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Margo Bokking weg na vertrouwensbreuk

Oud-wethouder Uitgeest
aan de slag in Velsen
Velsen - Precies een week na
het vertrek van Margo Bokking als wethouder heeft het
CDA Ineke Edzes (foto) naar
voren geschoven als haar opvolgster. Edzes was zes jaar
wethouder van de gemeente Uitgeest. In de zomer van
2008 stapte ze samen met
haar PvdA-collega op na een
breuk met coalitiepartner
Progressief Uitgeest.
Edzes werd woensdagmiddag tijdens een persconferentie in het
gemeentehuis
gepresenteerd
door een trotse CDA-fractie. ,,Ineke Edzes is voor ons de juiste
persoon op het juiste moment’’,
aldus fractievoorzitter Robert te
Beest. Als oud-wethouder van
Uitgeest zorgt zij voor bestuurlijke continuïteit. Dat hebben we
nodig, want tijd om iemand in te
werken is er niet.’’
Kandidaat-wethouder Edzes, die
mogelijk vanavond al wordt geïnstalleerd, ziet de klus als een

uitdaging. ,,Het is een zware job,
maar ik heb het vertrouwen van
de fractie en de andere collegepartijen. Dat is een goede basis.’’

De komende periode stelt Edzes
alles in het werk om het vertrouwen van de burger te herstellen.
,,Ik wil zo snel mogelijk in alle
wijken met mensen in gesprek.
Dat zie ik als mijn belangrijkste
opdracht. Alleen met die bena-

deren winnen we het vertrouwen
van de wijken terug.’’
Margo Bokking diende vorige
week haar ontslag in als wethouder van welzijn, gezondheidszorg, kunst en cultuur en
wijkgericht werken. De hervormingsplannen voor het wijkgericht werken zijn Margo Bokking,
wethouder sinds 2002, fataal geworden. Nadat de raad haar plan
om het wijkgericht werken te
hervormen unaniem had afgewezen, bleek dat ook het vertrouwen van haar eigen fractie
weg was.
Ineke Edzes, die in Uitgeest blijft
wonen en daar aan de raad ontheffing voor zal vragen, neemt
de portefeuille van Margo Bokking integraal over. Er is een uitzondering: om de schijn van partijdigheid tegen te gaan wordt
het dossier Rode Kruis Ziekenhuis (naar de grens van Heemskerk en Uitgeest) ondergebracht
bij een ander collegelid. (Friso
Huizinga)

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Rabobank verlengt
sponsoring
Strawberries-jeugd.
Zie bericht elders in deze krant.

Het is tijd voor u.

Zoek je een
baan in de zorg??
Voor een aantal zorgcentra in

Velsen

zijn wij op zoek naar:

verzorgenden 3IG

www.flexicura.nl (023) 5 100 300
(023) 5 100 300
www.flexicura.nl

Grote Buitendijk weer
op agenda gemeenteraad
Velsen - De gemeenteraad buigt
zich vanavond opnieuw over de
plannen voor de Grote Buitendijk in Velserbroek. Op het gebied is sinds november 2008 de
Wet Voorkeursrecht Gemeenten van kracht. Er komen onder

andere belanghebbenden aan
het woord en raadsleden kunnen vragen stellen aan de wethouder. De vergadering is vanaf
18.45 uur rechtstreeks te volgen
op Seaport TV. De presentatie is
in handen van Gertjan Huijbens.

Relletjes bij Telstar-Haarlem

Mogelijk zware straf
voor stenengooier (22)
Velsen-Zuid - Supporters van
Telstar en Haarlem zijn elkaar
zondagmiddag bijna te lijf gegaan. Dat gebeurde in de beginfase van de voetbalderby Telstar-Haarlem (0-0). De
rust keerde pas terug toen de
mobiele eenheid zich op de
tribune liet zien.

Zilver voor Aris Schutte

Santpoort-Noord - Fotograaf Aris Schutte heeft de tweede prijs gewonnen bij de themawedstrijd ‘Vijfpersoonsportret’ van vakorganisatie Colour Art Photo Nederland. De foto van vijf lezende nonnen werd
gemaakt in Bloemendaal. Colour Art Photo is een internationale organisatie voor fotografen die gespecialiseerd zijn in portretfotografie. Tweemaal per jaar houdt de Nederlandse vakgroep een wedstrijd onder
de aangesloten leden. Aan de themawedstrijd ‘Vijfpersoonsportret’ namen 40 professionals deel.

De ongeregeldheden werden
veroorzaakt door een Haarlemsupporter die in het hek tussen
beide vakken klom en Telstarsupporters uitdaagde. In reactie
daarop bestormden de Telstarsupporters het hek. Er werden
over en weer stenen gegooid.
In het tumult sprong een 22-jarige man uit IJmuiden over het lage hek langs het veld en gooi-

de een 4 kilo zware straatklinker
in het vak van de Haarlem-supporters. Daarbij raakte een Haarlemmer gewond aan zijn hoofd.
Hij werd per ambulance overgebracht naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, waar de
wond werd gehecht. Een steward van Haarlem werd ook geraakt door de klinker. Zijn hoofdwond kon ter plekke worden behandeld.
De stenengooier werd direct
aangehouden. Hij zit nog in voorarrest. Volgens de politie wordt
hem poging tot doodslag of zware mishandeling ten laste gelegd.
Het management van Telstar laat
weten dat de man een stadionverbod krijgt opgelegd. (Friso
Huizinga)
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Unidos overrompelt
IJmuiden - Al jaren schrijf ik
recensies voor de Jutter en de
Hofgeest. Ik zie een voorstelling, ga thuis achter mijn laptop zitten en vertel de lezers
hoe het geweest is. Simpel.
Afgelopen weekeinde zag ik een
voorstelling die me zo overrompelde, dat ik na afloop dacht:
hoe krijg ik dit in een verslag?
Het gaat om de musical Parade
van Unidos, die vrijdag en zaterdag in de Stadsschouwburg Velsen te zien was. Regie van Marc
Schultheis, muzikale leiding in
handen van Theodore Orfanidis en choreografie van Sanne
Ooms. Ik doe toch een poging.
De Verenigde Staten in 1914. Leo
Frank (Lennart Fhilippo) is van
Joodse afkomst en heeft zich bij
zijn vrouw Lucille (Charlotte van
Duinen) gevestigd in het zuiden,
waar hij zich niet thuis voelt. Hij
is directeur van een potloodfabriek.
Mary Phagan (Annika van Tongeren), een 13-jarige werkneemster, komt op weg naar een nationale feestdag haar loon ophalen. Zij wordt later vermoord in
de kelder van de fabriek teruggevonden. Leo wordt als schuldige aangewezen. Hij heeft Mary als laatste gezien en is bovendien een Jood en niet uit het zuiden afkomstig. De jury van de
rechtbank acht hem schuldig. Hij
wordt ter dood veroordeeld.
Lucille doet er alles aan om de
onschuld van haar man te bewijzen. Ze komt er achter dat de

kroongetuige Jim Conley (Baris
Kirik) meineed heeft gepleegd
en dat diverse andere getuigen
valse verklaringen hebben afgelegd. De doodstraf wordt omgezet in levenslang. Leo blijft strijden voor zijn vrijlating, met behulp van zijn vrouw. De gouverneur treedt af omdat hij niet kan
leven met een leugen, de advocaat van de tegenpartij ziet zijn
kans op de macht schoon en
blijft volhouden dat Leo de dader
is. Hij hitst het volk op en vlak
voordat Leo wordt vrijgelaten,
vindt er een volksopstand plaats.
Frankie Epps (Martijn Tigchelaar), het vriendje van Mary, haalt
Leo samen met handlangers uit
zijn cel en duwt zijn hoofd in de
strop, onder de woorden: ,,Deze
is voor jou, Mary!’’
De musical bevat prachtige en
heel diverse muziek. Journaliste Britt Craig (Myrke Ritskes)
zingt pure jazz en de moeder van
Mary (Marloes Verwoort) zingt
een ontroerend lied. Indrukwekkend is ook het lied ‘Hij zegt mijn
naam’, gezongen door vier fabrieksarbeidsters. Heel mooi is
de zang van het ensemble. Ze
hebben het zich niet gemakkelijk gemaakt, want de zang gaat
soms dwars tegen de muziek in.
Maar het gaat ze prima af. Ook
kleding, decor en belichting waren prima in orde.
Musicalvereniging Unidos wilde
met deze musical, een waar gebeurd verhaal, een nieuwe uitdaging aangaan. Ze zijn daar met
glans in geslaagd. (Carla Zwart)

Primeur Veilige Haven
IJmuiden - Zaterdag 14 februari gaat het seizoen van De Veilige
Haven weer van start. De speeltuin gaat om 13.00 uur open.
De entreeprijzen voor 2009 bedragen 0,75 euro per persoon.
De gezinseizoenkaarten kosten
22,50 euro per stuk. De nieuwe
aanwinsten voor de speeltuin
zijn dit jaar een tractorband en
NEOS. De Veilige Haven brengt
de spelcomputer naar buiten!
Met dit interactieve speeltoestel
worden kinderen en zelfs volwassenen tot een boeiende uitdaging verleid. Wie komt er namelijk als sterkte uit de bat-

tlestrijd! Het speeltoestel NEOS
is een absolute topper gebleken in de Verenigde Staten en
voor Nederland heeft De Veilige
Haven de primeur. Dit is namelijk de eerste NEOS in een Nederlandse speeltuin. Nieuwsgierig geworden? Kom dan zaterdag snel een kijkje nemen in de
speeltuin.
De openingstijden van De Veilige Haven zijn van maandag tot
en met vrijdag van 11.00 tot 17.00
uur. Op zaterdag en zon- en
feestdagen is de speeltuin open
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook
www.deveiligehaven.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.
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 SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00
tot 22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot
20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft
dienst: Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284. Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
Gracht 103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (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 voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
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.voedselbankvelsenn.nl
De vrijwilligerscentrale:
www.devrijwilligerscentrale.nl
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Donderdag 12 februari
Informatieavond over drugs bij
Brijder Verslavingszorg, Spaarne 106 Haarlem. Van 19.30 tot
22.00 uur. Deelname gratis.
Film ‘Rabbit-Proof Fence’
in het Ontmoetingscentrum
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
65 in Santpoort-Noord. Toegang
5,- incl. koffie of thee.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Servaes Nelissen
‘Dollywood’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Café: Converse Footprints to fame tour
2009 The Better offs en makebelieve. 21.00 uur. Toegang gratis.
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie
& Co. 23.00-04.00 uur. Toegang
5,-, gratis voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 13 februari
Schemerexcursie in Kennemerduinen. Verzamelen 17.00
uur bij Bleek en Berg in Bloemendaal. Aanmelden verplicht
via 023-5351239 of publiciteit@
ivnzk.nl. Deelnamel gratis.
Concert in de Engelmunduskerk, Kon. Wilhelminakade
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Kienavond bij klaverjasvereniging Velsen-Noord, dienstencentrum Watervliet, Wijkerstraatweg Velsen-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): kleine zaal:
Rob Acda Award 4e voorronde.
20.00 uur. Toegang 20,-. Café:
Kin Automatic. 22.30 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Boy A’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 14 februari
Kaartverkoop Dance Valley
van start. Verkrijgbaar via www.
dancevalley.com, www.udc.nl
en www.ticketservice.nl. Kaarten kosten 62,50 (excl. fee).
Speeltuin De Veilige Haven
opent vanaf 13.00 uur weer haar
deuren.
KIA/HCV’90
Handbalpromo
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
in de Kinheim Sporthal in Beverwijk. Van 15.30 tot 16.45 uur. Om
20.30 vindt er een handbalderby plaats.
Valentijns filmdiner in het
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Kosten 44,50 incl. aperitief, film,
driegangen Valentijsndiner en
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een kop koffie.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: No Blues, 100% Pure Blend Arabicana. Aanvang
20.30 uur. Zie kortingsbon in deze krant.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Kleine zaal:
Velserherrie presenteert Sworn
Enemy. 19.30 uur. Toegang 13,-.
Van 24.00-04.00 uur Tha Big Escape: Kanka. Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Dommelsch zaal: Wu
Tang Killa Beez. 20.30 uur. Toegang 15,-. Van 23.00-04.00 uur
90’s Now met dj Gary Global &
a special friend. Toegang 10,vanaf 18 jaar. Café: Many Seven.
23.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 15 februari
Lentebostocht op Landgoed
Duin en Kruidberg. Verzamelen
om 10.00 uur bij infopaneel parkeerplaats Duin en Kruidberg,
Duin en Kruidbergerweg t.h.v.
nr. 74 Santpoort-Noord. Kosten
2,50, kinderen/65+ 1,50.
Kinderexcursie ‘Diersporen en
Vogels’ bij IVN Zuid Kennemerland. Vertrek 11.00 uur bij infopaneel, parkeerplaats Landgoed Koningshof, Duinlustweg
26 Overveen. Deelname gratis.
Aanmelden niet nodig.
Philharmonie
(www.theaterhaarlem.nl): Boris Berezovsky
(piano), 14.30 uur; Van Merwijks
Music Machine, 15.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Unieke Zaken speelt
jeugdvoorstelling Gijsbrecht voor
kinderen vanaf 6 jaar. Aanvang
14.30 uur. Om 17.00 uur een verrassingsconcert in de foyer. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Beide zalen:
Smack!. 20.30-01.00 uur. Toegang 11,-, 13-16 jaar. Café: Sean
Mac. 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 16 februari
Inloopuur hartfalen in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, 10.30-11.30 uur. Info: 0238908360.
Schaap met lammetjes knutselen, informatiboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van
13.00 tot 16.00 uur. Kosten 4,50.
Dit kan tot en met vrijdag 20 februari.

Dinsdag 17 februari
SpeelPlaneet: spelletjes in
zwambad De Planeet, 11.0013.15 of 13.30-15.45 uur. Deelname kost 5,50 euro. Info: 0624711596.
Stadsschouwburg
Velsen:
Uniek theaterconcert van Van
Dik Hout. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 18 februari
Inloopochtend voor vrouwen
en mannen met borstkanker
in het Kennemer Gasthuis locatie noord, 10.00-11.30 uur. Info:
023- 5630899.

Receptie bij TTVN/Felison Brass
in Muziekcentrum De Stalling,
heierweg 2b Velsen-Noord. Aanvang 20.00 uur. Tevens zal officieel het 50-jarig bestaan van de
vereniging worden gevierd. s
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Boy A’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Café: Most
Unpleasant Men. 20.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 19 februari
MS-inloopuur in het Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp, 10.0011.30 uur. Info: 023-8908360.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Beumer & Drost speelt
kindervoorstelling ‘Dick Bos’
voor kinderen vanaf 6 jaar. Aanvang 14.30 uur. Om 20.30 uur
film ‘Le Silence de Lorna’.
Philharmonie (www.theaterhaarlem.nl): Djumbo, 14.30 uur.
Klaverjassen voor goed doel
(Spieren voor Spieen) bij Otte
Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 in
IJmuiden. Zaal open 19.00 uur,
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: Stef
Bos met theaterconcert ‘2009’.
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Kleine zaal:
LOS! met dj paullie & Co. 23.0004.00 uur. Toegang 5,-, gratis met studentenkaart vanaf 18
jaar. Café: Rookie entertaiment
908Music resents nanda Akkerman. 21.30 uur. Toegang gratis.

Zwan Hutten
voortijdig uit
gemeenteraad
Velsen - Zwan Hutten stopt per
1 april als raadslid. De Santpoorter was van april 1986 tot november 2007 fractievoorzitter
van de VVD. Hutten maakte in
totaal 23 jaar onderdeel uit van
gemeenteraad. Hij had voorafgaande aan deze raadsperiode
al aangegeven dat hij het fractievoorzitterschap zou overdragen en mogelijk de raadsperiode
niet zou afmaken. ,,De afgelopen
jaren heb ik veel hoogtepunten
en dieptepunten meegemaakt’’,
aldus Hutten, die de raadsperiode 1994-1998 als de mooie jaren bestempelt omdat er toen
sprake was was van ‘slagvaardige politieke besluitvorming’. ,,De
oppositie vond dat er geen sprake was van een collegeprogramma maar van een VVD-programma. Eigenlijk was dat ook de realiteit.’’ Hutten maakte ook trieste momenten mee. ,,In de afgelopen jaren is een aantal bestuurlijke collega’s overleden.
Dan tellen politieke meningsverschillen even niet meer. De ingrijpende bezuinigingen waren
ook heel moeilijk. Helaas moest
het gebeuren.’’ Binnenkort zal
op gepaste wijze afscheid worden genomen van Zwan Hutten,
die door velen ‘de nestor van de
raad’ wordt genoemd.

Geslaagde DOEmiddag
op het Vellesan College
IJmuiden - Woensdagmiddag
was het een drukte van belang
in de lokalen en sporthallen van
het Vellesan College. Meer dan
170 leerlingen van groep 8 hadden zich opgegeven om tijdens
de DOEmiddag te ervaren hoe er
les gegeven wordt op het Vellesan College.
De achtste-groepers uit IJmuiden en omstreken hadden zich
tevoren opgegeven om aan één
van de actieve lessen mee te
doen. Dat kon op het Zorg &
Welzijn-plein, in het laptoplokaal,
in de sporthal en in het nieuwe
bètalab.
Achter de fornuizen van de instructiekeuken bij Zorg & Welzijn
stonden achtste-groepers met
rode konen wentelteefjes te bakken. Hier en daar raakte er één
aangebrand, maar het merendeel kan daarna worden opgesmuld. Ook in de kapsalon waren leerlingen geconcentreerd
bezig om de paspoppen van een
mooi kapsel te voorzien
Ondertussen werd in de spothal
gebadmintond, gefrisbeed en
een circuitje afgelegd door meer
dan 60 kinderen. Ook de klimmuur van het Vellesan College
bleek een (in)spannende uitdaging voor de leerlingen. Gymdocenten geassisteerd door de ei-

gen, wat oudere, sportleerlingen
zorgden ervoor dat alles in goede banen verliep.
In het gloednieuwe bètalab van
het Vellesan College kregen een
grote groep leerlingen een instructie over het gebruik van de
microscoop. Waarna ze een onderzoek deden naar de celstructuur van waterpest. Als volleerde
wetenschappers bogen ze zich
over hun preparaten om de cellen zo nauwkeurig mogelijk na te
tekenen. Met vaak een verbluffend resultaat. Een lokaal verderop in het bètalab roerden en
mengden leerlingen hun eigen
shampoo.
En ook in het laptoplokaal, tenslotte, heerste een uiterst geconcentreerde werksfeer. De leerlingen die zich voor deze les hadden opgegeven werkten aan een
heus filmpje met commentaar en
geluid.
Aan het einde van de middag
verzamelden al de 170 leerlingen
met hun ouders zich in de aula
van het hoofdgebouw om daar
met frisdrank en chips een zeer
geslaagde middag af te sluiten.
Gezien het plezier en enthousiasme van de achtste-groepers
mag van een zeer geslaagde
DOEmiddag op het Vellesan College gesproken worden.

Bij Stormvogels wordt
gewoon door gevoetbald
IJmuiden - Voor de derde opeenvolgende week heeft de
KNVB de competitie afgelast en
kon er afgelopen weekend niet
gevoetbald worden.
Maar dat slaat niet op IJVV
Stormvogels. De afgelopen drie
weken werd er steeds volop gevoetbald op het Sportpark Zeewijk dankzij de fraaie kunstgrasvelden die er afgelopen zomer
zijn aangelegd. Zaterdag waren
er gedurende de hele dag ongeveer 200 voetballertjes bij Stormvogels actief die naar hartenlust
hun wedstrijden konden spelen,
er waren 14 vriendschappelijke
wedstrijden gepland.

Het weer, wat in de ochtend nog
regenachtig was, klaarde in middag geheel op en was het prima
weer om te voetballen.
Naast HBC uit Heemstede, welke club met zes teams aanwezig was, stond er ook een onvervalste derby op het programma.
De C2 van Stormvogels speelde
tegen IJmuiden C1 welke wedstrijd door Stormvogels C2 met
6-0 werd gewonnen.
Mocht komende zaterdag het
voetbal weer afgelast zijn dan
zal de Technisch Jeugdcoördinator Marcel van Marsbergen weer
een alternatief programma klaar
hebben liggen.
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Aanhouding na
bedreiging

Haarlem - Politieagenten hielden in de nacht van zaterdag op
zondag omstreeks 04.00 uur op
de Grote Markt op aanwijzing
van een 17-jarige Haarlemmer
een 18-jarige Haarlemmer aan.
De verdachte had kort daarvoor
om onbekende reden het slachtoffer bedreigd door hem een mes
op zijn keel te zetten. Dit mes,
een stanleymes had de verdachte nog bij zich en is in beslag genomen. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.
(foto: Durand)

Sharona Bakker
Nederlands Kampioen
Santpoort-Noord - Nadat de
KNAU de afgelopen acht jaar
uit moest wijken naar Gent (België) is afgelopen weekend het
Nederlands Kampioenschap indooratletiek voor junioren voor
de eerste keer in het splinternieuwe Omnisportcentrum in
Apeldoorn afgewerkt.
Voor AV-Suomi uit SantpoortNoord deden hier ook weer een
aantal atleten aan mee.
Op zaterdag kwamen Erik Looij
en Rosanna Dekker in actie, beiden op de 400 meter. Erik Looij
liep een een tijd van 53:03 wat
helaas niet genoeg was voor de
halve finale. Rosanna Dekker liep
in de serie een tijd van 1:02:06
wat ook een PR voor haar betekende.
Zij plaatste zich met deze tijd
voor de halve finale. Hier liep zij
een tijd van 1:02:80, dit was echter niet voldoende om zich voor
de finale te plaatsen.
Zondag was de beurt aan hoogspringer Jelle Venema en 60 meter horden lopers Thijs Lips, Thomas Buters en Sharona Bakker.
Jelle die een PR heeft van 1.90
meter kon vandaag niet het beste uit zichzelf halen en sprong
1.78 meter, wat een elfde plek
opleverde.

Thomas liep in de series een tijd
van 8.70 seconden wat 0.08 seconden te kort was om zich voor
de finale te plaatsen, maar heeft
dit indoor seizoen een flink vooruitgang geboekt aangezien hij
vorig jaar nog tijden boven de
9 seconden liep. Thijs Lips liep
bij de A-junioren in de serie een
tijd van 9.11 seconden een flinke aanscherping van zijn PR, hij
had nl. een tijd staan van 9.60
seconden.
Sharona Bakker die haar indoortitel van vorig jaar bij de meisjes junioren A moest verdedigen
kwam ook in actie.
Het zomerseizoen was voor haar
wat teleurstellend verlopen. Na
het missen van de limiet voor het
WK-junioren in Polen op 0.02 seconden scheurde zij op het NKsenioren in Amsterdam haar
hamstring.
Een kleine herstelperiode volgde,
maar dat zij weer helemaal terug
is bewees zij afgelopen zondag.
In de series liep zij gemakkelijk uit naar een snelste tijd van
8.80 seconden In de finale liep
zijn 8.68 seconden waarmee ze
haar PR van vorig jaar benaderde 8.62 seconden en de gouden
plak weer mee naar IJmuiden
kon nemen.

Diefstal
met geweld

Haarlem - Vorige week vrijdag
omstreeks 16.00 uur deed een
21-jarige Haarlemmer aangifte van diefstal onder bedreiging
met een mes van zijn snorfiets.
Dit was gebeurd op de Zomervaart. Politieagenten stelden een
onderzoek in en troffen een verdachte op de Oltmanstraat. Dat
was een 35-jarige Haarlemmer.
Hij verzette zich tegen de agenten en ook enkele omstanders
begonnen zich met de aanhouding te bemoeien. Met assistentie van andere politieagenten en
inzet van een politiehond is de
verdachte overmeesterd en naar
het politiebureau vervoerd. Hij
bleek verwondingen te hebben
opgelopen aan zijn benen. Daar
is hij voor behandeld in een ziekenhuis waarna hij in het politiebureau is ingesloten.

(Brom)fietsers
lichtgewond

Haarlem - Zaterdag omstreeks
15.15 uur kwam een 16-jarige Haarlemse bromfietser bij
het oversteken van de Amerikaweg in botsing met een 72-jarige
Haarlemse fietsster, die over de
Azieweg reed. De bromfietser l
iep letsel in zijn gezicht op en de
fietsster een gebroken hand en
gekneusde heup. Beiden werden
voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd.

Donderdag weer Raadsplein Velsen
IJmuiden - De lokale zender
Seaport TV is er donderdag weer
met een rechtstreekse uitzending van Raadsplein Velsen. De
uitzending vanuit het stadhuis
begint om 18.45 uur met een
voorbeschouwing op de raadscarrousel van die avond. Hiervoor is chef redactie Friso Huizinga van de Jutter/Hofgeest uitgenodigd. Na de twee tumultueus verlopen raadsbijeenkomsten in januari, die uiteindelijk
leidden tot het aftreden van wethouder Bokking, kan de agenda
van donderdag wederom voor
enig spektakel zorgen.
Dit betreft vooral de plannen met
het gebied Hofgeest - Grote Buitendijk in Velserbroek, die zowel
voor de pauze in de deelverga-

deringen als na de pauze in de
raadsvergadering aan de orde
komen. Voor de pauze gaat het
om de door het college voorgestelde uitgangspunten voor
de verdere planontwikkeling en
het verstrekken van een krediet
voor de modelontwikkeling. In de
raadsvergadering na de pauze
komt de vestiging van het voorkeursrecht voor hetzelfde gebied aan de orde. Dit voorkeursrecht is al vanaf half november
van kracht, maar wordt nu pas
aan de raadsleden wordt voorgelegd. Een belangrijk onderdeel
van de uitzending speelt zich af
tussen 21 en 21.30 uur. Terwijl de
raadsleden dan even pauzeren,
haalt presentator/verslaggever
Gertjan Huijbens diverse politi-

ci en betrokken burgers voor de
microfoon. Donderdag zijn dat
bijvoorbeeld CDA-fractievoorzitter Robert te Beest, die vertelt hoe het nu verder moet nadat CDA-wethouder Bokking is
vertrokken. LGV-fractievoorzitter
Gerard Vosse en PvdA-woordvoerder Sedat Oraz discussiëren samen over de Grote Buitendijk en de WVG (Wet voorkeursrecht gemeenten) voor delen van
dit gebied. Daarnaast is er aandacht voor de andere onderwerpen van die avond, zoals het zogenaamde Aldersadvies (over de
geluidsoverlast van Schiphol),
het ouderenbeleid, handhaven
in Velsen en de voorgestelde wijziging van de gedragscode voor
raadsleden.

