
de afgelopen jaren en heb daar
altijd volop van genoten.’’
Het bedrijfsleven in Velsen heeft
door de crisis een roerige tijd
meegemaakt, maar toch viel het
aantal faillissementen mee. ,,Een
aantal bedrijven heeft zich tegen
de economische trend in juist
weten te ontwikkelen. Dat noem
ik een prestatie van formaat. Als
bank hebben wij een bijdrage
geleverd door in een vroeg stadium met bedrijven te gaan praten
over de op handen zijnde economische ontwikkelingen. Daardoor hebben we veel problemen
kunnen voorkomen.’’
Het vertrek van Van Winkel komt
niet helemaal als een donderslag
bij heldere hemel, want bij Rabobank is het traditie dat directievoorzitters eens in de vijf jaar van
bank wisselen. Toch ging haar
besluit gepaard met emoties,
zegt ze nu. ,,Neem de ledenraad.
Dat zijn echt mensen naar mijn
hart. Het doet me pijn om die te
laten gaan.’’
Franca neemt volgende week
vrijdag tijdens een receptie afscheid van haar relaties. (Friso
Huizinga)

Auto beschadigd
Velsen-Noord - De politie heeft
zaterdag rond 07.40 uur een
21-jarige man uit Velsen-Noord
aangehouden, die onder invloed
van alcohol meerdere geparkeerde auto’s en verkeerspalen
aanreed in de Wijkeroogstraat.
De hulpdiensten, ambulance,
brandweer en politie, troffen
de gewonde man aan met zijn
zwaarbeschadigde auto tegen
een van de aangereden auto’s.

Toen de hulpverlening hem wilde
helpen, stapte hij zelf uit zijn auto. De man bleek ernstig onder
invoed van alcohol en was bijzonder recalcitrant. Op het politiebureau werd een ambulance
besteld, vanwege de verwondingen van de man. Tegen de man
is proces verbaal opgemaakt. De
politie heeft ter plaatse foto’s genomen van alle schade die de
man heeft aangericht.
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Van portier tot eigenaar

IJmuidenaar Remco
Natzijl neemt XO over
Haarlem - De populaire horecazaak XO op de Grote Markt
heeft een nieuwe uitbater.
Remco Natzijl nam op 1 januari de sleutel in ontvangst.
Natzijl werkte bijna acht jaar
als operationeel manager bij
Alpha Security en stond jarenlang bij XO aan de deur.

AevumKozijnen in de
Waarderpolder
Regio - Op de hoek van de
Waarderweg en de Conradweg 32 is in de Waarderpolder
één van de showrooms van Aevum-Kozijnen gevestigd, maar
tevens heeft Aevum ook vestigingen in Hoorn, Schagen en
Heemskerk. Diantha en Nico
van der Wiele zijn de drijvende
krachten achter deze bedrijven
waarbij Nico, met ruim 15 jaar
ervaring in deze branche, het
bouw-technische gedeelte onder zijn hoede heeft en Diantha
de klanten adviseert in de
showroom. Aan de Conradweg
32 is een uitgebreid scala aan
mogelijkheden en voorbeelden
te zien van alle mogelijke toepassingen van kunststof profielen tot zelfs een complete dakkapel aan toe. Aevum-kozijnen,
waarvan de profielen worden
geleverd door het Belgische
bedrijf Deceuninck, is de specialist en producent van kunststof kozijnen, ramen, deuren,
dakkapellen, openslaande tuindeuren, schuifpuien en erkers.
Maar ook voor renovatie van
bijvoorbeeld bestaande dakkapellen kan men bij Aevum terecht. Daar het bedrijf nog redelijk kleinschalig is, staat een
persoonlijke benadering van de
klant hoog in het vaandel wat
betekent dat, bij gebleken belangstelling, Nico thuis zowel
overdag als ’s avonds de situatie komt opnemen en bespreken en dat hij zowel bij aflevering als oplevering persoonlijk aanwezig is. Diantha vertelt
verder dat de draai- kiepramen
een uniek sluitsysteem hebben
waardoor de ramen op elke gewenste stand vastgezet kunnen
worden. ,,En wij leveren alle ramen met extra isolerend HR++
glas, zonder hiervoor een meerprijs te bereken en bovendien
leveren wij gratis inzethorren
bij alle draai- kiepramen”, voegt
zij er nog aan toe. Meer informatie: www.aevum-kozijnen.nl.
Een vraag kan gesteld worden
via nico@aevum-kozijnen.nl.

,,Ik had al jaren sympathie voor
XO’’, vertelt Natzijl, die in IJmuiden woont. ,,Doordat ik bijna elk
weekend bij de deur stond kreeg
ik al snel een band met de gasten
en het personeel. Het is een hele
leuke zaak waar een heel uiteenlopend publiek komt. XO is trendy en een echte hotspot, maar
verder laat het zich niet een hokje stoppen.’’ Toen Natzijl eind vorig jaar benaderd werd of hij de
zaak over wilde nemen, hoefde
hij niet lang na te denken. ,,Voor
ik het wist was ik uitbater’’, lacht
hij.
Natzijl vindt het een groot voordeel dat hij de zaak jarenlang als
portier heeft kunnen observeren.

,,Ik heb heel veel informatie vergaard die ik nu in mijn voordeel
probeer te gebruiken. Het concept is goed, dus daar wil ik niet
veel aan veranderen. Wel gaan
we ons meer richten op feesten
en partijen in onze zalen op de
eerste verdieping en de zolder.
Het is toch best wel uniek dat je
midden in het centrum van Haarlem een ruimte voor jezelf kunt
hebben voor private dining, een
high tea, een bruiloft of een vergadering. Daarnaast vind ik dat
het niveau van onze service omhoog moet. Het personeel van
XO moet ondergeschikt zijn aan
de gasten en er moet meer interactie zijn. De zaak moet weer
een eigen gezicht krijgen. Dat is
ook de reden dat ik er zo veel
mogelijk als gastheer aanwezig
probeer te zijn.’’ Dat is best lastig, want XO is 115 uur per week
open. ,,XO is bijna een 24-uursbedrijf. Zeker in het weekend
gebeurt het regelmatig dat de
avondploeg wordt afgelost door
de ochtendploeg.’’
Ook als het om de muziek gaat,
behoudt XO zijn eigen gezicht.
,,We werken sinds deze maand
met vier vaste dj’s en eenmaal
per maand draait er een gastdj. Op donderdagavond willen
we opkomende dj’s een kans geven en voor de zondagmiddag
werken we aan een concept met
muziek uit de jaren zeventig en
tachtig. Om dat een extra duwtje in de rug te geven komen op
zondag 27 februari de dj’s van
2Generations op bezoek.
XO is gevestigd aan de Grote
Markt nummer 8 in Haarlem. Zie
ook www.xo-haarlem.nl.

Nu 50 procent
korting bij M Lifestyle
Santpoort-Noord - Sfeer,
sfeer en nog eens sfeer is te
vinden in de webwinkel www.
mlifestyle.nl en in de winkel M.
Lifestyle aan Hoofdstraat 208.
Bovendien gaan nu veel woonaccessoires en sieraden van
diverse bekende merken met
50 procent korting weg om
plaats te maken voor nieuwe
collecties.
Wie houdt van landelijke sfeer,
vergrijsd riet, windlichten,
geurkaarsen en mooie serviezen en textiel is bij M. Lifestyle helemaal op zijn plaats.
Met hartverwarmende merken als Gant, Braxton, Riverdale, Bastion en de serviezen van
Bridgewater kan men zich uitleven in deze fijne uitverkoop.
Ook op diverse sieraden van
Josh, Bands of Angels, Dolce

Luna en diverse andere sieraden wordt korting van 50 procent gegeven. Dat is dus helemaal leuk shoppen bij M. Lifestyle.
De nieuwe collectie is onderweg. Mooi linnengoed, woonaccessoires,
kleinmeubelen,
een mooie verflijn van Flamant,
warme plaids en kussens, romantische lampen, kandelaars
en windlichten.
Maar ook tassen en artikelen
van Pretty Hot and Tempting
nodigen uit tot een bezoekje. Monique Valk van M. Lifestyle geeft bovendien woonadviezen en een workshop zeepkettingen.
Geniet van de mooie aanbiedingen in de winkel of op de
website. Voor meer informatie:
023-5386003 of e-mail naar :
info@mlifestyle.nl.

gisterij en Parfumerie Visser
heeft vaak leuke acties, waarbij veel voordeel te halen valt.
Tot en met zaterdag loopt nog
de zakkenactie, waarbij twintig
procent korting op de gehele collectie van toepassing is.
En met de klantenpas kunnen

punten gespaard worden voor
een cadeaubon. Ook geeft deze pas tien procent korting op
de luxe parfumerie.
Drogisterij en Parfumerie Visser is te vinden aan Hagelingerweg 73 en telefonisch bereikbaar via 023-5491632.

Drogisterij en Parfumerie Visser

Brede vakkennis en
hoogwaardige producten
Santpoort-Noord – Het is alweer ruim een jaar geleden,
dat Drogisterij en Parfumerie
Visser een Pour Vous Parfumerie werd. Het kan hard gaan.
Wat ooit begon als een kleine drogisterij annex cadeauwinkel, groeide uit tot een volwaardige drogisterij en parfumerie met een breed assortiment.
Na de overstap naar Pour Vous
werden hier een flink aantal
gerenommeerde merken aan
toegevoegd, zoals Lancôme,
Clinique, Clarins, Biotherm en
Lancaster. Omdat er veel vraag
naar was, is sinds deze maand
ook het merk Estée Lauder
verkrijgbaar.
Dit merk heeft diverse goede serums, die ook wel de levensverzekering van de huid
genoemd worden. Zoals Advanced Night Repair, dit is

echt een superhersteller. Wie
het zelf eens wil ervaren: in de
zaak zijn gratis proefmonsters
verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.
Momenteel heeft Drogisterij en Parfumerie Visser zeven
filialen in de regio, het achtste wordt binnenkort geopend.
Klantvriendelijkheid staat er
hoog in het vaandel.
De
medewerksters
staan
graag klaar en nemen alle tijd
om de bezoeker van een deskundig en persoonlijk advies
te voorzien. Door het rijke assortiment kunnen zij altijd het
juiste product aanbevelen, afgestemd op de wensen en het
huidtype van de klant.
Al het personeel is gecertificeerd en volgt regelmatig
cursussen, om op de hoogte te blijven van de laatste actualiteiten van het vak. Dro-
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Helft aantal overvallen
in IJmond opgelost
Regio - Het aantal opgeloste
overvallen in het district IJmond
(gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest) bedroeg in 2010 50 procent. Het
aantal overvallen in het district
IJmond blijft ongeveer gelijk in
vergelijking met 2009. In 2010
waren er 18 overvallen waarvan
de helft is opgelost: een oplossingspercentage van 50%. Dit
succes is mede te danken aan
het in 2010 gestarte DonkereDagen-Offensief. Overvallers
zijn tijdens de donkere maanden (van begin november tot
en met begin maart) actiever
dan in de rest van het jaar. De
politie is in de donkere periode
extra alert op overvallen en zij
is met meer mensen op straat.
Daarmee denkt de politie de
heterdaadkracht aanzienlijk te
vergroten.
Districtschef Rinus Boudewijn:
,,Dat betekent dat we op risicovolle locaties meer motorrijders
inzetten. Maar ook dat de wijkagenten intensief contact hebben met winkeliers over het nemen van preventieve maatregelen. Er zijn extra verkeerscontroles (gericht op kentekenregistratie) en op afroep is er een
helikopter beschikbaar. Op die
manier hopen we het net rond
overvallers snel te kunnen sluiten. Verder hebben we als district in 2010 2.300 verdachten
aangehouden en overgedragen
aan het Openbaar Ministerie.”
Bij het merendeel van de overvallen zijn bedrijven betrokken, en niet zozeer woningen.
In de IJmond betrof het slechts
in één geval een overval op
een woning, en die is ook opgelost. In de rest van het land
is een verschuiving zichtbaar
dat er steeds meer bewoners
van woningen worden overvallen. Rinus Boudewijn: ,,We

moeten goed in contact blijven
met winkeliers. Vandaar dat onze gebiedsagenten eind vorig
jaar extra zijn langs gegaan bij
winkeliers. Met tips om overvallen te voorkomen. Maar ook
met adviezen hoe te handelen
als zij toch slachtoffer worden
van een overval. In de praktijk
blijkt vaak dat bewakingscamera’s niet goed zijn opgehangen.
Dat is heel jammer, want goede
beelden van overvallers kunnen
ons geweldig helpen bij het oplossen van een zaak.”
Het aantal inbraken in woningen is het afgelopen jaar sterk
gestegen. In 2010 deden 695
mensen aangifte van inbraak
in hun woning (2009: 488). Dat
beeld is ook te zien in de regio
Kennemerland en de rest van
het land. Rinus Boudewijn: ,,We
zien een toename van het aantal Oost-Europeanen, dat betrokken is bij inbraken. Vanaf
1 oktober 2010 werken we met
een speciaal woninginbrakenteam, dat non-stop bezig is om
woninginbraken te onderzoeken en daders snel aan te houden.”
In het district IJmond viel in
2010 één dodelijk verkeersslachtoffer: een 81-jarige fietser
op de Heerenduinweg in IJmuiden, op 25 april. In 2009 waren er vier dodelijke verkeersslachtoffers en in 2008 tien.
Deze dalende trend loopt gelijk met de regionale en landelijke cijfers. Het aantal slachtoffers dat met letsel naar het
ziekenhuis moest worden vervoerd daalde van 137 in 2009
naar 128 in 2010.
Ook het district IJmond krijgt
te maken met de bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd. Op dit moment is
nog niet exact te overzien wat
die gaan betekenen.

