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Piet van der Kuil 80 jaar
Santpoort-Noord - Zondag vierde Piet van der Kuil, oud-speler van VSV, Ajax, PSV, Telstar en Neder-
lands Elftal, zijn 80ste verjaardag in Bartje Boven. Familie, kennissen en oud-teamgenoten kwamen de 
in Velserbroek wonende ex-international feliciteren met zijn verjaardag. Dat Ajax eerder op de dag niet 
verder kwam dan een 1-1 tegen Roda JC mocht de pret niet drukken. Op de foto vanaf links: Heinz Stuy, 
Han de Haan, Benny Muller, Sjaak Swart, Rob (accordeonspeler), Piet van der Kuil en Ruud Geels.

Vaart achter centrumplan 
IJmuiden – Tijdens de laatste 
gemeenteraadsvergadering is 
een belangrijke beslissing ge-
nomen over de ontwikkeling van 
het winkelcentrum van IJmui-
den. De raad ging akkoord met 
het amendement van LGV om 
het alternatieve plan van de win-
keliers gelijktijdig met Plan B op 
haalbaarheid te onderzoeken. 
Met die beslissing lijkt het erop 
dat uiteindelijk een breed draag-
vlak is gevonden voor de plan-
nen. ,,Al is dat uiteraard nog wel 
afhankelijk van de kosten’’, aldus 
wethouder Verkaik.
Vorig jaar werd besloten dat er 
haast was bij de ontwikkeling 
van de plannen. B&W wilde 2 
miljoen uittrekken voor het op-
pimpen van het winkelcentrum. 
Via een atelier en burgerpanel 
werden de mogelijkheden beke-
ken. Eind januari schrokken par-
tijen zich een hoedje toen het 
erop leek dat wethouder Ver-
kaik voor Plan B had gekozen. 
Dat leek geen ruimte te bieden 
voor het plan van de winkeliers 
om op vereenvoudigde wijze het 
tweezijdig winkelen aan de Lan-
ge Nieuwstraat mogelijk te ma-
ken.
De winkeliers willen dat de los-
se kiosken verdwijnen om plaats 
te maken voor twee blokken van 

kleinere winkels op deze plek-
ken. Op die manier hoeft niet in-
grijpend te worden gesloopt en 
hoeven er ook geen huurwonin-
gen te verdwijnen. Dankzij een 
amendement van LGV werd de 
mogelijkheid geschapen dit plan 
te integreren in het onderzoek 
naar Plan B.
Plan B behelst onder meer het 
inrichten van twee pleinen tot 
themapleinen. Dat plan werd 
door winkeliers niet juichend 
binnengehaald. Maar nu blijkt 
dat de twee plannen elkaar niet 
bijten, zijn er mogelijkheden ge-
komen om toch op korte termijn 
spijkers met koppen te slaan. De 
volgende fase is het onderzoek 

naar de haalbaarheid van de 
plannen. Haast is geboden om-
dat winkeliers het moeilijk heb-
ben, niet alleen door de econo-
mische crisis, maar ook doordat 
de plannen zo lang uitblijven. In-
vesteren in winkels is daardoor 
minder aantrekkelijk geworden, 
ook voor middenstanders die op 
zoek zijn naar winkelruimte. 
De wethouder heeft toegezegd 
ook in gesprek te gaan met de 
winkeliers van de kiosken die de 
gevolgen van deze plannen het 
zwaarst zullen gaan voelen.
Veel gemeenteraadsleden zijn 
blij met de nieuwe koers die de 
centrumplannen nu nemen. (Ka-
rin Dekkers)
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Loopbaanoriëntatie
en vrijdagmiddagclub
Velsen - Oriëntatie op studie en 
beroep en de vrijdagmiddagclub. 
Dat zijn naast huiswerkbegelei-
ding en bijlessen de twee nieu-
we diensten van studiebegelei-
dingsinstituut Study Consultan-
cy. Ideaal voor middelbaar scho-
lieren en studenten die nog niet 
weten wat ze willen en voor leer-
lingen die zonder huiswerk het 
weekend in willen gaan.
De loopbaanoriëntatie is be-
doeld voor bovenbouwleerlingen  
van het vmbo, havo en vwo en 
voor studenten die voor hun ge-
voel toch niet op hun plek zitten. 
Om de juiste keuze voor hun toe-
komst te kunnen maken, gaan zij 
onder begeleiding van een erva-
ren loopbaancoach aan de slag. 
De cursist en de coach geven 
samen vorm aan dit keuze- en 
ontwikkelingsproces.
Study Consultancy organiseert 
deze training in samenwerking 
met Topic Studieloopbaanbege-
leiding. De training wordt ge-
geven in een groep van maxi-
maal tien personen en bestaat 
uit vijf bijeenkomsten van ander-
half uur. De eerste bijeenkomst 
is op maandagavond 11 maart 
om 19.30 uur in de hoofdvesti-
ging van Study Consultancy in 
Velserbroek.
De vrijdagmiddagclub is ook 
in Velserbroek en vooral voor 
scholieren die graag van hun 
vrije weekend willen genieten. 
Zij kunnen uit school terecht bij 

Study Consultancy. Daar gaan 
zij onder deskundige begelei-
ding aan de slag met hun leer- 
en maakwerk, zodat niet alles 
op zondagavond aankomt. Ui-
teraard is de vrijdagmiddagclub 
ook toegankelijk voor leerlingen 
die op andere dagen een van de 
twee huiswerkklassen van Study 
Consultancy bezoeken.
Deze huiswerkklassen bevin-
den zich aan de Wagenmaker-
straat in Velserbroek en in het 
Tata Steel stadion van Telstar in 
Velsen-Zuid. In de thuisbasis van 
de witte leeuwen en leeuwinnen 
heeft Study Consultancy sinds 
september een huiswerkklas met 
uitzicht op het speelveld. In Vel-
serbroek biedt het studiebege-
leidingsinstituut al meer dan tien 
jaar huiswerkbegeleiding en bij-
lessen in alle schoolvakken en 
op alle niveaus.
Persoonlijke aandacht staat 
voorop, elke leerling wordt bege-
leid op de manier die het beste 
bij hem of haar past. En niet al-
leen als het om ‘gewoon’ school-
werk gaat: een orthopedagoge 
begeleidt leerlingen met bijvoor-
beeld lees- of rekenproblemen. 
Voor meer informatie en inschrij-
ving kunt u bellen met 023 539 
26  64 of mailen met info@stu-
dyconsultancy.nl.
Zie ook www.studyconsultancy.
nl en facebook.com/StudyCon-
sultancyVelsen. (foto: Mark Sas-
sen)

Uitleen loophulpmiddelen
Heemskerk - Sinds 1 januari 
2013 worden eenvoudige loop-
hulpmiddelen niet meer ver-
goed door de AWBZ (Algeme-
ne Wet Bijzonder Ziektekosten). 
Cliënten moeten hiervoor nu 
huur betalen. Leden van SenZ, 
de ledenservice van Viva! Zorg-
groep, kunnen echter gratis ge-
bruik blijven maken van de uit-
leen van krukken, looprek, wan-
delstok (vierpoot). Gratis uitleen 
van de rollator kan alleen op in-
dicatie. 
De gratis uitleen geldt op ver-
toon van de SenZ-pas bij afha-
len van de hulpmiddelen bij de 
Thuiszorgwinkels in Alkmaar, 

Heemskerk, Haarlem, Heemste-
de en uitleendepot Castricum. 
De Thuiszorgwinkel in Heems-
kerk (boven de Dekamarkt) is 
gevestigd aan het Maltezerplein 
35 (maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.30 uur; zaterdag 
van 09.00 tot 13.00 uur. In Cas-
tricum kan men terecht bij het 
ViVa! uitleendepot in De Sant-
mark (maandag tot en met vrij-
dag van 14.00 tot 16.00 uur).
Het SenZ-lidmaatschap geldt 
per huishouden. Aanmelden 
kan op de locaties; men kan het 
loophulpmiddel dan direct gra-
tis meekrijgen. SenZ, tel. 088–
995 8822.

Volgende feest op zaterdag 9 maart

Tony Scott op In2disco
IJmuiden - Begin jaren negentig 
was hij niet uit de hitlijsten weg te 
slaan: Tony Scott. De Amsterdam-
se rapper, geboren in Suriname en 
afstammeling van de Carib-india-
nen, boekte in die tijd grote suc-
cessen met The Chief, That’s How 
I’m Living, Get Into It, Gangster 
Boogie en Move To The Big Band 
(met Ben Liebrand), stuk voor 
stuk floorfillers die voor besla-
gen ramen zorgden in discothe-
ken over de hele wereld. Op zater-
dag 9 maart komt Tony Scott naar 
In2disco om zijn hits nog een keer 
ten gehore te brengen. 
Na zijn actieve carrière als rap-
per heeft Tony Scott zich ontwik-
keld als songwriter voor andere 
artiesten, waaronder Boyz II Men, 
Candy Dulfer en de meidengroep 
Kus. Daarnaast werkt hij al ja-
ren als muziekdocent op het Pie-
ter Nieuwland College en Cygnus 
Gymnasium in Amsterdam, waar-
door hij zijn passie voor muziek 
kan overbrengen op de volgende 
generatie. In de afgelopen jaren 
werkte Tony Scott mee aan pro-
jecten van Armin van Buuren, Bin-
goplayers en Bart Thimbles, sa-
mensteller van de legendarische 
Turn Up The Bass-compilaties.
De organisatie van In2disco is 
trots op de komst van de legen-
darische rapper. Maar ook de 
rest van de line-up mag er zijn. 

Met Miss Brown en Rob Bos-
kamp worden twee Amsterdam-
se top-dj’s naar IJmuiden ge-
haald. Zij hebben allebei meerde-
re keren gedraaid op In2disco. Het 
halfjaarlijkse discofeest wordt ge-
opend door Good Old Dave. Hij is 
samen met Friso Huizinga orga-
nisator van het feest in het Tha-
lia Theater.
Tickets kosten 15 euro en zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Hotel Augusta en DNM (Denim 
and More) in IJmuiden en Bre-
derode Sport in Santpoort-Noord. 
Online tickets bestellen kan via 
www.in2disco.nl en www.tha-
liatheater.nl (reserveringskos-
ten 1,50 euro per kaart). Het feest 
duurt van 21.00 tot 03.00 uur. Op 
de hoogte blijven van het laatste 
nieuws over In2disco? Like dan de 
fanpage op Facebook.

Spetterende zwem5kamp 
voor leerlingen groep 7

IJmuiden - Deze week wordt 
in zwembad De Heerenduinen 
de traditonele Zwem5kamp voor 
groep 7 van de basisscholen in 
Velsen gehouden. Er doen totaal 
534 leerlingen mee van zestien 
basisscholen.
In blokken van twee uur doen 
steeds andere klassen mee aan 
spannende spelvormen als thee-
race, balzwemmen, wakkenrace, 
surfplankenrace en de estafette. 
Per dagdeel zijn prijzen te win-
nen. Elke klas maakt een eigen 
Joker en een Yell die meedingt 
naar een originaliteitsprijs. Dit 
jaar moeten deze staan in het 
thema van het tienjarig bestaan 
van zwembad De Heerenduinen. 