(foto: Gert-Jan Maas)

Handbalderby belooft
spannend te worden
Velsen-Noord - Zaterdag 14
februari om 20.30 uur vindt de
handbalderby op eerste divisieniveau plaats in de Kinheimsporthal in Beverwijk. Bij de vorige derby (november 2008) waarbij DSS in de eigen sporthal de
Waterakkers speelde heeft DSS
de punten in Heemskerk weten
te houden. KIA/HCV’90 is er dus
enorm op gebrand op de punten in Beverwijk te behouden.
De spanning van een derby is altijd een stukje meer dan in een
andere competitiewedstrijd. Het

beloofd dan ook voor het publiek
een leuke spannende handbalavond te worden. De wedstrijd
is gratis toegankelijk echter
wordt het op prijs gesteld wanneer men mee doet in de loterij. Kortom aanstaande zaterdagavond kun je de spanning vinden
en voelen in de Kinheimsporthal
in Beverwijk.
Voorafgaande aan derby zal er
voor de jeugd een handbalpromo worden gegeven. De promo
duurt van 15.30 tot 16.45 uur. Zie
ook www.HCV90.nl.

Workshop Pijnbestrijding
door zelfbehandeling
Haarlem - Nicole van Olderen,
gediplomeerd sportmasseur en
opgeleid tot Triggerpointcoach
organiseert workshops pijnbestrijding door zelfbehandeling.
Je leert in een workshop van drie
uur tijd zelf je eigen pijnpunten
te behandelen, krijgt een kleine
behandeling en veel informatie
over je eigen lichaam. Veel mensen zijn niet gewend zichzelf aan
te raken en zijn verbaasd over
het resultaat om zelf aan de slag
te gaan met je eigen pijnpunten.
Nicole van Olderen is al 15 jaar
masseur en volgt regelmatig bijen nascholingen. De Triggerpoint
opleiding heeft haar veel logische informatie gebracht waarmee zij al veel mensen heeft laten ervaren hoe je met zelfbehandeling spanning uit spieren
kunt wegnemen.
Heb je last van gevoelloosheid,
tintelingen in je handen of andere spieren? Kramp of pijn,
een verdoofd gevoel of juist
jeuk? Dan heb je waarschijnlijk
last van Triggerpoints en is deze

Workshop echt iets voor jou!
Leer volgens de Triggerpointmethode je eigen pijnlijke spieren te
behandelen.
Triggerpoints zijn knoopjes
zo klein als een speldenknop
of rijstkorrel in spieren. Deze
knoopjes belemmeren de doorbloeding van de spieren en de
spieren die daarmee in verbinding staan.
Je leert in deze workshop wat
Triggerpoints zijn en hoe je ze
zelf kunt behandelen. Een vooropleiding over spieren is niet nodig, wel handig.
Je kunt kiezen uit een van de onderstaande workshops: vrijdagavond 13 maart van 19.00 tot
22.00 uur of zaterdagmiddag 14
maart van 14.00 tot 17.00 uur.
Prijs 55 euro. Gewerkt wordt met
een kleine groep van slechts vijf
deelnemers.
Aanschaf van het handboek is
op deze dag slechts 25 euro.
Voor vragen en aanmelding mail
naar: nickysplace@gmail.com of
bel met 06-41041509.

Man rijdt eigen vrouw klem
Haarlem - Een 73-jarige Haarlemse is zondag gewond geraakt
bij een ongeval in de Belle van
Zuylenstraat. De partner van de
vrouw, een 82-jarige Haarlemmer, wilde zijn auto in de straat
keren. De vrouw stond achter de
auto om aanwijzingen te geven.

De man reed te ver achteruit en
reed daarbij de vrouw klem tegen een muur. Daarna gaf hij
vol gas vooruit en reed tegen
drie geparkeerde auto’s aan. De
vrouw is licht gewond geraakt.
Politiemensen hebben het rijbewijs van de man ingevorderd.
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Duurzaam beheer
Grote Hout, Distriport
Velsen-Noord - De ontwikkeling van bedrijvenpark Grote
Hout, Distriport IJmond zal door
de gemeente Velsen samen met
RON, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal,
gebeuren.
Velsen wil graag grip hebben
en houden op dit bedrijventerrein, dat zo belangrijk kan worden voor de hele regio. Het college van Velsen heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd
met alle partijen.
De RON heeft haar werkwijze onlangs gewijzigd. In plaats
van verkoop aan private partijen, kiest zij nu voor erfpacht in
verband met een meer duurzaam beheer. Onder meer hierdoor ziet Velsen meer kans voor
een hernieuwde samenwerking
met RON waar het de ontwikkeling van de Grote Hout betreft.
Inmiddels is bekeken op welke
wijze een geschikte ondernemer

kan worden aangetrokken voor
het haventerrein en het Carré,
waarna de RON en de gemeente
op basis van een concessiecontract een samenwerking aangaan voor duurzaam beheer en
exploitatie van het terrein. Het
college meent dat dit de beste
kansen biedt voor optimaal gebruik van het terrein, en de belangen van ondernemers. Met de
samenwerking met RON denkt
zij goed gebruik te maken van de
diens zakelijke contacten. Daarnaast wordt het exploitatierisico
wordt de gemeente kleiner.
Als de RON de investering in het
bedrijventerrein voor zijn rekening neemt, betekent dit minder
risico voor ondernemers. Uiteraard zal de RON ook gaan delen
in eventuele winsten.
Door de nieuwe samenwerking
wordt de start van de ontwikkeling wel vertraagd met een half
jaar.

Velsen Centraal over
OIG/IHD en politiek
IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 16.00
uur en 21.00 uur te zien. Op vrijdag 13 februari starten afwisselend twee programma’s, die de
gehele week iedere dag uitgezonden worden.
Komende week bespreken drie
fractievoorzitters van de gemeenteraad van Velsen bespreken actuele lokale politieke kwesties. In
het andere programma komt het
bestuur van OIG/IHD Velsen aan
het woord.
In het gesprek met eindredacteur Jac. Zuurbier belicht de
nieuwe voorzitter van OIG/IHD,
Joop van Rijn, de toekomstplannen van deze vrijwilligersorganisatie, die de ontspanning voor
invaliden in Velsen verzorgt. Zijn
voorganger, Piet Huijboom, vertelt over het verleden van de organisatie. Ook secretaris Joke
Berkhout verhaalt over de vele activiteiten voor de invalide Velsenaren. De vergrijzing
van het vrijwilligerscorps is een
groot probleem voor de continuiteit van OIG/IHD. Dit geldt ook

voor het vervoer met de bekende
OIG/IHD-busjes en de verzameling en de verkoop van de ingezamelde kleding.
Beryl Dreijer (VVD), Frits Vrijhof (SP) en Marianne Vos (Velsen Lokaal) bespreken actuele
poltieke onderwerpen. De dreigende verhuizing van het RKZ
van Beverwijk naar Heemskerk
dient voorkomen te worden. Wat
zijn de gevolgen van het aangekondigde ontslag van 800 personeelsleden bij Corus IJmuiden?
Hoe kijken de fractievoorzitters
tegen de suggestie van de Velsense havenondernemers (HOV)
aan om te komen tot een fusie
tussen de gemeenten Velsen en
Beverwijk? Is de bijdrage van
25.000 euro aan een RTL-programma wenselijk? Komt er in
Santpoort-Zuid een grote bouwplaats, waarin ook een gymzaal
voor de Daltonschool een plaats
krijgt?
Deze en andere onderwerpen
zijn te zien en te horen in de dagelijkse uitzendingen om 16.00
en 21.00 uur.

Film in het
Witte Theater

Leoni Jansen in
Stadsschouwburg
Velsen - Vorig seizoen maakte zij met haar concert ‘Heart
Strings & Loose Ends’ een zegetocht langs de Nederlandse
theaters. Op vrijdag 20 februari (20.15 uur) komt Leoni Jansen,
omringd door topmuzikanten terug in de Stadsschouwburg Velsen. De folkster verzamelde voor
‘Second Wind’ een nieuwe serie
prachtige Celtic-folksongs. Stuk
voor stuk zijn deze juweeltjes uit Schotland, Ierland en Amerika - melancholisch, opwindend,
ontroerend en betoverend.
Met onverwachte keuzes, bijzondere samenwerkingsverbanden
en veel persoonlijkheid weet Leoni Jansen haar publiek steeds
opnieuw te verrassen. Telkens

weer bewijst zij een groot vermogen te hebben om culturen en muziekstijlen bij elkaar
te brengen. Onder de titel ‘Second Wind’ verzamelde zij, voor
haar derde soloprogramma, een
nieuwe serie prachtige Celticfolksongs. Stuk voor stuk melancholisch, opwindend, ontroerend
en betoverend. Die songs combineert Leoni met de popklassiekers waarmee zij zelf is opgegroeid. Van Leonard Cohen, Cat
Stevens, Bob Dylan tot Joni Mitchell. Een vleug jeugdsentiment
dus, maar wel heel mooi gezongen.
Toegang 22,25 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. CJP
2 euro korting.

Concertreeks in
Engelmunduskerk
IJmuiden - Op 13 februari is het
derde van de vier concerten uit
de concertreeks 2008/2009 in de
Engelmunduskerk aan de Koninging Wilhelminakade in IJmuiden. De organiste is Eveline M.
Jansen, zij speelt werken van onder andere J.S. Bach , G.F. Händel, G. Böhm, C. Franck en A.
Guilmant. De aanvang is 20.00
uur (zaal open 19.30 uur). Eveline M. Jansen, muziekdocente en
organiste. Bekend als ambassadrice voor kerkorganisten. Zij begon haar orgelstudie in de Domkerk in Utrecht en sloot haar studie af aan het Conservatorium in
Utrecht als solist orgel, docentmusicus orgel en piano, als ook
koordirectie. Als docente orgel

en piano is zij vele jaren verbonden geweest aan het Centrum
voor de kunsten de Nieuwe Veste in Breda.
Daarnaast is zij al vele jaren organiste van de Oud-Katholieke
Kathedrale Kerk van St. Gertrudis
in Utrecht, waar zij ook cantrix is.
Voor de concerten op 13 februari en 20 maart kost een passé-partout 10 euro. Losse kaarten kosten 7 euro per stuk. Verkoopadressen (passé-partouts
en losse kaartverkoop): Radioen TV-handel Tol, Lange Nieuwstraat 1-7 in IJmuiden. Weekblad
Huis aan Huis, Velserduinweg
330 in IJmuiden en VVV-agentschap (in bibliotheek), Dudokplein 16 in IJmuiden.

Snelheidsbeperking
A208 wegens vorstschade
Velsen - Op de A208 tussen
Santpoort-Noord en Velserbroek
verlaagt de provincie Noord-Holland de maximumsnelheid tot 70
kilometer per uur. De weg heeft
op dit deel schade opgelopen
door de vorst. Als de vorstperiode achter de rug is, herstelt de
provincie de schade. Tot die tijd

geldt de snelheidsbeperking.
De aanpassing van 100 kilometer
per uur naar 70 kilometer per uur
geldt voor de rijbaan van Haarlem richting Velsen. De provincie
verwacht na 1 maart het wegdek te kunnen repareren. Weggebruikers worden hierover tijdig geïnformeerd.

IJmuiden – Op vrijdag 13 en
woensdag 18 februari (20.30
uur) is in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 in IJmuiden de
film ‘Boy A’ te zien. Jack heeft er
een gevangenisstraf van tien jaar
opzitten. Met een nieuwe identiteit en de hulp van zijn mentor
en surrogaatvader Terry probeert
hij een nieuw leven te beginnen
en een streep te zetten onder zijn
duistere verleden. Maar nu hij
een baan heeft, nieuwe vrienden
en een liefde, knaagt de angst
ontmaskerd te worden onophoudelijk aan zijn gemoedsrust.
Uitgerekend een heroïsche actie
- hij redt een meisje van de verdrinkingsdood - waarmee hij met
een foto in de krant komt, haalt
zijn nieuwe leven overhoop.

Expositie
‘Treinspotten’
IJmuiden - Onder de titel ‘Treinspotten’ exposeert Henk Zwanenburg schilderijen en collages in de foyer en het café van
het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden. Nieuwe
theorieën bij het verdwijnen van
de trein uit IJmuiden. Naar nu
blijkt heeft de trein naar IJmuiden zich reeds rond 1983 teruggetrokken in een geheim tunnelstelsel onder de stad.
De expositie is in de maand februari te zien op kantoortijden
en tijdens voorstellingen in het
theater. Zie ook www.henkzwanenburg.nl.
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Ouderennieuws

Oyama in de prijzen
Velserbroek - Tijdens een groot judotoernooi in Leimuiden hebben de judoka’s van Oyama prima gescoord. Derde plaatsen werden behaald door Semme Roest (-33 kg), en Laura Velgersdijk (30 kg). Een tweede plaats was er voor Jesse de Hoet (-31 kg). De
Georgische judoka Wago Mattitaishvilli (- 59 kg) behaalde de eerste plaats.

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.
Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden zijn
op de maandag: Schilderen en
houtbewerking, op de dinsdagdonderdag- en vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur: diverse computercursussen, ‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken,
tiffany zowel ’s middags als ’s
avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor
mensen met een beperking, darten en hout bewerking, en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en hout
bewerking.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 13 februari:
Chinese tomatensoep, zuurkool
met ananas en vla als dessert.
Voor de open tafels van woensdag en vrijdag zijn nog een aantal plaatsen vrij. Altijd een kopje
koffie/thee.
Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van
tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 4e woensdagmiddag van
de maand van 13.30 tot 15.00 uur
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Elke 2e woensdag van de
maand erwtensoep. Woensdag 11 maart. Kosten 1,50 euro.
Aanvang 12.00 uur. Aanmelden

niet nodig.
Cinema Zeewijk vanaf oktober
één maal per maand een filmvoorstelling. Donderdag 19 februari. Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje koffie of
thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan het buffet tussen
09.00 en 17.00 uur. in het weekend van 13.30 tot 16.30 uur.
Modeshow Monet Mode,
maandag 23 februari. Aanvang
10.00 uur. Daarna is de mogelijk
om kleding te kopen, tot 12.15
uur.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden.
Een driegangenmaaltijd met
verse ingrediënten kost 6 euro maandag t/m zaterdag. Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 20 februari: groentensoep, hutspot met
braadworst, trifle en een koffie toe. Opgeven maandag tussen 11.00 en 12.00 uur. Aanvang
12.30 uur. Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Optreden Vat’71 woensdag 25
februari om 19.30 uur. Kaarten
2,-.
Klaverjasmarathon zaterdag
28 februari om 10.00 uur. Deelname 3,50 incl. verloting.
Playbackshow vrijdag 6 maart
om 19.30 uur. Toegang 3,-.
Koersbal zoekt nog enthousiaste deelnemers op maandagmiddag vanaf 10.00 uur. U kunt vrijblijvend een keer komen kijken
en meedoen.
Cinema: Kosten 2,- incl. kopje
koffie of thee en een hapje.
Internetcursus is vol, er zijn
geen plaatsen meer beschikbaar.
Expositie van de Hofschilders
Elke werkdag van 09.00 tot 16.00
uur en op zondag van 11.30 tot
14.00 uur. Toegang gratis.
Vrijwilligers gezocht: kok voor
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Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, telefoon 0255-510652, e-mail info@buurthuisdebrulboei.nl
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Rommelmarkt zondag 1 maart. Een tafel huren kost 3,50. Vanaf
maandag 16 februari om 09.00 uur kunt u zich inschrijven. ZoMiPo
zondag 15 februari om 14.00 uur. Optreden van VAT’71 in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Kinderbingo woensdag 18 februari voor kinderen van 4 tot en met 12
jaar. Aanvang 14.00 uur. Kosten 2,50. Spelen met mozaïek voor
kinderen van 8 tot en met 12 jaar op donderdag 19 februari van
10.00 tot 11.30 uur. Kosten 1,50.

Geen krant gehad?

Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255510186, e-mail info@despil.nl
Rommelmarkt zaterdag 21 februari van 10.00 tot 14.00 uur. Er zijn
nog enkele kramen à 3,- beschikbaar. Rock and roll-cursus. Getracht wordt de cursus in het voorjaar van start te laten gaan. Inschrijven kan alleen per paar en kost 23,50 euro voor 10 lessen. De
lessen vinden plaats op dinsdagavond bij voldoende aanmeldingen. Meezingavond woensdag 18 februar met smartlappenkoor
De Tweede Stem. Zaal open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis. Tiffanyclub wil zich uitbreiden op de donderdagochtend. Kosten 6,- per
maand. Koppelkaarttoernooi Klaversientje. Zaterdag 15 februari
om 10.30 uur. Kosten 6,-. Inschrijven bij Francien, telefoon 0255520332. Bingo voor kinderen van 4-9 jaar. Van 14.00 tot 16.0 uur.
Kosten 1,- per ronde. Workshop techniek voor kinderen van 8-12
jaar. Woensdag 18 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Uitstapje naar
Chimpie Champ in Aalsmeer. Vertrek 09.30 uur. Voor kinderen van
6-12 jaar. Kosten 11,- incl. patat, limonade en ijsje. Aanmelden verplicht.

Nieuws voor
de schoter?

info@deschoter.nl

Bel 0255-533900

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

De
Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden,
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl.

Spaans op reis voor beginners. Op de woensdag van 19.30 tot
21.00 uur. Start 25 februari bij voldoende deelname. Kosten 57,voor 15 lessen. Inschrijven d.m.v. inschrijfformulier. Spaans voor
licht gevorderden. Op de maandag van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten 55 voor 15 lessen. Bij voldoende deelname starten de lessen op
23 februari. Opgeven d.m.v. inschrijfformulier. Engels spreekvaardigheid. Op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten 50 voor 12
lessen. Bij voldoende deelname starten de lessen op 26 februari.
Opgeven d.m.v. inschrijfformulier. Diverse activiteiten tijdens de
voorjaarsvakantie bij tiener- en jongerencentrum Branding. Van 14
tot en met 21 februari
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Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

de open tafel en een tweetal voor
de felicitatiedienst.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Menu van de dag: stamppot
Hete Bliksem. Woensdag 18 februari om 12.30 uur. Om 14.30
uur kienen met loterij.
Menu van de dag: bruinebonensoep met roggebrood. Donderdag 26 februari om 12.30 uur.
Om 15.00 uur de film Frans Bauer in Noorwegen.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Formulierenbrigade voor inforamtie en ondersteuning bij het
aanvragen van Gemeentelijk regelingen en voorzieningen, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms. Tel. 023-5384997 0617044490
Busreis op 3 maart naar Landhuis De Aalshof in Brabants
plaatse Haps. Kosten 37,50. Vertrek: Hofstede 8.45, rotonde 8.50,
Vondellaan 8.55, Zeewijkplein
9.00, Moerberg 9.05, Marktplein
9.10, Plein ‘459.15 uur.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.

Vragen over draagvleugelboot
Velsen - De PvdA-fractie in de
Provinciale Staten van NoordHolland heeft het college van
Gedeputeerde Staten vragen gesteld over het ongeval met de
draagvleugelboot van Connexxion, vorige week maandag in het
Westelijk Havengebied van Amsterdam. De provincie is opdrachtgever van de snelle bootverbinding over het Noordzeekanaal.
De PvdA wil dat het provincie-

bestuur onderzoekt wat de oorzaak is van de ongevallen waarbij de draagvleugelboot betrokken was. In totaal was de boot in
de afgelopen elf jaar vijf keer betrokken bij een ongeval.
,,Welke maatregelen denkt GS
op korte termijn te kunnen nemen om de veiligheid van de
passagiers in de draagvleugelboten te kunnen waarborgen?’’,
vraagt de PvdA. De fractie wil
ook weten of er de afgelopen ja-

ren specifieke maatregelen zijn
genomen om de veiligheid aan
boord te bevorderen en wat GS
vindt over de huidige veiligheidssituatie aan boord van de draagvleugelboot.
In de afgelopen jaren raakten in
totaal 28 personen gewond bij
ongevallen op het Noordzeekanaal. In twee gevallen raakte de
draagvleugelboot door onbekende oorzaak onbestuurbaar. (Friso
Huizinga)

12 februari 2009
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Recht op
kwijtschelding?

iPods voor winnaars
Velserbroek - Drie blije winnaars namen vorige week
woensdagmiddag een prachtige iPod in ontvangst, die zij
wonnen met de tweede gezamenlijke
vuurwerkactie
van McDonalds, de Tuinsuper Vuurwerkwinkel, de Koe,
gemeente Velsen, ReinUnie
en politie. De gelukkigen zijn
Guido Hansen, Tim Hoogeland en Milan Bangma, alle
drie uit Velserbroek.

De vuurwerkactie is bedoeld om
jongeren te stimuleren vuurwerkafval na de nieuwjaarsviering op te ruimen. En dat is ook
dit jaar heel goed gelukt, want er
werden op het Vestingplein anderhalve containers vol vuurwerk ingezameld. Voor elke ingeleverde volle vuilniszak kreeg
de brenger een bon voor een
gratis McDonalds hamburger.

Bovendien maakten zij kans op
een van de drie iPods.
De heer en mevrouw Bakker komen bijna dagelijks een ‘bakkie doen’ bij McDonalds, voor
de gezelligheid en het krantje.
Zij mochten ook dit jaar de winnaars trekken en waren aanwezig bij de prijsuitreiking, hoewel
zij niet op de foto staan. Wel op
de foto de drie prijswinnaars, Robert de Gruyter van McDonals,
John van de Kolk en Han Mulder van de politie en Piet Nijssen
van de Tuinsuper Vuurwerkwinkel, die samen de actie mogelijk
maakten.
Guido verzamelde vuurwerkafval
bij de Zandaak, Tim met zijn familie en vriend in de omgeving
Kluut en Milan bij de Floraronde.
Dankzij alle deelnemers was Velserbroek dit jaar veel eerder van
zijn vuurwerkafval af. Een goede
actie dus. (Karin Dekkers)

Jules: hart voor hout

Haarlem - Keukenontwerper en
meubelmaker Jules Havermans
heeft hart voor hout. Hij staat bekend om zijn grenzeloze creativiteit en de uitvoering daarvan.
Hart voor Hout is een bijzonder
bedrijf. Samen met de klant worden de wensen en mogelijkheden bekeken.
En dat zijn er veel. Wie geen
standaard keuken wil maar een
hoge, of juist een lage, het is allemaal mogelijk. Geen dertien in
een dozijn-keuken, maar ècht
iets heel anders. Een ouderwets boerenkeuken, een moderne kunststof doorzonkeuken, het
behoort tot de mogelijkheden.

Een loze ruimte waar geen enkele kast past? Jules maakt het.
Gezinsuitbreiding op komst en
op zoek naar een mooie apartebabykamer? Ga eens met Jules
praten. Een slangvormige eettafel of een vierpersoons bed: voor
al deze en andere lastige kwesties is er een oplossing.
Voor iedereen die van hout houdt
en graag iets moois en bijzonders wil in keuken, gang, woon-,
studeer- , slaap- of zolderkamer,
kan voor een vrijblijvend overleg terecht bij Hart voor Hout
van Jules Havermans, Jaagpad
36, 2034 JM Haarlem. Tel: 0235400393 of 06-20544896.

IJmuiden - Heeft u onlangs de
aanslagen voor de waterschapsen gemeentelijke belastingen
weer ontvangen? En twijfelt u of
u misschien recht heeft op kwijtschelding? De Formulierenbrigade Velsen kan u hierbij helpen! De Formulierenbrigade Velsen kan samen met u kijken of
u mogelijk in aanmerking komt
voor kwijtschelding van de belastingen.
Ook bieden de consulenten van
de Formulierenbrigade Velsen,
indien gewenst, hulp bij het invullen van de aanvraag. Verder
kunnen zij u informeren over andere voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft. Nieuwsgierig geworden? U kunt altijd even
bellen, mailen of langskomen.
Als het langskomen niet lukt,
dan komen de consulenten bij
u thuis. De Formulierenbrigade
Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in
IJmuiden. Op werkdagen zijn zij
bereikbaar tussen 09.00 tot 17.00
uur op telefoonnummer 0255533885 en via formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl.

Dressuurwedstrijd
Velsen-Zuid -Afgelopen weekend konden de combinaties met
een startkaart van de KNHS
weer hun proeven rijden op VarioHippique de Groene Heuvel.
Op zaterdag ging de eerste prijs
in de rubriek B3 en 4 naar Linda de Boer op Cheyenne. De L17 werd gewonnen door Eva Sonnen op Uriel. De L1-8 had als
winnaar Ilse. In de L2-11 en 12
pony’s werd Simone Brans eerste op Touch of Beauty. Bij de
paarden L2-11 ging de eerste
prijs naar Ella Adriaanse op Perugia, in de L2-12 werd Sandra
van der Werff eerste op Gragor van Ravensbos. Dan de M219 en 20: deze werd gewonnen
door Lana Vergers op Eden. Op
zaterdag werd er alweer vroeg
gestart.Bij de B3 pony’s werd Lisa Breyan eerste op Dancy. In
de B4 werd Lisa wederom eerste. Bij de paarden ging de eerste prijs naar Stefanie Kluitenburg op What Ever. Zij behaalde tevens de hoogste score van
het weekend. Kim werd eerste in
de B. Dan de L1-7 en 8 pony’s:
de eerste prijs ging naar Camillo Rodriquez op Sans Souci. Vervolgens startten de combinaties
van de rubriek L2-11, Linda Vogel behaalde de eerste prijs op
Radymaire. In de L2-12 werd
Laura Dekker eerste op Walter.
De M1-15 en 16 werd gewonnen door Claire Croese op Merel.
De M2-19 had als winnaar Karen de Rijk op Marco. In de M220 won Marjon. Tot slot de hoogste rubriek: de Z-27 en 28 en deze werden gewonnen door Linda
Walther op Royal Senior M.

Rabobank verlengt
sponsoring Strawberries
Driehuis - Hockeyclub Strawberries en Rabobank Velsen en
Omstreken hebben hun samenwerking met drie jaar verlengd.
De bank blijft hoofdsponsor van
het jeugdplan en het jaarlijkse
Rabobank Familietoernooi.
,,Strawberries is een actieve
vereniging die momenteel een
enorme groei doormaakt”, aldus directievoorzitter Franca van
Winkel van Rabobank Velsen en
Omstreken. ,,Tweederde van de
vereniging bestaat uit jeugd. Dat
vonden wij in 2005 een belangrijk argument om hoofdsponsor
van het jeugdplan te worden. In
de afgelopen jaren gaf Strawberries een goede invulling aan het
jeugdplan en dat is voor ons de
reden om de samenwerking met
drie jaar te verlengen.”
Strawberries-voorzitter
Kees
Kuijt is uiteraard blij dat Rabobank Velsen en Omstreken langer doorgaat met sponsoren. ,,De
Rabobank is al jaren onze solide

huisbankier. Daarnaast hebben
wij al jaren een sponsorrelatie
met elkaar. De bank is voor ons
een goede gesprekspartner en
dat kunnen we goed gebruiken,
want de jeugdopleiding kost veel
geld. Naast een vast sponsorbedrag ontvangen wij jaarlijks een
budget dat we vrij mogen besteden. Dit seizoen hebben we gekozen voor functionele jacks voor
onze 64 jeugdtrainers. Wij mogen sowieso niet klagen als het
om Rabobank Velsen en Omstreken gaat, want onlangs werd bekend dat de aanvraag voor een
defibrillator door het Coöperatiefonds is goedgekeurd.”
Om de goede samenwerking
tussen beide partijen te onderstrepen, wordt het logo van de
Rabobank op de mouw van de
nieuwe verenigingsshirts gedrukt. Vanaf volgend seizoen zijn
alle leden vanwege het 80-jarig
bestaan van Strawberries in deze shirts te bewonderen!