Dreigend ontslag voor
650 Viva! alphahulpen
Regio - Viva!Zorggroep, een
van de zorgaanbieders in de
regio Kennemerland, dreigt
ontslag aan te vragen voor 650
huishoudelijke medewerkers.
De betreffende medewerkers
is een keuze aangeboden: een
nieuw contract, maar dan wel
met een loonsverlaging van
circa 20 procent of ontslag.
Viva! Zorggroep zegt in financiële problemen te zijn geraakt
doordat gemeenten in het merendeel van de gevallen kiezen
voor de goedkopere zorg: alleen huishouden.
Met veel gemeenten zijn contracten afgesloten voor 50 procent zorg in het goedkoopste
niveau en 50 procent in het
duurdere niveau.
Gemeenten kiezen echter
steeds meer voor het goed-

koopste zorgniveau. Daardoor zit Viva! Zorggroep met
een overschot aan specialistische, duurdere medewerkers,
vaak overgenomen van andere
thuiszorgorganisaties. Bovendien compenseren gemeenten
slechts een deel van de CAOloonsverhoging.
Gemeenten in de regio vinden
dat Viva! Zorggroep zelf moet
opdraaien voor hun financiële
problemen en houden hen aan
hun contract.
Vakbond Abvakabo FNV is tegen het voornemen van Viva!
Zorggroep om lonen te verlagen en medewerkers lager in
te schalen.
Viva! Zorggroep zegt dat het
de enige mogelijkheid is om de
alphahulpen in dienst te houden.

Busreis
naar Sparta
Rotterdam
gaat door

Sinds ik 18 jaar geleden naar
IJmuiden kwam, ben ik bijna dagelijks met mijn honden op het
strand te vinden. Daar vind ik
mijn rust en kan ik mijn chronische pijn even proberen te vergeten. In de loop der jaren werd het
strand steeds drukker, zeker toen
het ontdekt werd door de kitebuggiers en blo-karts. Ontspannen wandelen was er niet meer
bij, zeker niet in het weekeind.
Een aantal jaren terug werd er
een gebied afgebakend speciaal voor de kiters. Op internet en
de site van de gemeente is te lezen wat de regels zijn en daar
staat ook dat ze 40 meter van de
vloedlijn moeten blijven. Vorig
jaar werd het stuk strand waar je
met de honden los mag in de zomer nog meer ingeperkt. Overtredingen worden beboet. Maar
ben je een buggier of kiter en je
houdt je niet aan de regels, dan
valt het onder het gedoogbeleid.
Meerdere malen heb ik de politie gebeld als ze gevaarlijk hard
en dichtbij mensen en honden
over het strand raasden. Van de
politie kreeg ik als antwoord dat
ik moest bellen als er op dat moment gevaar dreigde, dan zouden
ze komen en meteen handelen.
Vrijdag twijfelde ik nog of ik niet
naar het bos zou gaan, maar het
strand won. Niemand op het hele
strand te zien, behalve drie buggiers. Toen ik bijna bij de vloedlijn
was, vond een van hen het al nodig om precies tussen de honden
door te gaan. Ik heb toen nog
een boos gebaar gemaakt, van
pas nou op. Ik ben met de honden vlak langs de vloedlijn gaan
lopen, maar zag al wel dat ze gevaarlijk dicht langs de vloedlijn
raasden. Ik zag al dat dit te gevaarlijk zou zijn, dus ik had mijn
telefoon al in mijn handen om
de politie te bellen. Toen zag ik
dat twee van de honden naar vo-

ren renden achter wat meeuwen
aan, maar ik zag ook dat verderop de kiters omdraaiden en mijn
kant op kwamen. Ik heb nog gegild naar mijn honden, maar door
de wind hoorden ze me niet. En ik
dacht/hoopte nog dat die buggier
nog wel iets van een verstand
zou hebben en de afstand tot de
vloedlijn wat groter zou maken.
Hij heeft nog iets geprobeerd uit
te wijken, maar als je zo snel aan
komt racen, zonder remmen,dan
kan een kind nog voorspellen dat
er ongelukken gaan gebeuren.
Mijn hond, net 4 jaar oud geworden, die over twee maanden puppies zou krijgen, had totaal geen
kans. Ze werd vol in haar flank
geraakt, ging over de kop en brak
haar nek. Ze slaakte nog een
gil van pijn, probeerde te gaan
staan en bleef toen liggen. Toen
ik bij haar kwam was het nog een
zucht en vloeide al het leven uit
haar weg.
Voor mij was ze mijn alles.
Het is nu stil in huis en het gemis
is groot. Volkomen machteloos
voel ik me, intens verdrietig.
Het strand moet weer veilig worden. Wat buiten de honden het
allerfijnste was in mijn leven, is
nu een grote nachtmerrie. Hoe
kan ik ooit nog onbezonnen aan
het strand wandelen?
Ik krijg mijn hond er nooit mee
terug, maar ik hoop dat er nu eindelijk eens mensen wakker worden. Nu is het een hond die overreden wordt op een plaats waar
ze los mogen lopen, de volgende
keer is het een kind of volwassene! Daarom ga ik hier op alle mogelijke manieren mee in de publiciteit in de hoop dat gemeente
en politie wat gaan doen en ook
blijven controleren en het strand
weer een veilig strand voor iedereen wordt.
Naam bekend bij de redactie

Politieman gewond
Regio - In de nacht van zaterdag op zondag is een politieman
in Zandvoort gewond geraakt,
toen hij op straat in gesprek was
met een verdachte.
Deze verdachte, een 24-jarige IJmuidenaar, werd samen
met een compaan verdacht van
het mishandelen van een voor-

bijganger. De politieman was in
gesprek met de IJmuidenaar,
toen de 26-jarige IJmuidenaar
ineens de politieman een harde duw gaf, waardoor hij ten val
kwam. De politieman moest later
voor behandeling van zijn knie
naar het ziekenhuis worden gebracht.

Velsen-Zuid - Na de stijgende
lijn van de afgelopen wedstrijden en de reeks overwinningen
van Telstar gaat de busreis van
Supportersvereniging Telstar, op
vrijdag 18 februari, naar Sparta
- Telstar door. Vertrek vanaf Beverwijk bij Cineworld om 17.40
uur. Vertrek vanaf Tata Steel stadion, parkeerplaats om 18.00
uur. De bus vertrekt stipt op tijd.
De kosten voor deze reis zijn 23
euro, ook voor niet leden. Voor
dit bedrag geniet je vervoer per
luxe touringcar en toegang tot
het stadion het Kasteel. Er is nog
een aantal plaatsen. Wie mee
wil kan voor vrijdagmiddag 18
februari om 12.00 uur naar infosvtelstar@.nl met vermelding
van naam, opstapplaats en telefoonnummer. Of neem contact
op met het secretariaat van Telstar tussen 09.00 en 17.00 uur. Of
ga voor vertrek naar één van de
vertrekplaatsen, maar dan heb
je geen garantie op een plek.
Graag met gepast geld betalen
voor de reis en consumpties. Er
zijn consumpties voor een redelijke prijs in de bus. Geldige legitimatie verplicht tijdens de gehele reis.

Aanrijding in
de Velsertunnel
Velsen - Vorige week donderdag
heeft het verkeer op de A22 enige tijd hinder ondervonden door
een aanrijding in de Velsertunnel. Op de rechterrijstrook waren
rond 10.00 uur drie auto’s met elkaar in botsing gekomen. Vanuit
Beverwijk gezien gebeurde dit in
de richting van Velsen. Eén persoon is naar het ziekenhuis vervoerd ter controle. De andere betrokkenen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel,
maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Alle drie de auto’s waren
beschadigd geraakt en zijn afgesleept. Vermoedelijk ligt de oorzaak van het ongeval in het onvoldoende houden van afstand.

Watersporters
in problemen
Velsen-Noord - De politie heeft
zaterdag rond 15:35 uur hulp verleend aan een windsurfer die ernstig in de problemen was geraakt
toen hij aan het windsurfen was in
zee. De surfer had een groot deel
in zee gezwommen en was door
de hoge golven vele malen omgerold. Hij verkeerde in ernstige
gezondheidsproblemen. De politie heeft de surfer in de jeep naar
de Reyndersweg gereden en daar
overgedragen aan de ambulancebroeders, die de surfer overbrachten naar het ziekenhuis.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Cursus Chinees
De Dwarsligger - Voor mensen die op een speelse manier
Chinees willen leren, bestaat de
mogelijkheid om in 15 lessen de
grondbeginselen onder de knie
te krijgen. Gaat u op vakantie of
heeft u een Chinees adoptiekind
of zijn u buren wellicht van Chinese komaf, dan is deze cursus
de ideale manier om de taal te
leren. De kosten zijn 60 euro. De
lessen vinden plaats vanaf dinsdag 15 februari van 20.30 uur tot
22.00 uur in Buurtcentrum de
Dwarsligger. Meer weten? Bel:
0255-512725.

Mandala
tekenen
De Brulboei - Er zijn nog maar
enkele plaatsen vrij bij de cursus
Mandala tekenen in Buurthuis
de Brulboei op woensdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur. Komt
overdag u beter uit, dan kunt bij
voldoende deelname deze lessen volgen op dinsdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur. Mandala’s zijn mooi om te zien en heel
plezierig en ontspannend om te
maken. Tekenervaring heeft u
hierbij niet nodig. De cursus bestaat uit 10 lessen, die elke twee
weken gegeven worden. De kosten zijn 65 euro. Meer weten?
Bel 0255-510652 of kijk op www.
buurthuisdebrulboei.nl

Rommelmarkt
in de Mel
De Mel - Buurtcentrum de
Mel opent zondag 13 februari van 11.00 tot 15.00 uur haar
deuren voor een rommelmarkt
door het hele centrum. Toegang tot deze rommelmarkt is
natuurlijk gratis, tafels voor de
verkoop van spullen zijn voor
2,50 euro te reserveren er zijn
nog slechts enkele plaatsen
beschikbaar. Meer weten? Bel
0251-210050.

KoelingDown
begint weer
De Koe – Naast de afterskoel
op maandag- en woensdagmiddag, en de KoeZondag iedere 14
dagen op zondagmiddag, gaat
in februari Jongerencentrum de
Koe ook weer open op vrijdagmiddag. Dan kun je na een vermoeiende week weer even bijkomen bij KoelingDown. Iedere vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Kom gerust eens langs!

Velsen Got Talent
Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert Stichting Welzijn Velsen een Showbizzweek
ter voorbereiding op Velsen Got
Talent voor alle kinderen van 4
tot 12 jaar.
Dinsdag 22 februari van 10.00
uur tot 12.00 uur: Capoeira workshop voor kinderen van 8 tot 12
jaar. Van 14.00 uur tot 16.00
uur: Dansworkshop voor kinderen van 4 tot 7 jaar in Buurtcentrum de Spil.
Woensdag 23 februari van
10.00 uur tot 12.00 uur: Knutselen voor kinderen van 4 tot 12
jaar in Buurtcentrum de Spil, De
Dwarsligger & De Brulboei. Van
14.00 uur tot 16.00 uur: Playbackshow voor kinderen van 8 tot
12 jaar in Buurtcentrum de Brulboei.
Donderdag 24 februari van
10.30 uur tot 11.30 uur: Achter
de schermen bij de Schouwburg
voor kinderen van 8 tot 12 jaar in
de Schouwburg Velsen. Van 15.00
uur tot 16.00 uur :Poppentheater
voor kinderen van 4 tot 7 jaar in
Buurtcentrum de Dwarsligger.
Vrijdag 25 februari van 15.00
uur tot 17.30 uur: Disco! Voor kinderen van 4 tot 7 jaar van 15.00
uur tot 16.00 en voor kinderen

Daniëlle, Niels en Samantha coördineren de kinderactiviteiten
van 8 tot 12 jaar van 16.30 uur
tot 17.30 uur in Buurtcentrum de
Dwarsligger.
Een strippenkaart kun je kopen
voor 7,50 euro in de drie buurtcentra. Er zijn 2 strippenkaarten te verkrijgen; strippenkaart voor kinderen van 4 tot 7 jaar en voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Met deze
strippenkaart kun je deelnemen
aan alle bovenstaande workshops
voor jouw leeftijd.
Later dit jaar organiseren wij de
grote talentenjacht Velsen Got Talent voor kinderen van 4 tot 12 jaar

uit Velsen. Houd de flyers, de krant
en radio goed in de gaten voor
meer informatie. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: tijdens
de talentenjacht Velsen Got Talent
hebben wij een officiële jury met
wellicht bekende Nederlanders
en/of dans en musicaldocenten.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniëlle van
Delft in De Brulboei, telefoon
0255-510652, Niels Postma en
Michelle Heeringa in De Dwarsligger, telefoon 0255-512725, en
Samantha Meinen in De Spil, telefoon 0255-510186.