De jokers worden tot 1 maart 
geëxposeerd in het recreatiebad, 
waar heel zwemmend Velsen ze 
kan bewonderen.
Maandagmiddag won Parnassia 
2 de eerste prijs bij het zwem-
men en Zandloper 1 werd twee-
de. De joker- en de yellprijs gin-
gen naar Kompas Oost. 
Dinsdagochtend werden bij het 
zwemmen Rozenbeek 4 eerste 
en Rozenbeek 2 tweede. De jo-
ker- en yellprijs ging die ochtend 
naar Vuurtoren West 1 en 2.
Hoewel er officieel geen school-
zwemmen meer is, zijn er re-
gelmatig zwemthema’s voor al-
le klassen van basisscholen in 
Velsen.
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Donderdag 
14 februari

Tot en met 17 maart kun-
nen bezoekers van Landgoed 
Beeckestijn de tentoonstelling 
Stillevens van 17e en 21e eeuw 
op de Buitenplaats Beeckes-
tijn bezichtigen. Geopend van 
donder t/m zondag van 11.00 
tot 16.00 uur.
Cursus ‘Hellup, mijn kind 
kan niet zonder’. Bij Brijder, 
Spaarne 106 Haarlem. Van 
19.30 tot 22.00 uur.
Valentijnsfilmdiner ‘One 
Day in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
AV-groep Kennemerland 
organiseert om 20.00 uur een 
bijeenkomst aan de Burg. En-
schedelaan 67 in Santpoort-
Noord.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jandino Asporaat. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Wittenbols 
schrijft, Lightert regisseert 
‘Honingjagers’. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: Roots 
of Heaven: Dayna Kurtz. Aan-
vang 20.30 uur. Toegang 15,-
. Café: True Bypass. Aanvang 
22.00 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studen-
ten. Vanaf 18 jaar. 

Vrijdag 
15 februari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Film ‘Des hommes et des 
dieux’ in de Engelmundus-
kerk Koniging Wilhelminakade 
117 IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur.
SC Telstar-Fortuna Sittard. 
Aanvang 20.00 uur. Na afloop 
wordt er een supportersfeest 
geoganiseerd in het suppor-
tershom (oude paviljoen).
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Amour’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: The la la 
Lies. 22.00 uur. Toegang gratis. 
Grote zaal: Onderstroom: Jeff 
Mills 2000 and one, Jeff Ru-
shin. 23.00-06.00 uur. Toegang 

19,50 vanaf 18 jaar.

Zaterdag 
16 februari

Speeltuin De Veilige Haven 
aan de Heerenduinweg opent 
om 13.00 uur weer haar deu-
ren.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Tot en met 24 februari Kro-
kuspotje maken bij Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Voor kinderen 
van 5 t/m 12 jaar. Van 13.30 tot 
15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Lebbis met nieuwe voorstel-
ling ‘Het Grijze Gebied’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Bongomatik 
‘Jazzbit
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: Tim 
Christensen & The Damn Cry-
stals. 19.30 uur. Grote zaal: 
10.000 Likes party. 22.00-04.00 
uur. Toegang 1 like. Café: Cos-
monauts. 21.30 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: 80’s Verant-
woord. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 12,50 vanaf 21 jaar. Ca-
fé: Harde Pappies. Toegang 
gratis.

Zondag
17 februari

Klaverjassen in Café Kam-
perduin, Bik en Arnoldkade 12 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Jeugddienst in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmui-
den. Aanvang 10.00 uur.
Lezing over thema: ‘De geest 
uit de fles terugkeer van oude 
voorstellingen’. Door Katrijne 
Bezemer in De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Lejo met ‘Ach-
ter je’ (4+). Aanvang 14.30 uur. 
Om 17.30 uur All Man Band tij-
dens foyerconcert. Aanvang 
17.30 uur.

Maandag 
18 februari

Clubavond bij Postzegelver-
eniging IJmuiden in één van 

de zalen van de Adelbertus-
kerk, Sparrenstraat IJmuiden. 
Vanaf ca. 19.45 uur kan men 
ruilen.

Dinsdag
19 februari

Inloop pottenbakken bij In-
formatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid. Van 12.00 
tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Lezing over het turkse dorp 
Catalhöyük door dr. B. Düring, 
archeoloog, in de Vijverweg-
kerk, Vijverweg 14 Bloemen-
daal. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘U spreekt met uw moorde-
naar’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Amour’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
20 februari

Vriendjes- en vriendinne-
tjestoernooi bij Stormvogels. 
Aanmelden kan via jellean-
ker@gmail.com. Iedereen mag 
meedoen.
Theaterworkshop ‘Toneel 
op Stal’ bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Leeftijd: 7 t/m 10 jaar. 
Van 10.00 tot 15.00 uur. Op-
geven via 06-50651956. Work-
shop duurt tot en met 22 fe-
bruari.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
Knutselmiddag 13.30 tot 14.30 
uur. Diverse knutsels, vos of 
konijn van papier of klei, of 
kijkdoos maken. 1,50. Graag 
aanmelden: 0255-536726/in-
fo@pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Tropisch Carnaval met ‘Carib-
bean Cocktail’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Trouble Man. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
21 februari

Inloop pottenbakken bij In-
formatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg Velsen-Zuid. Van 12.00 
tot 16.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:  
Knutselmiddag 13.30 tot 14.30 
uur. Diverse knutsels, vos of 
konijn van papier of klei, of 
kijkdoos maken. 1,50. Graag 
aanmelden: 0255-536726/in-
fo@pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Alles is fa-
milie’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: Haarlemse 
Popscene. 21.30 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. 5,-, gratis voor studenten.

Bongomatik in
het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 16 febru-
ari, 20.30 uur. staat Bongoma-
tik met ‘Jazzbits’ op de planken 
van het Witte Theater, Kanaal-
straat 257.
Bongomatik is samengesteld uit 
negen muzikanten van uiteenlo-
pende muziekwerelden, culturen 
en leeftijden. Hierdoor is de mu-
ziek van Bongomatik een bonte 
mix van stijlen met als resultaat 
een luchtige mix van energieke 
muziek met een vette groove en 

een dikke knipoog. In dit verras-
sende theaterconcert komt de 
kracht en de humor van de Bon-
gomatik familie optimaal tot zijn 
recht. 
De musici zijn deze avond hun 
eigen ‘special guests’ waarin de 
band afwisselend full-blast maar 
ook klein en intiem speelt. Op 
één avond zijn maar liefst 9 ver-
schillende stijlen en 15 muziek-
instrumenten te horen in ver-
schillende bezettingen. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘bongomatik’ op 16 februa-

ri 2013 om 20.30 uur. bon is geldig voor 2 personen

Drukke tennisinstuif
Velserbroek - Afgelopen zater-
dag was het een drukte van be-
lang in Tenniscentrum Velser-
broek. 
Zo’n veertig kinderen tussen de 
6 en 9 jaar kregen hun eerste 
tennisles en dat vonden ze leuk! 
Onder leiding van de trainers 
van Tennis Organisatie Velsen 
werd een uur lang geoefend 
en gespeeld. Verschillende on-
derdelen zoals de ballenmachi-
ne, speciale loopladders en klei-
ne baantjes zorgden ervoor dat 
deze kinderen een goede indruk 
kregen van hoe leuk tennis is. 

Een aantal kinderen is ook met-
een lid geworden van LTC Brede-
rode of LTC Hofgeest. Deze ver-
enigingen slaan een nieuwe weg 
in met de jongste jeugd door de 
lessen niet meer op woensdag-
middag te organiseren, maar op 
de andere doordeweekse dagen 
tussen 16.00 en 16.50 uur. Verder 
wordt alle jeugd dan nog ver-
wacht tijdens een speciaal wed-
strijdgedeelte op een ander mo-
ment in de week. Vanaf 2 april 
gaan het nieuwe zomerseizoen 
van start. Zie ook www.tennis-
velsen.nl.
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Winter heeft lange adem
Voor schaatsliefhebbers is dit 
niet bepaald de ideale winter, 
maar diegenen die van een flink 
pak sneeuw houden komen 
goed aan bod dit seizoen.
Neem nu afgelopen zaterdag-
avond en zondagnacht toen de 
omgeving Amsterdam de groot-
ste sneeuwdump van het land 
kreeg. Op de meeste plaat-
sen viel meer dan 15 centime-
ter. Enkele sneeuwliefhebben-
de waarnemers uit de IJmond 
klaagden steen en been omdat 
er daar veel minder viel van het 
‘witte goud’. In Kennemerland 
viel er richting Heemstede zo’n 
10 centimeter sneeuw.  
Na een ronduit koude eerste 
helft van de week waarin de 
gevoelstemperatuur veelal uit-
kwam op rond -8 graden, wordt 
het minder koud de komende 
dagen. Later in de week stijgt 
het kwik naar maximaal 7 gra-
den bij ons.
Donderdag valt er neerslag, in 
eerste instantie is dit weer eni-
ge tijd sneeuw, maar als het 
sneeuwt gaat er beslist niet zo’n 
enorm pak vallen als zondag. 
Vervolgens komt dus die zach-
tere lucht binnen (in Noord-
Frankrijk wordt al 12 graden 
verwacht) en doordat de lucht 
over het nog koude landopper-
vlak wordt aangevoerd neemt 

de kans op mistperikelen toe. 
Richting het weekend zit de 
wind in de mildere zuidwest-
hoek en blijft het meest half tot 
zwaar bewolkt. Ook de nachte-
lijke vorst is dan verdwenen uit 
onze omgeving (minima van 3 
graden boven nul)
Wat er na het weekend gebeurt 
is nog enigszins onzeker, maar 
waarschijnlijk herpakt de hoge 
druk zich weer boven Scandi-
navië zodat de wind terugkeert 
in de noordoosthoek. Stroom-
opwaarts richting Baltische Sta-
ten en Rusland zit echter weinig 
diepvrieskou dus het wordt niet 
direct steenkoud in Nederland. 
In een later stadium zou de 
luchtdruk juist kunnen gaan 
stijgen richting IJsland en 
Groenland. Dit zou dan eventu-
eel een stevige noordstroming 
met sneeuwbuien kunnen gaan 
inhouden. 
Duidelijk is in ieder geval dat 
deze winter een lange adem 
heeft en het zou best wel eens 
tot begin maart (te) koud kun-
nen blijven in de IJmond en 
Kennemerland.
  
Meer weerinfo is er via www.
weerprimeur.nl of via 0900-
1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Velsen – Sinds de invoering van 
de Wabo (Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht) per 
1 oktober 2010 is de taak voor 
de commissie Stedelijk Schoon 
steeds kleiner geworden. Er mag 
nu immers veel meer zonder ver-
gunning worden gebouwd. In 
het jaarverslag Welstandstoe-
zicht over 2011 en 2012 blijkt dat 
de commissie in 2011 slechts 7 
van de 278 aanvragen heeft ge-
weigerd omdat zij niet voldeden 
aan de welstandscriteria. In 2012 
waren dat er 3 van de 245. Deze 
adviezen zijn door B&W overge-
nomen. Kennelijk zijn de aanvra-
gers voldoende op de hoogte van 
het welstandsbeleid. Bij herover-
weging van besluiten heeft B&W 
in alle vijf gevallen de adviezen 
van Stedelijk Schoon overgeno-
men. De commissie stelt B&W 
voor hen te blijven raadplegen. 
Dit is in tegenstelling tot een zo-
genaamde ‘kan’ bepaling van de 
Wabo dat welstandsadvisering 
kan worden overgelaten aan 
ambtenaren. 