Smashing Velsen 1
pakt op inzet punten
IJmuiden - Met veel strijdlust en
een goede wil om leuk te volleyballen pak je soms ook niet de
punten en heb je wel een leuke
avond.
Heren 1 kwam net te kort tegen
de nummer 2 en verloor met 32. de heren begonnen flauw aan
de eerste set tegen het team uit
Uithoorn waardoor ze achter de
feiten aan volleybalden. De laatste set was een strijd die met een
beetje geluk gewonnen werd
door de tegenstander.
Het was trouwens een drukke
bedoeling in de Zeewijkhal. Om
19.00 uur speelde er maar liefst
vijf jeugdteams. Jongens C1 tegen meisjes C3 en daar wonnen
de boys met 3-0 waardoor ze
hun koppositie verder verstevigden. Het spel golfde op en neer
maar de jongens hebben hun
smash capaciteiten al goed onder de knieën.
Ook Jongens B speelde leuk en
vol met inzet en strijdlust maar
verloor nipt en een beetje onterecht van SAS JB.

Meisjes C1 lieten zien waarom
ze de talenten van de vereniging
zijn en wonnen met 2-1 van VV
Oudekerk.
In de top C-klasse staan ze op
een hele goede vierde plek en
misschien kunnen ze nog hoger eindigen. Meisjes C2 lieten zien dat ze zeker top kunnen spelen en wonnen met overtuiging hun eerste set. De andere twee sets deden ze hun best
maar de tegenstander had hun
tactiek door.
Heren 2 waren niet op hun best
en speelden 2-2, de laatste set
werd niet uitgespeeld vanwege
tijdgebrek. Dames 1 won met 31 door goed spel van een zwakkere tegenstander.
De dames lieten het dan wel
weer zitten in de laatste set die
door concentratiegebrek weer
verloren ging.
Volgende week spelen de minis
(tot 12 jaar) weer hun maandelijkse toernooi, meer informatie
zie de website www.smashingvelsen.nl.
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Nathalie Baartman in Thalia

Peter Faber in glansrol
‘De Man van la Mancha’

Velsen - Velserbroeker John
Jacobs (23 jaar) is op dinsdag
24 februari (20.15 uur) te zien
als gevangene en frivole kapper in de musical ‘De Man van
La Mancha’. Steracteur Peter Faber kruipt in de huid van de aandoenlijke edelman Don Quichotte, die als een dolende ridder op
pad gaat voor zijn idealen en tijdens die tocht de liefde van zijn
leven tegenkomt: Dulcinea. Een
glansrol van Evita-finaliste Marjolein Teepen.
Peter Faber werd verleden jaar
niet alleen 65 jaar hij vierde ook
het feit dat hij 50 jaar in het theatervak zit, met een nieuwe stap
in zijn toch al veelzijdig carrière. De acteur verraste met zijn rol
als Don Quichotte in de nieuwe
Nederlandse musicalversie van
‘De Man van La Mancha’, een
van de meest succesvolle theaterproducties aller tijden. Peter Faber zag met zijn musicaldebuut een langgekoesterde
wens in vervulling gaan. In deze
productie wordt hij geflankeerd
door Marjolein Teepen (finaliste
uit ‘Op zoek naar Evita’) als Dulcinea en door Frans Schraven als
Sancho Panza.
‘De Man van La Mancha’ is een
van oorsprong Amerikaanse musical uit 1965 van Dale Wasserman, gebaseerd op de zeventiende-eeuwse roman van Cer-

vantes. Het boek vertelt het inmiddels wereldberoemde verhaal over de aandoenlijke edelman Don Quichotte, die als een
dolende ridder op pad gaat voor
zijn idealen en tijdens die tocht
de liefde van zijn leven tegenkomt. Voor de succesvolle musical schreef Joe Darion de liedteksten en Mitch Leigh de muziek. ‘The Impossible Dream’ behoort tot één van hun klassieke
songs. De voorstelling wordt begeleid door een live orkest onder leiding van Paul van Utrecht.
De makers laten zich inspireren
door de intieme en intense versie van Jacques Brel.
Op zijn zestiende stond Velserbroeker Johan Jacobs voor
het eerst op het podium van de
Stadsschouwburg Velsen, in een
amateurproductie van De Jonge Stem. Na zeven jaar keert hij
terug naar het podium waar zijn
carrière. John Jacobs volgt de
musicalopleiding van de Fontys
Dansacademie en loopt stage bij
‘De Man van La Mancha’. Naast
Peter Faber en Marjolein Teepen
is hij op dinsdag 24 februari te
zien in het theater aan de Groeneweg. Toegang 32,75, 31,75
en 30,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. CJP 2 euro korting. Meer informatie: telefoon 0255-515789 of www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Schemerexcursie
Regio - Vrijdag 13 februari organiseert het IVN Zuid-Kennemerland in samenwerkging met
Nationaal Park Zuid-Kennemerland een schemerexcursie in de
Kennemerduinen. Doordat het
donker begint te worden beloofd het een spannende (!) excursie te worden. Een wandeling in de schemer is op zich al
een belevenis! Zo is er ’s avonds
veel meer kans op een ontmoeting met een wegspringende ree
of een op prooi loerende vos of
een bosuil!
De natuurgidsen van het IVN leiden deelnemers van deze excursie door een gebied dat normaliter op dit tijdstip gesloten is. Zij

vertellen wat er onderweg te zien
en te horen is. In het duingebied
komen nu dieren als vossen, reeën en uilen te voorschijn. Wie wil
weten hoe spannend de Kennemerduinen in het donker zijn
moet zeker komen!
Verzamelen om 17.00 uur bij ingang Bleek en Berg, Bloemendaal. Parkeerplaats Kennemerduinen is gesloten; graag de auto parkeren bij de begraafplaats.
Deelname is gratis. Aanmelden
verplicht! Meer informatie bij
Marc van Schie, 023-5351239
ook voor aanmelden! Of via publiciteit@ivnzk.nl Kijk ook eens
op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

IJmuiden - Ooit een cabaretière
gezien die gehuld in een monumentale blauwe jurk Jack Russels op kussenslopen borduurt,
om vervolgens zonder schroom
een Veluws edelhert na te doen?
Nathalie deed het allemaal in
haar bejubelde eerste programma ‘Stam’. Met haar tweede solo ‘Los’ is Nathalie op dinsdag
24 februari (20.30 uur) te zien
in het intieme Thalia Theater. In
‘Los’ ontpopt Nathalie Baartman
zich tot een filosoferende eigenheimer. Ze gaat op ontwapenende wijze de strijd aan voor een
verrassender bestaan op aard.
Onder het motto: ‘’als ik niet bij
de wereld pas, moet de wereld
maar bij mij passen’’, vraagt ze
zich af: Waarom hebben we eigenlijk nog een lichaam? Komt
ze tot Bulgaarse clownsdansen
en trekt ze bijzondere conclusies over dode paling en kamerplanten. Nathalie Baartman duvelt uit een doosje en spettert uit
een vaatje. Ze is droog en eigenzinnig. Haar motto is: “Er mag
meer gehuppeld worden. Want
dwaas zijn, is zo gek nog niet.”
Komt en gij zult huppelen! Prijs:
17,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Thalia Theater,
Breesaapstraat 52 IJmuiden. Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789.

DI-RECT in
schouwburg

Velsen - Het meesterwerk, integraal in het Nederlands, door een
kekke band met muzikanten die
zo oud zijn als The Who destijds
was. Voor 40’ers en 50’ers die
willen weten hoe DI-RECT ‘Tommy’ vertolkt, tot aan de generatie die nooit van The Who heeft
gehoord en eigenlijk alleen voor
DI-RECT komt, iedereen gaat uit
zijn dak bij deze show.
Beleef het zelf op donderdag 26
februari (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen. Tim Akkerman, Spike van Zoest, Bas van
Wageningen en Jamie Westland
laten er geen twijfel over bestaan: ‘DI-RECT doet Tommy’ is
dé ultieme theaterbelevenis. Een
uniek vormgegeven concert over
het aangrijpende verhaal van
het doofstomme en blinde kind
Tommy. Regisseur Jos Thie (‘Doe
Maar, de musical’) en meestervertaler Jan Rot (beiden fan van
‘The Who’ in hart en nieren) maken van ’Tommy’ een eerbetoon
aan de rauwe en tomeloze energie waarmee de oorspronkelijke
leden van The Who dit verhaal
aan een miljoenenpubliek vertelden. Speciaal voor deze tournee
zijn de liedteksten voor het eerst
geheel in het Nederlands vertaald en krijgt DI-RECT de steun
van een aantal bijzondere gasten. Toegang 36,25 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
CJP 2 euro korting. Meer informatie: telefoon 0255-515789 of
www.stadsschouwburgvelsen.nl

foto: Deen van Meer)

Nationale Toneel: ‘Lange
Dagreis naar de Nacht’
Velsen - Op woensdag 25 februari 2009 (20.15 uur) is de klassieker ‘Lange Dagreis naar de
Nacht’ in de Stadsschouwburg
Velsen te zien. Naast een weergaloos spelende Ariane Schluter
schitteren topacteurs als Jaap
Spijkers (onder andere ‘Cloaca’ en ‘De Poolse Bruid’) en Tijn
Docter (onder andere ‘De Vloer
Op’ en ‘De Band’). Eén van de
toneelhoogtepunten van dit seizoen!
Het Nationale Toneel zet het koningskoppel Ariane Schluter (nominatie Toneelpublieksprijs ‘Les
Liaisons Dangereuses’ en Theo
d’Or-nominatie voor ‘Dienstmeid Zerline’) en Jaap Spijkers
(Gouden Kalfwinnaar voor onder andere ‘Cloaca’, ‘Ober’, ‘De
Poolse Bruid’) in om ‘Lange Dagreis naar de Nacht’ van Nobelprijs-winnaar Eugene O’Neill op
de planken te brengen.
Een moderne klassieker over de
onmacht van een familie om de
treurige realiteit van hun manier van samenleven onder ogen
te zien. De Amerikaanse toneelschrijver won er de Pulitzer Prijs
mee.
Regisseur Maaike van Langen
maakt van deze moderne klassieker een op onze tijd afgestemde voorstelling over de on-

macht van een familie om de
treurige realiteit van hun leven
onder ogen te zien.
Mary en James Tyrone onderdrukken hun twee zoons met
liefde en verwijten. De jongens,
die in hun vaders voetspoor een
toneelcarrière nastreven, komen
niet los van het ouderlijk huis.
In het wankele, maar niet liefdeloze huwelijk van hun ouders
wordt altijd alles met de mantel
der liefde bedekt.
De jongemannen zijn te erg beschadigd om zelfstandig een leven op te kunnen bouwen. Als
de jongste zoon een ernstige
ziekte blijkt te hebben, dreigt het
zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis van leugens en bedrog
in elkaar te storten. ‘Long Day’s
Journey into Night’ mocht pas
na de dood van schrijver Eugene O’Neill geopenbaard worden.
Hij geneerde zich voor het autobiografische karakter van zijn
tekst en wilde niet met reacties
op dit toneelstuk - biecht en afrekening tegelijk - worden geconfronteerd.
Prijs: 24,75, 23,75 en 22,75 euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe. CJP 2 euro korting.
Meer informatie: telefoon 0255515789 of www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Voorjaarsvakantie
in bibliotheek

IJmuiden – Kinderen hoeven
zich in de voorjaarsvakantie niet
te vervelen. In de centrale bibliotheek aan het Dudokplein is er
van alles voor ze te doen.
Op vrijdag 20 februari, van 14.30
tot 16.30 uur, kunnen kinderen
van 3 tot 7 jaar kijken naar filmpjes van Sesamstraat. (Groot)
Ouders zijn ook welkom.
De wat oudere kinderen gaan
diezelfde dag en op dezelfde
tijd een groot video-beest maken. Met z’n allen knutselen aan
een groot fantasiebeest. Zij mogen oude videobanden, casset-

tebandjes of cd’s meenemen,
mits dat mag van de ouders natuurlijk.
Op woensdag 25 februari, van
13.30 tot 16.30 uur, is er voor kinderen vanaf 8 jaar een ruilbeurs
van AH voetbalplaatjes. Jongere
kinderen zijn ook welkom, maar
dan onder begeleiding.
In de bibliotheek van Velserbroek
zijn op woensdag 18 februari van
14.30 tot 16.30 uur kinderen vanaf 7 jaar welkom. Zij gaan allerlei
spelletjes spelen, zoals het grote ganzenbord en het reuze mikado.

pagina 20

12 februari 2009

‘Geen torenflats in Velsen’

(foto: Kees Blokker)

Visbak Festival verhuist
naar strand Noordpier
Velsen-Noord - Het jaarlijkse
Visbak Festival verhuist dit jaar
naar het strand bij de Noordpier.
Dit heeft organisator Aron Stam
van Stichting Visbak Festival onlangs bekend gemaakt. Strandpaviljoens Timboektoe en Aloha
en restaurant Sea-You gaan de
samenwerking met de stichting
aan en zijn -naast de circustent
op het strand- podiumlokaties.
Dit betekent wederom een groei
impuls voor het festival dat dit
jaar 12 jaar bestaat.
Het aantal podia waar de verschillende acts zullen optreden
komt met deze schaalvergroting op vier. Bovendien biedt het
brede strand en de toegangsweg tot op de pier enorme logistieke voordelen en mogelijkheden. De bereikbaarheid voor publiek wordt onder andere gegarandeerd door inzet van pendelbussen.

De organisatie is momenteel
druk bezig met de programmering. Traditiegetrouw kunnen
prijswinnaars van de IJmond
Popprijs en de Rob Acda Award
een plek op de poster verdienen.
Tevens omarmt het festival het
NH-POP Live initiatief dat georganiseerd wordt de Noord-Hollandse popkoepel NH-Pop.
Wat betreft de publiekstrekkers is
ondertussen de belofte van 2009
De Staat geboekt en zijn de onderhandelingen met een act die
bezig is met zijn afscheidstour in
een vergevorderd stadium.
Het Visbak Festival staat voor
de promotie van live-bands en
is een ideaal podium voor aanstormend talent, professionele
bands en regionale acts.
Festivaldatum dit jaar is zondag
7 juni. Andere bevestigde acts
zijn Hulkk (BE) en Chef’Special.
Zie ook www.visbakfestival.nl

Voorlichting over
veilig Gildenspoor

Velsen-Noord - Afgelopen donderdag kregen ruim 50 leerlingen van groep 5 van Basisschool
De Triangel in Velsen-Noord op
school bezoek van de werkgroep Gildenspoor. Een treinmachinist van de afdeling Railvervoer van Corus en een wijkagent van de regiopolitie gaven
de kinderen uitleg over de risico’s van het spelen bij het spoor,
en hoe men zich in het verkeer
moet gedragen in de nabijheid

van spoorwegovergangen. Omdat er ondanks alle maatregelen nog steeds regelmatig spelende kinderen bij het Gildenspoor worden aangetroffen gaat
de werkgroep door met het geven van voorlichting. De werkgroep die zich beijvert voor een
veilig Gildenspoor is samengesteld uit vertegenwoordigers van
Corus, het basisonderwijs in Velsen Noord, de gemeente Velsen
en de regiopolitie.

Driehuis - In het kader van het
scholenproject van het Johan
van Dijkfonds werd vorige week
het Ichthus Lyceum bezocht. De
raadsleden Frits Korf (Christen
Unie) en Don Verhulst (LGV) bezochten een vierde VWO klas om
hen te laten kennismaken met
de lokale politiek. Don Verhulst
bezocht in dezelfde week nog
een andere klas samen met Lieneke Teske (Velsen Lokaal). Op
verzoek van de leerlingen vertelden de raadsleden hoe zij in
de politiek terecht zijn gekomen. Door de leerlingen werden
de politieke partijen gemakkelijk
opgesomd. Met de wethouders
ging het iets moeilijker, maar het
verschil tussen coalitie- en oppositiepartijen was nog moeilijker te duiden. Door de raadsleden werd uitgelegd dat de coalitiepartijen bij besluitvorming in
de gemeenteraad in de meerderheid zijn ten opzichte van oppositiepartijen. De leerlingen willen
hier blijven wonen en werken; er
mogen in Velsen geen wolkenkrabbers, maar wel eengezinswoningen en beperkte hoogbouw worden gerealiseerd.
De gemeente Velsen moet een
actieve rol blijven spelen bij het
creëren van werkgelegenheid
(schone bedrijven) om een goede toekomst voor jongeren te
garanderen. De leerlingen waren het er unaniem over eens dat
het recreatiegebied Spaarnwoude onaangetast moet blijven en
als buffer moet dienen voor de
industriële uitbreidingsplannen
van Amsterdam. De vraag hoe
de gemeente om moet gaan met
jongeren die overlast veroorzaken, werd door de leerlingen
met de tegenvraag beantwoord
wat dan precies verstaan wordt
over overlast. Is dat in de nachtelijke uren het luidruchtig praten of gaat het over het veroorzaken van lawaai door brommers
en raddraaiers. De leerlingen
vinden wel dat materiële schade
die veroorzaakt wordt bij het loltrappen vergoed dient te worden
door de veroorzakers en/of de
ouders. In Velsen zou net als in
Uitgeest (Bob’s saloon) een discotheek moeten komen om de
overlast van jongeren te beperken. Winkelen in Velsen vinden
zij maar niets, liever doen ze dan
in Amsterdam, Haarlem of Beverwijk. Het was voor beide partijen een leerzaam uurtje.

Klaverjasmarathon

IJmuiden - Zondag 15 februari houdt Otte Verhuur zijn maandelijkse klaverjasmarathon. Het
klaverjassen begint om 10.00
uur, zaal is geopend vanaf 09.00
uur.
De kosten bedragen 8,50 euro
per persoon, dit is inclusief koffie en een broodmaaltijd. Otte
Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 in
IJmuiden. Meer informatie: 0653395296 of 0255-518355

(foto: Leo Tillmans)

Minister Donner opent
mobiliteitscentrum
Regio - Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft maandag in Beverwijk het
Regionaal
Mobiliteitscentrum
IJmond geopend.
Het mobiliteitscentrum is een
publiek-private samenwerking
tussen het UWV, werkgevers- en
werknemersorganisaties, scholingsinstellingen, kenniscentra,
Kamer van Koophandel en uitzendbureaus in de IJmond. De
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn
nauw betrokken bij de samenwerking.

Het mobiliteitscentrum krijgt als
taak om werknemers die met
ontslag worden bedreigd snel
naar ander werk te begeleiden. Het ondersteunt daarnaast
bedrijven, die van de regeling
werktijdverkorting gebruik maken, bij het scholen en detacheren van personeel.
Na de opening van het mobiliteitscentrum bracht minister
Donner een werkbezoek aan
staalconcern Corus. Hij sprak
daar onder meer met werknemers die bezorgd zijn over hun
toekomst bij het bedrijf.

Voetballen voor
het goede doel
IJmuiden – Afgelopen vrijdag
organiseerde Noëlle van Burg
een zaalvoetbaltoernooi in sporthal Oost. Zij deed dat samen met
Joris van Wijk, Dieuwke Bouman
en Tim Nouss. Dit zijn leerlingen van het Vellesan College, zij
volgen de richting SDV (sportklas). Dit was in het kader van
een schoolopdracht: ‘een goede
daad voor het goede doel’.
Dit goede doel was de stichting SAS (Samenwerkingsverband Aangepaste Sporten). Het
project ‘Klas op Wielen’ zorgt er
voor, dat mensen met een beperking ook kunnen sporten. De
leerlingen moesten iets bedenken, om geld voor dit doel bijeen
te brengen. Sommige gingen au-

to’s wassen of boodschappen
doen voor oudere mensen.
Noëlle, Joris, Dieuwke en Tim
bedachten dat ze niet voor niets
in de sportklas zitten, ze wilde
iets sportiefs organiseren. En dat
was dus een zaalvoetbaltoernooi.
Ze zochten en vonden sponsors
en elke deelnemer moest bij inschrijving 2,50 euro betalen. Ook
de opbrengst van de verkoop van
snoep en limonade was voor het
goede doel. Maar liefst 86 leerlingen schreven zich in, daarvan
werden 16 teams samengesteld
en er deed ook een lerarenteam
mee. Uiteindelijk was de opbrengst 315 euro. De stichting
SAS gaat hiervoor nieuw sportmateriaal aanschaffen.
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Openbare
dronkenschap

Vrijwilligerswerk
doe je samen
Velsen-Noord – Op 28 februari zal er in het Technisch College een vrijwilligersmanifestatie
gehouden worden met als motto: ‘Iedereen doet mee’. In de
aanloop daartoe een serie portretten, waarin mensen vertellen
waarom zij zich inzetten als vrijwilliger. Deze week: Margreeth
van den Brink van kinderboerderij De Rietvink.
Kinderboerderij De Rietvink
hoort sinds zeven jaar bij buurtcentrum de Mel. Sinds zes jaar
is Margreeth van den Brink er
beheerder. Ook biedt ze begeleiding aan de veertien vrijwilligers, die er werken. Voor hen is
het een zinvolle dagbesteding en
soms een opstapje naar een betaalde baan. Tot haar pensionering werkte Margreeth bij Stichting Welzijn. Daarvoor was ze
verpleegkundige bij de eerste
hulp en had ze twaalf jaar een
recreatieboerderij met camping
in de Achterboek. Heimwee naar
het westen deed haar terug verhuizen.
Tot drie keer toe vonden dieren
van de kinderboerderij de dood.
Eerst een hoendergans, daarna twee konijnen en als laatste werd een schaap vergiftigd.
Margreeth wilde er die laatste
keer mee stoppen. Maar de ellende bracht ook veel saamhorigheid. Bedrijven schonken een
donatie om een hoger hek te
plaatsen, de middenstand in de
omgeving schenkt groente en
brood en de buurt houdt het ook
goed in de gaten. ,,Het is echt
een buurtboerderij geworden’’,
vertelt Margreeth. Zeven dagen
in de week is ze er mee bezig,
gelukkig woont ze in de buurt.

Ook in het weekeinde gaat ze
langs bij De Rietvink om pony
Daniek buiten te zetten, want die
kan niemand anders handelen,
het is nogal een eigenwijs beest.
Ze kijkt of de konijnen er goed
bij zitten en ’s avonds kijkt ze of
de hekken goed dicht zitten. De
vrijwilligers zorgen voor het voer
en het hooi, daar drinkt Margreeth koffie mee en dan kunnen ze hun verhaal kwijt. ,,In het
begin zaten de beesten in hokken, nu lopen ze allemaal buiten
vrij door elkaar. Ik heb ze gewoon
in de stal bij elkaar gezet om te
wennen en ben er bij gebleven.
Dat gaat nu prima’’, vertelt Margreeth. Er zijn geiten, konijnen
waaronder een enorme zwarte
Vlaamse reus die Frats heet en
die enorme tunnels graaft (zijn
witte collega heet Frits), geiten,
fretten, poezen, een schaap met
een lam, vogels en een gehandicapte haan. ,,Beesten zijn mijn
ding. Ze zorgen er voor dat mensen zich beter gaan voelen’’, aldus Margreeth. ,,Vrijwilligers komen hier tot leven, de dieren zorgen voor plezier en het verzorgen
geeft ze zelfvertrouwen.’’ Ze vindt
het een uitdaging om uit te zoeken welke vrijwilligers het beste
met elkaar samen kunnen werken en welk dier het beste bij ze
past. ,,De maatschappij kijkt neer
op vrijwilligerswerk. Als mijn zus
een afspraak met me wil maken
en ik zeg dat ik niet kan vanwege de kinderboerderij, dan zegt
ze: het is maar vrijwilligerswerk,
dan sla je toch een keer over.
Maar zo werkt het niet. Dit werk
is hartstikke belangrijk. De dieren hebben ons nodig.’’ (Carla
Zwart)

Sportinloop in IJmuiden
IJmuiden - Voor tieners tussen
de 9 en 14 jaar is er in de voorjaarsvakantie op woensdag 18
februari gelegenheid om te zaalvoetballen, zaalhockeyen, voetvolleyen en boogschieten in
Sporthal Zeewijk. De organisatie
hiervan is in handen van Buurtsport Velsen. De toegang is gra-

tis. De sportinloop begint om
13.00 uur en eindigt om 16.00
uur. Het dragen van zaalschoenen (geen zwarte zolen) is verplicht. Meer informatie over de
Sportinloop bij Marnix Sluiters,
telefoon 06-27343712 of e-mail
buurtsport@jcdekoe.nl. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

Velsen-Noord - Vorige week
woensdagavond hebben politieagenten op de Wijkerstraatweg een 59-jarige man aangehouden. Hij had de orde orde
verstoord in een horecazaak. Hij
gooide met een barkruk en een
stoel en sloeg enkele aanwezigen. De politiemensen constateerden dat de man te veel gedronken had. Hij had bovendien
een snee in een van zijn wenkbrauwen. Ter plaatse gekomen
ambulancepersoneel
wilden
hem daarvoor behandelen, maar
zij werden ook geslagen. De politie arresteerde de man en nam
hem mee naar het politiebureau.

Beeldgedichten
in de bibliotheek
IJmuiden - Elk jaar doen leerlingen van het Tender College
mee aan de beeldgedichtententoonstelling in de centrale bibliotheek. Dit jaar deden diverse
eerste en tweede klassen mee
in het Nederlands. Een beeldgedicht is een zelfgemaakt gedicht
met een kunststuk daarbij. Veel
leerlingen maakten een beeld
met hun sport erin, zoals hockey,
golf, honkbal, voetbal, bmx-fietsen, hun idool Elvis of voetballers zoals Ronaldo en Ronaldino.
Ook huisdieren zoals konijnen,
honden en katten waren onderwerp van de gedichten. Er hangt
zelfs een prachtig gedicht over
een paard. Aaron Bakker uit klas
2a maakte een bijzonder beeld
bij zijn gedicht over de ruimte en
het zonnestelsel. Hij heeft dit gemaakt van piepschuimballen, die
hij later beschilderde. De beeldgedichten zijn nog drie weken te
zien in de centrale bibliotheek
aan het Dudokplein.

Samenvatting lezing
erfrecht beschikbaar
Velsen - Rabobank Velsen en
Omstreken heeft op 20 oktober
2008 en op 12 januari 2009 een
seniorenmiddag georganiseerd.
Tijdens deze drukbezochte middagen heeft de heer mr. A. Koopmans een lezing gehouden over
onder andere erfrecht.
Alles over de lezing is op een rij
gezet en gebundeld in een han-

dige brochure. De belangstellenden die het nog eens op hun
gemak na willen lezen, kunnen
dit naslagwerk ophalen bij de
Rabobank kantoren in IJmuiden, Santpoort, Velserbroek en
Spaarndam.
Daarnaast is de brochure te
downloaden vanaf de website
www.rabobank.nl/velsen.