Van
hangjeugd tot
journalist
De Koe - Al geruime tijd zetten 2 leerlingen van het Mendelcollege met journalistieke ambities zich in om het wel
en wee in Velserbroek te onderzoeken. Tot dusver hebben
zij gesproken met aantal interessante mensen en informatie
verzameld. Het is te veel werk
om met zijn tweeën te doen.
Daarom kunnen we op korte
termijn nog meer journalisten,
vanaf 14 jaar, gebruiken. Je
kunt je eigen ideeën uit werken. Het kan ook in een filmproject of andere kunstvorm.
Geef je op bij Minke Wolkers in
Jongerencentrum de Koe, telefoon 023-5491817. Minke is
altijd bereikbaar op maandag,
woensdag en donderdag. Je
kunt ook mailen naar info@jcdekoe.nl.

Linosnede en
Glasgraveren
De Driehoek - In Buurthuis de
Driehoek starten vanaf februari twee nieuwe activiteiten voor
beginners. Op dinsdagmiddag
maakt Dhr. Zuurbier ons wegwijs
op het gebied van Linosnede.
Het is een grafische druktechniek waarbij je de fijne kneepjes
onder de knie krijgt. Het is toveren met inkt, verf en papier. Lijkt
deze techniek iets te ingewikkeld dan kunt u ook op donderdagmiddag glasgraveren. Mw.
Vervoort leert hoe je een prachtige wanddecoratie kunt maken,
voor uzelf of om cadeau te geven. Voor beide activiteiten heeft
u zelf geen materiaal nodig, alles
is in De Driehoek aanwezig. De
kosten zijn 10 euro voor 5 lessen.
Tijd: 13.00 tot 15.00 uur. Meer
weten? Bel 0255-520850 (Janneke Cluistra).

Vrijdansen
De Spil - Het bestaat nog: stijlen vrijdansen op mooie, nostalgische muziek. In de grote zaal
van Buurtcentrum de Spil kunt u
zwieren en zwaaien op iedere 2e
zaterdag van de maand van 19.30
uur tot 24.00 uur. Nieuw is dat
u zelf uw favoriete muziek mee
kunt nemen! Gastheer Bob Mulder zal dat graag voor u draaien.
Entreeprijs voor de avond is 2,75
euro per persoon. Gezelligheid is
gegarandeerd! De dansavonden
vinden plaats op zaterdag 12 februari, 12 maart en 9 april 2011.
Meer weten? Bel 0255-510186.

Kinderbingo

Gezellig koersballen
in De Driehoek
De Driehoek - Op donderdagochtend kan men meedoen aan
Koersballen. Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld
op een mat van 8 bij 2 meter. Er
spelen 2 teams tegen elkaar. De
bedoeling van het spel is, net als

bij ‘Jeu de boules’ om de ballen zo dicht mogelijk bij elkaar
te rollen. Iedereen kan het leren
en zal gauw ervaren dat koersbal
vooral een gezellig maar ook een
verrassend spel is. Meer weten?
Bel 0255-520850.

De Mel - In de voorjaarsvakantie organiseert Buurtcentrum de
Mel een bingomiddag voor kinderen van 4 tot en met 2 jaar.
Kinderen die nog niet zelf kunnen bingoën moeten een begeleider mee nemen. Het wordt
een gezellige middag met leuke bingoprijzen en alle kinderen
gaan met een prijsje naar huis.
De bingo is maandag 21 februari van 13.30 uur tot 15.30 uur.
De kinderen moeten van te voren ingeschreven worden via info@demel.nl. Meet weten? Bel
0251-210050.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Motie Openbaar DataTransparant
Bestuur

De Zandloper heeft
Visie op Velsen
Velsen - Afgelopen week konden de kinderen van basisschool
De Zandloper hun mening geven
over hoe zij graag willen dat Velsen er in 2025 uitziet.
In een ‘Achterwerk-in-de-kastsetting’ mochten de leerlingen
in samenwerking met Kunstencentrum Velsen een videoboodschap geven aan de burgemees-

ter met hun visie over Velsen in
2025. Het leverde leuke, mooie,
spontane en creatieve ideeën op:
meer stoplichten, een scheidsrechter op het Cruyffcourt, meer
scholen voor gehandicapten en
meer controle op blauwalg en
nog veel meer.
Alle uitspraken en ideeën zijn op
film gezet en zullen aangeboden
worden aan de burgemeester.

Faunabeheerplan damherten goedgekeurd
Regio - Noord- en Zuid-Holland
hebben op 1 februari 2011 het
faunabeheerplan damherten van
de Faunabeheereenheden van
Noord- en Zuid- Holland goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het beheer van damherten in het leefgebied van IJmuiden tot Den Haag. Doelstelling
van het plan is het waarborgen
van de verkeersveiligheid en het
voorkomen van schade aan de
bollenvelden. Met het bereiken
van deze doelstelling zal ook de
overlast in de stedelijke bebouwing worden teruggedrongen.
Een groot deel van het leefgebied van de damherten heeft
betrekking op de Amsterdamse Waterleidingduinen. De gemeente Amsterdam is eigenaar
van dit gebied. In februari zal
de gemeente naar verwachting
een besluit nemen over het al
dan niet meewerken aan de uitvoering van het beheer. Indien
hier duidelijkheid over is, zullen
de provincies in overleg met de
Faunabeheereenheden
bepalen of een ontheffing of een aanwijzing wordt afgeven op grond
waarvan het beheer kan worden uitgevoerd. Het plan zal gedurende een periode van 6 weken op het provinciehuis ter inzage worden gelegd en is ook in
te zien op www.noord-holland.nl
en www.zuid-holland.nl
Tegen de goedkeuringsbesluiten
kan geen bezwaar worden gemaakt.
In het faunabeheerplan zijn alle genomen en nog te nemen
maatregelen beschreven. Het

gaat hier bijvoorbeeld om het
plaatsen van hekwerken, wildroosters, wildspiegels en wildreflectoren, het verlagen van de
snelheid op wegen en uitbreiding bebording en de nog aan
te leggen natuurbrug Zandpoort.
Ondanks alle getroffen maatregelen en nog te nemen maatregelen blijft de schade toenemen.
Daarnaast zijn ook alternatieve
vormen van beheer onderzocht,
zoals het toedienen van anticonceptie, het uitzetten van natuurlijke vijanden (wolven) of het verplaatsen van dieren. Conclusie
in het plan is dat deze alternatieven niet praktisch en/of haalbaar zijn en dat naast alle getroffen maatregelen afschot van de
damherten nodig is om verdere schade te voorkomen. Het in
het plan geformuleerde beheer
heeft als uitgangspunt dat schade wordt beperkt door te verhinderen dat damherten zich buiten
het leefgebied begeven. Met dit
beheer worden de jonge mannelijke dieren gedood, die uit het
gebied dreigen te treden. Daarnaast wordt de groei van de populatie beïnvloed door afschot
van hindes.
Om de effecten van deze aanpak
te kunnen meten, wordt in het
plan voorgesteld dit beheer intensief te monitoren en te evalueren gedurende een periode van
twee jaar en zo nodig bij te stellen. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de effecten
van de maatregelen die de komende jaren nog genomen zullen worden.

Velsen - Donderdag 3 februari heeft de gemeenteraad van
Velsen de motie van initiatiefnemers Hülya Kat van D66Velsen en
Paul de Bruijn van de VVD over
open data en transparant bestuur
raadsbreed aangenomen. Ook
Velsen Lokaal, LGV, ChristenUnie,
SP en fractie Marc Hillebrink
hebben de motie mede ondertekend. Open data staat voor overheidsinformatie waarover burgers
en bedrijven vrijelijk kunnen beschikken om daarmee meerwaarde te creëren die niet onder overheidsverantwoordelijkheid valt.
D66Velsen wil dat de gemeente
ruwe databestanden, tijdig, machineleesbaar, toegankelijk in
open standaarden en voorwaardenvrij beschikbaar stelt. De wet
Openbaarheid van Bestuur zegt
sinds 2005 dat de overheid actief
alles rondom beleidsvorming en
uitvoering openbaar moet maken.
Mocht dit niet gebeuren, dan is
een WOB-verzoek mogelijk. Ook
hergebruik moet worden toegestaan. Daarnaast kan de overheid op databanken geen rechten doen gelden. Deze moeten vrij
ter beschikking worden gesteld.
Kortom het beschikbaar stellen
van de datasets is mogelijk. Het
gaat hier dan om bijvoorbeeld de
volgende gegevens: buurtmonitor, inhoud geo-coördinaten,
burgerjaarverslag, bestemmingsplannen,
evenementen, vergunningen, bomenkaart, plantsoenen, budgetten, milieugegevens, toerisme, wegwerkzaamheden, luchtkwaliteit etc. Bedrijven en personen kunnen met deze gegevens verschillende applicaties bedenken, te gebruiken
op de verschillende smart-phones. Zoals met een telefooncamera langs een monument lopen en
dan meteen meer informatie ontvangen over het monument. Een
verrijking van een dorpswandeling! Maar met de open data kunnen websites als www.watstemtmijnraad.nl aangevuld worden
met Velsense gegevens zodat geconstateerd kan worden of raadsleden consequent stemmen. Kortom: Open Data betekent kansen,
kennisontwikkeling, zelfredzaamheid, nieuwe service aan u, participatie en interne efficiëntie en
effectiviteit. Het College van Burgemeester en Wethouders gaat
dan ook onderzoeken welke datacollecties zich hiervoor lenen, tegen welke kosten en hierin de samenwerking met andere gemeentes opzoeken. Nadat de QuickScan is uitgevoerd en er financiele dekking is, worden er enkele
pilots gestart. De bedoeling is om
zes maanden daarna te evalueren
en in het vervolg te werken vanuit het principe ‘open by default’.
Natuurlijk moet bij dit alles de privacy van inwoners en andere belanghebbenden te allen tijde strikt
gewaarborgd blijven.

Delen in weelde voor
Voedselbank Velsen
Driehuis - Huis ter Hagen en
Velserduin Driehuis hebben gedurende de kerst- en oud- en
nieuw periode samen gespaard
voor Voedselbank Velsen. Maandagochtend werd het bedrag bekend gemaakt dat kon worden
overhandigd aan Anneke Minks
en Daniëlla van Delft van de
Voedselbank, rechts op de foto.
Meneer en mevrouw Halsema,
bewoners van Huis ter Hagen,
overhandigden de cheque. Willie
Spaans (links op de foto) noemde de actie, delen in weelde.
Bij binnenkomst in Huis ter Hagen moet ik even wachten bij
de receptie, omdat de receptioniste in gesprek is met een bewoner die een ‘belmaaltijd’ bestelt. De bewoner kan kiezen uit
twee soepen, twee groentegerechten, twee vleesgerechten of
een omelet en een dessert. Voor
mensen van de Voedselbank is
die ‘weelde’ er niet. Vaak gaat
het om mensen die tijdelijk geholpen moeten worden om de
tijd te overbruggen voor ze een
werkeloosheidsuitkering ontvangen of andere regelingen zijn
getroffen. In Velsen maken ongeveer 60 huishoudens gebruik
van de Voedselbank.
Tijdens diensten in de kapel, zowel in Huis ter Hagen als in Velserduin Driehuis is geld inge-

zameld voor de Voedselbank in
Velsen. Anneke en Daniëlla van
de Voedselbank hebben in Huis
ter Hagen verteld over de Voedselbank. Er waren ook maandag
nog vragen over hoe mensen
in aanmerking komen voor de
Voedselbank. ,,Je moet echt met
de billen bloot bij Loket Velsen,’’
zegt Anneke Minks. ,,Gelukkig doen wij niet zelf de screening. Dat moet je aan professionals overlaten en wij zijn vrijwilligers. Het gaat altijd om mensen
die haast geen geld overhebben
om te eten. Soms ook mensen
die een baan hebben. Wij hoeven daar niet over te oordelen.’’
Tijdens de kerstperiode is Voedselbank Velsen door diverse giften goed voorzien. Zo was er een
inzamelingsactie van de IJmuider Courant en van het Tender
College. Huis ter Hagen en Velserduin Driehuis hebben een
deel van de opbrengst al voor
de kerst aan de Voedselbank
overhandigd. Daarmee heeft de
Voedselbank vleesbonnen gekocht die als aanvulling op de
voedselpakketten werden uitgedeeld. In totaal is in beide huizen een bedrag van 2.679,54 euro bijeengebracht aan collectes en spontane giften. De Voedselbank is ontzettend blij met de
mooie donaties. (Karin Dekkers)

Lente in aantocht
Velsen - Tussen de stormvlagen door horen we ‘s morgens de vogeltjes hun lentelied zingen. De krokussen steken voorzichtig hun
kopjes boven de aarde. En de zon bereikt steeds vaker de aarde met
haar zonnestralen. De lente is zeker in aantocht. (foto: E.J. Berk)
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Verdiende
zege voor
Stormvogels