Welstands-
toezicht

Santpoort-Noord – Nieu-
we prognoses over leerlingen-
aantallen in Santpoort-Noord 
hebben geleid tot het afblazen 
van nieuwbouwplannen voor 
de Bosbeek aan de Valcken-
hoeflaan/Bickerlaan. Uit prog-
noses van 2011 werd nog ver-
wacht dat het leerlingenaan-
tal dusdanig zou groeien dat de 
school ruimte te kort zou ko-
men, waardoor moest worden 
gezocht naar een andere locatie. 
Nu blijkt men ineens over 15 jaar 
(in 2028) 80 leerlingen per jaar 
minder te moeten huisvesten. Bij 
een prognose wordt onder meer 
gekeken naar nieuwbouwplan-
nen in het gebied die vaak zor-
gen voor de vestiging van jonge 
gezinnen. Maar als je bedenkt 
dat je een prognose over 15 jaar 
maakt, kan iedereen bedenken 
dat dit soort schattingen nog-
al kan wisselen, zoals ook wel 
blijkt uit de uit de uitkomsten 
van de laatste twee prognoses. 
Voor de Bosbeekschool betekent 
dit dat er zal moeten worden ge-
bouwd op de eigen locatie aan 
de Burgemeester Enschedelaan. 
Er zijn al verschillende rappor-
ten over deze locatie gemaakt 
die nu in het nieuwe licht van de 
aantallen zullen worden beke-
ken. Daarom is het nog even af-
wachten wat nu wordt besloten. 
Wordt het gedeeltelijke of gehele 
nieuwbouw als renovatie te duur 
wordt? Graag wil men het monu-
mentale gedeelte van de school 
behouden. Renovatie is in ieder 
geval nodig, want de school vol-
doet al lang niet meer aan de ei-
sen van het moderne onderwijs. 
(Karin Dekkers)

Bosbeek 
niet naar 

Valckenhoeflaan

Hypotheek aflossen
of sparen voor later?
Ik krijg in gesprekken met mijn 
klanten steeds vaker de vraag of 
het verstandig is om de hypo-
theek geheel of gedeeltelijk af te 
lossen. Het kan inderdaad aan-
trekkelijk zijn om een deel van 
de hypotheekschuld kwijt te ra-
ken, maar of dit ook altijd de 
beste oplossing is?
Wanneer u geld overhoudt zijn 
er verschillende opties. Het is ui-
teraard mogelijk om het geld op 
een spaarrekening te zetten of te 
beleggen, maar het kan ook ge-
bruikt worden om de financië-
le lasten te verminderen door de 
hypotheek of een deel van de 
hypotheek af te lossen. Het is 
vaak voordelig om een kleine hy-
potheek af te lossen. Dit heeft te 
maken met de Wet Hillen. De-
ze Wet stelt dat het positieve sal-
do van het eigen woningfor-
fait min de aftrekbare kosten van 
de woning niet aangegeven die-
nen te worden bij de belasting-
dienst. Het eigen woningforfait 
vervalt zelfs geheel indien de hy-
potheek volledig wordt afge-
lost. Een nadeel onder het huidi-
ge fiscale regime is dat aflossin-
gen op een hypotheek de over-
waarde op de eigen woning ver-
groten. Wanneer er een nieuw, 
duurder huis wordt aangekocht 
kan dit negatief uitpakken, om-
dat het niet mogelijk is de rente 
over de eerder gedane aflossin-
gen af te trekken.

Uiteindelijk geldt er natuurlijk 
ook nog de algemene regel dat 
‘wie wat bewaart, die heeft wat’. 
In het geval van hoge onvoorzie-
ne uitgaven is een spaarrekening 
stukken bruikbaarder dan een 
verder afgeloste hypotheek. Laat 
u daarom altijd goed adviseren 
over uw hypotheek en eventuele 
aflossingen op basis van uw per-
soonlijke wensen en omstandig-
heden. Voor advies wil ik u graag 
uitnodigen bij de afdeling Priva-
te Banking van Rabobank Velsen 
en Omstreken. U kunt ons berei-
ken via telefoonnummer 023-513 
35 00 of via privatebanking@vel-
sen.rabobank.nl.

Maurice van Kampen, Account-
manager Private Banking
Rabobank Velsen en Omstreken

Sterre Basjes kampioen
Regio - Afgelopen weekend 
waren voor de turnsters van 
Toss Heemskerk de districtkam-
pioenschappen in Amsterdam. 
Drie turnsters uit Driehuis kwa-
men voor Toss in actie. 
Alle turnsters van divisie 1/2 
hadden zich hier de vorige wed-
strijd al voor geplaatst.
Bij de pupillen 1 (divisie 2) turn-
de Anouska Plas een goeie 
wedstrijd en werd hiermee knap 
10de
Rosalie Breems  turnde bij de  
Pupillen 2 (divisie 1) geen fout-
loze wedstrijd maar mede dank-
zij een 3e plaats op brug werd 
zei alsnog 4e en mocht een 
mooie bronzen medaille in ont-

vangst nemen. Bij de Jeugd (di-
visie 1) turnde Sterre Basjes 
een super wedstrijd. Langzaam 
kroop Sterre tijdens de wed-
strijd naar de nummer 1 po-
sitie en gaf deze op de laatste 
oefening niet meer weg. 1e op 
balk en 2e op sprong, brug en 
vloer waardoor zei dit jaar Dis-
trictkampioen werd met 49.050 
punten en dat was precies een 
hele punt verschil op de num-
mer 2. 
Irma Warns uit Santpoort, die 
nog eerste jaars jeugd is werd 
heel knap 12e met haar gelukte 
slinger op de brug! Een mooie 
prestatie voor de meiden uit 
Velsen

Is Fun Village mogelijk?
Velsen – Fun Village in de Zui-
derscheg, is een plan om in het 
plangebied tussen de twee snel-
wegen in Velsen-Zuid een recre-
atiepark te bouwen met een out-
letcentrum, hotel, casino, disco-
theek, Adventurepark en nog veel 
meer. De gemeenteraad van Vel-
sen heeft besloten dat het college 
nu aan de provincie Noord-Hol-
land moet vragen of het wel mo-
gelijk is om hier Fun Village te situ-
eren. Het plan botst namelijk met 
diverse plannen van de Provinciale 

Ruimtelijke Ordening.  Het colle-
ge heeft nog geen goed beeld van 
wat de aanwezigheid van een der-
gelijk outletcentrum voor de mid-
denstanders van Velsen zou be-
tekenen. Een meerderheid van de 
raad lijkt echter een positieve hou-
ding ten opzicht van Fun Valley te 
hebben, vanwege de toeristische 
mogelijkheden van een dergelijk 
recreatief park. 
Informeren naar de haalbaarheid 
bij de provincie is daarom een 
goede tussenstap. (Karin Dekkers)

Verkorte inspraak HOV
Velsen – De fractie van Vel-
sen Lokaal heeft het college van 
B&W vragen gesteld over de on-
gebruikelijke inspraaktermijn 
van vier in plaats van zes we-
ken voor HOV deeltraject 6, om-
geving Troelstralaan. De frac-
tie vraagt wat de motivatie hier-
van is en of het college ook re-
kening wil houden met de voor-
jaarsvakantie. Wethouder Ven-
nik antwoordde namens het col-
lege dat het deelproject na een 

uitgebreid proces van samen-
spraak met alle betrokkenen tot 
stand is gekomen. Na de eerste 
informatieavond in juni 2012 is 
een breed georiënteerde klank-
bordgroep samengesteld die 
verbeteringen in het ontwerp 
heeft voorgesteld. Ook is inten-
sief contact geweest met organi-
saties en scholen in deze omge-
ving, wat heeft geleid tot het hui-
dige voorstel voor HOV deelpro-
ject 6. (Karin Dekkers)
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Carnaval op de
Blauwe Veldmuis
Velserbroek - Op kinder-
dagverblijf de blauwe Veld-
muis werd afgelopen dinsdag 
vast veel meer carnaval ge-
vierd dan in heel Brabant. Er 
waren zoveel verkleedde kin-
deren, als ridder, politieagent, 
piraat, prinses, koning en als 
vlinder. Oh en niet te vergeten 
een snoezig lieveheersbeestje 
en een aardbeitje. Ook de juf-
fen waren prachtig, van een 

sterrenvrouwtje naar een ka-
bouter naar allemaal glitter-en-
glamourgirls!
Maar met alleen verkleden is 
het nog geen carnaval, er moet 
gedanst worden. Allemaal in 
een rij achter mekaar hossend 
aan de polonaise. De bovenbu-
ren hadden vast last van on-
ze Brabantse hits. Als afsluiter 
gingen we met z’n allen op de 
foto, geen cheese maar Alaaf!

Nieuw bestemmingsplan 
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid – Het nieuwe 
bestemmingsplan Santpoort-
Zuid, waarvoor nu een startdo-
cument is ontworpen, kent wei-
nig verrassingen. Reden om het 
nieuwe bestemmingsplan te ma-
ken zijn het samenvoegen van 
verschillende bestemmings-
plannen, waaronder een stuk-
je uit Bloemendaal, tot een be-
stemmingsplan. Ook vanwe-
ge de houdbaarheidsdatum van 
zo’n bestemmingsplan (tien jaar) 
moet zo’n plan regelmatig wor-
den herzien.
Het nieuwe bestemmingsplan is 
vooral behoudend. Er zijn geen 
nieuwbouwplannen die reden 
zijn voor aanpassingen. Op de 
locaties Handgraaf, Velserend 
en voormalig Nova-terrein zijn 
(nog) geen nieuwe ontwikke-
lingen die aanleiding geven tot 
aanpassingen.
Wel zal in het nieuwe bestem-
mingsplan meer ruimte worden 
gegeven aan kleinschalige hore-
ca in het centrumgebied, waar-
bij het zal gaan om dagbezoe-
kers, dit vanuit het horecabeleid 
in de gemeente dat toeristische 
en dagrecreatie wil stimuleren.
In het nieuwe bestemmings-
plan wordt rekening gehouden 
met een aantal wensen van in-
woners van Santpoort-Zuid, die 
zijn gefilterd uit de enquete on-

der inwoners in 2011. Het be-
stemmingsplan maakt die ont-
wikkelingen mogelijk, maar of 
deze ook worden gerealiseerd is 
afhankelijk van initiatiefnemers 
of ondernemers. Zo worden er 
op kleine schaal seniorenwonin-
gen gewenst. Wil men iets meer 
toerisme, een rustige dorpskern 
met ontmoetingsmogelijkheden 
en een station als kloppend hart 
van het dorp. 
Stichting Santpoort verzocht om 
de monumentenstatus van de-
len van Santpoort-Zuid of in ie-
der geval een sterk behoudend 
bestemmingsplan. Door de ver-
grijzing in deze woonkern komt 
de gemeente tegemoet aan de 
wens om in of aan (grote) wo-
ningen een badkamer op de be-
gane grond of extra woonruim-
te voor een mantelzorger te bou-
wen. 
Om de groene kern van Sant-
poort-Zuid te behouden worden 
nieuwe eisen gesteld aan huizen 
die meer dan tien meter uit el-
kaar staan: bijgebouwen bij de 
voorgevel moeten minstens drie 
meter afstand tot het hoofdge-
bouw behouden.
Op deze manier zorgt de ge-
meente Velsen samen met in-
woners voor de ruimtelijke struc-
tuur van Santpoort-Zuid. (Karin 
Dekkers)