No Blues, 100%
Pure Blend Arabicana

Te hoog
Velsen-Zuid - Een Roemeense
vrachtwagenchauffeur negeerde
vorige week vrijdag omstreeks
09.30 uur de hoogtewaarschuwing op de A22. De truck met
oplegger bleek 4.13 m hoog te
zijn, waar 4.00 m. is toegestaan.
Daarnaast bleek de man het rode verkeerslicht genegeerd te
hebben en zijn ontheffing niet
goed geregeld te hebben. De 37jarige Roemeen moest in totaal
932 euro aan boetes betalen.

IJmuiden - No Blues is de onwaarschijnlijke symbiose van
ogenschijnlijk onverzoenlijke werelden: het is een bijzondere muzikale verbinding tussen Amerikaanse folk-blues en traditionele Arabische muziek. Deze kruising valt het best te omschrijven als ‘Arabicana’. Een herkenbaar geluid dat toch heel anders
klinkt: je kent het, maar ook weer
niet. Eerlijke en ontroerende muziek die de weg naar je hart weet
te vinden. Liedjes over ‘ordinary
folks’, liefde en verdriet, gespeeld
en gezongen in de traditie die
voor zowel de folk-blues als de

Arabische muziek kenmerkend
zijn. Muziek die geboren is in de
delta waar de Eufraat en Tigris
samenkomt met de Mississipi rivier. Een muzikale reis op zaterdag 14 februari om 20.30 uur in
het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 in IJmuiden vol muziek, anekdotes en poëzie van
Ad van Meurs (gitaar), Haytham
Safia (Ud) en Anne-Maarten van
Heuvelen (staande bas). Met
medewerking van Ankie Keultjes
(zang), Osama Meleegi (percussie). Zie ook www.vivesco.n.
Toegang normaal 11 euro, met
kortingsbon 9 euro.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘no blues’ op 14 februari
2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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VERBOUWEN!
Kwaliteit bij Keukenhuis IJmuiden

IJmuiden heeft weer een
echte timmerfabriek
IJmuiden - Detimmerfabriek.
com is een timmerfabriek die
zich richt op het maken van ramen, deuren en kozijnen van
hoogwaardige kwaliteit.
De werkplaats staat vol met moderne machines, die samen met
ervaren personeel een mooi en
hoogwaardig product vervaardigen.
Detimmerfabriek.com maakt niet
uitsluitend ramen, deuren en kozijnen maar ook erkers, dakkapellen en zelfs gevelelementen voor bijvoorbeeld een verdieping. Het werkstuk van hout
wordt in een spuitcabine twee
keer gespoten voor het de werkplaats verlaat. Er wordt uitsluitend met FSC keurmerk hard-

hout gewerkt en in de spuitcabine wordt er met Sikkens verf
gespoten. Detimmerfabriek.com
zal gaan leveren aan de aannemerij voor kleine projecten, divers klanten hebben zich al aangemeld zoals Rolvink Bouw, Jan
v.d. Vlugt en Woningbedrijf Velsen. Het bedrijf wil zich ook gaan
richten op de particuliere markt
(leveren en plaatsen) en heeft
daar ook een showroom voor ingericht. Op vrijdag 27 februari
opent detimmerfabriek.com voor
genodigden. Zaterdag 28 februari tussen 12.00 en 16.00 uur is
iedereen welkom aan de Kromhoutstraat 24. Neem voor meer
informatie contact op met Klaas
Ton, telefoon 0255-517510.

IJmuiden - Keukenhuis IJmuiden aan de Kennemerlaan 56 is
in IJmuiden de enige zaak met
showroom die keukens op maat
levert. Een ruime keuze uit gerenommeerde merken, goede kwaliteit bij Keukenhuis IJmuiden en
personeel dat de klant graag
een eerlijk en deskundig advies
geeft. Zij hebben alles in eigen
hand: van het eerste gesprek tot
levering en de montage van de
keuken, dat is wel zo prettig. Er
wordt tijd en aandacht besteed
aan de wensen van de klant.
Sinds kort voert Keukenhuis
IJmuiden een nieuw merk:
Schmidt.
Een degelijk merk, dat staat voor
topkwaliteit. Van dat merk is er
een leuke aanbieding: een keuken van 3 meter 60 lang, inclusief apparatuur, een kunststof
werkblad met een ingelegde
spoelbak en kraan, in maar liefst
negentien gelakte kleuren leverbaar, voor 4600 euro. Deze keuken staat in de showroom opgesteld, wie een kijkje wil nemen
mag gerust even binnen lopen.
Daar staan ook drie showroom-

Van Duijn en van Wezel Bouw

Uw ideale bouwpartner
IJmuiden - Van Duijn en Van Wezel Bouw
is te vinden aan de Boelenstraat 1 in
IJmuiden. Dit bouwbedrijf heeft als motto dat het waar maakt wat het belooft, een
moderne aanpak, en ouderwetse service
bij de renovatie of verbouwing van de woning of het bedrijfspand.
De wensen van de klant staan voorop
bij Van Duijn en
Van Wezel bouw.
En na de zo belangrijke voorgesprekken gaat
het bouwbedrijf
deskundig aan
de slag om een
prachtig resultaat af te kunnen
leveren.
En of het nu gaat
om een grote of kleine verbouwing,
een
dakkapel,
een
uitbouw,of complete
renovatie, men kan rekenen op de-

ze bouwpartner. Kozijnen kunnen zowel
in hout, kunststof als aluminium geleverd
en gemonteerd worden. Ook het plaatsen
van alle soorten isolatieglas behoort tot de
werkzaamheden. Voor meer informatie of
een vrijblijvende offerte kunt u bellen met
0255-512109. Zie ook www.vanduijnenvanwezelbouw.nl

modellen, die voor een leuke prijs
weg mogen, waaronder twee Italiaanse. De keuken op bijgaande foto mag weg voor 3950 euro
en dat is inclusief apparatuur en
een granieten werkblad.
Keukenhuis IJmuiden verkoopt
nu ook badmeubels en complete badkamers. Ook deze zijn
naar wens en op maat leverbaar.

Binnenkort gaat de website in de
lucht, waar alles is te zien: www.
keukenhuis.eu Alles op het gebied van keukens en nu ook badkamers, in elke smaak en wens.
Stap rustig eens binnen voor een
vrijblijvend advies, de koffie staat
klaar. Keukenhuis IJmuiden is telefonisch te bereiken via 0255
526028.
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VERBOUWEN!
Exclusief bij
Oesterholt

Windmeter bij Bonlite
IJmuiden - Bonlite is al 25 jaar
een vertrouwd adres voor zonweringen en raamdecoratie.
De zaak waar service en kwaliteit
voorop staan en die ongelooflijk
veel mogelijkheden biedt. Want
door de jaren heen ontstonden
er allerlei nieuwe snufjes op dit
vakgebied.
Nieuw zijn de vlinderjaloezieën
van het gerenommeerde merk
Bécé. Lamellen die er gesloten
als een jaloezie uitzien, als ze
opengevouwen zijn oogt het als
een plisségordijn. Van hetzelfde
merk zijn de aparte duo rolgordijnen. Die bestaat uit twee stoflagen die ten opzichte van elkaar
bewegen. Een doorzichtige en
een niet doorzichtige. Door de
lagen te bewegen ontstaan diverse manieren van lichtfiltering,
dit geeft een speels effect.
Rolluiken, vouwgordijnen, paneelgordijnen en buitenzonwering: het is allemaal verkrijgbaar

bij Bonlite. Vaak elektrisch te bedienen, zoals de knikarmschermen. Met het voorjaar in aantocht is er een leuke actie: bij de
cassette en semi-cassette knikarmschermen krijgt de klant gratis een windmeter cadeau. Als
het harder gaat waaien, dan signaleert de sensor dit en gaat het
scherm automatisch terug in de
cassette. Gemak dient de mens.
Heel gewild zijn ook de Piazza terrasoverkappingen. Heerlijk
tot laat buiten zitten in het voorjaar of in het najaar. De overkapping biedt beschutting, maar
geeft toch het gevoel buiten te
zijn. Ook hier zijn veel mogelijkheden.
En alles wordt vakkundig opgemeten en geïnstalleerd. Loop
de zaak aan de Kennemerlaan
39 rustig eens binnen voor een
vrijblijvend advies. Bonlite is telefonisch bereikbaar via 0255
531324. Zie ook: www.bonlite.nl

Open dag bij Van der
Vlugt / Windows Select
Haarlem - Op 14 februari houdt
van der Vlugt / Select Windows
een feestelijke open dag met diverse activiteiten en aantrekkelijke aanbiedingen voor iedereen. Op deze dag kan men ook
kennismaken met de duurzame houten deuren van Norhtgo.
Op zoek naar een nieuwe voorof achterdeur, een binnendeur of
een garage- of poortdeur? Dan
is deze open dag een aanrader. Hier vindt men de complete en uitgebreide deurencollectie
van Norhtgo Deuren, dé Nederlandse deurenfabrikant uit Katwijk. Norhtgo Deuren maakt al
ruim tachtig jaar met veel aandacht en zorg de mooiste duurzame, houten deuren. Er zijn
ruim 250 modellen buitendeuren
en nog eens 250 modellen bin-

nendeuren. Deuren zijn in alle
maten leverbaar. De deuren zijn
uniek door de moderne technieken te combineren met ambachtelijk handwerk. Tijdens de Open
Dag ontvangt Van der Vlugt / Select Windows belangstellenden
in een feestelijke sfeer. Er zijn
verschillende aantrekkelijke acties en aardige attenties voor de
bezoekers. Zo is er bijvoorbeeld
een leuke bouwplaat voor de
kinderen en een tekenwedstrijd
met mooie prijzen. Ook worden
tijdelijk een aantal deurmodellen
tentoongesteld. Klanten kunnen
tijdens de open dag profiteren
van opmerkelijke klantenacties.
Zoals een professionele schilder
die de voordeur gratis aflakt, een
gratis politie-keurmerk of gratis
buitenverlichting.

Driehuis - Oesterholt Interieur
aan de Driehuizerkerkweg 48 in
Driehuis heeft buiten de schitterende collecties gordijnen, vloerbedekking en zonwering van
zeer gerenommeerde merken nu
ook het exclusieve dealerschap
van Farrow & Ball weten te bemachtigen. Een prima aanvulling
om een totaalproduct te kunnen
leveren.
De ambachtelijke verven van
Farrow & Ball bevatten veel meer
pigment dan moderne verfsoorten. Daardoor zijn ze sprekender van kleur. Farrow & Ball is de
laatst overgebleven fabrikant in
Engeland die op traditionele wijze en volgens oude formules verf
en behang vervaardigd. Na langdurig onderzoek van verfresten
uit historische gebouwen stelde Farrow & Ball een kleurpallet
samen van 132 originele kleuren
die in de achttiende eeuw populair waren. Van deze kleuren zijn
er 57 specifieke ontworpen voor
de in Engeland bekende The National Trust, een organisatie die
voor het behoud en restauratie
van het Engelse erfgoed zorgt.
De fabriek in Dorset aan de
Zuid-Engelse kust werd in 1935
opgericht door de chemici John
Farrow en Richard Ball. Het bedrijf had een uitstekende naam
en verwierf prestigieuze contracten van de overheid. Na de oorlog schakelden vrijwel alle andere verfproducenten over op
goedkopere acrylverven met een
hoog plasticgehalte. Farrow &
Ball bleef echter op basis van de
oorspronkelijke formules en met
de fijnste grondstoffen ambachtelijke verf produceren.
John Farrow en Richard Ball waren echte vakidioten. Ze hadden
een passie voor verf, maar geen
enkele commerciële feeling. In
de jaren zestig ruimden ze het
veld voor een nieuwe directie,
die evenmin aan de weg timmerde. Pas met de komst van interieurontwerper Tom Helme ging
het over een andere boeg. Hij
was als historisch decorateur aan
The National Trust verbonden en
zag de enorme commerciële potentie. Samen met zijn boezemvriend Martin Ephson nam hij de
verffabriek in 1992 over.
Helme en Ephson toonden zicht
geraffineerde marsketeers. Ze
schakelden de tussenhandel in
de decoratiebranche uit en richtten zich rechtstreeks op de thuisgebruiker, de consument. Na de
overname nam de bekendheid
van het merk zienderogen toe.
Er zijn gratis kleurenstalen af tehalen bij Oesterholt Interieur in
Driehuis.

Parket aan de Trompet
Regio - CK Parket is een jonge
onderneming op het gespecialiseerde gebied van parket. Eigenaar Chris Kraaijenhagen is in
2004 met CK Parket gestart. Na
bijna tien jaar ervaring te hebben opgedaan bij een gerenommeerd parketbedrijf besloot hij
om voor zichzelf te beginnen.
Door zijn ruime ervaring en doordat CK Parket gebruik maakt van
hoogwaardige producten kopen klanten hier louter kwaliteit. Perfectie en service staan
bij CK Parket hoog in het vaandel en zijn eigenlijk vanzelfsprekend, ongeacht naar welke sfeer
of stijl de voorkeur van de klant
uitgaat. Want alles is mogelijk,
van sjiek, strak tot rustiek, het is
er allemaal.
Sinds 1 januari 2009 is CK Parket gevestigd in een pand op

bedrijventerrein de Trompet in
Heemskerk, waar zij op zaterdag
van 10.00 tot 16.30 geopend zijn.
Daarnaast is het mogelijk op afspraak de showroom te bezoeken.
In de nieuwe showroom staan
circa 100 monsterborden in meer
dan vijftien verschillende houtsoorten. Mocht de droomvloer
van de klant hier nog niet tussen
zitten dan kan er in overleg een
monster naar eigen wens worden gemaakt.
In het nieuwe pand is vloerverwarming als hoofdverwarming,
daarmee wordt bewezen dat
vloerverwarming in combinatie
met hout heel goed kan.
In het nieuwe pand aan Trompet 1942 in Heemskerk is al dit
moois te bewonderen. En de koffie staat klaar.

Aan alles is gedacht...
Regio - Bij Wooncentrum Hemelrijk aan de Timorstraat in
Haarlem-Noord is een bijzondere
collectie meubelen te koop. Het
assortiment is werkelijk groot te
noemen en er zijn zelfs zeer gemakkelijke sta-op-stoelen. Dat
zijn elektrische stoelen die u een
handje helpen bij het opstaan.
Reuze handig als u er gebruik
van moet maken. Verder is er een
grote keuze in vloerdbedekking,
gordijnen en vitrages.
Aan het Marsmanplein zit Nicofa
specialist in raammode en meer.
Onderschat deze winkel niet.
Misschien niet de grootste zaak
van Haarlem maar met een enorme keuze. Het zeer ruime en uitgekiende assortiment bestaat uit
gordijnstoffen, vouwgordijnen,
binnenzonwering en vitrages
kan in een prettige omgeving bekeken worden, waarna de mogelijkheid bestaat e.e.a. ter plekke thuis te beoordelen. Ook vindt
u bij Nicofa een geselecteerd assortiment accessoires.

Nicofa is dealer van Verosol,
Ado, Sundrape, GB products,
ABZ raamdecoratie, Lecon, Deja, Meister, Bushe, Silent Gliss,
Puur, Scala, Hamstra en Somfy. Dit is een zaak waar u voortreffelijke voorlichting en service krijgt. Stap gerust eens binnen voor een onafhankelijk eerlijk advies.
Peter Stijvers Stofeerderij aan de
Rijksstraatweg is een all round
stoffeerderij. Elders in de krant
vind u een uitgebreid verhaal
over deze prachtige zaak.
Bouwcombinatie Bocom is een
all-round bouwbedrijf gevestigd
in Haarlem maar werkzaam in
geheel Nederland. Voor alle verbouwingen, renovaties, onderhoud en vernieuwingen is dit een
aangewezen adres. Er wordt gewerkt met eigen personeel dus
iedereen weet waaraan hij toe
is. Ook het adres voor dakkapellen, kozijnen, stuc-, tegel en metselwerk, badkamers, elektra en
loodgieterswerk.
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VERBOUWEN!
Dennis Looy

Toonbeeld
van vakmanschap

Kwaliteit en prima
resultaat bij Dennis Mol
IJmuiden - Al negen jaar voert
Dennis Mol een eenmansbedrijf
onder de naam Schildersbedrijf
Dennis Mol. Hij werkt voornamelijk voor particulieren en kleine
bedrijven door heel Noord-Holland. Dennis levert vakwerk af:
hij heeft veel ervaring, hij werkt
netjes en zorgvuldig en zorgt
met strak schilderwerk voor een
mooi resultaat.
Hij is onder andere kundig in het
behangen, het sauzen van wanden en plafonds en het schilderen van deuren en kozijnen. Men
is verplicht om binnen met watergedragen verf te werken en
omdat dit niet het gewenste resultaat geeft, doet Dennis dit met
airless spuiten.
Dit gaat heel snel en geeft een
mooi resultaat. Hij gebruikt hiervoor de speciale spuitverf Spray
Okay van het merk Wijzonol. Ook
wanden en plafonds spuit Dennis steeds meer met latex. Te-

vens werkt hij buiten veel met
verf van Sikkens Rubbol XD en
Wijzonol LBH silicon hoogglanslak. Deze verven gaan twee jaar
langer mee dan gewone verfproducten.
Bij het behangen is glasweefsel
behang heel gewild. Dit is er in
diverse prints, na het afkitten en
sauzen geeft dit een zeer apart
effect. Wie er met het voorjaar
thuis netjes bij wil zitten heeft nu
een mooie kans: in het winterseizoen is het schilderen en behangen voordeliger en is er een aantrekkelijke korting geldig.
Tot eind 2010 blijft de BTW zes
procent, dit is van toepassing op
huizen die ouder zijn dan vijftien
jaar.s
Wie een vakman in huis wil halen, neemt contact op met Schildersbedrijf Dennis Mol. Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte: telefoonnummer 06
23695401.

Een oude naam in nieuw jasje

RoTon Techniek
IJmuiden - . Na veertien jaar het
vak te hebben geleerd en geperfectioneerd vond IJmuidenaar
Clemens Rommers het tijd om
op eigen benen te gaan staan
en hij gebruikte daarbij een oude naam.
Clemens Rommers: ,,Mijn eerste
werkgever waar ik na de MTS
ging werken droeg deze naam.
Hoewel ik veertien jaar voor dit
bedrijf heb gewerkt, werd de
naam na een jaar veranderd en
verdween de naam RoTon. Toen
ik vorig jaar de beslissing nam
om een eigen bedrijf te starten,
heb ik uit nostalgische overwegingen en uit respect voor mijn
ex-werkgever de naam RoTon in
ere hersteld.”
Bedrijven en particulieren kunnen bij Roton terecht voor alles

op het gebied van verwarming,
gas, licht en water.
Clemens Rommers: ,,Wij verzorgen nieuwbouw, verbouw en
storingen van allerhande projecten op het gebied van de installatietechniek. Ons werkgebied
kent bedrijven en particulieren.
Het bekendste zijn wij om de levering en montage van Cv-ketels. Omdat ik niet merkgebonden ben kan ik altijd in overleg
met de klant de voor hen best
passende ketel leveren tegen uiterst scherpe prijzen. Zoals wij
zeggen: heeft het met lucht of
water te maken? RoTon bellen!’’
RoTon Techniek is te bereiken op
het servicenummer 06-20432063
of via e-mail info@RotonTechniek.nl. Zie ook www.RotonTechniek.nl

IJmuiden- Deze maand bestaat Stukadoorsbedrijf Dennis
Looy acht jaar. Nadat hij bij diverse bedrijven het stukadoorsvak onder de knie had gekregen,
besloot hij in 2001 op eigen benen te gaan staan. Dat bleek een
goede keus te zijn, want Dennis
heeft sindsdien niet meer stil gezeten.
Dennis Looy heeft met zijn stukwerk huizen doen veranderen in
paleizen. Of het nu gaat om traditioneel of trendy stukadoorwerk, het aanbrengen van lijsten, ornamenten of sierpleisters
op muren en plafonds, of als het
gaat om buitengevelbepleistering, bij Stukadoorsbedrijf Dennis Looy is men aan het juiste
adres. Want Dennis is betrouwbaar en levert kwaliteit.
Bovendien worden alle gemaakte afspraken altijd nagekomen
tegen een scherpe prijs. Dennis:
,,Ik vind het fantastisch mensen
te mogen helpen om van hun
huis een droomhuis te maken.
Elke klus geeft mij daarom enorme voldoening’’.
Stukadoorsbedrijf Dennis Looy
laat graag ieders dromen op stukadoorsgebied uitkomen. Via
www.destukadoorlooy.nl
kan
vrijblijvend een offerte worden
aangevraagd.
Dat kan ook telefonisch; 0255525572 of 06-54675088. Mailen kan ook info@destukadoorlooy.nl.

Lichtspel is verhuisd
Santpoort-Noord - Lichtspel,
het glas-in-loodbedrijf van José Huijbens, is onlangs verhuisd
naar de Hoofdstraat 203. Ze
heeft hier veel meer ruimte tot
haar beschikking en dat was nodig, want het bedrijf loopt goed.
Ruim twee jaar geleden begon
José aan de Velserbroekse Wagenmakerstraat. Na verloop van
tijd kreeg ze steeds meer opdrachten en Lichtspel groeide
daar echt uit zijn jasje. Ze is heel
blij met de mooie, lichte ruimte
aan de Hoofdstraat. ,,Ik werk met
steeds grotere glasplaten en ik
kan hier ook deuren neerzetten.
Dat ging in Velserbroek niet’’,
vertelt José. ,,Ik voel me hier al
helemaal thuis en deze ruimte
werkt heel inspirerend, ik krijg
idee na idee.’’
José maakt glas-in-lood in ramen
en deuren. Ook maakt ze panelen naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, die ze he-

lemaal daar op toespitst. Verhalen en wensen die mensen haar
vertellen weet ze te vertalen naar
prachtig glas-in-lood werk. José
speelt met licht, lijnen en kleuren en haar werk is heel divers,
van oude bouwstijlen tot modern abstract. Ze kijkt goed naar
de plek, waar haar werk komt te
hangen of naar het huis, waarin ze gaat werken: het moet bij
de sfeer passen en het voegt ook
echt iets toe. De nostalgie komt
terug, vaak willen mensen hun
huis weer in de oorspronkelijke
staat herstellen. José werkt hiervoor samen met een timmerman
en een glaszetter. Ze zet soms
glas-in-lood tussen dubbele beglazing in, of juist er voor. Ook
kunnen mensen bij haar terecht
voor herstellings- of restauratiewerk. Wie het werk van José wil
zien: www.lichtspel.nl Lichtspel
is telefonisch te bereiken via 023
5395909.

Dakdekker
M. van den
Boogaard
IJmuiden - Het dakdekkerbedrijf M. van den Boogaard is gespecialiseerd in het maken, renoveren en onderhoud van:
pannen en bitumen daken, looden zinkwerk en kunststof daken.
Het juiste adres voor een persoonlijk en deskundig advies en
goed vakmanschap.
Wie interesse heeft of vragen,
kan vrijblijvend bellen voor advies
of een afspraak: 06-10537570 of
0255-754216.

Vellema Geveltechniek

IJmuiden - Sinds acht jaar is het bedrijf Vellema Geveltechniek actief. Het is in die tijd uitgegroeid van een klein bedrijfje tot een flink
bedrijf met negen werknemers. Zij zijn werkzaam in gevelbekleding.
Renovatiepanden, nieuwbouwprojecten en bedrijfspanden worden
voorzien van trespa keramische tegels of van natuursteen. Dit zorgt
voor een optimale isolatie en het heeft een mooie structuur, zodat
het aanzien van de gevel ook nog eens aantrekkelijk wordt. Dit biedt
heel veel voordelen. Een goede isolatie bespaart op de stookkosten
en dat scheelt een veel geld. Marcel Vellema, telefoon 06-5395909.
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Sparkle swingt de pan
uit bij cd-presentatie
Velsen - Bijna tachtig swingende vrouwen brachten
maandag en dinsdagavond
onder leiding van Frank Anepool de eerste cd van Zanggroep Sparkle ten gehore. Het
was een drukte van belang in
het Witte Theater met al die
swingende dames en het enthousiaste publiek.
De cd I Wish geeft een mooi

beeld van het repertoire van elf
jaar Sparkle. Pop, nederpop en
klassiekers uit de popmuziek
uit de jaren ‘60 vormen een onuitputtelijke bron voor het koor.
De goede arrangementen geven
veel nummers die anders door
solisten worden gezongen een
verrassende sound. ‘Geef mij nu
je angst’, oorspronkelijk van André Hazes, klonk prachtig met
die verschillende partijen. Ook

onvergetelijk en al veel langer in
het repertoire is de medley van
Evita, met heel leuke overgangen, en met veel gevoel gezongen.
Tijdens de optredens in het Witte
Theater werd de zanggroep vakkundig muzikaal begeleid. Deze begeleiding is ook op de cd
te horen.
Wat helaas niet op de cd terug te horen is, zijn de leuke
choreografie en de aankleding
van het koor. Dat gaf nog meer
‘schwung’ aan de avond. Al die
dames in het wit, die, behalve
zingend, op beeldende wijze uitdrukking gaven aan de teksten,
waren de hele avond boeiend
om naar te kijken.
Burgemeester Cammaert die
maandag de cd uitreikte was
zeer lovend. Hij vond niet alleen
de sociale binding die het koor
in Velserbroek en omgeving veroorzaakt heel belangrijk, maar
genoot ook zeer van de muziek.
Voor alle toeschouwers was er
aan het einde van de avond de
cd.
De burgemeester was er ook blij
mee en beloofde de cd onderweg naar zijn kleinkind in Zürich
op te zetten. ,,Dan gaat de reis
vast heel snel,’’ zei hij. (Karin
Dekkers)

Foto’s Reinder
na te bestellen

Juss Store is een jaar
IJmuiden - Op 14 februari, Valentijnsdag, bestaat Juss Store
een jaar. ,,Het eerste jaar is ontzettend goed gegaan,’’ zegt eigenaresse Donna Kunst. ,,De klanten zijn zeer tevreden en er komen ook veel vaste klanten van
buiten IJmuiden.’’
De doelgroep jeugd vanaf 11 jaar
slaat zeer goed aan met trendy
en betaalbare kleding, zoals van
het merk Outfitters Nation. Door
de snelle omloop en kleine aantallen zijn er steeds wisselende
collecties.
Ook de volwassen merken doen
het goed: Tom Tailor en Demin voor dames en heren. Leuke jeans, goede modellen en leuke wassingen. Deze zomer wordt
het namelijk voor de dames ‘gipsy’ stijl met veel kleur en wijde
pijpen. Eind februari is de nieuwe collectie van A1A voor heren
en Bleu Pepper voor de jeugd in
de winkel. Ook komen er weer
nieuwe modellen van All Stars.
Daisy van Doorn uit IJmuiden
(zie foto) is de eerste Juss Store klant van het jaar geworden.
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Dankzij de actie met spaarkaarten is zij volledig in het nieuw
gestoken. Door de enorme hoeveelheid volle kaarten heeft Donna Kunst besloten nog twee prijzen uit te reiken. Simone Prinsse uit IJmuiden en Gio Swannink
uit Velserbroek wonnen een cadeaubon voor Juss Store. En dit
jaar gaat Donna gewoon door
met deze leuke actie.
Voor het eenjarig bestaan van
Juss Store is er voor iedere betalende klant een leuk cadeautje. Bij aankoop van een Outfitters jeans krijgt men een boxer
cadeau en bij TTD jeans een leuk
shirt voor maar vijf euro.
Donna werd dit jaar bijgestaan
door zoon Justin,die inmiddels
het gezicht is geworden van
Juss Store. Ook Britt is een bekend gezicht in de winkel, samen zijn zij het gezicht voor de
jeugd. Donna heeft er ontzettend
veel zin in om ook dit jaar met
leuke dingen voor haar klanten
te komen.
Ga gauw ook eens kijken bij Juss
Store aan het Marktplein 5.