In memoriam Dyami
Het noodlot sloeg toe op ‘ons’
strand. Bekend om de vrijheid in
het hele land, van heinde en ver,
met of zonder picknick-mand,
kinderen blij, paarden en honden vrij. Respect voor elkaar, zij
aan zij, recreatie, ontspanning
en natuur, vliegeraars, kitesurfers en op den duur buggies en
op hele drukke dagen kwamen
er heus wel klachten en vragen.
Vaak was het erg oppassen en
ontstond er gevaar van beide
kanten weliswaar, storm, windkracht 9 en vlak aan zee heftig en ging het echt heel erg te
keer, hou je dan zo’n buggie in
bedwang, expert of niet, wat is
het nou, die drang om te scoren? Conny heeft Dyami verlo-

ren... Na zo vaak bijna botsingen en echt geraakt, moet deze
wildgroei met beleid worden gestaakt, controle, beperkingen op
het ‘verkeer’ verlangen wij naar
het veilige strand van weleer, we
hebben het te lang getolereerd,
struikelend over de touwen, na
deze tragedie is het moeilijk om
weer te vertrouwen. Ons heerlijke brede mooiste strand, ongestoord te wandelen met familie, paarden en honden. Heelt de
tijd weer alle wonden? Wat is er
aan de hand in gastvrij IJmuidenland? Er zullen regels moeten komen, het gaat ander weer
mis, faliekant!
Astrid, vriendin van Conny

Springcompetitie bij
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen zondag was het wederom
een komen en gaan van bezoekers op Manege Kennemergaarde; De springcompetitie is dan
een graag geziene activiteit! RSV
Duin- en Kruidberg houdt een
paar keer per jaar een springcompetitie waar jeugd en volwassenen aan mee doen. De categorieën waren dit keer: jeugd
20-40 cm en 40-60 cm, volwassenen 40-60 cm en pensionpaarden 40-60 cm, 60-80 cm en
zelfs 80-100 cm!
De deelnemers hadden er enorm
zin in, maar ook zeker de paarden vinden het een feest om zich
uit te kunnen leven. Mede door
de flinke storm, waar de paar-

den lekker fris van werden, gaf
dit een aardig spektakel om naar
te kijken. De winnaars waren:
Jeugd 20-40 cm: Tweede Vera
Joustra, eerste Eefje Vaes. 4060 cm: Tweede Sara Geijsendorpher, eerste Jonna Balk. Volwassenen 40-60 cm een gedeelde eerste plaats Maria Moore
en Claire Brabander met beiden
exact dezelfde tijd. Pensionpaarden 40-60 cm: Eerste Stefanie
Ruijter, wat een comeback. Pensionpaarden 60-80 cm: Tweede
Marloes Muns, eerste Chantal
Dolfing. Pensionpaarden 80-100
cm: eerste Robert Gravemaker.
De snelste tijd werd dit keer gereden door Chantal met 22,50ste
seconde.

IJmuiden - Op een prachtig sportcomplex ontving RODA ’46 de koploper uit IJmuiden.
Bij de eerste wedstrijd in IJmuiden waren de Vogels de betere
ploeg, men won met 1-0. Met de
vier punten achterstand van Roda ’46 zou de uitslag van deze
ontmoeting zeer belangrijk zijn
voor de nieuwe ranglijst. Tegen
de verhouding in scoorde Robin
v.d. Bron van RODA in de zevende minuut uit een vrije trap even
buiten het strafschopgebied met
een onhoudbare knal de 1-0.
Stevin Sterling en Tom Stellingwerf deden hun uiterste best
om de stand een redelijker uitzicht te geven maar verder dan
een schot tegen de staander en
enkele kopstoten die net over en
naast het doel gingen kwam men
niet. De uitvallen van RODA waren ook niet van gevaar ontbloot
want doelman Jan Ziere moest
zich vlak voor rust flink uitrekken
om de ingeschoten bal tot corner
te verwerken. Ruststand bleef
1-0. In het begin van de tweede helft liet Tim Groenewoud uit
een magnifieke pas van Floyd
Hille de kans tot scoren voorbij
gaan. Stormvogels bleef aanvallen en vertoonde in de eerste 20
minuten het betere spel met leuke combinaties. Een schot van
Tom Stellingwerf ging net over
de lat. Jesper Gutteling probeerde vergeefs doelman Jansen met
een afstandschot te verschalken
maar de doelman liet zich niet
verrassen. In de 64ste speelminuut liet trainer V.d. Fits de licht
geblesseerde Ron Nolles en Lars
de Kort opdraven in plaats van
Kevin Sterling en Tom Stellingwerf. Een verandering die zeker niet als falen van genoemde
spelers gezien mag worden. Het
was in de 69ste minuut dat invaller Ronnie Nolles uit een aangegeven bal van Jesper Gutteling met een overtuigende kopbal de 1-1 stand op het scorebord plaatste. De vreugde was
losgebroken en de Vogels proefden een overwinning. Doelman
Jansen moest handelend optreden bij een schot van Rick Kluyskens. In de 81ste minuut scoorde aanvoerder Tim Binkhorst het
tweede doelpunt uit een prachtig
opgezette aanval via Tim Groenewoud. De Vogels ontvingen
daarna een cadeautje toen een
dwarrelende bal door de doelman verkeerd werd beoordeeld
en de bal in het net verdween.
(1-3). Bij RODA waren inmiddels een tweetal invallers gekomen en wisselde trainer V.d. Fits
in blessuretijd Tim Groenewoud
voor Mick Dobbelaar. In de laatste speelminuten wist Roda de
achterstand nog te verkleinen
toen bij een rommelige situatie
ook doelman Jan Ziere twijfelde in te grijpen, (2-3). Met deze
stand kwam het einde en kwam
de overwinning toe aan de club
die het ook verdiende.

Belangengroepen
lanceren plan HOV
Velsen - Met de leus ‘Zó kan
het ook’ lanceren de negen samenwerkende bewoners- en
belangenorganisaties een aangepast plan voor het hoogwaardig openbaar vervoer. Dit
is gebeurd tijdens een gesprek
met de wethouders Baerveldt
en Vennik.
Belangrijk verschil met het bestaande plan van gemeente
en provincie is dat de snelbus
tussen Haarlem-Noord (Delftplein) en IJmuiden (Plein ’45)
zoveel mogelijk meerijdt met
het verkeer door Driehuis, met
aansluitingen op het NS station Driehuis en bij voorkeur ook
op het station voor de draagvleugelboot in Velsen-Zuid. De
peperdure verlegging van het
traject over de oude spoorbaan
kan geheel of grotendeels achterwege blijven.
Verder dient de bus ruim baan
te krijgen door vermindering
van het verkeer op de drukste
punten van het traject. De belangenorganisaties verwijzen
daarbij naar afspraken in het
lokaal verkeers- en vervoersplan uit het midden van de jaren negentig, die 15 jaar later nog steeds niet in concrete
maatregelen zijn vertaald.
De belangenorganisaties spreken van een hoogwaardig alternatief dat tientallen miljoenen euro’s goedkoper uitvalt.
Naast de enorme kostenbesparing zal HOV sneller klaar
zijn, wordt het beter bereikbaar voor ouderen (halte Driehuis nabij het NS station in
plaats van buiten het dorp bij
Driehuis Westerveld), neemt
de veiligheid voor weggebruikers toe (denk ook aan fietsers
op kruispunten) en blijft groen
en open landschap behouden.
Bovendien worden de openbaar vervoer knooppunten in
Driehuis en Velsen-Zuid versterkt. Voor de gemeente ontstaan kansen op gebiedsontwikkeling op delen van de oude spoorbaan.
Het plan ‘HOV Velsen: Zó kan
het ook’ staat apart stil bij de
rotondes en kruispunten op
het traject. De belangenorganisaties komen tot de conclu-

sie dat de bus bij de rotonde
Hagelingerweg in Santpoort
veel beter rechtdoor naar Driehuis kan rijden: over een aangepast kruispunt met voorrang
voor de bus. Het kruispunt Waterloolaan – Zeeweg – Min.
Van Houtenlaan vormt eveneens een groot probleem wanneer hier door gebruik van de
oude spoorbaan maar liefst zes
(!) wegen bij elkaar zouden komen. De conclusie luidt dat de
bus beter door Driehuis kan rijden en dan gewoon met voorrang rechtsaf gaat naar de Minister Van Houtenlaan. De bus
stopt vervolgens bij een halte,
kort voor de kruising bij de Verloren van Themaat laan.
Het in oktober 2010 gepresenteerde tracé blijkt af te wijken
van het voorkeurstracé, dat in
2008 door de gemeenteraad
is goedgekeurd. Dit geldt voor
het tracé in Santpoort, waar de
bus oorspronkelijk via de rotonde Hoofdstraat – Wüstelaan
gewoon zou meerijden met het
verkeer. Volgens het plan van
2010 gaat de bus opeens via
een vrijliggende busbaan bij de
Vlie-lantweg naar de Broekbergenlaan. Dit kost echter veel
ruimte en geld, terwijl het nauwelijks tijdwinst oplevert.
De belangenorganisaties achten de kans groot dat het bestaande plan van gemeente
en provincie bij uitvoering veel
meer gaat kosten dan de afgesproken 70 miljoen euro. Zo
lijkt het onvermijdelijk dat er
voor de overstekende bus een
tunnel moet komen op de kruising Waterloolaan – Zeeweg.
Ook blijkt dat nog geen rekening is gehouden met kosten
voor wegenbeheer, voor verkeersbeheersing van de kruispunten en voor vervangingsinvesteringen. De verwerving van
de oude spoorbaan zou nog
een extra kostenpost kunnen
betekenen. Het is onduidelijk
hoe hoog uiteindelijk de rekening voor het bestaande plan
van gemeente en provincie zal
uitvallen. Ook wat dat betreft
verdient het aangepaste voorstel duidelijk de voorkeur, aldus
de belangenorganisaties.
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DKV Jeugdwedstrijden

Zandloper op pad
met warme truiendag
Driehuis - Vrijdag 4 februari
werd in heel Nederland de warme truiendag georganiseerd.
Zes jaar geleden trad het Kyoto verdrag in werking. De bedoeling van dit verdrag is om de
uitstoot van broeikasgassen, die
leiden tot klimaatverandering,
wereldwijd te verminderen. De
warme truiendag herinnert iedereen aan de afspraken van het
verdrag.
Basisschool de Zandloper uit
IJmuiden besteedde dit jaar voor
het eerst aandacht aan de warme truiendag. Juffen Mariska en Marlies namen de uitnodiging van het Pieter Vermeulen
Museum aan om deze dag gratis
het natuurpad te lopen. Voor juf
Marlies van groep 4/5 was het
de eerste keer sinds de verhuizing van het museum naar Driehuis dat ze weer met haar groep
bij het Pieter Vermeulen Museum kwam. Het blijft altijd lastig
om genoeg ouders te charteren
voor het vervoer en de begeleiding van de kinderen. Maar voor
de warme truiendag waren in elk
geval genoeg enthousiaste ouders bereid om mee te gaan. In
de lokalen van de groepen 3, 4

en 5 kon de verwarming dus helemaal worden uitgedraaid.
Het Museum is van mening dat
buiten leren heel belangrijk en
vooral leuk is en heeft een natuurpad in park Schoonenberg
uitgezet. Gewapend met natuurpad-tasjes met onder andere vogelzoekkaarten, verrekijkers en
loeppotjes trokken groepjes kinderen het park in. De materialen
werden gebruikt om het boekje
met de opdrachten over bomen,
vogels en struiken rondom de
vijver te beantwoorden. Dat je in
de winter ook genoeg kan waarnemen werd al snel duidelijk.
Voor de meeste kinderen waren
de kuifeenden in de vijver wel
het hoogtepunt en ook de nijlgans zullen zij niet snel vergeten. Onder begeleiding van vrijwilligers van het Museum werd
veel geleerd en ontdekt. Er werd
bovenal veel plezier aan de buitenles beleefd en niemand miste de verwarming. Het was een
geslaagde warme truiendag voor
zowel de Zandloper als het Pieter Vermeulen Museum. Wat hen
betreft hoeft het omlaag draaien
van de verwarming niet bij die
ene dag per jaar te blijven.