Voorwoord
SC Telstar-Fortuna Sittard

Telstar heeft de laatste twee 
wedstrijden verschillende ge-
zichten laten zien. In de thuis-
wedstrijd tegen FC Dordrecht 
wisten wij een goede, maar 
vooral belangrijke winst te be-
halen. In een goede wedstrijd 
waarin we de controle had-
den . Verdedigend stond goed 
en voorin wisten we een aan-
tal keer goed voor de dag te 
komen. Het enige wat ik mijn 
ploeg kon verwijten is het feit 
dat wij FC Dordrecht te lang 
nog uitzicht hebben gegeven 
dat zij nog kans maakte op 
een punt. Gelukkig lieten wij 
het niet zover komen en was 
de 2-0 overwinning een meer 
dan terechte. Dat het dan in 
eigen huis is, tegen een goe-
de ploeg, dat maakt het goede 
gevoel alleen maar sterker.
Afgelopen weekend gingen 
we hard onderuit in Volendam. 
Daar waar we het hele sei-
zoen door weinig tegendoel-
punten krijgen waren het er 
dit keer zes. De nederlaag was 
terecht. In de beginfase kre-
gen wij de mogelijkheid om op 
voorsprong te komen. Helaas 
laat FC Volendam even daarna 
zien voorin te beschikken over 
messcherpe aanvallers, en 
staan we al snel 2-0 achter. Ik 
moet de ploeg een compliment 
maken dat zij zich nog terug-
knokken tot 2-1. Een doelpunt 
van onze nieuwe aanwinst 
Matusiwa. In de tweede helft 
hebben wij niet ons eigen ni-
veau kunnen halen en incas-
seerde wij te veel  doelpunten. 
Ook uit deze wedstrijd kunnen 

wij conclusies trekken en we-
ten wij waar we aan moeten 
werken.
Fortuna Sittard is onze volgen-
de tegenstander. Fortuna Sit-
tard heeft dit seizoen al een 
aantal keer laten zien goed 
mee te kunnen draaien, ook 
met de ploegen bovenin. Ach-
terin weten ze boel goed dicht 
te houden, terwijl ze voorin le-
vensgevaarlijk zijn. Wij zullen 
in eigen huis het spel moeten 
en willen maken. Op het mo-
ment van spreken kennen we 
weinig personele problemen, 
alleen Johan Kulhan is ge-
schorst in verband met zijn ro-
de kaart tegen FC Volendam.
Beide ploegen hebben wat 
recht te zetten na vorig week-
end dus het zal een mooie 
strijd worden.
Ik wens iedereen een mooie 
voetbalwedstrijd toe. Ik hoop 
samen met de ploeg op uw 
steun te mogen rekenen.

Marcel Keizer

Kan bijstand 
aanvragen 

alleen digitaal?
Velsen – De gemeenteraads-
fractie van GroenLinks maakt 
zich zorgen over een nieuwe 
maatregel waarbij bijstand al-
leen digitaal (per computer) kan 
worden aangevraagd. Niet ie-
dere kandidaat voor deze uitke-
ring heeft immers een computer 
met internet, of beschikt over de 
vaardigheden om de uitkering 
digitaal aan te vragen. Daar-
om wil GroenLinks dat een bij-
standsuitkering ook telefonisch 
of via een afspraak kan worden 
aangevraagd. Wethouder Verka-
ik heeft geantwoord dat de aan-
vraag via een procedure bij het 
Werkplein IJmond plaatsvindt 
(0251-279000). De procedure 
begint echter met de inschrijving 
als werkzoekende bij het UWV, 
via www.werk.nl, waarvoor Di-
giD nodig is. Daarna wordt men 
automatisch doorgeleid naar de 
aanvraag voor een bijstands-
uitkering. Volgens de wethou-
der leidt de nieuwe maatregel 
tot weinig of geen problemen 
bij aanvragers. Wie geen com-
puter heeft moet via familie of 
vrienden met een computer kun-
nen worden geholpen, vindt hij. 
GroenLinks meldde bovendien 
dat men bij het Werkplein niet 
geheel correct te woord werd 
gestaan en dat er weinig ken-
nis was over de nieuwe maatre-
gel. De wethouder zegde toe hier 
aandacht aan te besteden. (Ka-
rin Dekkers)

Geen 
subsidie voor 
scheefwoners

Velsen – Op verzoek van de 
gemeenteraad heeft het colle-
ge van B&W van Velsen bij de 
provincie en wooncorporaties 
geïnformeerd of er mogelijk-
heden zijn voor subsidies voor 
‘scheefwoners’. Het gaat dan 
om mensen die in een naar 
verhouding te goedkope huur-
woning zitten. Dat kan gebeu-
ren om diverse redenen, zoals 
gewenning, gehechtheid aan 
de buurt of woning of omdat 
men nog niet toe is aan een 
beslissing om te verhuizen of 
een huis te kopen. Scheefwo-
nen betekent echter ook dat 
er minder doorstroming in de 
woningmarkt is. Om scheef-
woners een zetje te geven en 
door te schuiven dacht de ge-
meenteraad in Velsen aan een 
financiële impuls in de vorm 
van een gewennings- of her-
inrichtings- of verhuisbijdrage. 
Een leuk idee, maar helaas za-
gen zowel de provincie Noord-
Holland als de wooncorpora-
ties geen financiële mogelijk-
heden om deze huurders aan 
te zetten te verhuizen naar een 
duurdere huurwoning. (Karin 
Dekkers)

Taarten van Abel 
was ook in IJmuiden

IJmuiden - Het is al weer een 
tijdje geleden, maar op 23 juni 
2012 zijn in IJmuiden opnames 
gemaakt voor de bejubelde serie 
‘Taarten van Abel’ van de VPRO. 
Daarbij maakte de IJmuidense 
Lisa Giljam een taart voor haar 
halfbroertje en halfzusje omdat 
hun vader een jaar geleden is 
overleden. 
Tijdens deze opnames is de te-

levisieploeg samen met taar-
tenbakker Siemon en Lisa door 
de Lange Nieuwstraat naar de 
bloemenkiosk van Peter van den 
Berg gelopen om bloemen voor 
de taart te kopen. 
Het eindresultaat is zondag 17 
februari te zien om 18.55 uur bij 
de VPRO. Er is ook nog een her-
haling op vrijdag 22 februari om 
17.40 uur.
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Restaurant Perron Zee
Onbeperkt tapas eten
IJmuiden - Wegens het succes 
van de tapasweken is bij Per-
ron Zee besloten om naast de 
reguliere dinerkaart de tapas-
kaart blijvend te maken. Onlangs 
is dan ook deze kaart uitgebreid 
met een grotere diversiteit aan 
vis-, vlees- en vegetarische ge-
rechten. Volgens traditionele stijl 
met de eigenheid en presentatie 
van Perron Zee, maar net even 
anders.
Bij binnenkomst wordt u vrien-
delijk ontvangen door het team 
van Perron Zee, alwaar de gezel-
lige Spaanse muziek op de ach-
tergrond klinkt. U kunt genieten 
van de huisgemaakte sangria, 
Spaanse bieren en natuurlijk de 
huiswijnen en diverse dranken.
Nog niet bekend met tapas 
eten? Daarmee worden de gas-
ten graag geholpen. Per persoon 
kan men kiezen uit twee tapas-
gerechtjes per ronde en dat her-
haalt zich tot iedereen voldaan 
is. Dat maakt het tapas eten zo 
bijzonder, het samen genieten 
van de verschillende gerechten. 
Na het diner is er keuze uit ver-

schillende tapasdesserts, die 
voor een vaste prijs van 4,75 eu-
ro op de kaart staan vermeldt. 
Zoals crème Catalana, Scropi-
no, slagroomsoes met Licor43 en 
nog veel meer. Naast de tapas-
kaart, serveert Perron Zee uiter-
aard gewoon haar dinerkaart. U 
kunt onbeperkt van tapas genie-
ten voor slechts 19,50 euro per 
persoon.
Restaurant Perron Zee heet u 
van harte welkom van woens-
dag tot en met zondag vanaf 
17.30 uur.
Naast Restaurant Perron Zee 
vindt u natuurlijk Grandca-
fé Kruiten. In Grandcafé Kruiten 
kan men zeven dagen per week 
al vanaf 11.00 uur terecht voor 
een goede lunch, een sfeervol 
diner of een lekker drankje aan 
de bar in de sfeer van een sta-
tionsrestauratie. Locatie: Krui-
tenstraat 3 in IJmuiden. Zie ook 
www.grandcafekruiten.nl. Of bel 
om direct te reserveren naar 
0255-540690. Gracias, bienve-
nidos a todos y provecho ofte-
wel: wees welkom en geniet! 

ThuiszorgInHolland
Vacatures in thuiszorg

Regio - De komende weken 
gaat het één en ander verande-
ren in de thuiszorg in Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen. 
De gemeenten hebben in 2012 
de thuiszorg opnieuw aanbe-
steed. Twee bestaande organi-
saties mogen na 1 april, geheel 
of gedeeltelijk, geen ‘hulp bij het 
huishouden’ meer leveren. De 
cliënten moeten kiezen voor een 
andere zorgleverancier evenals 
hun vaste hulpen.
Karin Scheffer, directeur van 
ThuiszorgInHolland uit Haar-
lem, een van de ‘nieuwe’ thuis-
zorgorganisaties in de IJmond, 
wil die onrust heel graag wegne-
men. Zij biedt alle medewerkers 
een nieuwe baan aan bij Thuis-
zorgInHolland. ,,Het allerbelang-
rijkste voor ons is dat wij de be-
staande relatie tussen de cliën-
ten en hun eigen hulp, in stand 
willen houden”, zegt Scheffer. 
,,Als je een prettige hulp hebt, wil 
je die niet graag kwijt. Je bouwt 
samen in de loop van de tijd im-
mers een vertrouwensband op 
en dat is ontzettend waardevol.”
ThuiszorgInHolland is ‘groot’ ge-
worden door juist klein te blij-
ven. Niet door te bezuinigen op 
personeel, maar door af te zien 
van dure kantoorpanden, ma-
nagers en leaseauto’s. ,,Alles 
draait maar om één ding”, zegt 
Scheffer. ,,Goede zorg leveren.” 
Juist door dichtbij de cliënten te 
staan. ,,We werken met zorgco-
ordinatoren die zelf ook uit de 
buurt komen, die zowel de cli-
enten als hun hulp goed kennen 
en daarmee dus een direct aan-
spreekpunt zijn. Want korte lijn-
tjes, respect en vertrouwen, daar 
gaat het om.” 
,,Als hulpen en cliënten kennis 

met ons willen maken, dan zijn 
ze van harte welkom op een van 
de informatiebijeenkomsten die 
we gaan organiseren. Daar ver-
tellen we iedereen, onder het ge-
not van een kop koffie, wie we 
zijn en hoe we werken. Natuur-
lijk beantwoorden we ook graag 
alle vragen. Wij begrijpen dat de 
situatie voor veel mensen niet 
meer helemaal duidelijk is. Maar, 
daar komen we samen uit!”, ver-
zekert de bevlogen directeur. 
ThuiszorgInHolland organiseert 
twee voorlichtingsbijeenkomsten 
in de regio op dinsdag 19 febru-
ari in Beverwijk en op woens-
dag 20 februari in IJmuiden. Het 
programma, op beide avonden, 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 
De avond is speciaal voor men-
sen die nu al in de thuiszorg wer-
ken en hun cliënten. Aanmelden 
voor deze avond kan via www.
thuiszorginholland.nl/ijmond 
maar bellen kan ook op 023-82 
00150. 