Velserbroek - Professioneel fotograaf Reinder Weidijk, die tegenwoordig ondermeer ook voor
het ANP fotografeert, levert tot
onze grote vreugde ook zeer regelmatig prachtige foto’s voor
onze kranten. Reinder krijgt regelmatig verzoeken of zijn foto’s
zijn na te bestellen. Hij is daarom
een samenwerking aangegaan
met een firma waar men de opnamen direct kan bestellen. Lezers kunnen vanaf nu de foto’s
van Reinder Weidijk die in onze kranten staan en overige foto’s op zijn website meteen nabestellen. De foto’s van Reinder
zijn op zijn website www.reinderweidijk.nl terug te vinden.
Onder het kopje wanddecoraties zijn voorbeelden te vinden
die ook op groot formaat op linnen of canvas af te drukken zijn.
Reinder kan uiteraard ook in opdracht speciale foto’s maken.

1000 euro prijs
Totaal Gemak

Velsen-Noord
Mevrouw
Hoogland heeft maandag 1.000
euro aan wensbonnen gewonnen met een speciale actie van
tabakswinkel Totaal Gemak en
de Staatsloterij. Mevrouw Hoogland is een van de vier prijswinnaars. Zij komt al 22 jaar maandelijkse bij Totaal Gemak in Velsen-Noord, sinds de tijd dat de
familie Rozing deze tabakszaak
runt. Henny Rozing en Marco
van der Hoeven, van Staatsloterij, overhandigden de verraste
mevrouw Hoogland de 1000 euro aan wensbonnen.
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Huisdier in rouw
Huisdieren kunnen belangrijke
huisgenoten zijn. Vooral met honden en katten kan een hele hechte
band ontstaan.
Dan is het ook niet zo verwonderlijk dat er na het overlijden
van hun ‘baasje’ een reactie van
rouw volgt. Maar dan wel op hun
eigen manier. Ze kunnen de dood
niet begrijpen, noch huilen, noch
praten erover, maar ze voelen
de sfeer die er heerst na een
overlijden haarscherp aan. Daarop
kunnen ze reageren door onrustig
te zijn, angstig te zijn of slecht te
gaan eten. Maar ook zie ik vaak bij
families waar ik kom dat de hond
depressief wordt, steeds maar op
één plekje blijft liggen en niets
meer wil ondernemen.
Af en toe gaat een hond mee
naar de begrafenis of crematie.
Dat kan, zeker als het van nature
een rustige hond is. Zo ging een
golden retriever mee naar de
crematie van zijn ‘baasje’. Rustig
onderging hij alles. Totdat iedereen
ging staan en er 1 minuut stilte in
acht werd genomen. Na een aantal
seconden gaf de hond een geluid
van een huilende wolf. Het leek
haast in scène gezet. Het was het
indrukwekkende bewijs van dat hij
de sfeer van die ene minuut stilte
aanvoelde en er uiting aan gaf.
Voor het huisdier is het belangrijk
dat na de dood van zijn ‘baasje’
er een veilige omgeving blijft
bestaan, met vertrouwde vaste ri-

Alice Loeters
tuelen. Eten geven op vaste tijden,
vaste regels bij het uitlaten, maar
vooral ook veel aandacht geven
en praten met hem of haar. De
woorden zal hij niet verstaan, maar
wel de achterliggende intentie om
het verdriet te willen delen.
Als deze structuur niet kan worden
gegeven is er de mogelijkheid om
hulp in te roepen van de Stichting
Landelijke Herplaatsing Huisdier.
Zij zetten zich in om huisdieren
van zieke en overleden mensen te
herplaatsen in gastgezinnen. Zo
wordt voorkomen dat het huisdier
aan zijn lot wordt overgelaten, of
zoals zij het uitdrukken er moet
worden gezeuld met het huisdier.
De gastgezinnen geven tijdelijke opvang, totdat een adres is
gevonden waar het permanent kan
worden geplaatst.
Een zorgvuldige oplossing voor
een achtergebleven trouwe viervoeter in rouw. www.slhh.nl
Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Toon Gerrits 65 jaar
Wijk aan Zee - Voetbaltrainer
Toon Gerrits vierde zaterdag
zijn 65ste verjaardag in restaurant Sea You. Met 120 gasten, waarvan veel uit de voetbalwereld, werd het voor hem
een memorabel feest. Jan Vis,
een collega-voetballer van
VV Beverwijk uit 1974, maakte de entree onvergetelijk met
verschillende cartoons waarin zijn naam Toon de boventoon voerden (zie foto).
Meer voetballers uit die en andere periodes uit zijn roemrijke
trainersbestaan kwamen op het
feest. Het voetbalteam van Beverwijk uit ‘74 trad op als koor
met een speciaal voor hem gemaakt lied. Veel spelers en hun
vrouwen hadden elkaar jaren
niet meer gezien, dus werd het

een ware reünie. Toon is nog
steeds trainer bij Telstar, waar
hij clinics voor de C en D-jeugd
geeft. Hij was voor Telstar assistent trainer bij Jan Poortvliet en
Luc Nijholt, maar was ook trainer en coach bij Vitesse’22 en
DEM. Al deze clubs blijft hij volgen, want Toon is een voetballer
in hart en nieren.
Daarnaast is hij ondanks zijn 65
jaar nog steeds werkzaam in zijn
eigen bedrijf in luchttechniek.
Een van zijn mooiste cadeaus
was een Telegraaf van zijn geboortedag, 9 februari 1944, met
foto’s van de Jordaan waar hij
werd geboren.
Het werd een heel feestelijke
week voor Toon en zijn vrouw
Yvonne, want op 11 februari waren zij 44 jaar getrouwd. Dat vierden zij samen. (Karin Dekkers)
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Nieuwe expositie
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op informatieboerderij Zorgvrij is een schilderijenexpositie van Bernadette van der Louw. De kunstenares
komt uit Haarlem en laat zich inspireren door schoonheid in elke
vorm. Dit is voor haar de natuur
maar ook indianen en Boeddha’s.
Ze schildert met acryl zowel ab-

stract als figuratief en gebruikt
diverse technieken. De expositie
is nog tot eind maart op de omloop van de boerderij te zien.
Boerderij Zorgvrij ligt in het recreatieschap Spaarnwoude, Genieweg 50 in Velsen-Zuid, 023–
5202828, zie ook www.recreatienoordholland.nl.

Nieuwe dirigent
voor mannenkoor
IJmuiden – Sinds kort heeft het
Christelijk mannenkoor IJmuiden
een nieuwe dirigent: Klaas Koelewijn (1980). Hij is vaste organist van de Evangelisch-Lutherse kerk in Haarlem en studeerde orgel bij Anton Pauw, Wim
Diepenhorst en
bij Jacques van
Oorstmerssen
aan het Conservatorium van
Amsterdam.
In 2003 rondde
Klaas met een
eindexamenconcert in de Grote
of St. Bavo kerk
te Haarlem de
eerste fase van
de orgelstudie af.
Dit concert verschafte hem tevens toegang tot de Master-studie, welke hij in 2007 afsloot met
een eindexamen concert in de
Oude Bavo te Haarlem.
De nieuwe dirigent behaalde in
2005 het praktijkdiploma kerkmuziek en werd in dat jaar uitgenodigd door the Yorke Trust om
mee te werken aan de uitvoering

Film in de
Dorpskerk

van de Messiah van Händel. In
2008 studeerde hij af voor koordirigent, bij Jos Vermunt. In het
Orgelpark in Amsterdam werkte Klaas mee als organist, aan
de uitvoering van het orgelconcert van Poulenc, een compositie voor orgel en orkest.
Deze jonge dirigent zal inspirerend werken
op het mannenkoor.
Daarom zoekt
het koor jonge
en enthousiaste mannen om
het koor te komen versterken,
momenteel bestaat het koor
uit ruim 35 leden. Nu is het een mooie gelegenheid om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Kom vrijblijvend op donderdag
de repetitie bezoeken, in de Petrazaal (ingang Spaarnestraat)
van 20.00 tot 22.00 uur. Meer info bij Willem Meesters via 023
5373281.

Avontuurlijke stage
Maritiem-leerlingen
IJmuiden - Welke vijftienjarige
jongen droomt er niet van? Een
week werken als matroos op een
van de nieuwste, grootste binnenvaartschepen die op dit moment door Europa vaart. Voor
Marien Schoten en Leon Poliste, beide leerlingen van het Maritiem College Velsen, werd die
droom eind januari werkelijkheid. ,,Als je een keertje zin hebt
om mee te varen’’, had de eigenaar van het containerschip de
Duricha terloops gezegd bij de
doop van het schip tegen zijn
neef Marien. En Marien maakte meteen werk van deze uitnodiging. Samen met zijn schoolmaatje Leon regelde hij een stage van een week.
De jongens zijn het varen wel
gewend. Regelmatig varen ze op
een van de binnenvaartinstructieschepen van het Maritiem College. Maar een week echt werken
aan boord van een honderdvijfendertig meter lang containerschip is wel een heel bijzondere
ervaring. Vanuit Antwerpen voeren Marien en Leon met de Duricha naar Rotterdam, waar honderden containers werden opgehaald en vervoerd over de Rijn
naar Keulen. Omdat het schip

net van de werf komt, moest
nog veel afval dat na de afbouw
van het schip was blijven liggen,
worden opgeruimd. Maar de
leukste momenten vonden toch
wel plaats in de stuurhut. Leon:
,,We mochten in het donker zelf
sturen. Dat was heel bijzonder. Ik
heb goed leren omgaan met radar en GPS.’’ En Marien stak veel
op van het laad- en losplan: ,,De
Duricha kan meer dan vierhonderd containers vervoeren. Die
containers moeten volgens een
schema op het schip worden gezet. Je moet met van alles rekening houden. Als een container als eerste gelost moet worden, moet hij natuurlijk niet onderop staan.’’ Ruud Porck, directeur van het Technisch en Maritiem College Velsen: ,,Initiatieven zoals dit juichen we toe. We
werken graag mee aan het realiseren hiervan. Zelf initiatief nemen, zelf je doel bepalen, dat is
wat deze maatschappij verlangt.
Dat zit wel goed met deze jongens dus.
Allebei willen ze na het behalen van hun diploma verder studeren. Een maritieme opleiding
uiteraard, want het avontuur op
het water trekt.’’

Statiegeld voor
World Servants Velsen
Astrid Nijgh terug
op Seaport FM
IJmuiden - Zangeres en presentatrice Astrid Nijgh is na een
afwezigheid van tien maanden
terug bij Seaport FM.
Vanaf 13 februari zal Astrid iedere vrijdag tussen 10.00 en 12.00
uur Koffieradio presenteren op
een oer-Hollands gezellige manier zoals alleen zij dat kan.

In april 2008 moest Astrid vanwege drukke werkzaamheden
haar radio-activiteiten stopzetten. Na het wegvallen van Helen
Shepherd was er toch weer behoefte aan een vrouwenstem op
de zender.
Deze plek is vanaf nu gereserveerd voor Astrid Nijgh.

Velsen - Na de oliebollenactie,
is ook de tweede actie van World
Servants Velsen een succes geworden. Vanaf half december tot
eind januari stonden in de Dekamarkten in Velserbroek, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en
IJmuiden (Zeewijkplein) verzamelenzuilen waar klanten hun
statiegeldbonnen in konden
doen. Met deze actie is in zeven
weken een bedrag van 803,87
euro ingezameld.
Het geld zal World Servants Velsen gebruiken voor de projecten die Johan Hennipman, Ton
de Vries en Vincent Dolfing gaan
doen. Zij zullen de komende zomer in verschillende projecten,
van de stichting World Servants,

meebouwen aan woningen, een
school en een kliniek. Dit zal gebeuren in de Dominicaanse Republiek, Malawi en Ghana. Aangezien er nog steeds vraag is
naar medische stafleden zal Vincent Dolfing mogelijk naar Zambia, in plaats van Ghana, gaan
om daar een kliniek te kunnen
bouwen.
Voordat deze projecten plaatsvinden zal World Servants Velsen nog meerdere acties organiseren. Voor de projecten is namelijk een kleine 7000 euro nodig. De statiegeldactie zal ook
nog langskomen, deze staat gepland in april. Kijk voor meer informatie op www.worldservantsvelsen.nl.

Santpoort-Noord - Donderdagavond 12 februari om 20.00
uur zal in het Ontmoetingscentrum Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65 in Santpoort-Noord de
film ‘Rabbit-Proof Fence’ worden
vertoond.
In 1931 besloot de Australische
regering kinderen van gemengd
bloed bij hun families weg te halen en in opvoedingskampen te
plaatsen om zo uiteindelijk het
ras ‘weg te zuiveren’.
Dit beleid is tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw doorgevoerd. In de film wordt het waargebeurde verhaal verteld van
drie halfbloed aboriginal meisjes
die na hun ontsnapping uit een
dergelijk opvoedingskamp ruim
tweeduizend kilometer te voet
door het Australische binnenland trekken, terug naar huis.
Een meeslepende en aangrijpende film.
Inleider: ds. H.E.G. Reefhuis. Toegang incl koffie of thee 5 euro. Meer informatie:M.S. Tiemens-Steenwinkel, telefoon 0235377370.

Kienavond
Velsen-Noord - De Klaverjasvereniging Velsen-Noord organiseert weer de bekende kienavond op vrijdag 13 februari.
Aanvang 20.00 uur en de zaal
gaat om 19.00 uur open.
De kosten zijn weer 5 euro voor
de drie ronden en een staronde
voor de dames en de heren. Natuurlijk wordt ook weer de grote
verloting gehouden.
Het kienen vindt plaats in het
dienstencentrum Watervliet op
de hoek van de Wijkerstraatweg
en de Doelmanstraat in VelsenNoord.

Voetbalplaatjes
ruilen bij VSV
Velserbroek - Zondag 15 februari om 10.30 uur is er voetbalplaatjesruilbeurs bij VSV. De bekende actie van Albert Heijn is
eerdaags afgelopen. Om toch je
map vol te krijgen mag je bij VSV
gaan ruilen.
Dit initiatief komt van Ben Sliggers, D-coördinator bij VSV. Het
is voor VSV toch al een feestelijke dag, want er worden twee
noodvoorzieningen geopend die
als extra kleedruimte gaan fungeren.
De units zijn met een aantal vrijwilligers opgeknapt. Het is in de
omgeving zeker bekend dat men
bij VSV te maken heeft met ruimtetekort.
De noodvoorzieningen zijn dan
ook meer dan welkom.
Om 11.30 uur is de officiële opening van kleedkamer 11 en 12.
De kleedkamers worden dan
meteen in gebruik genomen
door de pupillen van VSV. die
een voorwedstrijd gaan spelen
voor de streekderby VSV-Stormvogels.
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Speciaalzaak
Shoeminoe
gaat flink
verbouwen

Bouwfonds en Apple
steunen het Spalier
Regio - Bouwfonds Ontwikkeling BV heeft in plaats van de
jaarlijkse kerstgeschenken aan
relaties dit keer gekozen voor
een geldbedrag voor een goed
doel. Samen met Apple plaatsten
zij vandaag 20 iMac’s bij OCK
het Spalier, orthopedagogisch
centrum Kennemerland. De uitreiking vond plaats in SantpoortNoord.
OCK Het Spalier heeft grote behoefte aan voldoende computers voor alle kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep 0 tot 18
jaar. Bouwfonds Ontwikkeling,
kantoor Haarlem, zag hierin het
goede doel om te helpen met het
geld dat normaliter wordt ingezet voor de kerstgeschenken aan
relaties. Bij Apple was men zo
enthousiast over dit goede doel,
dat zij direct mee wilden doen.
Vandaag zijn er dan ook twintig
iMac’s geplaatst bij diverse vestigingen. Hier waren uiteraard
vertegenwoordigers van Bouwfonds, OCK Het Spalier en Apple
bij aanwezig.
OCK (Orthopedagogisch Centrum Kennemerland) het Spalier is een specialistische organisatie voor jeugdzorg in Kennemerland (NH), met verschillende
vestigingen in de regio. Zij bieden behandeling, begeleiding en

opvang aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar die te maken
hebben met psychosociale problemen. Ook ondersteunen zij
ouders en verzorgers thuis bij de
opvoeding en verzorging.
Bouwfonds richt zich op de ontwikkeling van integrale woongebieden en kleinschalig commercieel vastgoed. Bouwfonds stelt
vanuit haar maatschappelijke
betrokkenheid altijd de kwaliteit
van gebieden centraal. Kwaliteit
die ten goede komt aan de mensen die er wonen. De expertise
is breed: kleinschalig èn grootschalig, alledaags èn innovatief, binnenstedelijk en uitleglocaties. Klanten vinden in Bouwfonds een toegewijde en ervaren
partner die de klantwens als uitgangspunt neemt in haar concepten en gebiedsontwikkelingen. Bouwfonds staat 60 jaar in
de markt en is daardoor als geen
ander in staat een goede balans
te vinden tussen de wens van
de eindgebruiker en het praktisch haalbare. Door haar band
met aandeelhouder Rabobank
werkt Bouwfonds nauw samen
met de lokale banken. Hierdoor
staat Bouwfonds dichtbij de lokale markt en voelt zich in hoge
mate betrokken bij de lokale omstandigheden.

Seaport TV gaat digitaal
Velsen - Seaport TV is met ingang van deze week in heel
Noord-Holland te zien. Abonnees van Ziggo die beschikken
over een digitale ontvanger kunnen de kabelkrant en programma’s van Seaport TV bij wijze
van proef bekijken. ,,Het de di-

gitale doorgifte is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan’’, zegt Seaport-voorzitter
Jos Dunselman. ,,Hierdoor zijn
onze programma’s in een klap
door 900.000 mensen te zien,
hetgeen ons kansen biedt om te
laten zien hoe mooi Velsen is.’’

Sportinloop Velserbroek
Velserbroek - Voor tieners tussen de 9 en 18 jaar uit is er in
de voorjaarsvakantie op dinsdag 17 februari gelegenheid om
te zaalvoetballen, zaalhockeyen,
voetvolleyen en boogschieten in
sporthal het Polderhuis.
De organisatie hiervan is in handen van Buurtsport Velsen in samenwerking met het ambulant
jongerenwerk. De toegang is

gratis. Het is van 13.00 tot 14.45
voor jongeren van 9 tot 12 jaar,
van 14.45 tot 16.00 uur voor de
groep van 12 tot 14 jaar en van
16.00 tot 18.00 uur voor jongeren
van 14 tot 18 jaar.
Het dragen van zaalschoenen
(geen zwarte zolen) is verplicht.
Informatie: telefoon 06-11883720
of buurtsport@jcdekoe.nl.

IJmuiden - Na het recentelijk
sluiten van Sport en Mode en
de overname van sporthuis Freriks gaat Shoeminoe dit gat opvullen. De trendy schoenenwinkel, bekend van de enorme UGG
collectie, zal de zaak uitbreiden met een sneakerwand en
meer ruimte creëren voor kleding van de merken UGG, Botticelli en Lacoste. Na de verbouwing presenteert Shoeminoe tevens nieuwe merken als D&G,
Bikkenbergs en een giga collectie Birkenstocks.
Shoeminoe bestaat inmiddels alweer zes jaar en heeft een vaste
plek weten te veroveren bij het
Velsense publiek onder de bezielende leiding van Raymond Stoker. Voordat Shoeminoe de verandering zal ondergaan komt
er eerst een verbouwingsuitverkoop. Alle merken, waaronder
UGG, Replay, Le Coq, La Martina, Boss, Lacoste zijn nu verkrijgbaar voor hele leuke prijzen. De uitverkoop bij de winkel
aan de Lange Nieuwstraat 781 is
al van start gegaan, dus haast is
geboden!

Beauty Palace Cinderella
nieuw bij Quick Sun
IJmuiden - In het souterrain van
Zoncentrum Quick Sun aan Reinier Claeszenstraat 1 is schoonheidsspecialiste Cinderella Zeilmaker deze week haar eigen
schoonheidssalon
begonnen
met de naam Beauty Palace Cinderella. Naast diverse schoonheidsbehandelingen geeft Cinderella ook ontspanningsmassage voor rug, nek en schouders.
Maar zij is ook gediplomeerd pedicure met een aantekening voor
de diabetische voet.
Quick Sun eigenaar Ajan was
zaterdag de eerste die bij Beauty Palace Cinderella een schoonheidsbehandeling kreeg. Daarmee onderstreept Cinderella dat
ook mannen van harte welkom
zijn.
,,Iedereen heeft te maken met
vervuiling, dat zie ik echt goed
bij een schoonheidsbehandeling. Afhankelijk van het huidtype kies ik voor een peeling of
lysing met de Vaporzone. Er zijn

diverse huidbehandelingen mogelijk en natuurlijk losse behandelingen als epileren, harsen,
wimpers en wenkbrauwen verven. Voor combinatiebehandelingen krijgen klanten een leuke korting.
Cinderella is al acht jaar schoonheidsspecialiste, maar heeft nu
voor het eerst haar eigen salon. Ze heeft welbewust gekozen voor producten van Webecos, omdat het een heel prettig
product is met een fijne geur en
een goede prijs/kwaliteit verhouding. Ook belangrijk is, dat Webecos dierproefvrij is en hypo-allergeen
Beauty Palace Cinderella werkt
alleen op afspraak, dat is ook in
de avonduren mogelijk. Een afspraak maken kan telefonisch via
06-34770007 of bij Quick Sun via
0255-535905. Ook via de website
www.bpcijmuiden.nl kan contact
worden opgenomen voor een afspraak.

Kredietfonds voor MKB
Haal nu je
vaarbewijs!
Regio - Binnenkort start Toplicht Opleidingen weer cursussen Vaarbewijs in Alkmaar en
Haarlem. In vijf lessen leren de
deelnemers navigeren, voorrangsregels, meteorologie, GPS,
lichten en veiligheid aan boord.
Snel na de opleiding is het examen op afspraak. Daarna kunnen de geslaagde cursisten direct varen. Wie niet `s avonds kan
neemt een dag- of privé-opleiding. Wie deze zomer een vaarbewijs aan boord wil hebben onderneemt nu actie. Iedereen die
in een boot vaart die sneller kan
dan 20 km/uur, is verplicht een
vaarbewijs te hebben. En welke
boot kan dat nu niet? De avondcursus kost 140,00 euro, inclusief slaaggarantie. Voor meer informatie en aanmelden: www.
toplicht.nl of bel 0251-239832.

Regio - Ondernemers die bij reguliere banken geen of moeilijk
een lening krijgen, kunnen vanaf nu aankloppen bij Qredits. Dit
nieuwe fonds verstrekt kredieten
tot 35.000 euro. De moederorganisatie van MKB-IJmond, MKBNederland, heeft jaren voor een
fonds voor kleine kredieten gelobbyd, omdat juist die kredieten doorgaans lastig te verkrijgen zijn.
Mede door de kredietcrisis heeft
MKB-IJmond gezamenlijk met
MKB Velsen een meldpunt kredietverschaffing ingesteld voor
ondernemers die hun ervaringen, positief dan wel negatief, op
het gebied van kredietverschaffing kwijt willen. Na een anonieme inventarisatie zullen de genoemde ondernemersverenigingen in gesprek treden met de regionale bankinstellingen die er
in de IJmond op het gebied van
kredietverschaffing negatief uitspringen. Nog los van de kredietcrisis krijgen veel (startende) ondernemers bij bankinstellingen nul op rekest omdat ze
onvoldoende onderpand hebben, een negatief track-record,

of niet beschikken over de juiste
diploma’s. Qredits, de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland, wil zich van
de reguliere banken onderscheiden door niet naar het verleden,
maar juist naar de toekomst van
de ondernemer te kijken. Ondernemersvaardigheden en de economische haalbaarheid van de
plannen wegen zwaarder dan
de voorgeschiedenis en de dekking. Als die kansrijk worden beoordeeld, belooft Qredits soepeler om te gaan met de kredietverstrekking. Het nieuwe fonds
wil ondernemers vertrouwen geven door positief, individueel en
toekomstgericht naar het ondernemersplan te kijken. Na de kredietverstrekking staan coaches
de ondernemer bij.
Qredits is een initiatief van het
ministerie van economische zaken en de grootbanken (ABN
Amro, Fortis, ING en Rabobank).
Het fonds is een antwoord op het
advies van de Raad voor Microfinanciering van vorig jaar om
kleine ondernemers beter te informeren en te bereiken, coaching toegankelijker te maken.
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Weightloss
Challenge in
Heerenduinen

M&M’s naar Klanten
Contact Centrum
Velsen - Marga Roozen en
Marianne Kors, die zich de
M&M’s noemen, waren bijna elf jaar het vriendelijke gezicht van de bouwbalie in de
hal van het stadhuis. Zij hadden bij Bureau Bouwtoezicht
samen een deeltijdbaan en
waren met hun klantvriendelijkheid het boegbeeld en visitekaartje van deze afdeling.