Afgelopen zondag liepen mijn
man en ik over het IJmuider
strand.
Het was een mooie zonnige dag
en we genoten volop van de
spelende kinderen en de vele
soorten honden, klein, groot, en
zelfs blaffend tegen de golven.
Opeens werd onze aandacht
gegrepen door twee ruiters te
paard, die als een bezetene
langs het water galoppeerden
Mijn man en ik schrokken van
de snelheid waarop deze paarden langs kwamen. Nog geen
minuut later werd onze schrik
nog groter toen een van de ruiters met een noodgang een
spelende hond meenam in zijn
galop.
Het beest rolde tussen de achterbenen van het paard. We bleven pardoes staan. De ruiters
keken even achterom en galop-

peerden gewoon door. We waren er stil van!
De hond zien we niet meer, die
is in zijn paniek weggerend.
Eenmaal op het terras zien we
het baasje met de ruiters in gesprek. De twee ruiters blijven op
het paard, hoe onbeleefd, rondjes lopen om de vrouw heen. We
hebben geen idee wat er gezegd wordt, maar de paniek van
de vrouw is voelbaar.
De zon schijnt nog steeds, maar
de glans van deze dag is weg.
Mensen, wees alert!
Deze twee ruiters lopen nu een
hond omver, straks is het eenkind! We hopen dat de hond
niets heeft overgehouden aan
dit roekeloze rijgedrag.
Het beest kon er werkelijk waar
niets aan doen.
M. van Leeuwen

IJmuiden - Afgelopen zaterdag DKV E2 spelen tegen Furore E3. Er werd goed overgespeeld en vrijgelopen door de
jongste leden van DKV. Iedereen verdedigde sterk, kwam
Furore niet verder dan drie
doelpunten, terwijl DKV er zeven scoorde. Een mooie overwinning met doelpunten van
Thijs, Noah en Sverre. De D1
moest haar meerdere erkennen
in Roda D2. Het team, dat monokorfbal speelt en de laatste
maanden zienderogen progressie maakt, benutte de vele kansen niet. Veel schoten van DKV
leken er in te vallen, maar belandden dan toch naast de korf.
Roda scoorde de enkele kansen daarentegen wel. 5-7 was
de eindstand. De C1 heeft een
prima prestatie geleverd door
koploper Aurora C1 te verslaan.
Vanaf het beginsignaal stond
er een scherp DKV, dat bereid
was hard te werken voor elkaar.
Dit resulteerde in mooie aanvallen. Ook de verdediging was
geconcentreerd, waardoor veel
ballen werden onderschept.
Aurora kon hierdoor geen lange aanvallen maken. Met rust
stond het 5-2. Na rust kwam
Aurora eenmaal dichterbij; 7-5
en werd het spannend, totdat
Bjarne daar met een afstandsschot een einde aan maakte en
de eindstand op 8-5 bepaalde. Joram, Matthé, Jip en Maud
maakten de overige doelpunten. De A1 tot slot speelde weer
tegen Haarlem A3. In dit team
zijn het vooral de vier jongemannen die het scoren op zich
nemen, zo ook deze wedstrijd.
De dames lieten ook van zich
spreken. Ilse speelde sterk en
Eline scoorde een mooie goal
achter de korf.

Klootschieten
Velsen-Zuid – Zaterdag 5 februari zijn vijftien klootschieters van
sportvereniging Full Speedbijna
het huis uitgewaaid met windkracht 8-9. Het koeienparcours
lag vol met takken, zelfs een hele boom lag over het fietspad.
Met vereende kracht is die weggeschoven. En ook een deel van
een sloot heeft men geschoond
bij het zoeken naar de bal van
Bertus. Team 1 werd eerste met
69 schoten en 56 meter. Team 4
tweede met 70–25. Team 3 derde met 72–58. Team 2 werd vierde met 75–22. Voor informatie:
Harm Jongman via 0255–514780
of Dirk Sieraad via 0255-515602
of kijk op www.svfullspeed.nl.

Kinderkermis
IJmuiden - Zaterdag 12 februari
organiseert basisschool De Klipper op Koningsplein van 10.00
tot 16.00 uur een kinderkermis.
Er zijn allerlei leuke activiteiten
ten doen voor de kinderen en de
ouderen, zoals Rad van Avontuur met leuke (hoofd)prijzen en
diverse kinderspelletjes.

SVIJ MC1 droomt
van trip naar ‘Barca’
IJmuiden - SVIJ MC1 dat dit najaar een geweldig seizoen heeft
gekend ,droomt al een tijdje van
het aanwezig zijn bij een wedstrijd in het stadion van ‘Barca’.
De meiden, die het najaar maar
een wedstrijd hebben verloren,
genieten elke week weer van de
wedstrijd die zij spelen en op de
training worden vaak momenten
van het mooie spel van ‘Barca’
besproken.
Aanvoerster Miessie gaat het
liefst een hele week naar Barcelona. ,,Want,’’ weet zij te vertellen. ,,Niet alleen het stadion en
de wedstrijd is een droom, maar
ook gewoon de hele week winkelen in Barcelona is iets wat ik
wel leuk zou vinden, maar laten
we beginnen met een wedstrijd
bijwonen.’’ Rechtsbuiten Mandy spreekt voluit over de droom

die ze heeft: ,,Ik denk dat ik ga
janken van geluk als we met zijn
allen in het stadion zitten.’’ Beide meiden weten ook dat het
niet haalbaar is om van hun zakgeld de trip te kunnen bekostigen, maar doen er alles aan om
zoals zij zeggen hele aardige rijke mensen op te sporen die hun
droom kunnen waarmaken. ,,Je
weet nooit wat er van komt, wie
niet waagt die niet wint,’’ roept
spits Priscilla.
De trainer blijft rustig onder alles. Tja, het zou fantastisch zijn
als er een barmhartige Samaritaan op zou staan, dat ziet hij
echter niet zo gauw gebeuren.
,,Maar je weet het nooit, ze kunnen me altijd bellen,’’ roept hij
terwijl de pionnen weer worden
neergezet voor een volgende
trainingsoefening.

40 jaar aangepaste
gezinsdiensten IJmond
IJmuiden - De aangepaste gezinsdiensten viert dit jaar haar
40-jarig bestaan en wil meer bekendheid in de IJmond.
In september zijn ze gestart met
het thema 40 jaar als voorbereiding op het komende feest in
mei. Op zondag 13 februari is er
weer een feestelijke dienst, het

thema is ‘In de woestijn’. Het Goede Herderkoor werkt ook aan deze dienst mee. Wie een dienst wilt
bijwonen, maar niet zelfstandig
kan komen, kan vóór 12 februari contact opnemen via telefoonnummer 0255-530210. Tot ziens
in de Laurentiuskerk Fidelishof 4.
Aanvang dienst 15.00 uur.

“ Een uitvaart
moet goed bij
iemand passen.”
Anita Verhoef, Uitvaartleider

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl tel. 0800-0375
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Schakers Santpoort 5
blijven op koppositie

Kom kennismaken met
hockey bij Strawberries
Driehuis - Vrijdag 4 maart komen 30 jongens bij Strawberries
kennismaken met hockey. Deze
jongens hebben zich opgegeven
via de Sportpas. Met deze Sportpas kun je in onze gemeente Velsen kennismaken met verschillende soorten sporten. Wil jij ook
zelf ervaren hoe leuk hockey is?
Je kan je alsnog opgeven!
De vier kennismakingstrainingen
beginnen vanaf vrijdag 4 maart
om 17.00 uur. Je hoeft trouwens
geen hockeystick mee te nemen.
De kosten voor deze vier trainingen bedragen 6 euro. Geef

je snel op via www.khc-strawberries.nl. Jeroen Bom, verantwoordelijk voor het jeugdbeleid
van Strawberries: ,,Na de opening van ons derde kunstgrasveld begin van dit seizoen hebben we weer plaats voor nieuwe
(jongens) jeugdleden. Wie zich
als lid opgeeft kan direct vanaf
april trainen. Dit zijn speciale trainingsuren waarin nieuwe jeugdleden de mogelijkheid krijgen om
het hockeyspel versneld te leren.
Ze krijgen dan extra aandacht om
deze technische en snelle sport
onder de knie te krijgen.”

Velserbroek - Afgelopen vrijdag speelde in het Polderhuis in
Velserbroek het vijfde van Santpoort hun partij tegen Koedijk,
Douwe van Rees, Robin Looyer,
Leo Kruisselbrink en Ton Haver
speelden allen remise waardoor
zij koploper bleven.
In de andere zaal kreeg het eerste en tweede team les van IM
Piet Peelen en in de hobbyruimte
werd de jeugd/senioren competitie gespeeld. Ja, het was druk
in het Polderhuis. Verheugend
was ook dat de Beekvlietschool
uit Velserbroek de bokaal voor
het beste scholenteam in Velserbroek wist te houden, Jan Cam-

pert werd tweede en De Rozenbeek derde. Beekvliet, Rozenbeek en de Klipper kwamen zelfs
beiden met twee teams uit.
Op zaterdag 26 februari geeft
Hans Böhm van 11.00 tot 15.00
uur een schaaksimultaan bij automobielbedrijf Tinholt in Velserbroek. Wilt u ook uw krachten meten met fenomeen Hans
Böhm geef u dan op via de site www.schaakclubsantpoort.nl.
Deelname is gratis. Voor iedereen is er een aandenken en wie
remise haalt of zelfs wint van deze internationaal meester krijgt
een speciale herinnering. Muzikale omlijsting is van Full Count.

50 jaar Bintangs

Tentoonstelling over
popgeschiedenis IJmond
Beverwijk - Museum Kennemerland werkt aan de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling. De Bintangs vieren dit
jaar hun 50-jarig bestaan; aanleiding om de popgeschiedenis
van de IJmond te belichten. Het
Museum is op zoek naar spullen
en verhalen die betrekking hebben op de popgeschiedenis vanaf 1960 tot nu.
De titel van de tentoonstelling is
‘Pop in de IJmond, 50 jaar Bintangs’ en loopt van 3 april tot en
met 11 september 2011. Om de
tentoonstelling in te vullen, zoekt
het Museum nog informatie, programma’s, foto’s, entreekaartjes,
posters, mooie verhalen, platen
en platenhoezen, poptijdschrif-

ten, hitlijsten, kleding uit de jaren ’60, platenspelers enzovoort.
Ook verhalen over favoriete regionale bands en poptempels zijn
welkom.
Materiaal kan worden aangeboden tijdens de openingstijden
van het Museum. Voor de duur
van de tentoonstelling wordt dan
een bruikleenovereenkomst opgesteld. De vrijwilligers van het
Museum maken een keuze uit
de materialen; misschien kan
niet alles wat wordt aangeboden daadwerkelijk tentoongesteld worden.
Het museum aan het Westerhoutplein 1 is open op zaterdag
en zondag van 14.00 tot 17.00
uur.

VSV wint van VVW
Kabouters en gieren
volgen junglespoor
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
5 februari zaten er drie rare vogels op het terrein van Scoutinggroep de IJmondtrekkers. Wat
waren dit voor vogels en wat
kwamen ze doen? De kabouters
(meisjes van 7-11 jaar) namen
nieuwsgierig een kijkje. Na enig
onderzoek kwamen ze erachter
dat er drie gieren waren neergestreken bij de clubhuizen aan de
Heerenduinweg in IJmuiden. Deze gieren zaten rustig een beetje
om zich heen te kijken en vroegen aan de kabouters: ,,Hé hé,
wat gaan we doen vandaag?’’
Het bleek dat deze gieren het
nieuwe spelaanbod van Scouting
Nederland voor de leeftijdsgroep
van 7- tot 11-jarige kwamen introduceren. Sinds dit najaar spelen ook de kabouters namelijk in

de jungle. Hiervoor heeft Scouting Nederland een aantal nieuwe themafiguren geïntroduceerd. De kabouters volgden samen met de gieren een junglespoor door het bos. Dit was een
spannende en toch ook wel koude tocht. Terug bij de clubhuizen zijn ze Groeten uit de junglekaartjes gaan maken om iedereen te laten weten dat zij nu ook
in de jungle thuishoren.
De welpen (jongens van 7-11
jaar) van de IJmondtrekkers spelen van oudsher al in de jungle.
Ook zij zullen binnenkort met de
nieuwe themafiguren kennismaken. Wil jij daar ook bij zijn? Kom
dan op zaterdag eens langs om
14 uur bij de clubhuizen aan de
Heerenduinweg (achter de tennisbanen).

Velserbroek - In het winderige
Wervershoof moest VSV aantreden tegen de plaatselijke trots.
Al in de eerste minuut leek VSV
op achterstand te komen, maar
van een meter afstand schoot de
VVW-aanvaller tegen de teruggekeerde doelman Cusell.
Vlak daarop kwam Erik Metgod tien centimeter tekort en
kon doelman Ruiter handelend
optreden. De wedstrijd speelde
zich voornamelijk op het middenveld af en beide ploegen
hielden elkaar in evenwicht.
Uit een kansrijke VVW aanval wist VSV echter vlijmscherp
te counteren en Metgod bracht
Pascal Maat in stelling die droog
de 0-1 liet aantekenen. VVW
ging na deze tegenvaller wat
meer de aanval zoeken. Dit hield
tevens in dat VSV meer en meer
ruimte kreeg en met name Denzel Meijer was een plaag voor de
vijandelijke verdedigers.
Vlak voor de rust kreeg deze
speler een uitgelezen mogelijkheid om de 0-2 te scoren, uitstekend aangespeeld door de sterk
spelende Orlando Williams faal-

de hij alleen voor de keeper.
Na de rust zette VVW de bezoekers onder druk zonder tot echte uitgespeelde mogelijkheden
te komen. De mooiste kans was
voor Henk Martens die op snelheid de keeper passeerde maar
voor een leeg doel de bal wist
naast te schieten.
Toch werd het na twintig minuten 0-2 toen invaller Furlen Bouma een voorzet van Meijer snoeihard binnen schoot. Na een half
uur in tweede helft was de partij
beslist toen wederom Bouma de
0-3 scoorde.
Dit was het moment om debutant Safac Kilic te brengen. Mede door zijn felle opjagen wist
Denzel Meijer de 0-4 binnen te
werken. Helaas miste de jonge
debutant nog een fraaie kans op
de 0-5 want dan was er sprake
geweest van een droomdebuut.
Zo behaalde VSV drie zeer belangrijke punten en is de aansluiting bij de middenmoot een
feit.
Volgende week speelt VSV 1
thuis tegen staartploeg Kolping
Boys.