The Allmen Band 
in het Stage Café

IJmuiden - Er zijn vele tributes 
bands in Nederland, maar voor 
de legendarische Allman Bro-
thersband is er maar een en dat 
is de Allmen band. The Allman 
Brothers Band was de bekend-
ste blues georiënteerde festi-
val band van de USA in de ja-
ren ‘70.
Het begon met een eenmalig 
optreden tijdens het hippie-fes-
tival in Heemskerk, na dit op-
treden was iedereen besmet 
met het ABB-virus en besloot 
men verder te gaan op de inge-
slagen weg, hetgeen zeer suc-
cesvol was, want na een optre-
den in de Non Heemskerk was 
er grote belangstelling ontstaan 
voor de band, wat blijkt uit het 
grote aantal boekingen in den 
lande. De sound van de ABB 
bestaat uit ingenieuze blues 
met meerstemmige gitaarpartij-
en en spannende instrumentals, 
gespeeld met aandacht voor 

detail die deze muziek verdient. 
Tijdens het optreden komen ui-
teraard alle grote successen 
van de band aan bod, kortom 
een feest der herkenning voor 
de liefhebbers op zondag 17 fe-
bruari om 17.30 uur. De toegang 
is gratis. Witte Theater, Kanaal-
straat 257.

Vroegschoolse
Educatie Velsen is oké
Velsen – De Onderwijsinspec-
tie heeft in 2012 in Velsen on-
derzoek gedaan naar het niveau 
van Voor- en  Vroegschool-
se Educatie (VVE) volgens de 
wet OKE (Ontwikkelingskansen 
door Kwaliteit en Educatie). 
De bevindingen waren voldoen-
de, oké dus, maar er iss nog 
ruimte voor verbetering. VVE 
richt zich op kinderen die nog 
niet naar de basisschool gaan 
maar kans lopen tijdens hun 
schoolloopbaan achterop te ra-
ken. Door voortijdig extra on-
derwijs of ondersteuning aan 
te bieden in peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven kunnen 
leerachterstanden worden voor-
komen. 
De Onderwijsinspectie heeft ge-
keken naar het gemeentelijk be-
leid en het niveau van de afzon-
derlijke locaties in Velsen. Voor 
het gemeentelijk beleid kreeg 
Velsen een rapportcijfer 3 op 

een schaal van 4, wat voldoen-
de betekent. De aanzet en in-
zet van de gemeente zijn goed, 
maar verbeterpunten die wer-
den aangegeven zijn het ana-
lyseren van de ouderpopulatie 
voor een gerichter VVE-ouder-
beleid, een betere controle op 
de gegeven zorg en de door-
gaande leerlijn per locatie. Dat 
zijn overigens aanbevelingen 
die aan alle gemeenten in Ne-
derland worden gegeven. 
Wat betreft het onderzoek dat 
de Onderwijsinspectie richtte op 
de verschillende locaties in Vel-
sen volgden enkele vergelijkba-
re aanbevelingen zoals hierbo-
ven en ook het beter afstemmen 
van de verschillende program-
ma’s op elkaar en de niveaus 
van de kinderen. Maar ook de 
kinderdagverblijven en speelza-
len krijgen een ‘voldoende’ voor 
hun inspanningen op het ge-
bied van VVE. (Karin Dekkers)

Velsen – Raadslid Johan van 
Ikelen van Velsen Lokaal komt 
nog een keer terug op een 
eerdere zaak over de overlast 
en het gevaar van loslopende 
herten in en bij de woonker-
nen in Velsen. Hij verzoekt om 
het plaatsen van speciale bor-
den om de aandacht te vestigen 
op het gevaar van overstekend 
wild. Wethouder Ronald Vennik 
antwoordde dat de gemeente 
het aantal incidenten met loslo-
pende herten volgt via meldin-
gen van de politie. Daarbij blijkt 
het aantal incidenten veel min-
der te zijn dan in bijvoorbeeld 
Zuid-Kennemerland. Om ge-
vaarlijke situaties te voorkomen 
zijn op een aantal locaties al de 
officiële borden ‘Overstekend 
wild’ geplaatst. De wethouder 
is geen voorstander van het ge-
bruik van de alternatieve bor-
den, omdat die mogelijk minder 
serieus worden genomen. (Ka-
rin Dekkers)

Vragen over 
loslopend wild

IJmuiden – Tijdens de inspraak-
procedure voor het nieuwe be-
stemmingsplan voor het Haven-
gebied IJmuiden zijn diverse re-
acties ingediend die hebben ge-
leid tot aanpassingen. Dat ging 
onder meer over een aantal on-
juistheden en aanpassingen. Er 
zijn nieuwe gebruiksregels voor 
de woningen in het plangebied. 
Ook is besloten dat de parkeer-
garage rechthoekig mag wor-
den. Meer details zijn te vinden 
in het ontwerp bestemmingsplan 
Havengebied IJmuiden dat nu 
ter inzage ligt.

Plan voor 
Havengebied

Velsen-Noord – De gemeen-
te Velsen komt met een vooront-
werpplan voor een nieuwe ave-
rijhaven. De nieuwe haven krijgt 
een kleinere capaciteit dan Am-
sterdam wilde. Maar volgens de 
gemeente Velsen is deze haven 
groot genoeg voor het doel: een 
plek waar schepen met motor-
pech tijdelijk kunnen afmeren. 
De nieuwe averijhaven is een 
voorwaarde voor de komst van 
de nieuwe zeesluis. Maar ook 
voor de uitbaters van de strand-
paviljoens in Velsen-Noord komt 
er een belang om de hoek kij-
ken: er kan extra parkeerplek 
voor hen worden gerealiseerd. 
Door de ligging van de averijha-
ven zal het milieu minder wor-
den geplaagd. Dankzij de ligging 
is er minder geluidsoverlast van 
schepen met draaiende motoren. 
Het voorontwerp ligt de komen-
de zes weken ter inzage bij de 
gemeente. Op 12 maart is er een 
informatieavond over de averij-
haven.

Nieuwe 
averijhaven
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Wordt het schilderen 
of kunststof kozijnen?

IJmuiden - In de showroom van 
Kumaro Kozijnen aan de Max-
wellstraat 1 in IJmuiden krijgt de 
bezoeker een uitstekende indruk 
van het assortiment kozijnen, ra-
men, deuren, schuifpuien, dak-
kapellen, en veranda’s. Kuma-
ro kunststof kozijnen zijn in ve-
le uitvoeringen en kleuren lever-
baar en bovendien bijzonder on-
derhoudsvriendelijk. 
Nieuw in het programma zijn de 
kunststof kozijnen met houtlook 
verbinding, dit houdt in dat de 
hoeken recht en gekontramald 
worden, waardoor de kunst-
stof kozijnen nog meer lijken op 
houten kozijnen. De op maat ge-
maakte kozijnen zorgen voor een 
ware metamorfose in zowel mo-
derne als klassieke stijl met een 
natuurlijke uitstraling. Kumaro 

kunststof kozijnen worden vol-
gens de strenge VKG-normen 
geproduceerd en gecontroleerd. 
Het hele productieproces vindt 
plaats onder het KOMO, SKG en 
Politie-Keurmerk.
Naast de kozijnen, zowel in kunst-
stof, aluminium als hout heeft Ku-
maro ook kunststof dakkapel-
len in het programma, waarbij 
de klant de keuze heeft uit tra-
ditionele opbouw ter plaatse of 
de budgetvriendelijke samenge-
stelde kunststof uitvoering. Beide 
dakkapellen worden in een dag 
geplaatst. Ook het renoveren van 
bestaande dakkapellen, boeide-
len en gevelbekleding met onder-
houdsarme producten kan Ku-
maro verzorgen.
Kumaro is dealer van Aluxe ve-
randas. Met een veranda kan 

men langer van de zomer en het 
voor- en najaar genieten. Een ve-
randa met de afmeting van 5 bij 
2,5 meter is al vanaf 1.695 eu-
ro leverbaar. Bovendien is er de 
mogelijkheid om de veranda af 
te sluiten met kozijnen, waardoor   
een ware wintertuin ontstaat.
Kumaro verzorgt met het eigen 
bouwbedrijf ook het plaatsen van 
aan-, uit- en opbouwen en ande-
re werkzaamheden in en om het 
huis. Tot eind februari zijn er ac-
ties voor kozijnen, dakkapellen 
en veranda’s. Alle reden dus om 
nu de stap te zetten en Kumaro 
te bellen voor een vrijblijvende af-
spraak en offerte. Alle mogelijk-
heden kunnen bij de klant thuis 
worden doorgenomen. Bel voor 
informatie 0255-512109. Zie ook 
www.kumarokozijnen.nl.

Houthandel Ulehake levert ook alle tuinhout
IJmuiden - Voor hout, timmer-
werken en vakmanschap moet u 
bij Houthandel Ulehake aan Am-
pèrestraat 19B zijn. Sinds 8 ok-
tober verkoopt Bouwbedrijf Ule-
hake haar eigen hout. Nu is daar 
het volledige programma tuinhout 
van Wood Vision bijgekomen.
Houthandel Ulehake levert bouw-
hout voor in en om het huis in di-
verse kwaliteiten. Daar is nu een 
bijna onovertroffen collectie tuin-
hout bij gekomen van Wood Visi-
on. Deze leverancier levert schu-
ren, serres, veranda’s, tuinmeu-
bels, speeltoestellen, schuttingen, 
huisdierhokken, vloerdelen en 
tuinhout in een enorm assorti-
ment. Via de website www.hout-
handelulehake.nl is het volledige 
assortiment te bewonderen. Na 
bestelling is dit op op korte ter-
mijn leverbaar.
Als bouwbedrijf is Houthandel 
Ulehake uiteraard de aangewe-
zen partner voor bouwadvies of 
het laten bouwen van een schuur 

Laman/Lagendijk
100 jaar in de haven
IJmuiden – Iedereen die ook 
maar een beetje bezig is met 
schepen en industrie kent groot-
handel Laman Dexis, aan Traw-
lerkade 96 in IJmuiden. Het be-
drijf werd in 1913 opgericht 
door de gebroeders Lagendijk. 
Zij hadden een machinefabriek 
en begonnen met de verkoop 
van poetskatoen. Allengs werd 
steeds meer technisch scheeps-
materiaal verkocht. In 2002 werd 
het bedrijf overgenomen door 
groothandel Laman Dexis. Maar 
op het hoofdkantoor in Zoeter-
meer werkt nog steeds een La-
man. 