Onafhankelijk van elkaar besloten zij onlangs over te stappen naar het nieuw te ontwikkelen Klanten Contact Centrum
dat in de toekomst alle vragen
van klanten op een breed gebied moet gaan beantwoorden.
In 2015 zal het Klanten Contact Centrum niet alleen alle gemeentelijke zaken behappen,
maar men kan hier dan ook terecht voor rijks- en provinciale
aanvragen.
,,Dit nieuwe werk is voor ons zo’n
uitdaging dat wij daar graag aan
willen meewerken,’’ vertelt Marga. Eigenlijk zien zij het als een
verdere ontwikkeling van het
werk dat zij bij de bouwbalie
zijn begonnen. ,,Ook hier kregen
wij veel vragen,’’ zegt Marianne.
,,Het leuke is dat wij allebei dezelfde werkwijze hebben. Als we
dachten dat een klant geholpen
was met advies van iemand van
een andere afdeling, vroegen we

of iemand even aan de balie kon
komen om de vraag te beantwoorden of meer uitleg te geven
dan wij konden doen. Dat werd
erg gewaardeerd en scheelt iedereen veel tijd.’’
Marga en Marianne nemen
hun verzamelde vakkennis over
bouwzaken mee naar het Klanten Contact Centrum. Daar is
men bezig met het opzetten van
een digitale vraagbaak, zodat
klanten direct antwoord op allerlei vragen kunnen krijgen. Ook
kan een groot aantal zaken, zoals
paspoort aanvragen en bouwvergunningen dan direct worden
afgehandeld. Met deze belangrijke ontwikkeling zal de klantenservice in het stadhuis behoorlijk
worden uitgebreid. Steeds meer
aanvragen kunnen per computer
worden afgehandeld.
Marga en Marianne werken samen met vijf andere collega’s
met dezelfde klantvriendelijke instelling. De bouwbalie blijft
voorlopig nog wel bestaan, Monique Oosting neemt hun taken
over. Wel worden ook hier zaken
gedigitaliseerd, zodat het in de
toekomst makkelijk kan worden
ondergebracht bij het Klant Contact Centrum. De M&M’s verdwijnen dus niet uit beeld, maar
gaan een meer centrale rol spelen in het gemeentehuis van Velsen. (Karin Dekkers)

Bel Canto speelt
komische opera
IJmuiden - L’Elisir d’Amore is
de 23e opera die in maart 2010
wordt uitgevoerd door Velser
operagezelschap Bel Canto. De
afgelopen twee zaterdagen werd
er, om vijf solisten te contracteren voor de nieuwe opera, auditie gedaan.
Dirigent André Kaart en regisseur
Xander Straat hadden de moeilijke taak om de solisten uit te zoeken die gestalte kunnen geven
aan de opera L’Elisir d’Amore.
Vijfendertig mensen hadden zich
aangemeld om auditie te doen in
de Abeel, het vaste adres waar
het operagezelschap Bel Canto
iedere week oefent.
In de tussenliggende tijd tot de

uitvoering zal Bel Canto enige
concerten geven waar stukken
uit de nieuwe opera ten gehore
worden gebracht. De solisten die
dan optreden zijn leden uit het
koor: Erica Stapper (sopraan),
Monique Bohm (sopraan), Wim
van der Hulst (tenor) en Hans
Ritman (bas). De concerten zijn
op zondag 22 maart (koffieconcert in de Naaldkerk in Santpoort-Noord) en op zaterdag 20
juni (zomeravondconcert). Bel
Canto zoekt nog enige vrouwen
en mannen die het koor kunnen versterken. Het koor repeteert dinsdagavond om 19.45 uur
in De Abeel, Abeelstraat 1 in
IJmuiden.

IJmuiden - Zwembadinstructrices Joyce en Ilona van Zwembad de Heerenduinen (zie foto)
hebben iets heel bijzonders bedacht voor alle mensen die kampen met overgewicht: de eerste
Velsense Weightloss Challenge. Wie daarbij erg succesvol is,
maakt kans op pittige geldprijzen. De challenge start 2 maart,
locatie is de vergaderzaal van
het zwembad. De bijeenkomsten
zijn op maandagochtend van 9
tot 10 uur.
Met de Weightloss Challenge
kunnen deelnemers meedoen
met een zelfgekozen dieet. De
deelnemers komen wekelijks bij
elkaar en worden dan gewogen
en gemeten. Daarnaast wordt elke week informatie gegeven over
voeding en beweging. Dat kun je
aan Joyce en Ilona wel overlaten.
Mensen hebben dus een grote keuzevrijheid wat betreft hun
dieet en de manier waarop ze
sporten en bewegen.
De Weightloss Challenge biedt
echter meer. De deelnamekosten
zijn 50 euro per persoon. Daar-

van gaat 35 euro in de prijzenpot
en dat bedrag is bestemd voor
mensen die het meeste gewicht
verliezen. Afhankelijk van het
aantal deelnemers kan dat behoorlijk oplopen. Want voor afslanker nummer 1 is 50 procent
van de prijzenpot, voor nummer
twee 30 procent en voor nummer
drie 20 procent. Daarnaast komt
er een boetepot, voor alle mensen die vaker dan eens niet komen opdagen. Een keer wegblijven in de twaalf weken is geoorloofd. Daarna betaal je 5 euro als
je een keertje niet komt. De boetepot wordt ook helemaal uitgekeerd en gaat naar degene die
de meeste centimeters in omvang verliest.
De Weightloss Challenge is in
andere plaatsen een groot succes. De kans op een pittige financiële beloning kan voor veel
afslankers net de motivatie zijn
om door te gaan. Bovendien is
de deskundige begeleiding en
het wekelijks bij elkaar komen
ook een goede wekelijkse aansporing. Opgeven hiervoor kan
bij Ilona: 06-53510854 of bij Joyce: 06-47134123. (Karin Dekkers)

Zweminstructeurs
sporten zich moe
IJmuiden - Vijftig zwembadinstructeurs uit Nederland
kwamen maandag een dagje
aquasporten in De Heerenduinen. Daar was het hard werken voor de juffen en meesters, want zij namen deel aan
zeven verschillende onderdelen.
Gelukkig was er ook tijd voor een
smakelijke lunch, een drankje
bij de ‘natte bar’ en een gezellige afsluiting buiten, in de echte sneeuw, door manager Cor
Speelman zelf opgehaald bij
SnowPlanet. Met koek en zopie
en glühwein werd het daar echt
gezellig.
Instructeur Ilona laat in het kleine bad de zweminstructeurs alle hoeken van het bad zien. Elke hoek van het bad vertegenwoordigt namelijk een andere discipline: aquarobics, BBB,
aquakick en -boksen en aqua
ski. Het is dan ook zweten in het
warme water. Lida Kaandorp uit
Noord-Scharwoude zegt als ze
na 40 minuten intensief sporten
uit het bad klimt: ,,Die kroket van

de lunch heb ik er alweer afgesport, hoor.’’ Moe is ze niet en dat
is maar goed ook, want na enkele minuten pauze mag de groep
door naar het onderdeel aquajogging dat de naam ‘Hollen of
stilstaan’ mee kreeg.
De instructeurs kunnen zo proeven van allerlei aquasporten. Het
aquaspinning (op de fiets) is
voor de meeste deelnemers iets
nieuws. Maar er wordt goed uitgelegd hoe de fiets moet worden ingesteld. En daarna wordt
er flink onder water getrapt om
mee te kunnen doen.
De Heerenduinen leent zich prima voor dit soort activiteiten. En
het hele team van het zwembad
doet mee. En hoewel de instructeurs elkaar niet allemaal kennen is de onderlinge gezelligheid
er zeker. Sport verbroedert.
Na de smakelijke lunch lopen
twee dames in badpak door de
hal naar de zwembaden. ,,Ik wilde dat wij zo’n mooi zwembad
met entreesysteem hadden,’’
verzucht een van de twee. ,,Ja,’’
zucht de ander mee. ,,Dat zou
fantastisch zijn.’’ (Karin Dekkers)

Botsing op Kanaaldijk
IJmuiden - Vorige week woensdagmiddag zijn twee personenwagens tegen elkaar gereden op de Kanaaldijk in IJmuiden. Een auto reed in de richting van de Geul en kreeg vermoedelijk geen voorrang van de andere auto die de Kanaaldijk op wilde rijden. De ambulancedienst heeft beide bestuurders nagekeken. Of er daadwerkelijk sprake is van letsel is niet bekend. Het verkeer komende vanaf de pont richting haven moest gedurende enige tijd omrijden omdat de Geul was afgesloten. (foto: Ko van Leeuwen)
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Fracties tegen
plannen RKZ

Foto-expositie
van Rein Kooyman
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
werd tijdens de open dag van
het Tender College de foto-expositie van leerling Rein Kooyman
(16) geopend. Rein is vaak in de
natuur te vinden, waar hij diverse
elementen op de gevoelige plaat
vastlegt.
Meestal is hij in de bossen van
Duin en Kruidberg, samen met
een groep vrienden. Ze zoeken
de rust van de natuur, genieten
er van de vrijheid. ,,Ik kom in het
bos helemaal tot mezelf’’, zegt
Rein. Een poos geleden ging hij
er foto’s van maken en die lukten vrij goed. Zijn vrienden waren enthousiast over het werk
van Rein en stimuleerden hem er
mee door te gaan.
,,Ik hou van duistere dingen, die
heel diep gaan, zodat je er een
verhaal bij kunt fantaseren’’, vertelt Rein. Hij geeft een voorbeeld,
wijst op een foto van een slingerend pad langs bomen, die wit
zijn van de sneeuw: ,,Dat silhouet
trof mij. Als je er lang naar kijkt,
dan kun je je voorstellen dat je
daar verdwaald zou raken.’’ Wat

hem ook inspireert is de muziek
van Radiohead en de IJslandse
band Sigeros. Die heeft hij vaak
op zijn koptelefoon, als hij door
het bos dwaalt. ,,Dan zit ik soms
net in een droom’’, zegt Rein. Hij
begon eerst met kleurenfoto’s,
die hij bewerkte met fotoshop,
maar hij gaat steeds meer over
tot het realisme in zwart-wit.
Rein heeft nog anderhalf jaar te
gaan, dan heeft hij hopelijk zijn
diploma. Daarna wil hij graag
naar de fotovakschool. ,,En dan
gaan backpacken, meer van de
wereld zien en dan vastleggen
wat ik allemaal onderweg tegen
kom’’, zegt hij enthousiast.
Een vrouw, die de foto’s bekijkt,
zegt bewonderend: ,,Hij heeft
echt gevoel voor compositie en
spelen met licht. Als hij dat verder ontwikkelt, dan kon hij wel
eens een grote worden. Ik zie
hier een Paul Huf in de dop.’’
De foto-expositie hangt in de
hal van het Tender College aan
de Eenhoornstraat en is onder
schooltijd te bezichtigen. (Carla Zwart)

Feestje bij de Griffioen
IJmuiden – Afgelopen zondag was het feest in de Griffioen. Dieneke en Gerrit bestieren het café precies een jaar. Het was afgeladen vol met vaste gasten en er waren alleen maar vrolijke gezichten. Het dweilorkest de Fluttetutters uit Haarlem swingde de pan uit
met zuid-Amerikaanse muziek en Sjaak Verkade gaf een wervelende show weg. Ook samen verzorgden de zanger en het orkest een
optreden, dat klonk als een klok. Op veler verzoek zong Sjaak ‘Sweet
Caroline’. Zonder te oefenen zong iedereen uit volle borst mee.

Velsen - De fracties in de Velsense gemeenteraad zijn unaniem tegen de verhuisplannen
van het Rode Kruis Ziekenhuis.
De directie overweegt een verhuizing naar de noodkant van
Heemskerk. Het ziekenhuis is
nu nog gevestigd in het centrum van Beverwijk. ,,Wij vinden
het belangrijk dat het RKZ in Beverwijk gevestigd blijft’’, schrijven
de fractievoorzitters in een verklaring. ,,Na het sluiten van het
Zeeweg Ziekenhuis in 2006 was
het RKZ voor veel Velsenaren het
best bereikbare ziekenhuis, omdat het alternatief voor meer dan
poliklinische zorg een reis naar
Schalkwijk betekent. Verplaatsing van het RKZ van Beverwijk
naar de noordkant van Heemskerk betekent dat de inwoners
van onze gemeente ook voor dit
ziekenhuis verder moeten reizen.
Ook de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer is op de beoogde locatie veel minder goed.’’
De fracties trekken samen met
het college van B en W en de actiegroepen ten strijde tegen de
plannen van het RKZ.

Geen rijbewijs
Regio - Bij een routinecontrole
op het Roerdompplein in Haarlem betrapten politieagenten
maandag omstreeks 13.00 uur
een automobilist op het rijden
zonder rijbewijs. Op het politiebureau werd duidelijk dat het rijbewijs van de man ongeldig verklaard was. Hij krijgt daarvoor
een proces-verbaal.

Kaartverkoop
Dance Valley
Velsen-Zuid - Dance Valley
Festival vindt dit jaar plaats op
zaterdag 11 juli. Het is inmiddels
de vijftiende editie van dit wereldberoemde festival en is nog
altijd één van de hoogtepunten
van het festivalseizoen.
De ticketverkoop start op zaterdag 14 februari. Tickets kosten 62,50 euro (exclusief fee)
en zijn verkrijgbaar via de websites
www.dancevalley.com,
www.udc.nl en www.ticketservice.nl. Verder kun je ook je tickets kopen in alle winkels van
Mid-Town, Primera en de grotere Postkantoren en Free Record
Shops. Deze zomer is het precies
vijftien jaar geleden dat de Valley of Dance voor het eerst werd
gevuld met prachtige mensen,
supervette beats en die unieke
sfeer die je alleen in Recreatiegebied Spaarnwoude vindt. Eén
dag lang zijn de prachtige heuvels van Spaarnwoude het kloppend hart van het dance-universum. Vijftien jaar Dance Valley is
een mijlpaal. Organisator UDC is
deze editie dan ook van plan om
op gepaste wijze uit te pakken.
Meer info hierover en de spectaculaire line-up is binnenkort te
zien op www.dancevalley.com.

Maar hoe zit het met de liefde?

De wereld naait door...
Velserbroek – Omdat het de
week voor Valentijnsdag is, is
deze week uitgeroepen tot Week
van de Liefde. In dat kader werd
maandagavond in jongerencentrum De Koe de talkshow ‘De
wereld naait door’ gehouden. De
achterliggende vraag was: ‘Maar
hoe zit het met de liefde?’ Aart
van Heusden verving presentator Matthijs van Nieuwkerk: ,,Die
is niet te betalen voor De Koe.
Ik doe het voor vijf euro en wat
consumptiebonnen.’’
Hij ging in gesprek met sociaal
verpleegkundige Els Arends van
de soa-poli, deze is voor jongeren tot 18 jaar gratis en anoniem
te bezoeken in het Elisabeth
Gasthuis in Haarlem-Zuid.
Volgens haar vrijen nog te veel
jongeren onveilig, met alle risico’s vandien. Als een jongen er
door heen zit te kletsen, roept
Aart: ,,Noem jij maar eens wat
soa’s op.’’ Moeiteloos somt de
jongen een heel rijtje op, tot aan
genitale wratten toe.
Oorzaak van het onveilig vrijen
is volgens Els de angst om bijvoorbeeld over het gebruik van
condooms te praten. ,,Het zijn
de pussy’s die dat niet durven,
een beetje man durft daar ge-

woon over te praten’’, meent Gio
stoer. Als er gevraagd wordt, wie
wel eens de soa-poli bezocht,
blijft het stil. Jongerenwerkster
Minke steekt tenslotte haar vinger op: ,,We hadden een kinderwens en wilden alles uitsluiten.’’
Inmiddels heeft ze twee prachtige kindjes.
Ook op de vraag wie wel eens
seks zonder liefde heeft komt
geen respons. ,,Dan kun je net zo
goed naar de hoeren gaan’’, reageert een bezoeker. Eerst is gegiechel zijn deel, maar dan volgt
een aarzelend applaus. Wie aan
een relatie begint, kan volgens
Els het beste eerst drie maanden
veilig vrijen: ,,Je kunt je partner
wel vertrouwen, maar je kent zijn
ex niet.’’
Grappig was het filmpje van de
Jakhalzen Steve en Patrick, die
met een grote fles breezer in
het winkelcentrum stonden. Aan
voorbijgangsters vroegen ze, of
zij seks met hen wilden in ruil
voor een fles breezer. Zij ontvingen louter negatieve reacties. Hun conclusie: ,,Seks in ruil
voor een fles breezer lukt niet in
Velserbroek. We zullen iets anders moeten verzinnen.’’ (Carla Zwart)

Sluisdeur licht beschadigd
IJmuiden - Het hekwerk van de binnendeur van de Noordersluis is
vorige week donderdagcohtend beschadigd geraakt bij een ongeval.
De bestuurder van een personenwagen verloor door nog onbekende
oorzaak de macht over het stuur. Er was geen sprake van letsel en
het scheepvaarverkeer heeft geen hinder ondervonden van het ongeval. (foto: Ko van Leeuwen)

pagina 40

12 februari 2009

Weinig baat
nieuwe sluis

Soli in het nieuw
Driehuis - Nog een paar weken
en dan bestaat muziekvereniging Soli uit Driehuis een eeuw.
Donderdag 26 februari 1909 is
de oprichtingsdatum van onze
vereniging en exact een eeuw
en twee dagen later zal dat met
een receptie en een reünie voor
leden en oud-leden worden gevierd.
Tijdens de receptie is Nico van
Geldorp de ceremoniemeester
en er staan in ieder geval een
drietal belangrijke items in zijn
draaiboek. Het overhandigen van
het Soli-jubileumboek, het overhandigen van de Soli-jubileum
cd en het presenteren van onze
nieuwe uniformen! De jarige vereniging heeft gemeend afscheid
te moeten nemen van de bekende donkere outfit en zal, met een
verrassende metamorfose halverwege de eerste helft van de
receptie, haar ‘nieuwe vacht’ tonen aan de aanwezigen. Ruim
100 nieuwe pakken moesten er
komen en omdat er niet gekozen is voor standaard confectie
maten, moest er ook per stuk op
‘maat’ worden aangemeten.
Mede dankzij de sponsoring van
de Rabobank Velsen en Omstreken is het een haalbare en betaalbare zaak geworden. Deze supersponsor staat dan ook
met naam op de nieuwe uniformen vermeldt. Als alle formalitei-

ten achter de rug zijn, dan gaat
de receptie langzaam over in
de reünie. Van deze reünie bepaald men zelf het programma,
want hiervoor is geen draaiboek
te maken.
Veel foto en film materiaal zal
genoeg gespreksstof gaan opleveren en wellicht worden oude
vriendschappen weer in ere hersteld. Wel zal er een nostalgisch
optreden worden verzorgd door
de revival band De Santhaesen.
Deze band bestaat voor een deel
uit oud leden van de toenmalige roemruchte Boerenkapel De
Santhaesen. Als deze band niet
zachtjes was ingeslapen enige
jaren geleden, dan hadden ze dit
jaar hun 40-jarig jubileum kunnen vieren.
Enkele oud-leden hebben het
idee geopperd om de boel nog
eenmaal bij elkaar te roepen
en aangevuld met enthousiaste nieuwelingen is de eerste
Santhaesen Revivalband repetitie reeds achter de rug.
Het beloofd een gezellige middag te worden en wie meer over
de roemruchte Santhaesen wil
weten moet gewoon naar de reünie komen, want Jan Heeremans, oud leider van deze band,
zal met veel plezier de ontelbare
verhalen nogmaals vertellen. Zie
ook www.soli.nl onder de rubriek
100 jaar Soli.

Dubbelslag bij
N-H kampioenschap
IJmuiden - Nadat twee weken
eerder IJmuidenaar Rick Hartman de Noord-Hollandse damtitel bij de pupillen wist te veroveren, hebben ditmaal twee andere talenten van Damclub IJmuiden (DCIJ) bij de junioren en aspiranten toegeslagen.
De twee jongste spelers van het
eerste seniorenteam van DCIJ,
Feroz Amirkhan (16 jaar) en Conall Sleutel (15 jaar), lieten in
Zaandam hun leeftijdsgenoten
ver achter zich en waren een
ronde voor het einde al kampioen.
Voor Amirkhan betekende dit
zijn tweede Noord-Hollandse titel op rij.
Waar hij vorig jaar aspirantenkampioen werd, werd hij dit-

maal in zijn eerste jaar al kampioen bij de junioren. Bij de aspiranten kon Sleutel terugkijken
op een zeer geslaagd toernooi.
Waar zijn concurrenten tegen elkaar punten verspeelden, hoefde
Sleutel alleen in de laatste ronde
een remise af te staan.
Sleutel werd daardoor voor het
eerst Noord-Hollands kampioen. Dankzij deze prestaties is
het aantal talenten van DCIJ dat
zich voor de halve finale van het
NK jeugd geplaatst heeft opgelopen tot vijf.
Samen met Casper Remeijer (18
jaar), Rick Hartman (12 jaar) en
Stella van Buuren (12 jaar) zullen
zij de eer van de alsmaar sterker wordende jeugdafdeling van
DCIJ hoog proberen te houden.

Velsen - De visie van Groen
Links Velsen over de komst
van een nieuwe sluis in Velsen,
wordt bevestigd door de uitkomsten van de laatste onderzoeken. GroenLinks Doorvoer
(van kolen, benzine, soja, containers, enz.) kan beter via de Rijnmond plaatsvinden zodat havens
in het Noordzeekanaalgebied
zich kunnen richten op verwerkingsbedrijvigheid, vind Groen
Links. Verwerking geeft immers
een hogere toegevoegde waarde dan doorvoer en levert meer
werkgelegenheid op. Bij deze
vraag speelde ook mee dat vanuit het Amsterdamse havengebied een nieuwe sluis wordt gezien als een aanloop naar uitbreiding van haventerreinen tot
aan de grens van Velsen. Zo’n
uitbreiding is een gevaar voor
een gezond milieu (luchtkwaliteit) en tast de groene buffer, Recreatieschap Spaarnwoude, tussen Amsterdam en Velsen aan.
Het Centraal Plan Bureau heeft
de kosten-batenanalyse (KBA)
voor een nieuwe sluis of sluizen bekeken. De conclusie is dat
de ‘kwaliteit van de KBA op vele punten tekort schiet, waarbij
de baten van het project fors zijn
overschat.’ Het CPB mist een bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyse. In zo’n analyse hadden
onder meer de opties kunnen
worden verkend om door het
vragen van tarieven (sluis- en
havengelden) de kosten van de
sluis te financieren. Ook kosten
voor verbindingen met het achterland zijn in de KBA niet gekwantificeerd. Bovendien is er in
de plannen nauwelijks rekening
gehouden met de beperkte milieuruimte, met name op het gebied van luchtkwaliteit. De eindconclusie van het CPB is: ‘Geconcludeerd moet worden dat
het onderzoek vooral laat zien
dat het project alleen bij weinig
geloofwaardige uitgangspunten
een batig maatschappelijk saldo laat zien.’ GroenLinks Velsen
is niet verrast door de analyses
en het oordeel van het CPB. Het
CPB gaf suggesties voor een vervolgstudie, waarbij onder meer
berekend kan worden hoe het
saldo van de KBA te verbeteren
door het vragen van sluis- en havengelden. Daarnaast stelde het
voor, en de Minister van Verkeer
en Waterstaat nam dat over, om
met voorstellen te komen om de
dreigende overbelasting van de
sluizen te beperken. GroenLinks
Velsen pleit al jaren voor een beter gebruik van de havens van
IJmuiden en het weer in gebruik
nemen van de IJmuider spoorlijn.

Te hoog
Velsen-Noord - Vorige week
donderdag omstreeks 14.00 uur
kreeg de politie een melding dat
aan de noordzijde van de Velsertunnel een te hoge vrachtwagen
stond. De auto bleek 4.11 m hoog
te zijn. De chauffeur uit Oekraïne
kreeg een boete van 450 euro.

Schaap met lammetjes
knutselen op Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de voorjaarsvakantie worden op Informatieboerderij Zorgvrij de eerste lammetjes verwacht. Daarom kan er
in de vakantie een schaap met
lammetjes worden geknutseld.
Van een terracottapotje en een
schoteltje wordt een schaap met
lammetjes gemaakt waar narcissen in komen te staan. Met deze
vrolijke creatie wordt het voor-

jaar echt in huis gehaald. Het
knutselen is van maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari van 13.00 uur tot 16.00 uur
en kost 4,50 euro.
Boerderij Zorgvrij ligt in het recreatieschap Spaarnwoude, Genieweg 50 in Velsen-Zuid, 023–
5202828, zie ook www.recreatienoordholland.nl.

Derde jamsessie in
De Veste zeer geslaagd
Velserbroek - Afgelopen zondag werd de derde jamsessie
in buurthuis De Veste georganiseerd. Om 15.30 uur gingen de
deuren van het Polderhuis open
en al snel vulde de kantine zich
weer met veel muzikanten en
bezoekers. Een groot aantal muzikanten had zich van tevoren
opgegeven, maar ook stonden
muzikale bezoekers spontaan op
om een of meer nummertjes te
spelen. De sfeer was weer heel
gemoedelijk en er werd op verschillende niveaus gemusiceerd.
Er was weer veel enthousiasme.
Iedere muzikant of belangstellende uit de Velserbroek en omstreken heeft zondag 15 maart
weer een geldige reden om in
het buurthuis de Veste te zitten.
Deze zondag staat de kantine
van het Polderhuis vanaf 15.30
uur weer in het teken van de

jamsessies. Op het podium staat
klaar een backline met twee gitaarversterkers, een basversterker, een drumstel en een zangmicrofoon. Het enige wat het podium nog nodig heeft, is het muzikale publiek. Pak dus je gitaar,
plug hem in en improviseer, probeer met je bandje nieuwe nummers uit of speel lekker relaxed
met (on)bekenden je favoriete
muziek.
Met de jamsessies in buurthuis
de Veste wil de organisatie een
podium bieden aan het vele talent dat in de regio rondloopt.
Volgens de organisatie krijgen
talenten te weinig mogelijkheden om zich te laten horen en
zien aan een publiek. Hiervoor
kan men zich al opgeven via de
site www.buurthuis-de-veste.nl
of telefonisch 023-5388830 of via
Tim Kors, telefoon 06-49944923.
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Creatieve workshops
in de Ardennen
Er even helemaal uit, in een rustige omgeving creatief bezig zijn; dit kan tijdens een van
de creatieve weekenden in Les Moineaux, in de Belgische Ardennen. Ineke van Hofwegen
en Renée Wouwenaar geven een weekend lang workshops schilderen en mozaïeken.
Het doel van de workshops is om op een prettige manier te werken met verschillende materialen. Je kunt kiezen voor schilderen of werken met mozaïek, of een combinatie van beiden. Als je alleen voor schilderen kiest maak je een tweeluik op doek van 40x40. Je hoeft
niet te kunnen schilderen, Ineke leert je allerlei technieken waarmee je gegarandeerd aan
het eind van het weekend met een leuke collage naar
huis gaat.
Kies je voor alleen werken met mozaïek zijn er
verschillende mogelijkheden, zoals een een tafelblad, een windlicht, enz. Kies je voor een combinatie
dan maak je een doek bij schilderen en een kleiner
object van mozaïek.
Naast de workshops is er tijd genoeg voor het maken van een prachtige wandeling in de directe omgeving, een bezoekje aan La Roche of
gewoon te genieten van de rust en de mooie natuur.
Data:
vrijdag 20 t/m zondag 22 maart 2009
vrijdag 25 t/m zondag 27 september 2009
Voor groepen (minimaal 6 personen) zijn in overleg andere data
mogelijk
Prijs:
€ 245,-. Deze prijs is per persoon, gebaseerd op 2 personen die een
kamer delen (toeslag voor gebruik door één persoon € 20,-). Inbegrepen zijn: ontbijt, 2x een drie-gangendiner en het materiaal dat
in de workshops wordt gebruikt.
Programma:
Vrijdag: vanaf 13.00 ontvangst met koffie/thee; 14.30 – 16.30
uitleg programma en workshop I; 19.30 diner. Zaterdag: 8.30 – 9.15
ontbijt; 9.30 – 11.30 workshop II; 14.30 – 16.30 workshop III; 19.30 diner. Zondag: 8.30 – 9.15 ontbijt;
9.30 – 11.30 workshop IV / afsluiting; 12.30 gezamenlijke lunch (optioneel) / vertrek.
Belangstelling? Vul dan het aanmeldingsformulier in op www.lesmoineaux.be en mail dit naar info@lesmoineaux.be. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Thecla Germers: 0032-84-316669, of Renée Wouwenaar: 078-6187941. Renée neemt vooraf met de deelnemers ook nog contact op over hun wensen.
Meer zien? Kijk op www.lesmoineaux.be, www.mozamuse.nl, www.artistineke.nl.
De workshops gaan alleen door bij voldoende belangstelling.
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Verkeerscontroles

Martha Coburn, Myth Labs (2008). Collage (animatiebeeld)

Haarlem - Politiemensen controleerden vrijdag op de Jan Gijzenbrug, Planetenlaan en de
Rijksstraatweg passerende fietsers, met name op het negeren
van het rode verkeerslicht. In iets
meer dan een uur tijd reden 15
fietsers door rood, drie fietsers
reden onverlicht. Allen kregen
een bekeuring.
Op de Kruisweg en Jansweg
werd eveneens gecontroleerd.
Hier zijn in totaal 23 bekeuringen uitgeschreven voor het negeren van rood licht, tegen de
richting in rijden en fietsen op
het trottoir.