Bijzondere
muziek in ‘t
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De Haarlemse diva Martha Bosch zal op
vrijdag 11 februari om 20.00 uur
in ’t Mosterdzaadje met haar
prachtige stem de luisteraar weten in te pakken. Samen met de
pianist Remon Holsbergen, met
wie zij een vast duo vormt wordt
een programma gebracht met
voor de pauze Franse Romantiek uit de 19e eeuw waarin liederen van Debussy en Ravel en
piano solo Préludes van Chopin.
Na de pauze beroemde Italiaanse Bel-Canto aria’s van Bellini, Puccini en Verdi. Meer informatie is te vinden op www.marthabosch.com Op zondag 13 februari om 15.00 uur is de muzikale familie Hoijtink te gast in
’t Mosterdzaadje. De pianist Jan
Hoijtink en zijn vrouw, de violiste
Helma Leenhouts brengen voor
de eerste keer in ’t Mosterdzaadje hun dochter, de 12-jarige violiste Anne Roos mee. Op
het programma staan werken
van Sjostakovitsj, Elgar, Torelli, Schubert, Achron en Kreisler. Het concert opent met twee
violen en piano stukjes van
Sjostakovitsj.’t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur
voor aanvang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Vespers in
Engelmundus
Driehuis - Zondag 13 februari
verzorgt de Engelmundus Cantorij in de Engelmunduskerk om
19.15 uur een Vespers naar Engelse traditie. De samenkomst
duurt ongeveer drie kwartier,
waarin gebed, zang en orgelspel
een meditatieve weldaad zijn in
deze drukke tijden. Tijdens de
viering worden werken gezongen en gespeeld van Bach, da
Palestrina, John Sanders, Mariano Garau, Thomas Tomkins,
Hugo Distler en Dom Andrew
Moore. Voorganger is pastor Peter de Jong. De Engelmundus
Cantorij Driehuis staat onder
leiding van dirigent en organist
Joop Heeremans.
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Felison Brass
heeft nieuwe
dirigent

De Gieteling viert 80
jaar met open toernooi
Velsen-Noord - Op 1 april viert
Tennis Club de Gieteling haar
80-jarig jubileum. Van zaterdag 26 maart tot en met zondag
3 april organiseert De Gieteling
een open tennistoernooi vlak
voor het begin van zowel gravelseizoen als zomercompetitie. Het
is een prachtig moment om eigen en andermans kwaliteiten te
meten. Dit gebeurt op de kunstgrasbanen van TC de Gieteling
op sportcomplex Nieuw Rooswijk. Er wordt dames- en herendubbel gespeeld in de ca-

tegorieën 5, 6, 6-35+, 7-17+ en
8-17+. Ieder team speelt ongeacht wedstrijdresultaat gegarandeerd minstens twee wedstrijden. Meer informatie over het
toernooi vindt u op www.tennisclubdegieteling.nl. Tevens staat
daar meer over de jubileumactie om twee maanden gratis en
zonder verplichtingen te komen
kennismaken met TC de Gieteling. Tot 17 maart kan men zich
inschrijven via www.toernooi.nl.
Graag tot ziens op de kunstgrasbanen van TC de Gieteling.

Schoolbasketbaltoernooi
IJmuiden - Maandag 21 februari is sporthal IJmuiden-Oost weer
het domein van de kinderen van
groep 7 en 8 van de basisscholen. Na weken van training door
enthousiaste leerkrachten, ouders of andere sportliefhebbers mogen zij laten zien wat zij
waard zijn.
Net als andere jaren zullen de
tribunes weer afgeladen zijn en
men zal moeite hebben om een
gesprek te houden omdat de
aanmoedigingen, toeters en bellen dat overstemmen. Er doen
dan ook maar liefst 400 kinderen aan dit toernooi mee. Dit jaar
strijden 40 teams om de zo felbegeerde wisselbeker in ontvangst te nemen. Er wordt alleen
op de maandag gebasketbald.
De organisatie is zoals gebruikelijk in handen van de basketbalvereniging Akrides in samenwerking met de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen en de schoolsportcommissie
De jeugdleden van Akrides zullen de ruim honderd wedstrijden
fluiten. Ook zijn jeugdleden door
scholen benaderd om te fungeren als trainer of coach.
De schoolteams zijn ingedeeld in
jongens-, meisjes- en mixpoules.
De jongens spelen in 3 poules van 4 ploegen en 5 ploegen waarbij de nummers 1 en
2 doorgaan naar de kruisfinales.
De Rozenbeek is de titelhouder,
maar kan deze beker niet verdedigen omdat de Rozenbeek alleen in de mixcompetitie meedoet. Dat doen zijn wel met maar

liefst 5 teams. De meisjes spelen
in 1 poule en spelen een halve
kompetitie, waarbij de nummers
1 en 2 in de finale uitmaken wie
de wisselbeker mee naar huis
mag nemen. Hier verdedigt de
Toermalijn de titel.
De 23 mixploegen zijn verdeeld
over 5 poules van 4 en 5 ploegen. Ook hier gaan de beste 2
ploegen over naar de kwartfinalepoules. De sterkste ploegen
van die poules spelen de halve
finales om later in de finale uit
te maken wie zich kampioen van
Velsen mag noemen. Titelverdediger de Boekanier had de wisselbeker al twee keer achtereen gewonnen, maar omdat deze school alleen bij de jongens
heeft ingeschreven kan de wisselbeker dit jaar niet definitief
mee naar school genomen worden. Maandag a.s. wordt om 8.00
het startsignaal gegeven en zullen alle ploegen in actie komen.
De kwart- en halve finales vinden plaats vanaf 13.00
De finales, die op het middelste
veld zullen plaatsvinden, beginnen om 16.45. Het is voor iedere
basketballer het streven om onder grote belangstelling en begeleid door de aanmoedigingen
van de hele school en de familie zo’n finale te spelen. De score
zal dan op het scorebord zichtbaar zijn. De prijsuitreiking zal
direct na de laatste finalewedstrijd plaatsvinden om 17.30 in
de sporthal. Dan zit ook dit 28ste
schoolbasketbaltoernooi er weer
op.

Velsen-Noord - Op 2 februari
hebben de leden van Muziekvereniging Felison Brass uit Velsen
Patricia Geertse als nieuwe dirigent gekozen. Uit de vier overgebleven kandidaten bleek zij na
de proefdirecties als beste uit de
bus te komen. De onafhankelijke sollicitatiecommissie bleek op
de zelfde lijn te zitten als de leden. Donderdag 3 februari heeft
het bestuur met Patrica Geertse een overeenkomst gesloten
en met een ferme handdruk bezegeld. Patricia is de opvolgster
van Alexander Zwaan, die 13 jaar
aan de vereniging was verbonden. En de vereniging ook naar
een hoger plan bracht. Patricia
zal vanaf heden de repetities op
dinsdag en donderdagavond leiden. Patricia heeft onder andere
haar hoofdvak trompet gehaald
op het Koninklijk Conservatorium Den Haag, Hafabra-directie gehaald in 2006 en vele studies en directielessen gevolgd
bij ondermeer Sir Nicolas Childs
(Principal Conductor & Director
of Music). Zij speelde 7 jaar in
het Ricciotti-ensemble en meer.
Haar remplaçant dirigent is aanzienlijk. Momenteel speelt zij bij
de kampioensdivisionist Brassband Rijnmond op solo cornet, bij Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en staat
sinds 2003 voor Brassband Apollo Domburg als dirigent. Muziekvereniging Felison Brass uit Velsen heeft een duidelijke richting
gekozen. En die richting is met
Patricia Geertse als nieuwe dirigent. Voor informatie over de
brassband en opleidingen: 0649616546 of surf naar www.felisonbrass.nl of info@felisonbrass.nl. Publiek is altijd welkom
bij optredens van de brassband
en het brassensemble. Ook is
men nog op zoek naar een trombonist of cornettist.

Dronken man
veroorzaakt
aanrijding
Regio - Een 22-jarige automobilist uit Beverwijk is vorige week vrijdag rond 22.45 uur
op de Gedempte Oude Gracht
aangehouden, nadat hij betrokken was geweest bij een aanrijding. De man bleek een 16-jarige Haarlemmer op zijn snorfiets
te hebben aangereden, nadat
hij hem geen voorrang had verleend. De Beverwijkse automobilist bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Hij werd meegenomen naar het politiebureau
en tegen hem is proces verbaal
opgemaakt. De 16-jarige Haarlemmer hield door de aanrijding
schaafwonden aan zijn been
over. Zowel de snorfiets als de
auto bleken blikschade te hebben.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en
donderdag restaurant. Tussen
12.00 en 13.15 uur (aanwezig
zijn rond 11.45 uur) een 3-gangen a la carte menu. 6,- p.p. Op
woensdag en vrijdag om 12.00
uur open tafel. Vrijdag 11 februari: groentesoep, bloemkool
met saucijsjes, vla als dessert.
Vrijdag 18 februari: Champignonsoep, zuurkool met worst
en vlaflip. Woensdag 23 februari: groentesoep, boerenkool met worst en perziken met
slagroom toe.
Erwtensoep maaltijd elke 3e
woensdag van de maand. Aanvang 12.00 uur. Kosten 1,50 euro per kom. Laatste erwtensoepmaaltijd is op woensdag
16 februari.
Cinema Zeewijk, elke 3e donderdagavond van de maand.
Kosten 2,-incl. koffie/thee.
Midwinter
kienavond,
woensdag 16 februari.
Optreden vrouwen Shantykoor Grace Darling op donderdag 11 maart om 19.30 uur.
Toegang 3,50 incl. koffie/thee.
Modeshow door H + A mode.
Aanvang 10.00 uur.
Legpuzzel ruilbeurs, eerste
woensdagmiddag van de oneven maanden.
Wii 2 woensdag- en donderdagmiddag vanaf 14.45 uur. Er
zijn geen kosten aan verbonden.
Vrij biljarten op maandag- en
dinsdagochtend. Verder op alle
middagen en ook in het weekend.
Darten op maandag (gehele
dag), woensdag-, donderdagen vrijdagochtend vanaf 10.00
uur. ‘s Middags op donderdag-,
vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.
Internet- en e-mailcursus, elke
middag, behalve dinsdag, voor
senioren. Kosten 15 euro voor
drie middagen. Enige ervaring
met de muis gewenst.
Stoelhonkbal, elke vrijdagmiddag van 14.30 tot ca. 16.00
uur.
Internetsoos elke werkdag
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Aanvang 19.30 uur. Toegang 2,.
Wii-spel elke dinsdag vanaf
15.00 uur. Activiteit is gratis.
Optreden Klavierschippers,
zaterdag 19 februari om 14.30
uur.
Internetcursus voor senioren
op de woensdagochtend. Zij
kunnen weer deelnemers aannemen.
Nieuwe expositie tot en met 3
april exposeren leden van schildervereniging Velserhooft. Expositie is dagelijks te bekijken
gedurende de openingstijden.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Restaurant is weer van start
gegaan. Elke maandag en
woensdag kan men van 11.45
tot 13.00 uur men terecht voor
een kopje soep, een hoofdmaaltijd en een toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel, vrijdag 18 februari: kerriesoep, macaroni compleet en vruchten met slagroom. Opgeven maandag 14 februari tussen 11 - 12 uur. Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Thuisbioscoop De Hofstede. Vrijdag 11 februari wordt
de film ‘The Bellboy’ vertoond.

Wijksteunpunt De Moerberg, Zuiderkruisstraat 74,
IJmuiden, 0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer en internet’. De lessen
worden gegeven op maandagen vrijdagmorgen van 09.30 tot
11.30 uur. Aanmelden kan bij
de servicebalie van De Moerberg.

Ouderennieuws

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur
Ouderenadviseurs: maandag- en
vrijdagochtend van 10.00 –
12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreekuur iedere werkdag op afspraak (09.00–12.00 uur): tel.
0255-533885.
Frontoffice van Zorgbalans:
vragen over zorgverlening: tel.
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite
met het invullen van gemeentelijke formulieren? Hiervoor kan
men langskomen of bellen met
tel. 0255-533885.
KBO afd. Velsen, Wally de
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997
06-17044490
6-Daagse reis van 13 t/m 18
juni naar Hotel de Uitkijk in
Zeddam. Geheel verzorgd en
incl. excursiekosten 410,- p.p.,
excl. verzekering.
ANBO Nieuws Santpoort/
Velserbroek: Postbus 39, 2080
AA Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30
uur (koffiedames gevraagd), en
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van
10.00 tot 12.00 uur.
5-Daagse reis naar Vianden,
Luxemburg. Van 16 tot en met
20 mei. Kosten 310,- p.p., toeslag 1-pers. kamer 50,-. Er zijn
nog plaatsen beschikbaar.
Aanmelden via Lydia v/d Tuin,
023-5381221 of Fred Bruinooge, 023-5372347.

Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Midday Singers,
zondag 20 februari om 15.00
uur.
‘Kunt u zingen, zing dan
mee’, donderdag 24 februari
om 15.00 uur.
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‘Talent on the move II’
in Stadsschouwburg

Van Dyck en Klein
Essink in ‘Ontrouw’
Velsen - Zij is de ‘leading lady’
van het Nederlands toneel, hij
maakte furore op televisie voordat hij aan een succesvolle carrière in het theater begon. Verleden jaar straalden zij beiden in
succesvolle voorstellingen in de
Stadsschouwburg Velsen. Marc
Klein Essink speelde in ‘De Gelukkige Huisvrouw’. Linda Van
Dyck won zelfs de Toneel Publieksprijs voor ‘Oog om Oog’.
Op donderdag 24 februari (20.15
uur) zijn Linda van Dyck en Marc
Klein Essink samen te zien in een
psychologische thriller. Met Tom
Jansen (‘Una Giornata Particolare’) spelen zij de toneelversie
van de filmklassieker ‘Ontrouw’
van Ingmar Bergman.
Terwijl een actrice gelukkig getrouwd is met een dirigent, wordt
zij verliefd op een theaterregisseur. Hij beantwoordt haar liefde.
Het is het begin van ieders indi-

viduele strijd. Zij houdt van haar
man en wil haar gezin - zij hebben samen een dochter - met
man en macht bij elkaar houden.
Toch is zij niet in staat weerstand
te bieden aan de aantrekkingskracht. Ook de regisseur kampt
met gewetensbezwaren, want
haar echtgenoot is tevens zijn
beste vriend. Hij komt vaak bij
hen over de vloer en de dochter
ziet hem als een geweldige verhalenverteller. De affaire loopt
dramatisch af als haar man het
overspel ontdekt: een geruïneerd
huwelijk en een door verdriet
verscheurd dochtertje zijn het
resultaat. Een vertelling vol frustratie, liefde, woede en tragiek.
Prijs: 26,75 euro,/CJP 23,75 euro,
inclusief pauzedrankje en garderobe. Reserveren en informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.(foto:
Ben van Duin)

Velsen - In ‘Talent on the Move
II’ maakt het publiek in de Stadsschouwburg Velsen op vrijdag
25 februari (20.15 uur) kennis
met hét talent van de toekomst.
Jonge topdansers, allen student
aan de toonaangevende Rotterdamse Dansacademie, dansen
werk uit het repertoire van gelauwerde choreografen als Kylián en Duato.
Over de eerste editie van ‘Talent
on the Move’ was de pers razend
enthousiast.Aan deze hartenkreet geeft de Stadsschouwburg
Velsen graag gehoor! Want ook
het Velsense theaterpubliek genoot van de dansvakopleidingleerlingen die een betoverende ode brachten aan Hans van
Manen en Jirí Kylián. Om de jonge talenten vervolgens te belonen met een langdurige staan-

de ovatie. Holland Dance Festival en de Rotterdamse Dansacademie slaan dit seizoen de handen voor ‘Talent on the Move II’.
Maak kennis met de aanstekelijkheid en passie van de jonge
dansers in een avond vol hoogtepunten uit het werk van zowel
de gelauwerde choreografen Jirí
Kylián en Nacho Duato als nieuwe, veelbelovende vakbroeders.
De leerlingen dansen het choreografieën van Jirí Kylián, Nacho Duato, Regina van Berkel, Itzik Galili, Neel Verdoorn, Jérôme
Meyer & Isabelle Chaffaud, Bruno Listopad en Mauro Bigonzetti.
Toegang 22,25 euro, CJP 19,25
euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe. Reserveren en informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789.

Thalia Theater

Fling speelt Ierse
akoestische muziek

Expo Terpentijn sluit af
met publieksprijs
Driehuis - Vrijdagavond werd in
Huis ter Hagen de jaarlijkse tentoonstelling van teken-en schildervereniging Terpen Tijn afgesloten met de uitreiking van de
publieksprijs.
Het schilderij dat de meeste stemmen kreeg van het publiek was een olieverfschilderij van Wim van Schadewijk: een

stemmig schilderij van het jeneverhuisje in het park Velserbeek.
Dit mooie schilderij werd verloot
onder degenen die erop hadden gestemd en ging naar Marco Vrijburg uit Santpoort-Noord.
Gedurende tien weken waren de
ruim 80 schilderijen van de clubleden van Terpen Tijn in de gangen van het zorgcentrum te bezichtigen.

IJmuiden - Fling kan zonder twijfel de beste Ierse folkband van Nederland worden genoemd. De band is zelfs regelmatig op de Ierse radio te horen.
In het Thalia Theater speelt Fling
op zondag 27 februari (15.00
uur) niet alleen opzwepende
dansmelodieën, maar ook melancholieke ballads.
In het theaterconcert ‘A Ditch
near Cree’ graaft Fling dieper
onder het maaiveld van de verbeelding. Geen emotie die erdoor onaangeroerd blijft. Virtuoos, wild en gepassioneerd,
maar ook vol ontroering bespeelt
de groep de zaal met dansmelodieën en ballades uit Ierland en
Schotland. Hoewel de roots duidelijk herkenbaar zijn, ontstijgt
de muziek van Fling de Ierse tradities door de zeer eigenzinnige
aanpak en persoonlijke visie. Het
klankpalet is licht gekleurd door

achtergronden van de bandleden in de jazz, soul, latin en rock’n-roll. De band werd in 1996 opgericht en is één van de beste
folkbands van Nederland. Zij bespelen traditionele instrumenten
als de magische Uilleann pipes
(Ierse doedelzak), bodhrán, fiddle en bouzouki. Zij kregen lovende kritieken van nationale en
internationale pers voor hun originele composities van Ierse en
Schotse muziek: ‘Iers, zoals je
het jezelf voorstelt: licht en vanzelfsprekend. Met z’n vieren spelen en zingen ze het publiek zonder pardon naar het puntje van
de stoel.’
Prijs: 20,75, inclusief pauzedrankje en garderobe. Locatie:
Thalia Theater, Breesaapstraat
52. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.
(foto: Lieve Boussauw)

Belle Perez
in Schouwburg
Velsen - In tien jaar tijd heeft de
mooie Spaans-Belgische zangeres
Belle Perez zich ontwikkeld tot een
krachtige performer. Zij wakkerde
de latino-koorts flink aan met haar
vertolking van ‘Hijo de la Luna’. Na
de hit ‘El Mundo Bailando’ en een
optreden in een uitverkocht Ahoy
is zij niet meer weg te denken uit
het muzieklandschap. Met haar
eigen superband maakt Belle op
dinsdag 22 februari (20.15 uur) in
de Stadsschouwburg Velsen een
reis langs vele latino-wereldhits.
Megaster kiest voor intiem huiskamerconcert. Sinds 2007 stroomt
het Rotterdamse Ahoy regelmatig vol voor de concerten van Belle Perez. De Belgische zangeres
die naast Jan Smit bij het grote
publiek ook doorbrak als presentatrice van het ‘Trosmuziekfeest’
mag rekenen op een trouwe schare fans. Om haar fans te bedanken
reist de Latin Diva langs een aantal Nederlandse theaters voor een
intiem, maar spetterend concert.
In de IJmond regio koos de hitzangers voor de Stadsschouwburg
Velsen, dat ondanks zijn zaalcapaciteit van 716 stoelen een knus
huiskamer gevoel heeft. In het Velsense theaters zingt Belle al haar
grote hits en nieuwe feel goodlatinpareltjes. Toegang 28,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Reserveren en informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl of
telefoon 0255-515789.

Mannen delen
klappen uit
Regio - De politie werd rond zondag 02.50 aangesproken door een
voorbijganger die vertelde dat hij
een klap op zijn hoofd had gekregen van twee mannen en wees
hierbij de vermeende daders aan.
Toen de politie deze mannen aansprak in de Haltestraat in Zandvoort, bleken ze agressief en niet
bereid om mee te werken. Toen
hen werd meegedeeld dat zij waren aangehouden, probeerde een
van hen te ontkomen. Tevergeefs,
want ook hij werd achterhaald en
meegenomen naar het politiebureau. Hier bleek dat een van deze
verdachten een valse naam had
opgegeven. Beide verdachten,
een 26- en een 24-jarige IJmuidenaar, werden ingesloten voor nader onderzoek.
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HOV Velsen

Gesprek met belangengroepen
Een aantal Velsense organisaties delen hun zorgen over het Hoogwaardig
Openbaar Vervoer. Zij zijn geen tegenstanders van HOV-Velsen, maar zien
andere mogelijkheden om dit project
te realiseren.
Op woensdag 2 februari presenteerden
vertegenwoordigers van deze samenwerkende belangenorganisaties hun plan aan
de wethouders Vennik en Baerveldt. De
wethouders hebben respect voor dit alternatieve plan, maar ook werd duidelijk
dat dit plan enkele oplossingen bevat die
al bij de eerdere besluitvorming waren afgewogen. Ondanks dat het college bezig
is uitvoering te geven aan een democratisch genomen besluit, is afgesproken het
alternatieve plan serieus te beoordelen. De
partijen zullen op korte termijn verder praten.
Onderliggende buslijnen
Voor alle vormen van openbaar vervoer in
Velsen geldt dat de gemeente geen opdrachtgever is, maar wel meepraat over
ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de keuze voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV Velsen) heeft de gemeente met de

provincie Noord-Holland afgesproken dat
ook in de toekomst een goed onderliggend
buslijnnet blijft bestaan. Dit is met name
belangrijk voor Driehuis, omdat de toekomstige HOV-lijn Haarlem-IJmuiden hier
niet meer in het centrum van de woonkern
zal rijden en halteren, maar bij Westerveld.
In het centrum van Driehuis rijdt nu ook
buslijn 4 (Haarlem-Velserbroek-IJmuiden)
die stopt bij twee haltes (Van den Vondellaan en Waterloolaan). Hier zal ook in de
toekomst een bus blijven rijden.
Op dit moment kan nog geen uitspraak
worden gedaan over de exacte benaming
van de buslijn en de frequentie. Dit wordt
besproken als afspraken worden gemaakt
over de nieuwe concessieperiode voor het
busvervoer, naar verwachting in 2015.
Website HOV Velsen
Sinds deze week is via internet het proces rond HOV Velsen te volgen. Op deze gezamenlijke website van de Provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen is
informatie te vinden over de voortgang en
de uitvoering van het project. Binnenkort
start dit met het deeltrace Kromhoutstraat.
Meer informatie via www.hovvelsen.nl
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Incident met kitebuggy
Afgelopen vrijdag is op het strand
van IJmuiden een hond aangereden
door een kitebuggy en aan de gevolgen hiervan overleden. Een zeer
betreurenswaardig incident. Waarschijnlijk heeft de bestuurder van de
kitebuggy zich niet gehouden aan
de regels die voor deze sport gelden.
Het brede strand van Velsen biedt de
mogelijkheid voor verschillende vormen
van recreatie naast elkaar. Om dit enigszins te regelen zijn de stranden onderverdeeld in zones.
Het rijden met een kitebuggy is sinds
2007 alleen in een bepaald gebied toe-

gestaan. In deze zone moeten kitebuggies een afstand van 40 meter vanaf
de vloedlijn vrij laten voor wandelaars.
Bedoeld wordt de streep waar het water het land raakt. Voor zover bekend
worden over het algemeen deze regels
goed nageleefd. Doordat een bestuurder van een kitebuggy deze regel nu
heeft overtreden ziet de gemeente niet
direct aanleiding om de regelgeving aan
te passen.
De gemeente heeft afspraken met de
Buggyclub Holland in verband met het
waarborgen van de veiligheid op het
strand en zal nog deze week in gesprek
gaan met deze club.

Stadhuis op woensdag
2 maart ’s avonds geopend
Op donderdagavond 03 maart is het stadhuis gesloten. In plaats daarvan is het
stadhuis open op de avond van de Provinciale verkiezingen: woensdag 02 maart.
U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur terecht
bij Burgerzaken en het klantencontactcentrum. De afdeling Burgerzaken werkt
uitsluitend op afspraak.

U kunt een afspraak maken via www.
velsen.nl of via telefoonnummer 0255567200. Het stembureau in de hal van het
stadhuis is ook open. Kiezers in het bezit van een legitimatiebewijs (maximaal 5
jaar verlopen) en een stempas of kiezerspas kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.