Vrijdag 8 maart is er van 13.00 
tot 18.00 uur ter ere van het hon-
derdjarig bestaan van de zaak 
een feestelijke middag aan de 
Trawlerkade voor alle trouwe 
klanten, met een hapje en een 
drankje en demonstraties en 
presentaties van leveranciers.
Vanwege de ligging aan de Vis-
sershaven heeft Laman Dexis 
een prachtige positie voor pro-
fessionals in de visserij of in-
dustrie. Van enorme moeren en 
bouten tot  gereedschap en aan-
drijfriemen voor zware motoren, 
een meter hoge sjablonen voor 
het schilderen van letters op een 
scheepsromp en zeep voor ex-
tra vieze handen in grote en klei-
ne verpakkingen. Want ook par-

ticulieren kunnen kopen bij La-
man Dexis. Het assortiment is 
nu naast scheepvaart ook ge-
richt op industrie. En ook wordt 
geleverd aan het windmolenpark 
voor de kust. 

Danny van Vliet is een van de vijf 
verkopers in de zaak. Veel or-
ders worden telefonisch gedaan. 
Soms is het een uitdaging om 
uit te zoeken welk product no-
dig is. Maar dankzij de techni-
sche ‘knowhow’ bij Laman Dexis 
komt men daar altijd uit. Wat niet 
direct leverbaar is wordt besteld 
bij het grote magazijn in Has-
selt, België, of in Zoetermeer en 
is de volgende dag al leverbaar. 
Want tijd is geld in deze han-
del. De gekste order die Danny 
ooit kreeg is een kerstboom. En 
ja, ook die is geleverd. ,,Wij ver-
kopen spullen die je ergens an-
ders niet kunt vinden’’, zegt ves-
tigingsmanager Erik van Niehoff 
met gepaste trots. Hij is ook trots 
op het verleden van Laman/La-
gendijk. ,,Wist je dat in de voor-
malige vestiging van Laman, dat 
bekend stond als Het Witte Huis, 
in 1933 de langste staking in de 
visserij is afgekondigd? Dat zegt 
wel wat over de betekenis van de 
zaak in de visserijsector. Al zijn 
we nu met de kennis van onze 
andere tien filialen in Nederland 
ook gericht op industrie.’’

Voorjaarscollectie is 
binnen bij Geels Meubelen

IJmuiden - In de grote show-
room van Geels Meubelen aan de 
Lange Nieuwstraat staat het weer 
vol nieuwe meubelen van de 
voorjaarscollectie. De zaak richt 
zich steeds meer op de zo popu-
laire landelijke woonstijl in pure 
materialen en kleuren.
,,Alles is vernieuwd’’, zegt Paul 
Geels met een wijds handgebaar. 

In de showroom staan tiental-
len opstellingen met bankstellen, 
eettafels, fauteuils en kasten. Elke 
set wordt opgefleurd met bijpas-
sende woonaccessoires die hier 
ook verkrijgbaar zijn. Helemaal 
nieuw is de combinatie wit met 
teakhout die je terugziet in diver-
se combinaties.  Verder zie je veel 
warme kleuren als donkerbruin 

of veranda. Maar een beetje han-
dige doehetzelver wordt in zijn 
werk met gratis adviezen onder-
steund door het bedrijf. 
Dave Ulehake: ,,Ons eigen hout 
wordt tegen zeer scherpe prij-
zen geleverd, omdat wij geen du-
re opslag of winkel hebben. Wij 
kunnen plaatmateriaal en los 
bouw- en tuinhout leveren voor 
een prijs die mensen zal verba-

zen. Bovendien kan alles des-
gewenst op maat gezaagd wor-
den. Bij bestellingen vanaf 50 eu-
ro wordt in Velsen bovendien gra-
tis geleverd.’’
Bouwbedrijf Ulehake is een all-
round bouwbedrijf dat men kan 
inschakelen voor alle renova-
ties en aanbouwen. En Ulehake 
24-uursservice is via 06-22197947 
oproepbaar als sleutelservice. 

en beige en veel houtsoorten.
Geels Meubelen is XXL dealer 
van Urban Sofa. Vanaf Pasen is 
ook het programma van Jouw-
Meubel compleet. Hierin wor-
den vijf stijlen gebracht en elke 
maand is er een scherpe aanbie-
ding waar landelijk mee zal wor-
den geadverteerd. 
Als klant kun je veel producten 
aanpassen aan je eigen wensen. 
Dat gaat bijvoorbeeld op voor 
de serie relaxfauteuils, maar ook 
voor bankstellen. Zo’n keuze gaat 
over veel meer dan alleen de stof 
of leerkleur. Er kan worden geko-
zen voor andere hoogtes, armleu-
ningen, pootjes, relaxsystemen 
enzovoorts. De bank of relaxfau-
teuil kan in feite geheel naar ei-
gen wens worden samengesteld.
Internet is leuk voor inspiratie 
maar bij Geels kun je pas goed 
zien of een meubel bevalt en lek-
ker zit. Daarom is Geels Meube-
len zeven dagen per week ge-
opend. ,,De loop zit er goed in’’, 
zegt Paul Geels tevreden. ,,We zit-
ten hier nu ruim een jaar, samen 
met Wonen Totaal en de klanten 
weten ons goed te vinden.’’
Geels Meubelen, Lange Nieuw-
straat 182-188, 0255-519704. 
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IJmuiden - Al bijna tien jaar is 
Timmer & Onderhoudsbedrijf De 
Meer, gevestigd aan de Zand-
voortstraat 56 in IJmuiden, een 
bekende naam in onze regio. 
,,Maar niet alleen regionaal hoor’’, 
zegt Henk de Meer.
,,Onze opdrachtgevers zitten ver-
spreid over het hele land en dat 
zijn particulieren, bedrijven, wo-
ningbouwverenigingen en Ver-
enigingen van Eigenaren waar 
we kleine of ook heel grote pro-
jecten voor uitvoeren.’’ En hij ver-

volgt: ,,We hebben dat klanten-
bestand door de jaren heen we-
ten op te bouwen door het ver-
trouwen dat klanten inmiddels 
in ons hebben gekregen dankzij 
een aantal kernpunten in ons be-
leid waar we strikt aan vasthou-
den. Om er een paar te noemen: 
we komen gemaakte afspraken 
altijd na, zorgen voor een net-
te en opgeruimde bouwplaats, 
brengen een duidelijke en hel-
dere offerte uit, na afloop van de 
opdracht evalueren we de uit-

Timmer & Onderhouds-bedrijf 
De Meer timmert aan de weg

gevoerde werkzaamheden en, 
niet onbelangrijk, we bieden een 
gunstige prijs-/kwaliteitsverhou-
ding.’’
Wat dit laatste betreft timmert De 
Meer de komende maand echt 
aan de weg met een aantal spe-
ciale acties. Om enkele voorbeel-
den te noemen: draairamen met 
dubbelglas, 60 x 120, inclusief 
hang- en sluitwerk, isolatieglas 
en BTW voor 125 euro, een kozijn 
150 x 150, zonder glas maar in-
clusief BTW 150 euro en een ko-
zijn 150 x 150, inclusief isolatieg-
las en BTW 200 euro. Ook voor de 
horeca heeft Henk nog iets spe-
ciaals in petto: ,, Nieuw in Neder-
land is een unieke, blijvend elas-
tische en neutraal uithardende 
afdichtingskit. Speciaal voor de 
voedingsmiddelenindustrie heb-
ben we hiervoor het product ‘Ea-
sy seal XS wit’ dat oplosmiddel-
vrij, schimmelwerend en UV-be-
stendig is. Dus mijn advies aan 
de horeca is: laat uw bedrijf op-
nieuw kitten zodat u met een ge-
rust hart de ‘smaakpolitie’ wel-
kom kunt heten’’, aldus Henk.
Veel meer informatie over het be-
drijf alsmede over de lopende 
acties is te vinden op www.de-
meer.eu.

Rigo, dé verf- en Behang-
specialist van de IJmond

IJmond - Het bekende verfcen-
trum Rigo is al sinds 1938 ge-
vestigd aan de IJmuiderstraat-
weg 6-9 in IJmuiden en is een 
begrip in de regio. Dit jaar wordt 
het 75-jarig bestaan gevierd. Het 
bedrijf behoort daarmee tot de 
oudste winkels in IJmuiden en 
is een vertrouwd adres, niet al-
leen voor professionele schilders 
maar ook voor doe-het-zelvers.

,,Voor beide doelgroepen bieden 
de medewerkers van Rigo des-
gevraagd gratis hulp in de vorm 
van technische ondersteuning’’, 
vertelt Henriëtte van Westerho-
ven. ,,In feite zijn we een kennis-
centrum op het gebied van verf 
en die kennis dragen we graag 
uit, bijvoorbeeld door het orga-

niseren van workshops. Maar 
we zijn ons ook erg bewust van 
de milieu-aspecten die rond het 
gebruik van verf spelen. In on-
ze eigen fabriek maken we een 
compleet assortiment duurzame 
verf- en lakproducten waarbij we 
strenge eisen stellen aan het ge-
bruik van de juiste grondstoffen 
met de beste kwaliteit’’. In het Ri-
go Verfcentrum is een zeer uit-
gebreide collectie aan verf, lak-
ken, beitsen, sierpleisters, be-
hang, ornamenten en raamde-
coraties van topkwaliteit te vin-
den met onder meer de verfmer-
ken Sigma, Sikkens en Wijzonol. 
RIGO is groothandel voor de ei-
gen merken, Evert Koning Schil-
dersverven, Aquamarijn natuur-
verven, Rigostep distinctive coa-

tings en Rigo wandstyling. Met 
de computergestuurde meng-
machines is elke verf- en lak-
kleur te maken. Vanzelfsprekend 
is er ook een uitgebreid assor-
timent aan allerlei schildersbe-
nodigdheden en stukadoorsge-
reedschappen.

Rigo Verfcentrum is geopend 
van maandag tot en met vrijdag 
van 07.30 tot 18.00 uur en op za-
terdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Veel meer informatie is te vinden 
op de website: www.rigoverf-
centrum.nl. Op deze site is onder 
meer een leuke interieurconfigu-
rator te vinden die de mogelijk-
heid biedt om zowel binnen- als 
buitenshuis met allerlei kleuren-
combinaties te experimenteren.