Workshop animatie
Haarlem - Speciaal voor jongeren van 12 tot 16 jaar organiseert
De Hallen Haarlem tijdens de
voorjaarsvakantie, op dinsdag 17
februari een workshop animatie.
Met deze filmtechniek kun je levenloze voorwerpen en zelf gemaakte figuren tot leven wekken. Animatie wordt gebruikt in
videoclips, (teken)films en reclame. Een docent van het Nederlands Instituut voor Animatie
Film begeleidt de workshop.
Na een kort bezoek aan de tentoonstelling van de Amerikaanse
kunstenares Martha Colburn, die
bijzondere animatiefilms maakt,
gaan de jongeren in groepjes

hun eigen ideeën voor een animatiefilmpje uitvoeren. Door te
tekenen, knippen en plakken
maken ze een eigen fantasievoorstelling, die ze vervolgens
beeld voor beeld in beweging
brengen. De deelnemers maken
tijdens de workshop een filmpje
van een paar minuten, en kunnen dit na afloop op YouTube bekijken en delen met anderen.
Voor jongeren van 12 tot 16 jaar
op dinsdag 17 februari, 12.00 16.00 uur. Kosten: 15 euro. Het
aantal deelnemers is beperkt.
Inschrijven voor deze workshop
kan tot 14 februari per e-mail:
a.vanhalen@dehallen.nl.

Basiscursus Veldbiologie
Haarlem - Voor leden van de
KNNV en andere belangstellenden organiseert KNNV-afdeling Haarlem en omstreken
ook in 2009 een ‘Basiscursus
Veldbiolo¬gie’. Een cursus die
geschikt is voor iedereen die belangstelling heeft voor veldbiologie.
Veldbiologie gaat over de vrije
natuur en is een omvangrijk interessegebied dat in feite de gehele leven¬de natuur omvat. Voor
de beginnende natuurliefhebber hebben we onder¬werpen
gekozen die basaal en aansprekend zijn en een goed inzicht geven in de enorme diversiteit van
de natuur om ons heen. De cursus is gericht op het leren kennen van het landschap, het herkennen en determineren van diverse plant- en diersoorten.
De cursus bestaat uit zes lesavonden en zes excursies. Per
les worden de volgende onderwerpen behandeld: vogels en
hun zang, het landschap, het
plantenrijk, ecologie, insecten en
waterbeestjes. Eén thema wordt
per avond globaal behandeld en
tijdens de daarop volgende excursie nader bestudeerd.
De cursisten ontvangen een syllabus waarin de onderwerpen
van de cursus nader uitgewerkt
zijn. Aan hen die de gehele cur-

sus hebben bijgewoond zal een
certificaat worden uitgereikt.
Voor wie zich verder wil verdiepen in veldbiologie is het boek
‘Zelf de natuur in’, ‘Basisboek
voor veldbiologie in Nederland’,
een aanrader. In dit boek komen
onderwerpen van de cursus aan
de orde, maar ook andere relevante zaken worden erin besproken.
Er is plaats voor 25 deelnemers.
De cursusdata voor de lesavonden zijn de woensdagen 1 april,
15 april, 6 mei, 13 mei, 3 juni en
17 juni.
De lesavonden worden gegeven
in het Natuur en Milieucentrum
Ter Kleef, Haarlem. De excursies
zijn op de zaterdagen 4 april, 18
april, 9 mei, 16 mei, 6 juni en 20
juni en vinden plaats in diverse
natuurgebieden in de regio.
Kosten voor de cursus en de syllabus zijn 27,50 euro.
Inschrijving kan tot 15 februari bij Anneke Koper, telefoon:
023-5362331, of e-mail: anneke.koper@hetnet.nl en door
het cursus¬bedrag over te maken op giro 238008 t.n.v. KNNVHaarlem, K.J. Ottjes, SantpoortZuid, onder vermelding van: Basiscursus 2009.
Ook voor informatie kunt u contact opnemen met Anneke Koper.

Leonce en Lena
Haarlem - Toneeschuur Producties speelt van 19 tot en met 28
februari Leonce en Lena in de
Toneelschuur.
In een wrange ‘coming-of-age’
road trip toont regisseur Paul
Knieriem de jeugd van tegenwoordig. Een voorstelling over
toekomstdromen, de quarterlifecrisis en “even een jaartje er tussenuit”.
Leonce en Lena is geschreven in
1836 als een politieke satire. De
Duitse schrijver Büchner richtte
met dit stuk zijn venijnige spot
tegen de decadentie aan de hoven van de vele Duitse ministaatjes. Maar het stuk is ook een
drama over onvervulde verlangens en de zoektocht naar zingeving. Hoofdpersonen Leonce
en Valerio vertrekken naar Italië
om hun toekomst te ontvluchten
en zichzelf te vinden maar keren
uiteindelijk huiswaarts om tot de
conclusie te komen dat ze toch
deel moeten nemen aan het leven van alledag.
Paul Knieriem is in 2007 afgestudeerd aan de Regieopleiding
Amsterdam. Tijdens zijn studie
heeft hij onder andere stage gelopen bij Toneelgroep Amsterdam en de Münchner Kammerspiele. Afgelopen jaar regisseerde hij een aantal kleinere producties en heeft hij in samenwerking met Thomas Spijkerman
het nieuwe gezelschap ‘Circus
Treurdier’ opgericht. Leonce en
Lena is zijn eerste regie bij Toneelschuur Producties.
Voor speeldata en aanvangstijden zie www.toneelschuur.nl.

Latin Lovers

Madeline Bell
Haarlem - Als ze Fever zingt,
laat ze de zaal sidderen. Dan
gaat ze op een ritmische reis
met de Midnight Train to Georgia of op de sexy tour met Could
it be magic . Another Touch heet
de nieuwe show van Madeline
Bell & The Dolf de Vries Music
Train die vrijdag 20 februari te
zien is in de Philharmonie. Met
elke song is het touché. Al twintig jaar houdt Madeline Bell met
haar stem en persoonlijkheid het
publiek in haar ban. Ze is groot
geworden met gospel, soul, pop
en jazz. Na de Rolling Stones en
Elton John werkt ze nu samen
met pianist/orkestleider Dolf de
Vries die op zijn beurt musiceerde met groten als Johnny Logan en Toots Thielemans. Online kaartverkoop: www.theaterhaarlem.nl.

Geen rijbewijs
Haarlem - Bij een routinecontrole op het Roerdompplein betrapten politieagenten maandag omstreeks 13.00 uur een automobilist op het rijden zonder
rijbewijs. Op het politiebureau
werd duidelijk dat het rijbewijs
van de man ongeldig verklaard
was. Hij krijgt daarvoor een proces-verbaal.

Kinderworkshop fotografie
Haarlem - Fotograferen is leuk!
En dat kun je ervaren op dinsdag
17 februari van 10.00 tot 16.00
uur tijdens de workshop digitale fotografie onder begeleiding
van fotografe Yoshina Davelaar.
De basis van digitale fotografie
wordt uitgelegd aan de hand van
thema’s (natuur, mensen, stillevens), bijvoorbeeld wanneer gebruik je de flits en wanneer juist
niet. Nadat je zelf foto’s hebt gemaakt worden deze op de computer gezet en vervolgens bewerkt. De workshop kost 20 euro per kind, dit is inclusief drinken en een lunch, wel dient ieder
kind zelf zorg te dragen voor een
digitale camera, voor computers
en een verwerkingsprogramma wordt gezorgd. De workshop is geschikt voor kinderen
van 8 tot 12/13 jaar. Aanmelden
kan via yoshina@xs4all.nl en 0621694351.

Haarlem - De tweede editie van
Latin Lovers in de Lichtfabriek
is een feit! Na het stormlopende succes van tweede kerstdag
heeft Latin Lovers opnieuw een
leuke datum in petto voor jullie!
Zaterdag 14 februari is het Valentijnsdag en dus ook Latin Lovers in Haarlem!
Met heel veel liefde, romantiek, lust en valentijn bouwt Latin Lovers de Lichtfabriek om tot
een stomende liefdevolle club!
De artiesten die jullie harten nu
al gaan veroveren zijn Benny
Rodrigues, Sunnery James & Ryan Marciano, Chris Rox, Jip Deluxe, Jasper Clash, Alex Cruz &
MC Crown!
Aanvang 22.30 uur. Voorverkoop tickets 15 euro. Via www.
lichfabriek.nl of www.easyticket.
nl of bij All Music Stores, Heavens Playground (Grote Houtstraat, Haarlem), Dickie’s Store (Brinkmannpassage, Haarlem) en Coach (Grote Houtstraat,
Haarlem).

Papieren dieren
Regio - In de voorstelling Papieren Dieren, dit weekeinde te
zien in poppentheater De Zilveren Maan in Elswout, wordt het
verhaal van Michaël verteld door
Koos Wieman. Michaël is een
klein papieren muisje dat uit een
affiche tot leven komt. Al snel
blijkt hij het buitenbeentje in de
familie. Hij weigert zoals de anderen angstig door het leven te
gaan. Hij is toch niet voor niets
genoemd naar een drakendoder
uit een boek? Dus wil hij monsters zien, echte monsters. Hij
gaat op reis door de lucht, onder
de aarde en in het water, op zoek
naar het gevaar. Maar als hij een
draak wil zien dan moet hij in de
wereld van de boeken zien te komen. En hij moet het vuur trotseren. Dit muisje zal zeker een
staartje hebben! Bang zijn of
niet bang zijn, dat is de vraag...
Koos Wieman gebruikt diverse
technieken om al zijn prachtige papieren dieren te manipuleren. Deze voorstelling is geschikt
voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Met muziek van Laura van Dijke
en Leon Groenenboom.
Zaterdag 14 februari en zondag 15 februari om 14.30 uur in
de aardappelkelder.van Landgoed Elswout, te Overveen. Reserveren kan via tel: 0622946290
of via www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.

12 februari 2009

Verlies voor
Akrides

IJmuiden - De heren van Select
Windows Van der Vlugt Akrides
hebben afgelopen zaterdag in
het Sportcentrum van de Technische Universiteit in Delft met
75-57 verloren van de Delftse
Studenten Basketbal Vereniging
Punch. Punch kwam in de beginfase via driepunters van Pano Maria en Roel van den Hof
op een 6-1 voorsprong voor dat
Akrides beter in de wedstrijd
kwam. Er waren in het vervolg
van het openingskwart ondermeer twee sterke lay-ups te bewonderen van Ralf de Pagter op
assist van Paul Wessels. En Tyson Offenberg en Paul Wessels
lieten beiden een driepunter
op het wedstrijdformulier noteren. Punch probeerde het eigenlijk het gehele eerste kwart vanuit driepuntsland maar had voor
twee driepunters twaalf schotpogingen nodig. Poinguard Paul
Wessels was de meest opvallende speler in kwart één en kwam
tot zes punten, drie rebounds en
drie assists. Uiteindelijk stond er
na het eerste kwart een stand
van 9-16 op het scorebord. In het
tweede kwart vergrootte Akrides de voorsprong tot een stand
van 18-33 bij rust. Akrides kreeg
in kwart driepunters van Marvin
Martina en Paul Wessels en Ralf
de Pagtert liet zich inside gelden. Punch produceerde net als
in het eerste kwart negen punten waarvan zes punten afkomstig waren van Koen van Boggelen. Bij Akrides kwamen Paul
Wessels en Ralf de Pagter beiden tot vijf punten in het tweede
kwart en was Rani Chaoui maar
liefst goed voor vijf assists. Na de
pauze in het derde kwart bouwde Akrides de voorsprong uit tot
28-48 met nog drie minuten te
spelen in dat kwart. Paul Wessels en Bas van Riessen waren
in die periode allebei goed voor
vijf punten. Punch eindigde het
derde kwart echter met een 122 run en was na drie kwarten bij
een stand van 40-50 weer enigszins terug in de wedstrijd. Virgil
Ormskerk scoorde tijdens die run
acht punten waarvan zes punten
uit twee driepunters. In het begin
van het vierde en laatste kwart
begon Punch met driepunters
van Virgil Ormskerk en Pano Maria en was bij 46-50 weer volledig terug in de wedstrijd. Marvin
Martina antwoordde voor Akrides met een driepunter die gevolgd werd door een run van 182 van Punch waarmee het een
64-55 voorsprong had verkregen. In de eindfase van de wedstrijd mocht Punch nog veelvuldig op de vrije worplijn verschijnen en Rob de Graaf bepaalde
met een driepunter de eindstand
op 75-57. Komend weekend spelen de heren van Velser Basketbal Club Select Windows Van der
Vlugt Akrides een thuiswedstrijd.
Akrides speelt zaterdagavond in
Sporthal IJmuiden-Oost tegen
het hooggeklasseerde High Five
uit Tilburg. Aanvang 9.30 uur en
de toegang is gratis.
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Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

ZATERDAG 14 februari
Odin’59 (1A)-Roda 46		
Kennemerland (2A)-Monnickendam
IJmuiden (3A)-Blauw Wit W.		
TOB-Jong Hercules (3A)		
AMVJ-EDO (3B)			
KDO-VVH/Velserbroek (4D)		
Hoofddorp-Velsen (4D)		

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30

zondag 15 februari
ADO’20 (hoofdklasse)-DWV		
De Kennemers (1A)-NVC		
VSV-Stormvogels (2A)		
Vitesse’22-EDO (2A)			
De Foresters-DEM (2A)		
Velsen(3B)-WSV’30			
Onze Gezellen-DSS (3B)		
FC Velsenoord (4C)-Sp. Krommenie
Alliance’22-SVIJ (4D)		
Schoten (4D)-Concordia		
Wijk aan Zee (5C)-Ilpendam		
Graftdijk-Beverwijk (5C)		
Waterloo (5D)-Overbos		
Vogelenzang-Terrasvogels (5D)

- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00

Jan Campertschool
schaakkampioen 2009
Velsen - Zondag heeft in het Solicentrum de Jan Campertschool
het jaarlijks schoolschaakkampioenschap voor basisscholen van
Velsen gewonnen. Niet alle basisscholen gaven acte de présence, want je moet als school maar
net een viertal spelers hebben.
Maar evenals vorig jaar konden
acht basisscholen gehoor geven
aan de uitnodiging.
Een team bestond uit spelers
van de Rozenbeek en de Vliegende Hollander,
die onder
de naam De Vliegende Rozenbeek misschien in de toekomst
een concurrent wordt van het
spookschip De Vliegende Hollander. Achter de borden verging het De Vliegende Rozenbeek dan ook schimmig, want na
elf ronden hadden zij een matchpunt behaald. De Vliegende Hollander had daarentegen wel de
wind in de zeilen, want met 7
matchpunten werd een keurige vijfde plaats behaald. Opzien
baarde ook het meisjesteam van
de Duinroos 1, met totaal twee
matchpunten kwamen ze wel
niet in aanmerking voor de topplaatsen, maar het was vooral
het gemis aan een killersinstinct
in de eindspelen, waardoor een
aantal punten de mist in gingen.
En dan was er nog het team van

het Kompas Oost, dat onder leiding van de twee sterke jeugddammers; Rick Hartman en Jelmer Gouda, het leven van diverse schakers bijzonder lastig
maakte. Met een vierde plaats,
waren zij wel een van de verrassingen van de dag. De Ark traditioneel altijd in de top van het
klassement, legde beslag op
de derde plaats. De strijd zou
gaan tussen De Rozenbeek en
de Jan Campertschool. Eerstgenoemde, vorig jaar nog winnaar,
moest het onderspit delven. En
die voorsprong werd niet meer
uit handen gegeven. Sjoerd Haver hield het nog wel op remise
tegen Maurits van Rees, maar
zonder Bas en Daan Haver bleek
de Rozenbeek toch niet in staat
om opnieuw een greep naar de
titel te doen. De Jan Campertschool uit Driehuis, overtuigend winnaar met Maurits van
Rees, Daan Koetzier, Roelof Stikker en Stef Ton achter de borden
brak ook met de traditie dat een
school uit Velserbroek het toernooi won.
De eerste drie scholen worden
afgevaardigd naar het Noord
Hollandskampioenschap, en nadat De Rozenbeek vorig jaar zelfs
Noord Hollandskampioen werd
is de uitdaging bijzonder groot.

DKV jeugdwedstrijden

Yorick van Amstel
haalt zwarte band judo
Velserbroek - Afgelopen zaterdagavond heeft de 16-jarige Yorick van Amstel uit de Velserbroek met goed gevolg zijn
zwarte band examen judo afgelegd.
Driemaal per jaar mogen judoka’s van 16 jaar en ouder voor
een driekoppige judobond commissie het examen afleggen. Samen met zijn trainingspartner
Jeffrey Krab (19 jaar) liet Yorick

een soepel examen zien waarin
hij aantoonde over alle technieken te beschikken die gevraagd
worden voor dedeerste dan judo.
Voor Jeffrey was het een drukke
dag, hij wist s’ ochtends ook nog
in Nijmegen beslag te leggen op
de derde plaats bij het Nederlands kampioenschap judo tot
20 jaar. Beide judoka’s trainen
al vanaf hun vierde jaar bij Ben
Rietdijk in Velserbroek.

Velsen-Zuid - DKV F1 is op
jacht naar het kampioenschap.
Deze week moesten ze tegen
ZKV. Een meisjes team dat het
niet zo goed doet in de competitie. DKV F1 daarentegen scoort
er lustig op los. Met doelpunten
makers als Sverre Zeegers en
Thomas Meijvogel in het team
werd er weer met 0-13 gewonnen. Purmer scoorde als enig en
won dus met 1-0. DKV D2 speelt
geen slecht korfbal maar tegen
Groen Geel D6 hadden ze geen
schijn van kans. De wedstrijd
ging met 0-16 verloren. DKV D1
is nog steeds in de race voor plek
één of twee in de poule. Denise
Kalkman opende de score voor
DKV in de wedstrijd tegen Aurora D1. Met goed spel, aangeven uit de ruimte en fake-ballen.
Werd er vijf maal gescoord, en
ging de winst mee naar IJmuiden. DKV C1 had een vervelen-

de wedstrijd tegen Apollo C2.
Apollo won met 9-2 en zal waarschijnlijk wel kampioen worden. DKV B1 en Haarlem B3 zijn
zo’n beetje even sterk. Gedurende wedstrijd wisselde de stand
dan ook steeds in het voordeel
van DKV dan weer in het voordeel van Haarlem. Dat de punten werden gedeeld was dan ook
niet vreemd. Een leuke sportieve wedstrijd. (7-7). DKV A2 heeft
net als op het veld alle kans op
het kampioenschap. Oranje Nassau A2 werd met 12-5 verslagen.
Donny Zwirs scoorde vier maal.
DKV A1 stond in de eerste helft
tegen TOP A1 steeds voor. Na de
rust lieten de junioren van DKV
de tegenstander echter terug
komen. De voorsprong slonk.
Dat de punten werden gedeeld
was een goede weergave van de
verhouding tussen beide teams
(11-11).
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Maak gratis kennis met
LTC de Heerenduinen
IJmuiden - Om de jeugd uit de
gemeente Velsen gratis kennis te
laten maken met de tennissport,
organiseert LTC de Heerenduinen op zaterdag 28 februari van
13.00 tot 15.00 uur een tennismiddag in Tenniscentrum IJmuiden.
Dus versla jij tennisprofs als Rafael Nadal, Roger Federer of Serena Williams moeiteloos op je
computer of playstation? Ga dan
nu de uitdaging aan op een échte tennisbaan en wie weet sta jij
ooit op de banen van Wimbledon of Roland Garros en treed je
in de voetsporen van Richard en
Michaela Krajicek!
Ook zonder prof te (willen) worden kun je bij Tennisvereniging
LTC De Heerenduinen op recreatief en sportief gebied veel plezier beleven aan tennis. Gezelligheid, sportiviteit en uitdaging
voor iedereen is het belangrijkste. Deze kennismakingsmiddag

is bedoeld voor kinderen vanaf
vijf jaar en wordt georganiseerd
in Tenniscentrum IJmuiden. De
training op deze dag wordt verzorgd door gediplomeerde tennisleraren van Tennisschool Kennemerland (TSK). Tevens zullen
er leden van de jeugdcommissie aanwezig zijn die wat meer
kunnen vertellen over tennis en
de vereniging. De jongste kinderen zullen op deze dag kennismaken met een nieuwste vorm
van tennisles genaamd Tenniskids. Trek dus je sportschoenen
(zonder zwarte zolen) aan en
kom zaterdag 28 februari naar
Tenniscentrum IJmuiden aan de
Dokweg 43–45 in IJmuiden. Uiteraard wordt er voor rackets
en ballen gezorgd. Opgeven is
niet verplicht, maar voor de organisatie wel prettig. Dit kan bij
Anneke Wernke, telefoon 0255522367 of via jeugd@ltcdeheerenduinen.nl.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – De klootschieters van sportvereniging Full
Speed blijven de kou trotseren om toch wat punten te scoren. Elf leden namen zaterdag de
moeite om na de loting het Beeckestijn parcours te gooien. Het is
wel zwaar omdat er ook slechte
paden in zitten.
Er komen steeds meer leden die
daardoor klachten krijgen op dit
gedeelte, omdat ze meer kracht
moeten zetten bij het gooien op
de zand- en modderpaden. Hoewel wat wisselen van parcoursen het spel levendig houdt, is
het niet de bedoeling om arm of
schouder blessures te veroorzaken.
Het is dan ook het beleid van

het bestuur om dit parcours als
alternatief te houden als er in
Spaarnwoude wat te doen is.
Team 2 met, Bertus, Dirk en Jan
St. werd eerste met 63 schoten
en 18 meter. Team 1 met Ton, Nico, Lia en Elly werd tweede met
68 schoten en 3 meter. Team 3
met Harm, Willem Kr. Sonja en
Bianca werd derde met 78 schoten en 5 meter.
Op de agenda staat de uitwisseling klootschieten –kegelen-Jeu
de boule-darten. Dit keer is het
bij Haarlemse kegelbond aan de
Rijksstraatweg 359 in Haarlem.
Start om 13.00 uur. Voor info: Nico Prins via 0255-518648 of Dirk
Sieraad via 0255-515602, zie ook
www.svfullspeed.nl.

Kijk Uit 1 verliest derby
Velsen - Kijk Uit werd door
buurman SC Santpoort getrakteerd op de grootste nederlaag
van dit seizoen. Thans blijkt dat
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Wim-Laurens deed dat op een
indrukwekkende manier, na 1
uur en 15 minuten konden de
stukken weer in de doos, oud leraar Jan Geus verloor eerst een
en later nog een pion 0-1.
Het tweede punt werd gescoord
door invaller Hans Kors, hij
speelde zijn geliefde gambiet en
liet Hamersma direct naar lucht
happen, een penning maakte er
snel een eind aan 0-2.
De snelle winstpartijen aan de
borden 7 en 8 waren een enorme steun in de rug voor de rest
van het team.
Peter de Roode stond twee pionnen voor, maar miste in tijdnood
de juiste zet, 1-2.
Martijn de Roode maakte het
verlies van zijn vader goed door
Nieuwenhuizen er letterlijk af te

knikkeren. Toen Nieuwenhuizen
gedwongen was zijn dame voor
de toren te geven was het gebeurd, 1-3.
Ilias van der Lende liet zien dat
hij het laatste jaar een flink stuk
sterker is geworden, Otten 2088
aan bord 1 moest diep buigen
voor de kleine meester, 1-4.
Een halfje op de laatste drie borden was genoeg voor de winst.
Stefan Fokkink, de man in vorm,
was niet tevreden over zijn eigen
partij, desondanks werd Westerop van het bord gezet, 1-5. De
kaarten waren geschud, IM Piet
Peelen maakte met een vork een
einde aan de martelgang van
Kunst, 1-6. Xander Schouwerwou kwam goed uit de opening
maar had ergens de winst laten
liggen, hij moest na vijf uur en
drie kwartier berusten in remise, 1,5 – 6,5
Dat was de vijfde overwinning op
rij voor de Velserbroekers, Voor
meer informatie: www.schaakclubsantpoort.nl.