Oproep om kandidaten voor te dragen

Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2010?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen
voor de titel van Velsense Sportman,
Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18
jaar), Master (vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het jaar 2010.
Bent u of kent u iemand die - of een
team dat - aan onderstaande voorwaarden voldoet? Neem vóór 21 februari a.s. 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 Velsen haar
sportkampioenen van het jaar. Wie een
kandidaat weet, mag hem of haar of een
heel team voordragen. Er zijn zes categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg,
talent, master en gehandicapte sporter.
Een deskundige jury onder leiding van
Frank Snoeks bepaalt wie de winnaars
zijn. De prijsuitreiking is tijdens een feestelijke avond op vrijdag 1 april a.s. in het
Witte Theater in IJmuiden.
In aanmerking komen:
• Individuele sporters die lid zijn van een
Velsense vereniging; dat mag een nietVelsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging; een Velsenaar die lid is

van een niet-Velsense vereniging.
• Teamsporters die uit Velsen komen en
lid zijn van een team dat niet uit Velsen
komt; de sporter wordt dan individueel
genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens team
is inclusief alle niet-Velsense leden.
Wanneer kom je in aanmerking voor een
nominatie?
a) Als je eerste, tweede of derde bent geworden bij een Nederlands kampioenschap van een toernooi of een wedstrijdenreeks.
b) Als je eerste, tweede of derde bent geworden bij een Europees kampioenschap.
c) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Wereldkampioenschap.
d) Als je eerste, tweede of derde bent geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je eerste, tweede of derde bent geworden bij een Europacupwedstrijd.
f) Als je eerste, tweede of derde bent geworden bij een wedstrijd van een vergelijkbaar niveau als de punten onder
b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs hebt
gewonnen van een officiële sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs hebt

gewonnen tijdens een internationaal
toernooi.
Nominaties moeten vóór 21 februari 2011 worden doorgegeven aan Simon
de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen, postbus 465, 1970 AL in IJmuiden, via telefoonnummer 0255-567200 of

via sweers@velsen.nl. De sportverenigingen in de gemeente Velsen zijn al aangeschreven.
Op de foto staan Erica Terpstra, voormalig voorzitter van het NOC*NSF en de
sportkampioen van 2009, Robin van der
Kolk. (foto: Reider Weidijk)
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Gelijke monniken, gelijke kappen

Nieuwe beleidsregel voor
horecabedrijven in Velsen
Met ingang van 14 februari geldt voor
alle horecabedrijven in Velsen hetzelfde sanctiebeleid. Dit sanctiebeleid is
onderdeel van een nieuwe gemeentelijke beleidsregel, die in de plaats komt
van horecaconvenanten of andere afspraken.
De burgemeester van Velsen heeft onlangs
de beleidsregel Horecasanctiebeleid gemeente Velsen 2011 vastgesteld. De regel
is gebaseerd op de Nota horeca(locatie)
beleid 2008-2015, die de gemeenteraad
in 2009 heeft vastgesteld. In deze beleidsregel staan heldere regels over de manier
waarop een horecabedrijf in Velsen geëxploiteerd kan worden en de sancties die
gelden als die regels worden overtreden.
De gemeente heeft in het verleden met een
deel van de Velsense horecaondernemers
een horecaconvenant afgesloten. Met hen
waren afspraken gemaakt over de ontheffing van de toen geldende sluitingstijden.
Hieraan was wel een aantal voorwaarden
verbonden en een sanctiestelsel in geval
van overtreding ervan. Met de nieuwe beleidsregel komen deze oude afspraken te
vervallen en gelden de regels – dus ook de
sancties bij overtreding – vanaf nu voor elk

MEDEDELIN

horecabedrijf in Velsen, ongeacht op welk
tijdstip de exploitatie wordt beëindigd.
Voor wat betreft de toegangstijden betekent dit dat het elke exploitant van een horecabedrijf verboden is in het horecabedrijf
bezoekers toe te laten tussen 02.00 uur en
05.00 uur. De exploitatie mag in deze uren
overigens wel worden voortgezet. Oftewel:
klanten die al binnen zijn, worden gewoon
bediend.
De beleidsregel is tot stand gekomen in
goed overleg met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Velsen, die zich er helemaal in kan vinden. Alle horecagelegenheden zijn hierover per brief geïnformeerd en
hebben een exemplaar van de beleidsregel ontvangen. De beleidsregel komt ook
op www.velsen.nl te staan.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage
van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond
van 18:00 -20:00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten 0255-567200.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Streetwise: veilig op straat
Donderdag 3 februari 2011 is basisschool Parnassia gestart met de tweede ronde van het project Streetwise.
Vier basisscholen hebben dit schooljaar al mee gedaan aan het project
Streetwise. Verspreid over de komende maanden zullen nog twaalf basisscholen volgen.
Streetwise is een vorm van verkeerseducatie waardoor kinderen op de basisschool op een aansprekende en praktische wijze worden getraind in verkeersvaardigheden. Hierdoor leren de kinderen

beter om te gaan met het huidige verkeer.
Streetwise bestaat uit vier onderdelen
specifiek gericht op de leeftijd van de kinderen. Ze leren onder andere veilig over
te steken, verkeersgeluiden te herkennen,
rekening te houden met de remweg van
een auto en ze krijgen training in praktische fietsvaardigheid. Het project wordt
in opdracht van de gemeente Velsen georganiseerd door de ANWB. De provincie
Noord-Holland subsidieert het project en
daardoor kunnen scholen kosteloos meedoen. Kijk voor meer informatie op www.
anwb.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de
bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag
van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor
(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures.
Meldingen Openbare Ruimte
Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden,
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens
t/m het hoofdriool).
Wat te doen bij een verstopping?
Bij een verstopping van het riool dient u, als u vermoedt dat de
verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen.

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie
op 0900-8844.
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl
ReinUnie
Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk
afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van
ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend
gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid.
Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 'Velsen' gevestigd.
Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere
bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een
uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het
Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462,
1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop
uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
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KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp
bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie
vergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden
tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening,
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht
en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot
wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu,
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale
bewustwording, kunst en cultuur, monumentenbeleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u
zich wenden tot wethouder Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

KADERNOTA ‘STANDPLAATSENBELEID
AMBULANTE HANDEL GEMEENTE
VELSEN 2011’
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met
inachtneming van artikel 139 van de Gemeentewet
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering
van 3 februari 2011 heeft besloten de kadernota
‘Standplaatsenbeleid ambulante handel gemeente
Velsen 2011’ vast te stellen.
Standplaatsen verlevendigen het straatbeeld. De
gemeente wil daarom een stimulerend beleid voeren.
In de kadernota is onder meer vastgelegd welk type
standplaats onder het standplaatsenbeleid valt en aan
welke criteria een standplaats moet voldoen.

- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en
urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer
Kennemerland. Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

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

Inwerkingtreding
De kadernota ‘Standplaatsenbeleid ambulante handel
gemeente Velsen 2011’ treedt in werking de dag na
bekendmaking, op 11 februari 2011.

w11.000108

Ter inzage
De beleidsnotitie ligt gedurende vier weken ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling Economische Zaken.
De beleidsnotitie is terug te vinden op de website van
de gemeente Velsen www.velsen.nl.

w11.000116

BELEIDSREGEL EXPLOITATIE HORECAINRICHTINGEN EN SANCTIESTELSEL
2011

w11.000113

w11.000117

w11.000115
w11.000114

w11.000120
De burgemeester van Velsen maakt met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat hij op 1 februari
2011 met gebruikmaking van artikel 2:22 van de gewijzigde
Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen
2009 en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht de
beleidsregel exploitatie horeca-inrichtingen en sanctiestelsel 2011 heeft vastgesteld.
Een en ander is een uitvloeisel van de door de raad op
19 maart 2009 vastgestelde Nota horeca(locatie)beleid
gemeente Velsen 2008-2015.
De onderhavige beleidsregel geldt voor elke openbare
inrichting ex artikel 2:19 APV die horecabedrijf is ongeacht het tijdstip waarop de exploitatie ervan dagelijks
wordt beëindigd.
De beleidsregel treedt in werking op de vierde dag na die
van deze bekendmaking, derhalve op 14 februari 2011.

w11.000119
w11.000118
w11.000122
w11.000121
w11.000125
w11.000124

Per 14 februari 2011 heeft hij tevens elk door de
gemeente in het verleden met individuele horecaondernemers gesloten horecaconvenant opgezegd.
De beleidsregel ligt gedurende twaalf weken voor
eenieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.
Alle ondernemers van horecabedrijven ontvangen
separaat een exemplaar van de nieuwe beleidsregel
met een begeleidende brief.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING

w11.000123

VERLENGING BESLISTERMIJN
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd met zes weken.
i10.008223

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 31 januari
2011 tot en met 4 februari 2011 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand: (0255) 56 74 24.
w11.000112
w11.000111
w11.000110
w11.000109

Zwarte Mierenvlak 45 IJmuiden
het kappen van 1 esdoorn (31/01/2011)
Kerkweg 119 Santpoort-Noord
het kappen van 2 bomen (31/01/2011)
Korteweid 1 Velserbroek
het vergroten van een woning
(31/01/2011)
Van Dalenlaan 388 Santpoort-Zuid
het wijzigen van een praktijkruimte
(31/01/2011)

Halkade 9 IJmuiden
verbouw Kopgebouw Halkade IJmuiden
(31/01/2011)
Oranjestraat ong IJmuiden
het kappen van 3 bomen (01/02/2011)
Van Dalenlaan ong. Santpoort-Zuid
het kappen van 1 boom (01/02/2011)
Kweekerslaan 3 Santpoort-Noord
het kappen van 6 bomen (01/02/2011)
Kruidbergerweg 6 Santpoort-Noord
het kappen van 1 cederboom
(01/02/2011)
Esdoornstraat 9 t/m 45 IJmuiden
aanbrengen dakraam in badkamer
19 woningen (01/02/2011)
Steigerweg 5 IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsgebouw
(02/02/2011)
Biallosterskilaan 52 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (02/02/2011)
C. de Bourbonlaan 21 Santpoort-Zuid
het vergroten van een woning met een
uitbouw (02/02/2011)
Smidt van Gelderstraat 31 Velsen-Noord
het vergroten van de 2e verdieping
(03/02/2011)
Waterlandweg 1 Driehuis
het plaatsen van een erker voorzijde
(03/02/2011)
Santpoortse Dreef 158 Santpoort-Noord
het kappen van 1 berkenboom (04/02/2011)
Willem de Zwijgerlaan 110 Santpoort-Zuid
het oprichten van een gymzaal voor
Brederode Daltonschool (04/02/2011)
Halkade 44 en 48 IJmuiden
het wijzigen van de voorgevel van een
bedrijfsgebouw (04/02/2011)

i10.008721
i10.008737
i10.008724
w11.000048

De Genestetlaan 17 Driehuis
het oprichten van een garage
(09/12/2010)
Paulus Potterstraat 7 IJmuiden
het vergroten van een woning met een
dakopbouw (28/12/2010)
Trompstraat 87 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw en verbouwen bestaand woonhuis (29/12/2010)
Willemsbeekweg 78 G IJmuiden
verbouwing pand tot kinderdagverblijf
(29/12/2010)
Industriestraat 48 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(07/01/2011)

UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen

MEDEDELIN

voor ondergenoemde activiteiten. De ontwerpomgevingsvergunning ligt gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 11 februari
tot 25 maart 2011.
Gedurende de termijn van inzage kan eenieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar
maken bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient
voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, het
ontwerpbesluit waarop de zienswijzen betrekking heeft
en de redenen van uw zienswijzen. De activiteiten
betreffen:
i10.008395

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 10 februari 2011

G EN

Duin en Kruidbergerweg 60 SantpoortNoord
Landgoed Duin en Kruidberg, wijzigen
hekwerk (rijksmonument)

BESLUITEN

volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
i10.008725

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
i10.007328
i10.007762

i10.007992
i10.008138
i10.008203
i10.008338

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het(de) onderstaande besluit(en)
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan
bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk
ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de

i10.008382

i10.008431
i10.008436
i10.008448
i10.008450
i10.008647

Planetenweg 1 IJmuiden
het plaatsen van 2 rookabri's nabij moskee
Planetenweg (07/02/2011)
Plein 1945 nrs. 81 t/m 105 IJmuiden
het wijzigen van de gevels en de indeling
van de verkeersruimte op de begane
grond (02/02/2011)
Galle Promenade 62, 64, 66 Velserbroek
het samenvoegen van drie winkelunits
(03/02/2011)
Bestevaerstraat 2 IJmuiden
het vergroten van de 1e en 2e verdieping
van een woning (07/02/2011)
Trawlerkade 39 IJmuiden
het wijzigen van de gevel (07/02/2011)
Roos en Beeklaan 30 Santpoort-Noord
het vergroten van een woning met een
erker en een luifel (04/02/2011)
Driehuizerkerkweg 89 Driehuis
het wijzigen van de voorgevel, het plaatsen
van een traliehek en het plaatsen van
4 rampalen (04/02/2011)
Rijksweg 345 Velserbroek
het oprichten van 4 garageboxen (07/02/2011)
P.C. Hooftstraat 18 Driehuis
het plaatsen van een dakkapel voordakvlak (07/02/2011)
Pontplein Velsen Zuid
het vervangen van een fietsenstalling
(01/02/2011)
Valeriuslaan 14 Driehuis
het vergroten van een woning
(07/02/2011)
Verbrande Vlak 2 Velserbroek

het plaatsen van een erker aan de voorzijde (04/02/2011)
Van Tuylweg 34 Velsen-Zuid
het kappen van 5 eiken (07/02/2011)

VERLEENDE BOUWVERGUNNING
BP-147-2010 Driehuizerkerkweg 34 Driehuis
het vergroten van een schoolgebouw
met één lokaal (04/02/2011)

VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
I11.000866 Willemsbeekweg 80 IJmuiden
Fancy Fair OBS de Boekanier op 9 april
2011 (08/02/2011)

VERLEENDE DRANK- EN
HORECAVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende
vergunning verleend:
i11.001233 Zeeweg 149 IJmuiden
uitoefenen van een horecabedrijf
(31/01/2011)

VERLEENDE AANWEZIGHEIDSVERGUNNING KANSSPELAUTOMATEN
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van de Wet op
de Kansspelen (Art. 30b) onderstaande vergunning verleend:
i11.001234 Lange Nieuwstraat 791 IJmuiden
aanwezigheid van 50 kansspelautomaten
(02/02/ 2011)

sinds 1888

van 1930
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