Evert de Ronde heeft 
van klassiek tot modern
IJmuiden - Esther de Ronde is 
terug van zwangerschapverlof en 
kijkt er enorm naar uit om haar 
klanten weer gezellig bij te staan 
met advies voor mooie vloeren en 
gordijnen.
Er zijn in de tussentijd veel nieu-
we dingen bijgekomen in de al 
enorm grote collectie van Evert 
de Ronde. ,,Vooral op het ge-
bied van raamdecoratie staan 
wij zeker niet stil’’, vertelt Esther. 
,,Het blijft toch zo dat ondanks 
of dankzij de crisis waar ieder-
een mee te maken heeft, men-
sen het gezellig willen maken in 
huis. Zodat je thuis komt en het 
fijn hebt met elkaar, in een om-
geving waarin jij je thuis voelt. Je 
huis moet je thuis zijn. En daar 
kunnen wij een steentje in bij-
dragen. Van modern tot klassiek, 

niets is te gek. Het leuke is ook 
dat alles kan in de tegenwoordi-
ge tijd. Je kunt zelf je eigen stijl 
bepalen. Met verschillende kleu-
ren en materialen maak je je wo-
ning helemaal eigen.’’
Nieuw bij Evert de Ronde zijn de 
bekende ‘ouderwetse’ traplopers, 
compleet met roedes. Graag in-
formeren zij u over de verschil-
lende mogelijkheden. Esther 
hoopt ook in de aankomende ja-
ren de mensen te kunnen voor-
zien van goed advies, een lek-
ker kopje koffie en uiteraard een 
scherpe prijs. Want ook daarvoor 
is Evert de Ronde nog steeds het 
juiste adres. Hier proberen ze met 
de klant mee te denken, ze kij-
ken, buiten de wensen voor uw 
woning om, ook naar het budget. 
Want er zijn veel verschillende en 

Winkelinrichting 
InstalCenter HvH 

compleet vernieuwd
IJmuiden - Om haar klanten 
nog beter te informeren en ad-
viseren over de allernieuwste 
technieken op het gebied van 
verwarming, dakwerk, sanitair 
en klimaat heeft InstalCenter 
HvH de winkelinrichting com-
pleet vernieuwd. HvH is speci-
alist in energiebesparende mo-
gelijkheden voor verwarming en 
warmwatervoorzieningen. Daar-
om is er een compleet nieuwe 
afdeling cv-ketels en radiatoren 
in de winkel bij gekomen. 
Ter gelegenheid van deze nieu-
we afdeling biedt HvH momen-
teel speciale aanbiedingen met 
cv-ketels waarbij de installa-
tie gedeeltelijk gratis zal worden 
uitgevoerd. 

Of het nu gaat om een cv-ketel, 
badkamer, airco, zonne-energie 
of aardwarmte: het is een uitga-
ve voor jaren. Daarom moet het 
product doen wat de klant er-
van verwacht. Bij InstalCenter 
HvH worden dan ook zorgvul-
dige en vakkundige keuzes ge-
maakt voor de beste installaties.
Naast de welbekende werk-
zaamheden op het gebied van 

verwarming zijn de specialisten 
van HvH zeer vakkundig op an-
dere gebieden van het installa-
tievak zoals loodgieters- en zink-
werk, airco en sanitair. HvH is 
actief in de woningbouw, utili-
teit en verbouwingen voor zo-
wel de particuliere als de zake-
lijke markt. 
Naast de installatiewerkzaamhe-
den beschikt HvH ook over een 
groot magazijn waar alle gebrui-
kelijke materialen op het gebied 
van installatietechniek op voor-
raad liggen. Deze artikelen zijn 
niet alleen voor de eigen speci-
alisten toegankelijk maar voor 
een ieder los te koop. Van keu-
kenmengkraan tot expansievat. 
En heeft u advies nodig voordat 
u aan de slag gaat? De specia-
listen van HvH geven gratis han-
dige tips.

Een mooie gelegenheid om ken-
nis te maken met de kwalitei-
ten van InstalCenter HvH is een 
bezoek te brengen aan de ver-
nieuwde winkel aan Kennemer-
laan 52-54 in IJmuiden. Bel voor 
informatie 0255-541010. Zie ook 
www.hvh.nu.

verrassende mogelijkheden om 
de woning compleet aan te kle-
den zonder dat u daarvoor diep in 
de buidel hoeft te tasten. Laat u 
eens vrijblijvend informeren over 
de verschillende mogelijkheden. 
Uiteraard meten zij gratis voor u 
in. U kunt Evert de Ronde vin-
den aan IJmuiderstraatweg 45 
in IJmuiden. Gratis voor de deur 
parkeren. 





Verbouw wijzer

Interieur Componist 
ontzorgt en adviseert
Santpoort-Noord – Anton Smit 
is als Interieur Componist in een 
gat in de markt gestapt. Met 35 
jaar ervaring in de meubelbran-
che ontpopt hij zich nu als ‘per-
sonal shopper’ op interieurge-
bied. Maar ook bemiddelt hij bij 
verhuizingen, het ‘schoon ople-
veren’ van woonruimte en advi-
seert hij bij huizen die te koop of 
te huur staan om ze zo optimaal 
mogelijk te presenteren.

De reden om Interieur Compo-
nist Anton Smit in te schake-
len kan heel divers zijn. ,,Twee-
verdieners doen het soms van-
wege tijdgebrek, ouderen om de 
hulp die ik ze kan bieden. Maar 
eigenlijk kan mijn hulp voor ie-
dereen heel verdienstelijk zijn’’, 
legt Anton Smit uit. ,,Als het gaat 
om een aankoop van een meu-
bel kom ik bij de mensen thuis 
om de wensen te horen en te be-
spreken. Dan kan direct via mijn 
laptop of brochures een voor-
selectie van het meubel wor-
den gemaakt. Vervolgens kan 
bij een meubelfabrikant waar ik 
contact mee heb, of bijvoorbeeld 
een keukenleverancier, een be-
zoek worden gebracht. Desge-
wenst neem ik de klanten mee 
met mijn eigen auto. Zo kunnen 
we samen de meubelen bekijken 
en een keuze maken. Door mijn 
jarenlange ervaring en kennis 
van de markt breng ik de klant 
snel naar het product en de leve-
rancier die ze zoeken. Dat spaart 
veel tijd. En uiteraard is mijn ad-
vies bij het uiteindelijke kiezen 
van het product ook handig als 
er nog twijfel is. Voor de advise-
ring wordt niets in rekening ge-
bracht. Voor de aankoop betaalt 
u hetzelfde als in de winkel.’’

Ook bij de herinrichting van het 
huis is de Interieur Componist 
een grote hulp. En dan hoeft het 
echt niet te gaan om een com-
pleet nieuw interieur. Anton 

Smit: ,,Soms zitten mensen met 
een vraag over hoe een kamer 
beter kan worden ingedeeld. Af-
hankelijk van de wensen van de 
klant kan ik dan met een oplos-
sing komen. En dat is echt niet 
altijd een dure oplossing. Met 
een kleine verandering kan soms 
veel worden gewonnen.’’ Deze 
hulp is uiteraard ook handig bij 
een koopwoning die wat langer 
te koop staat of voor iemand die 
zijn huis wil verhuren voor een 
goede prijs. 

Ouderen zien vaak op tegen de 
rompslomp van een verhuizing 
of de aankoop van nieuwe meu-
bels. Maar met de hulp van In-
terieur Componist Anton Smit 
blijkt die ‘rompslomp’ dan te re-
sulteren in een gezellig dagje uit 
met een geslaagde aankoop als 
lekker toetje. Voor informatie kan 
men terecht bij Anton Smit via 
06-12426230 of info@interieur-
componist.nl. Zie ook www.inte-
rieurcomponist.nl.

De persoonlijke aanpak
van Wonen Totaal
IJmuiden - Wonen Totaal IJmui-
den BV aan de Lange Nieuw-
straat 190/192 heeft alles op 
het gebied van stoffering van 
de woning. De fraai ingerichte 
zaak onderscheidt zich boven-
dien door een persoonlijke aan-

pak. In een persoonlijk gesprek 
bespreekt men graag de wensen 
van de klant op het gebied van 
vloeren, gordijnen en jaloezieën. 
Kunt u niet naar de showroom in 
IJmuiden komen? Dan gaan de 
experts van Wonen Totaal graag 

bij de klant langs. Met voldoende 
stalen en materiaal om direct in 
te meten. De offertes zijn vrijblij-
vend. Inmeten en professioneel 
advies zijn gratis.  
Bent u zelf niet in staat om de 
kamer(s) leeg te halen die u 
door Wonen Totaal wilt laten 
stofferen? En wilt u uw (klein)
kinderen hier niet mee lastig val-
len omdat zij het al zo druk heb-
ben? Geen nood! De medewer-
kers van Wonen Totaal IJmuiden 
helpen graag bij het verplaatsen 
van zware meubelen.  
Vanzelfsprekend valt het ma-
teriaal dat zij gebruiken onder 
de standaard fabrieksgarantie. 
Maar de service van Wonen To-
taal gaat verder. De klus zit er 
pas op als de klant helemaal te-
vreden is. Wonen Totaal IJmui-
den werkt al 30 jaar met de bes-
te merken. Daardoor bent u ver-
zekerd van een hoogwaardige 
kwaliteit vloerbedekking, houten 
vloeren, gordijnen en jaloezieën. 
Wonen Totaal IJmuiden, Lange 
Nieuwstraat 190/192 in IJmui-
den, telefoonnummer 0255-
200002. Zie ook www.wtijmui-
den.nl.

Velsen-Noord - Zachte vloer-
bedekking en gestoffeerde meu-
bels grondig en milieuvriendelijk 
laten reinigen en beschermen? 
Chem-Dry Veen is de specialist 
en staat voor betrouwbaarheid, 
ervaring en kwaliteit. Wie kiest 

voor gegarandeerd vakman-
schap, veilige en milieuvriende-
lijke werkmethode en een snel-
le inzetbaarheid, is bij Chem-Dry 
Veen op het juiste adres.
Hoe werkt de Chem-Dry me-
thode? Het reinigen van zach-

te vloerbedekking met water 
en zeep is voorgoed verleden 
tijd. Chem-Dry ontwikkelde een 
nieuwe, milieuvriendelijke me-
thode om zelfs de meest hard-
nekkige vlekken uit vloerbedek-
king te verwijderen. Het geheim? 

Koolzuurbelletjes en een reini-
gingsmiddel waarvan de ingredi-
enten aan de natuur onttrokken 
zijn. Het voordeel hiervan is dat 
de vloerbedekking binnen twee 
uur droog is en de eigenschap-
pen krijgt van nieuwe vloerbe-
dekking. De ruimte waar gerei-
nigd is, kan weer snel worden 
gebruikt.
Sinds de oprichting in 1990 rei-
nigde Chem-Dry in Nederland 
en België vele miljoenen m² 
zachte vloerbedekking. Een be-
langrijke mijlpaal en bewijs van 
professionaliteit.
Naast langdurige relaties met 
bedrijven en instellingen on-
derhoudt Chem-Dry Veen ban-
den met tapijtfabrikanten en 
hun vertegenwoordigers. Ook 
zij geven aan dat de duurzaam-
heid van een vloerbedekking kan 
worden verbeterd door goed en 

hygiënisch onderhoud. Stofzui-
gen, bij voorkeur minstens twee 
keer per week, draagt bij aan 
een goede zorg voor de vloerbe-
dekking, maar draagt ook bij aan 
een beter binnenmilieu. Zuig af-
wisselend in de lengte en in de 
breedte. Het beste voor de le-
vensduur van uw vloerbedek-
king is de borstelstofzuiger. Een 
onafhankelijk advies over stof-
zuigers? Bel dan de Chem-Dry 
specialist. Ervaar hoe een beter 
binnenmilieu bijdraagt aan een 
prettig gevoel van wonen. Be-
langstellenden kunnen contact 
opnemen voor een vrijblijvende 
prijsopgave. 

Het bedrijf is gevestigd in Vel-
sen-Noord: 0251-291401 (en 
in Heiloo: 072-5159035) of mail 
naar info@chemdryveen.nl. Zie 
ook www.chemdryveen.nl.