Magistrale
winst DCIJ

Druk weekeinde
voor dansers Ter Horst

IJmuiden - Het hele weekeinde
hebben dansers van danscentrum ter Horst deelgenomen aan
diverse wedstrijden in NoordHolland.
Afgelopen zaterdagavond deden
vier paren mee aan de Langedijker Trofee, een Krivada ballroom
wedstrijd voor paren. Het aantal deelnemers was redelijk, het
niveau goed en de gezelligheid
voerde de boventoon.
Bij de tweedejaars leerlingen deden mee Rob Krom met Henny
Serné. Zij behaalde een tweede plaats. In de open klasse was
danscentrum Ter Horst vertegenwoordigd met drie paren. Pascal de Vries met Netanja Hillege,
Tom Mantje met Naomi Ebbeling en Ton Jonkman met Wilma
Overeem. Zij werden respectievelijk derde, tweede en eerste.
De wedstrijd op zondag was van
een heel andere omvang en discipline. Maar liefst negen streetdansers van danscentrum Ter
Horst deden mee aan de tweede regio contest Dance 4 Fans
te Heerhugowaard. Dansscholen
uit heel Nederland deden aan
deze wedstrijd mee, waardoor
het bijzonder druk was. Bij een
D4F-wedstrijd dient een choreografie van een dans (een clip die
bijvoorbeeld vaak te zien is op
TMF/MTV) zo goed mogelijk te
worden nagedaan.
Men kan aan zo’n wedstrijd solo,
als duo of als team meedoen.
Van danscentrum ter Horst de-

den solo mee: Saskia van den
Brink, Naomi Ebbeling, Debby Pronk, Zoe Schultz, Esther
Holtz, Netanja Hillege en Annelies Oldenburg. Zij dansten de
clip Whine up. Ilse Lugtig en Fien
Arisz dansten solo de clip Fascination. Als duo deden Ilse en
Fien mee aan Whine up. Al deze
genoemde personen deden ook
als team, waaraan ook nog Agnes Wanders was toegevoegd,
met de welklinkende naam 2unique mee aan de choreografie van
Fascination. Na vele trainingsuurtjes hun allereerste wedstrijd
als solo, duo en team.
Na het dansen van de eerste
ronde bij de solo’s bleek Saskia direct te zijn doorgeplaatst
naar de halve finale. De anderen moesten via de herkansing
de halve finale zien te bereiken.
En dit is gelukt. Iedereen heeft
de halve finale gedanst. En Ilse
mocht zelfs de finale dansen. Zij
hield zich goed staande in het
geweld en werd keurig zesde. Bij
de duo’s ging het minder goed.
Ilse en Fien kwamen niet verder
dan de tweede ronde. Weer een
ervaring rijker. Na een moeilijke start, zenuwen en een gebrek
aan wedstrijdervaring, heeft het
team 2unique uiteindelijk goed
gepresteerd. Zij zijn vijfde geworden.
Compliment van de trainers Mary en Chris ter Horst aan al de
deelnemers aan de wedstrijd van
zaterdag en zondag.

Velsenaren naar
halve finale NK Turnen
Velsen - Afgelopen zaterdag
vonden de kwartfinales van
het NK Turnen plaats in Noord
Scharwoude. Kay Kuitwaard uit
Velserbroek en Duco Veldhuyzen
uit IJmuiden kwamen uit in respectievelijkinstap 9 en pupil 8.
Een groot deelnemersveld maakt
de jongens erg nerveus. Maar
de prestaties hebben daar niet
onder geleden. Kay turnde een
standvaste wedstrijd en haalde op voltige prachtige punten,
Kay heeft door dit optreden een
mooie derde plaats gehaald!

Duco turnde weer als vanouds.
Na een nekblessure is hij toch
volledig hersteld. Duco zijn cijfers liegen er dan ook niet om.
Hij heeft twee maal in de 19 punten gescoord! Dit werd ook beloond met een derde plaats. Beide heren hebben nu begin april
een tweede kwartfinale de beste veertien gaan daarna door na
de halve finale. Het belooft dus
een mooi turnjaar te worden.
Hun trainer Rob Hartman uit Velserbroek kan terugkijken op een
geslaagde dag.

IJmuiden - In de rijke historie van de Damclub IJmuiden zijn enkele prachtige partijen gespeeld die in de analen
een plaats verdienen. De partij tussen Willem Winter en Leo
Binkhorst kan daar bijgevoegd
worden. Technisch en tactisch
mondde het treffen uit tot een
hoogstaand gevecht om de zege. Winter verkoos voor een uiterst moeilijk systeem. Met de
‘Ghestem doorstoot’ trachtte
hij Binkhorst in verlegenheid te
brengen. Maar gewapend met
een grote kennis van dit systeem
speelde Binkhorst het spel mee.
In het middenspel kon hij met
een fraaie combinatie de punten
binnen halen. Een sensatie was
de overwinning van Paul Smit op
Jesse Bos. Bos die fier aan de
leiding ging ziet de concurrentie met rasse schreden naderen.
Daarmee is de titelstrijd weer
open. Martin van Dijk en Cees
Pippel konden van de misstap
van Bos niet ten volle profiteren.
Hun onderlinge treffen eindigde
na een prachtige partij in remise.
Jurrien Fischer werd door Rick
Hartman na een sterk gespeelde partij geconfronteerd met
zijn eerste nederlaag. Cees van
der Vlis, de wisselvallige, liet er
geen enkele twijfel over bestaan
dat hij sterker is dan Jan Maarten Koorn. Zo spelend is Van der
Vlis voor elke tegenstander een
moeilijk te nemen hindernis. Conall Sleutel kreeg van de trainers
de opdracht om een onvervalste
‘Roozenburg’ te spelen wat hem
nog niet goed afging. Jacqeline
Schouten strafte de hiaten in zijn
kennis van deze spelwijze bekwaam af. Piet Kok maakte een
enorme vergissing tegen Casper
Remeijer en kon direct opgeven.
Koos de Vries boekte een regelmatige winst op Berrie Bottelier.
Voor het bestuur was dit de aanleiding om hem als invaller een
plaats in het eerste tiental te geven. Harrie van der Vossen won
in het eindspel van Jan Apeldoorn. Cees van der Steen en
Kees van Nie vochten een strijd
uit om de betere positie. Met het
naderen van de eindfase sloeg
Van der Steen genadeloos toe
en won. Een door een gebroken
teen gehandicapte Dana van der
Wiele slaagde er toch in om Stella van Buuren een punt afhandig
te maken.

Klaverjasclub
Stormvogels
IJmuiden – Afgelopen vrijdag
waren er weer negen tafels bezet bij klaverjasclub Stormvogels.
De hoofdprijs, een koffiezetapparaat, was voor Tinie Piet. Vrijdag
13 februari vanaf 20.00 uur is iedereen weer welkom in de kantine van IJVV Stormvogels aan de
Zuiderkruisstraat. Meer informatie bij Henk Retz: 06 34040940 of
mail naar hj.retz@quicknet.nl.
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IJmond Popprijs

Bunkerboot gedoopt
IJmuiden aan Zee - Afgelopen zaterdag werd de nieuwe bunkerboot Dana van oliehandel Schepers officieel gedoopt. Dit gebeurde door naamgeefster dochter Dana Schepers. Na de toepasselijke
woorden: ,,Ik doop u de Dana en wens u een goede en behouden
vaart’’ vloog de champagnefles met een knal stuk tegen de boeg van
het schip. Hierna was er een klein feestje voor genodigden in The
Dutch Admirals.

Stadsschouwburg in
het teken van de liefde
Velsen - Ook Stadsschouwburg
Velsen staat tijdens het Valentijnsweekend in het teken van
de liefde. Het hilarische cabaretduo Veldhuis & Kemper grijpt de
dag van de liefde zelfs aan om
in de schouwburg hun feestelijke vijfde programma ‘We moeten praten’ in première te laten
gaan. Een dag later is de liefde
voor de dames van Mrs Einstein
flink bekoeld tijdens het uitverkochte meezingconcert ‘Vuile
Huichelaar’.
De nieuwe hilarische show ‘We
moeten praten’ van het meeste
gehaaide en muzikale cabaretduo van Nederland gaat op zaterdag 14 februari in de Stadsschouwburg Velsen in première.
Een wereldprimeur dus voor alle
cabaretfans. Veldhuis & Kemper
sparen in ‘We moeten praten’,
tot en met zaterdag 14 februari (20.15 uur), niets of niemand,
vooral zichzelf niet. De première
is inmiddels uitverkocht. Regisseur Johan Doesburg zette vorig seizoen de schouwburgen in
vuur en vlam met ‘Les Liaisons
Dangereuses’.
Dit seizoen regisseert hij William Shakespeare’s liefdesklassieker ‘Romeo en Julia’. Voor iedere generatie is ‘Romeo en Julia’ weer een verpletterende ervaring. Ook nu zal de liefde en
dood van de twee jonge geliefden uit Verona geen toneelkijker
op, donderdag 19 maart (20.15
uur) in de Stadsschouwburg Velsen, onberoerd laten. Het liefdeskoppel is spreekwoordelijk
geworden voor de ‘onvoorwaardelijke liefde’ waar iedereen eigenlijk van droomt.
De musical ‘Brandende Liefde’ verhaalt over de vurige passie van schilder Rick (Daniël
Boissevain) voor de beeldschone, getrouwde Anna. En over de
liefde van de verbitterde, oudere huisbazin (Theo d’Or-winna-

res Catherine ten Bruggencate) voor deze talentvolle kunstenaar. ‘Brandende Liefde’ is
een humoristische musicalversie
van de Wolkers-klassieker over
schoonheid, kunst, onmogelijke
liefde, jeugd en ouderdom. Een
aanrader voor Wolkers- en musicalfans. Op donderdag 16 april
(20.15 uur) te zien in de Stadsschouwburg Velsen.
Speciaal voor een van de grootste actrices van ons land, Kitty Courbois, schreef Ger Thijs de
op en top tragikomedie ‘De Grote Liefde’. Naast de ‘grande dame’ schitteren op zaterdag 16
mei (20.15 uur) de inmiddels internationale roem genietende
Derek de Lint en Renée Soutendijk in de Stadsschouwburg Velsen. Informatie en reserveren op
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of bel met 0255-515789.

IJmuiden - De IJmond Popprijs
staat weer voor de deur. Belangstellende bands kunnen zich nog
tot 15 februari in schrijven. Inschrijven kan heel simpel via de
nieuwe website: www.ijmondpop.nl. De voorrondes vinden
plaats op 14 maart in de Nozem en de Non, op 21 maart in
het Witte Theater en op 28 maart
in de Lageweg. De finale vindt
plaats op 29 april in de Nozem
en de Non. Prijzen in de finale: openen op het hoofdpodium
van Beeckestijnpop, optredens
op het Oxypodium op Beeckestijnpop, het Young Art Festival
en het Visbakfestival. Daarnaast
wordt er ook twee maal studiotijd weggegeven, een website en
een fotosessie. Alle reden dus
om je band te presenteren aan
een breed en nieuw publiek. Wie
wordt de opvolger van de eerste winnaar Pound? De stichting
IJmond Pop wil met deze activiteit de regionale popmuziek ondersteunen en doet dit naast de
IJmond Popprijs ook met de informatieve website IJmonpop.nl.

Sprookjes bij
SpeelPlaneet
Regio - Dinsdag 17 februari
organiseert
zwemvereniging NVA/HHC in samenwerking met Sport-in-de-Wijk van
SportSupport voor de achtste
keer de SpeelPlaneet. Het thema is Disney. Een leuke activiteit
in zwembad De Planeet voor kinderen van de basisschool – minimaal in bezit van zwemdiploma
A – in de voorjaarsvakantie. Er is
gekozen voor twee sessies van
ruim twee uur. Er is een maximum gesteld van ongeveer 200
deelnemers per keer. De eerste
ronde is van 11.00 tot 13.15 uur.
De tweede ronde start om 13.30
uur en eindigt om 15.45 uur.
Geef bij de aanschaf van kaartjes - in de voorverkoop - aan
naar welk tijdstip de voorkeur
uit gaat. Het is eveneens mogelijk met groepen van tien deelnemers in te schrijven. Bij groepen
geldt dat twee van de tien deelnemers gratis mee mogen doen.
Meer informatie: 06-24711596.

Alcoholcontroles

(foto: Miloushka Bokma)

Regio - Tijdens de landelijke alcoholcontroleweek heeft politiekorps Kennemerland bij ruim
1200 bestuurders een blaastest
afgenomen. De politie voerde
de afgelopen week gerichte alcoholcontroles uit op 12 locaties
in de gehele regio. Daarnaast
werden tijdens de surveillances
drankrijders uit het verkeer gehaald. In totaal zijn 48 processen
verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed. Onder deze
bestuurders bevonden zich 8 beginnend bestuurders. Tijdens de
controles van afgelopen week
raakten in totaal 17 bestuurders direct hun rijbewijs kwijt,
omdat zij ernstig onder invloed
van alcohol hadden gereden.

In het Witte Theater

Jeugdvoorstellingen
tijdens voorjaarsvakantie
IJmuiden – Kinderen vanaf 6
jaar kunnen zondag 15 februari vanaf 14.30 uur naar de voorstelling Gijsbrecht, van Unieke
Zaken in het Witte Theater. Gijsbrecht gaat over de belegering
van Amsterdam.
Dit klassieke verhaal vol helden,
verraders, geliefden en lafaards
krijgt een speelse en toegankelijke toets door het nadrukkelijk als een voorstelling-in-eenvoorstelling te brengen. Het decor is een klein, helemaal compleet theater met proscenium,
mooie geschilderde achterwanden, lampen, gefiguurzaagde

ridders en bordkartonnen kasteeltorens.
Op donderdag 19 februari vanaf 14.30 uur is er voor kinderen
vanaf 8 jaar de voorstelling Dick
Bos van Beumer & Drost. Bloedstollende thriller met de vermaarde Nederlandse polderdetective Dick Bos en zijn schepper
Alfred Mazure in de hoofdrollen. Met afwisselend getekende
en gefilmde scènes ontrolt zich
een huiveringwekkende detective in klare lijn en zwart-wit film.
In deze filmische theaterproductie houden film en theater zich in
een prettig evenwicht.

Nannie van der Wiele
bestaat 40 jaar
IJmuiden - Dit jaar bestaat Zeeverkennersgroep Nannie van der
Wiele 40 jaar.
Op 4 mei 1969 werd de groep opgericht vanuit een landscoutinggroep; de Sint Martinusgroep.
In verband met dit jubileum worden er het hele jaar door verschillende activiteiten georganiseerd. Ten eerste konden de
leden in januari een speciale jubileumtrui bestellen.
Verder gaat de
hele groep begin maart een
weekend op
kamp. Thema
van dit kamp
is FlowerPower, naar de
tijd waarin de
groep in opgericht.
Op 2 mei wordt er een grote reünie georganiseerd. Oud-leden
worden hiervoor van harte uitgenodigd. Voor meer informatie
over de reünie kunt u kijken op
www.nannievdwiele.nl.
Tevens zal er een sponsordag
georganiseerd worden bij de officiële opening van de nieuwe
steiger. De financiering van de
steiger is bijna rond, maar dona-

ties zijn nog altijd zeer welkom.
Een donatie kan worden overgemaakt op 44.80.54.175 ter name
van Zeeverkennersgroep Nannie
van der Wiele.
In juli gaat de groep op zomerkamp naar Sloten, waarbij het
40-jarige bestaan met een speciaal thema gevierd gaat worden.
In september
wordt het jubileumjaar afgesloten met Regionale Roeiwedstrijden.
Deze
vinden normaal
plaats in Haarlem, maar dit
jaar worden de
roeiwedstrijden
georganiseerd
door de Zeeverkennersgroep Nannie
van der Wiele en zullen op 26
september plaats vinden op het
Noordzeekanaal.
Alle zeeverkennersgroepen uit
de regio Haarlem en boven het
Noordzeekanaal worden uitgenodigd. ’s Avonds zal er een
groot 16plus feest gegeven worden voor alle scouting groepen
uit de regio. Zie ook www.nannievanderwiele.nl.
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Velsen kiest voor verwijsindex
risicojongeren
Het College van burgemeester en
wethouders is op 10 februari 2009
akkoord gegaan met de invoering
van de ‘verwijsindex risicojongeren’.
Hierdoor wordt het mogelijk dat
hulpverleners eerder met elkaar in
contact komen zodat de hulpverlening
aan jongeren tot 23 jaar beter op
elkaar wordt afgestemd.
Deze verwijsindex wordt opgezet
in samenwerking met de provincie
noord-Holland. organisaties en
hulpverlenende instanties die zich
met kinderen bezighouden, blijken
soms te weinig informatie met elkaar
te delen en onvoldoende samen te
werken. Dit komt onder andere omdat
zij niet van elkaar weten dat zij met

hetzelfde kind te maken hebben.
De verwijsindex voor risicojongeren
biedt hulpverleners een
informatiesysteem waarin zij kennis
en informatie over jongeren tot 23
jaar die bij hen bekend zijn kunnen
registeren en delen. Zo worden
jongeren met problemen in de
persoonlijke ontwikkeling beter in
beeld gebracht. De verwijsindex
draagt eraan bij dat hulpverleners
eenvoudig en in een vroegtijdig
stadium contact met elkaar opnemen
voor afstemming en betere hulp
aan het kind. De kracht van de
verwijsindex is dat er een koppeling
bestaat tussen vier belangrijke ketens
in het jeugdbeleid: onderwijs, zorg,
justitie en werk en inkomen.

Acties economische crisis
De aangewezen percelen in het plangebied ‘Grote Buitendijk / Hofgeest’ zijn - globaal
aangegeven - gelegen tussen de Dammersweg, Velserbroek, de A208, de A22 en de A9.
De planologische basis voor dit besluit is de in het kader van de modelontwikkeling voor
dit gebied toegedachte bestemmingen, ‘wonen’, ‘groen’ en ‘(uitbreiding) sport’, welke
afwijken van het huidige agrarische gebruik.

Gemeente wil zelf regie voeren bij ontwikkelingen
Het College van burgemeester en
wethouders heeft op 18 november 2008
percelen gelegen in het plangebied
‘Grote Buitendijk/Hofgeest’ voorlopig
aangewezen als gronden waarop de Wet
voorkeursrecht Gemeenten (WvG) van
toepassing zijn.
Het uitgangspunt bij de toekomstige
ontwikkelingen in het plangebied
‘Grote Buitendijk/Hofgeest’ is dat de
gemeente zelf de regie wil voeren bij
de ontwikkeling van het plangebied.
Het instrument van het voorkeursrecht
is hierbij van groot belang voor de
gemeente ter voorkoming van het
innemen van strategische (grond)posities
door derden en speculatie.
De gemeenteraad is nu gevraagd
een uitspraak te doen over de
definitieve ontwikkeling van het
gebied. Vooruitlopend op dit besluit is
het voorkeursrecht gevestigd. Als de

gemeenteraad in de raadsvergadering
van vanavond 12 februari 2009 niet tot
een besluit komt dan vervalt voor drie
jaar de mogelijkheid om dit recht alsnog
te vestigen. Het besluit dat nu voorligt bij
de gemeenteraad betekent niet dat er
sprake is van een actief aankoopbeleid
door de gemeente. Het initiatief voor
verkoop ligt bij de eigenaren.
Belanghebbenden zijn in de gelegenheid
gesteld om vanaf 20 november 2008 tot
en met 19 december 2008 schriftelijk
en/of mondeling zienswijzen bij de
Raad naar voren te brengen. van
deze mogelijkheid is gebruik gemaakt
en de zienswijzen zijn ingediend als
bezwaarschrift. In de maanden tussen
het collegebesluit en het raadsbesluit
zijn deze zienswijzen verwerkt in het
raadsvoorstel. Het bezwaarschrift zal
conform de bezwaarschriftenprocedure
behandeld worden.

Gewijzigde openingstijden
zwembad De Heerenduinen
In de voorjaarsvakantie is zwembad
De Heerenduinen van maandag 16
februari 2009 t/m vrijdag 19 februari
2009 buiten de reguliere tijden extra
geopend voor recreatief zwemmen

van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Als extra attractie ligt er een
opblaasbare letter H (van “De
Heerenduinen”) als speelobject
in het water.

De economische crisis heeft ook in
nederland gevolgen. De IJmond wordt
als één van de eersten geconfronteerd
met de effecten. Het bedrijfsleven
en provincie hebben de gemeente
opgeroepen investeringsprojecten
versneld uit te voeren. ook het Rijk,
de provincie en de vnG hebben de
gemeenten gevraagd te overwegen
projecten naar voren te halen.
Het College van burgemeester
en wethouders acht het zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid
om een bijzondere inspanning te
leveren en stelt de Raad voor om
middelen uit de algemene reserves
aan te spreken voor het versnellen van
investeringsprojecten. Die moeten de
gevolgen van de economische crisis
verzachten en tegelijk de slagkracht
van velsen voor de komende jaren
vergroten. Het College gaat na welke

investeringsprojecten tegemoet komen
aan het doel.
Het bedrijfsleven en de provincie hebben
het College verzocht een bijdrage te
leveren in de financiering van het zgn.
DIfe-project van Zeehaven IJmuiden.
Dat project voorziet in de herstructurering
van het middenhavengebied en omvat
o.m. de vernieuwing van kaden, riolering
en wegen. Gezien de hefboomwerking
die gemeentelijke co-financiering zal
hebben, stelt het College de Raad
voor een bijdrage van € 1,5 miljoen
te reserveren voor de realisatie van
dit project. Dat, onder de voorwaarde
dat - naast Zeehaven IJmuiden en de
provincie - ook het Rijk een passende
bijdrage levert. met de bijdragen van
ministerie en gemeente wordt uitvoering
van dit project mogelijk en kan het nog
dit jaar in uitvoering worden genomen.
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MEDEDELINGEN
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
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de
receptie 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

Vergunningen en Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:
vrije inloop
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00-14.00 uur)

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij 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:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid,
brandweer en rampenbestrijding, coördinator mondiale
bewustwording, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en
organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar
en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden,
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn,
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur,
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo
Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening en milieu kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon: (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00-16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken,
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk:
ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 15.00 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
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- een laad- en losplaats in te stellen ter hoogte van
Hagelingerweg 36 (café De Halve Maan) door middel
van het plaatsen van bord E07 en het plaatsen van het
onderbord "do 04-12 h" zoals bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONHERROEPELIJK BESLUIT/
BESTEMMINGSPLAN
‘Verleende vrijstelling herzieningsplicht bestemmingsplannen conform artikel 33 WRO’ ‘Bestemmingsplan
Velserbroek’
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de verleende
vrijstelling van herzieningsplicht bestemmingsplannen
conform artikel 33 WRO onherroepelijk is geworden.

terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen
(CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00
uur. CWI, 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.
WMO loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer, post Velsen-Zuid
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)

De vrijstelling betreft de woonkernen van IJmuidenNoord, IJmuiden-Zuid ,Velsen-Noord en SantpoortNoord. Daarnaast de bedrijventerreinen van de Derde
Haven (ook bekend als de IJmondhaven) en de
Averijhaven. Deze plannen voorzien in een actueel
planologisch kader. De provincie heeft vrijstelling
verleend van de herzieningsplicht, conform artikel 33
lid 2 WRO, van de volgende bestemmingsplannen:
- Het bestemmingsplan IJmuiden-Noord;
- Het bestemmingsplan IJmuiden-Zuid;
- Het bestemmingsplan Santpoort-Noord;
- Het bestemmingsplan Vlugthoven;
- Het bestemmingsplan Velsen-Noord ;
- Het bestemmingsplan Derde Haven;
- Het bestemmingsplan Averijhaven.
Tevens maken Burgemeester en Wethouders van
Velsen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
het bestemmingsplan ‘Velserbroek’ onherroepelijk is
geworden.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bestaande
woonkern Velserbroek.
Het onherroepelijke vrijstellingsbesluit en het voornoemde bestemmingsplan liggen ter inzage bij de
balie van Bouwtoezicht, Dudokplein 1, op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond van
18.00 tot 20.00 uur.
Aangezien het besluit onherroepelijk is, bestaat er
geen mogelijkheid tot het indienen van een reactie.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
Biallosterskilaan 2
7 zeedennen en 1 ceder
Hartkamp ong.
8 elzen en 2 essen
(bomen mogen worden gekapt omdat deze in een
slechte conditie zijn)
Dagtekening van deze kapvergunningen is 10 februari
2009

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 12 februari 2009

MEDEDELINGEN
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-18-2009 Hoofdstraat 199 te Santpoort-Noord;
het veranderen van een woning
BP-20-2009 Acaciastraat 13 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw (achterzijde)
BP-21-2009 Cornwallstraat 10 te IJmuiden; het veranderen van een bedrijfsgebouw
BP-22-2009 Fultonstraat 19 te IJmuiden; het veranderen van een dakopbouw van een
woning
BP-23-2009 Rijksweg 94 te Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten van een woning
BP-24-2009 Middenduinerweg 2 en 6 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw (nr. 2) en
het oprichten van een garage (nr. 6)
BP-25-2009 IJmuiderstraatweg 6 te IJmuiden; het
legaliseren van een dakterras
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-15-2009 Snippenbos 106 te IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
BL-16-2009 Trawlerkade 22 te IJmuiden; het veranderen van een installatie voor telecommunicatiedoeleinden
BL-17-2009 Harddraverslaan 50 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-18-2009 Terrasweg 65 te Santpoort-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw en het verplaatsen van
de garage
BL-19-2009 Badweg ong. te IJmuiden; het plaatsen
van 2 informatieborden
BL-20-2009 De Ruyterstraat 140 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de

openbare welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur)
van 19 februari 2009.
B1-1-2009
Zadelmakerstraat ong. te Velserbroek;
het oprichten van een goederenhotel
BL-12-2009 Middenduinerweg 82 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning
BL-14-2009 Middeloolaan 9 te Driehuis NH; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw (achterzijde)
BL-16-2009 Trawlerkade 22 te IJmuiden; het veranderen van een installatie voor telecommunicatiedoeleinden
BL-17-2009 Harddraverslaan 50 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-19-2009 Badweg ong. te IJmuiden; het plaatsen
van 2 informatieborden
BP-18-2009 Hoofdstraat 199 te Santpoort-Noord; het
veranderen van een woning
BP-19-2009 Broekerdreef 120 te Velserbroek; het
oprichten van een stallingsruimte voor
auto's
BP-21-2009 Cornwallstraat 10 te IJmuiden; het veranderen van een bedrijfsgebouw
BP-22-2009 Fultonstraat 19 te IJmuiden; het veranderen van een dakopbouw van een
woning
BP-23-2009 Rijksweg 94 te Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten van een woning
BP-24-2009 Middenduinerweg 2 en 6 te SantpoortNoord; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw (nr. 2) en
het oprichten van een garage (nr. 6)
BP-25-2009 IJmuiderstraatweg 6 te IJmuiden; het
legaliseren van een dakterras
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is, voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-5-2009
Hoek en Vaarthof 30 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 13 februari t/m 26 maart 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:

BP-278-2008 Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; het
plaatsen van een ontvangstruimte (tijdelijk)
BP-3-2009
Pontweg ong. te Velsen-Noord; het
plaatsen van een bouwkeet (tijdelijk)
(hoek Noordersluisweg)
BP-4-2009
Havenkade ong. te IJmuiden; het plaatsen van een bouwkeet (tijdelijk)(naast
nr. 75 gasreduceerstation)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 13 februari t/m 26 maart 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-8-2008
Kennemerlaan 89 en 91 te IJmuiden;
het veranderen van een bioscoop/bovenwoning tot winkel met bovenwoningen
B1-10-2008 Halkade 9, 9A, B en C te IJmuiden; het
vernieuwen en vergroten van een
bedrijfsgebouw
B2-12-2008 Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; het veranderen en vergroten van een hotel
BP-66-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het
veranderen van het centrumgebouw
BP-114-2008 Harlingenstraat ong. te IJmuiden; het
oprichten van een fietsenstalling
BP-274-2008 Westerhoevelaan 39 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
balkon en het plaatsen van een luifel
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend 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).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-2-2009 Middenduinerweg 89 te Santpoort-Zuid; het
slopen van een varkensschuur
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend 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).