Schilderwerken F.J. Heeremans:

Ware vakkennis en topkwaliteit
IJmuiden – Frank Heeremans 
van Schilderwerken F.J. Heere-
mans heeft al ruim 32 jaar erva-
ring in het schilderen, zowel bin-
nen als buiten als onderhouds-
werkzaamheden. Hij is een vak-
man, die voor particulieren en 
voor bedrijven werkt. Vakkennis 
en kwaliteit gaan bij hem hand 
in hand, hij werkt uitsluitend met 
kwaliteitsproducten zoals Sigma 
en Sikkens. Frank werkt netjes, 
is eerlijk en betrouwbaar en zijn 
vakwerk is niet al te duur. Voor-
dat hij aan een klus begint, komt 
hij altijd eerst bij de klant langs 
om het te bespreken en afspra-
ken te maken. Zo weten klanten 
duidelijk waar ze aan toe zijn. 
Snelle beslissers kunnen nog tot 
15 maart van de winterpremie 
profiteren. Dat scheelt voor het 
schilderwerk binnen 45 euro per 

persoon per dag. Voor alle wo-
ningen die ouder zijn dan twee 
jaar wordt slechts een BTW-ta-
rief van zes procent berekend, 
zowel voor het binnen- als bui-
tenschilderwerk. Ook geeft Frank 
vier jaar garantie op al het schil-
derwerk. ,,Ik geloof niet in het af-
sluiten van contracten. Ik snap 
wel dat grote schildersbedrij-
ven er mee werken: zo houden 
zij het personeel tijdens de wat 
stillere periodes aan het werk. 
Zij komen dan voor een jaarlijk-
se controle, maar dat is onzin 
en er moet wel voor worden be-
taald’’, aldus Frank. ,,Als je goed 
vakwerk aflevert, dan heb je de 
eerste drie jaar geen omkijken 
naar het schilderwerk. Ik ben 
meer van: een man een man, een 
woord een woord. Ik maak dui-
delijke afspraken.’’ Voor advies 

mag Frank Heeremans altijd ge-
beld worden, hij staat graag voor 
de mensen klaar. Ook voor een 
gratis en vrijblijvende offerte is 
hij bereikbaar via 06-54383036.

Een beter binnenmilieu begint bij Chem-Dry Veen
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Ticket to Broadway
Kippenvel bij Unidos
Velsen - Fanatieke musicallief-
hebbers hebben de talenten van 
Eigenwijs en De Jonge Stem zien 
uitgroeien tot de veelzijdige podi-
umdieren zoals die vrijdag en za-
terdag te zien waren tijdens de 
voorstelling Ticket to Broadway 
van Musicalvereniging Unidos.
Kippenvel, ontroering en ontzag 
waren de effecten van al het ta-
lent dat in Stadsschouwburg Vel-
sen langsdenderde. Deze keer 
niet de beperking van één musi-
cal, maar de hoogtepunten van 
vele musicals, deskundig ten ge-
hore gebracht door deze jonge 
mensen. Chapeau voor het ve-
le talent en de leiding van Unidos 
die de diverse talenten koppel-
de, wat leidde tot bijzondere uit-

voeringen van bijvoorbeeld Mieke 
Koers en Marloes Verwoort met 
het moeilijke maar prachtig ge-
zongen ‘I know him so well’ van 
musical Chess. De mannenpar-
tijen verdienen ontzag. Gewel-
dig, Daniel Nijland met Le temps 
des cathédrales als solist. En dan 
Baris Kirik, Mattijs Kuijper en Je-
roen de Brouwer met het thema-
lied van Les Miserables, prach-
tig. Naast al die ernst waren er 
ook veel vrolijke nummers zo-
als uit Mary Poppins (foto), Fox-
trot en The Phantom waarbij de 
crew  massaal op het podium 
kwam. Ticket to Broadway is weer 
een hoogtepunt van Unidos. Kip-
penvel! (tekst: Karin Dekkers/foto: 
Laurie de Jong)

PvdA start 
Ombudsteam

Velsen - Op de nieuwjaarsre-
ceptie van de PvdA Velsen is een 
nieuw initiatief  van de lokale af-
deling gelanceerd: het PvdA Om-
budsteam Velsen. ,,Het zit in on-
ze genen om mensen te helpen 
die het even zelf niet kunnen”, zei 
voorzitter Aris Blok. In Nederland 
hebben al meer dan 140 PvdA af-
delingen een ombudsteam. Niet 
alleen de afdelingen. Ook de pro-
vinciale Statenfractie en de twee-
de Kamerfractie hebben een om-
budsteam. Mensen kunnen de 
PvdA bellen als men vastloopt in 
overheidsregels. Waar nodig kan 
een probleem op drie bestuurs-
niveaus worden behandeld. Door 
het instellen van een Ombudsteam 
heeft de afdeling een instrument 
gecreëerd om zichtbaar te zijn 
voor mensen die hulp kunnen ge-
bruiken bij het oplossen van pro-
blemen. Naast het bieden van hulp 
wil de PvdA structurele oplossin-
gen zoeken voor deze problemen. 
Wat het ombudsteam niet doet, is 
zich bemoeien met actuele politie-
ke onderwerpen. Dat laten ze over 
aan de  gemeenteraadsfractie. Het 
ombudsteam is te bereiken via te-
lefoonnummer 06-28071365 waar 
men kan inspreken. Op werkda-
gen wordt doorgaans dezelfde 
dag nog contact opgenomen met 
de beller.

IJmuiden - Nog voor het carna-
val beneden de grote rivieren los 
barste rommelde het al aan het 
Noordzee kanaal. Het Huisves-
tingsteam van het Maritiem Colle-
ge Velsen besloot op donderdag 7 
februari voor de tweede maal een 
carnavalsfeest te organiseren. In 
de aanloop naar het feest toe werd 
Hoofd huisvesting, Theo  Scholts, 
uitgeroepen tot Prins Carnaval. 
Prins van Krullenhof tot Cola light 
loofde tot grote vreugde van alle 
kinderen drie prijzen uit. Donder-
dagavond om 19.00 uur gingen de 
deuren van de recreatiezaal open. 
Daar draaide huis dj Nick Borg-
steede Hollands beste carnavals-
krakers. Sinas en cola vloeide rij-
kelijk en de jongelui bewonderde 
al hossend elkaars outfit. Een ma-

troos hier en daar mocht natuur-
lijk niet ontbreken op deze maritie-
me school. Die avond vertrok Coen 
Kat met de prijs voor beste outfit 
en kreeg Alexander Pommerel de 
aanmoedigingsprijs. Alexander 
droeg hetzelfde kostuum als het 
voorgaande jaar. 
De jury verwacht met het uitloven 
van deze prijs te worden verrast 
volgend jaar. Tanguy Gavard won 
de prijs voor het langste aan een 
carnavalsbroek hangen. Deze ‘tar-
zan’ uit het eerste jaar hing 6 mi-
nuten aan een broek! Na al de-
ze inspanningen vertrok iedereen 
voldaan naar zijn kajuit. Het huis-
vestingsteam vol inspiratie ach-
terlatend voor het volgende feest! 
(tekst en foto: van Bootsvrouw Pe-
tra Haver)

Drukke dressuurwedstrijd
Velsen-Zuid - Zondag werd bij 
manege Hippisch Centrum Velsen 
een dressuurwedstrijd verreden 
voor leerlingen van de manege. 
Het ging om de FNRS Proeven-
dag laag. Een dertigtal kinderen 
had zich voor deze wedstrijd inge-
schreven. De proeven die werden 
gereden zijn door de FNRS (Fede-
ratie van Nederlandse Ruitersport-
centra) ontwikkeld om ruiters zon-
der eigen paard of pony proeven 
te laten rijden. De proeven worden 
door een speciaal opgeleide FN-
RS jury beoordeeld. In de proeven 
wordt de nadruk gelegd op de rui-
ter en dus niet op het paard. Het 
maakt dus niet uit als je een keer 
op een paard rijdt dat wat moei-
lijker is. Jouw houding, zit en hul-
pen zijn doorslaggevend. Ook rui-
ters met een eigen paard of pony 
mogen meedoen aan de proeven. 
Natuurlijk moet iedereen in bezit 
zijn van een geldig FNRS Ruiter-

paspoort. In de rubriek F3 t/m F4 
werd eerste Liselotte Wakkers met 
Penotti met 236 punten. Het rode 
rozet ging naar Amber Wolf met 
Mistral met 231 punten en Shari-
ta Lowies met UK werd knap der-
de met 226 punten.
Daarna volgde de F1 t/m F2 ru-
briek. Een fraaie eerste prijs ging 
naar Danielle de Beurs met Mid-
night met 236 punten. Zij mocht 
het oranje rozet en een beker mee 
naar huis nemen. Jara Kroon be-
haalde de tweede prijs met 233 
punten en Isabelle Otten met Mid-
night werd derde op stijl met 227 
punten. En de vierde plaats ging 
naar Celina Groen met Lucky met 
227 punten.
Zondag 17 februari a.s. worden 
er bij Hippisch Centrum Velsen 
de FNRS Proeven hoog verreden. 
Voor deze dressuurwedstrijd kan 
nog worden ingeschreven. Zie ook 
www.hippischcentrumvelsen.nl.

Jeugdteam BC Velsen 
Kampioen Noord-Holland
Regio - Afgelopen zondag werd het jeugdteam van Badmintonclub BC 
Velsen kampioen van Noord-Holland in de klasse onder de 15 jaar. Er 
werd geknokt tot het eind en het was zenuwslopend tot de laatste punt. 

Velsen-Zuid - De politie hield 
vorige week woensdagavond 
twee jongens van 14 en 15 jaar 
aan omdat ze van inbraak in een 
vrachtwagen worden verdacht. 
De agenten waren extra aan het 
surveilleren gericht op auto-in-
braken. Zij zagen hoe het twee-
tal een vrachtwagen, die op de 
Minister van Houtenlaan gepar-
keerd stond, openbraken. Bij het 
zien van de politie ging het twee-
tal er vandoor. De 14-jarige jon-
gen kon na een korte achtervol-
ging op de Lijsterbeslaan wor-
den aangehouden. De 15-jarige 
werd na onderzoek op het Tibe-
riusplein aangehouden. De twee 
verdachten bleken in het bezit te 
zijn van een navigatie-appara-
tuur en inbrekerswerktuigen. Of 
ze iets hebben buitgemaakt is 
nog niet bekend. Het tweetal is 
ingesloten voor verhoor. De po-
litie onderzoekt de zaak.

Inbrekers 
aangehouden

Velsen - De verkeerspolitie 
heeft maandagmiddag op de 
N202 een snelheidscontrole ge-
houden en hierbij 61 hardrijders 
bekeurd. De N202 is een onge-
valslocatie waar de politie regel-
matig controleert. De hoogstge-
meten snelheid was hier 117 km/
uur, waar een maximum snelheid 
geldt van 80 km/uur.

Snelheids-
controle N202

IJmuiden - De politie hield vo-
rige week woensdagavond een 
fietsverlichtingscontrole in de 
Lange Nieuwstraat. In totaal 
schreven de agenten negen be-
keuringen uit aan fietsers die 
hun verlichting niet in orde had-

den. De agenten deelden ook 
lampjes uit aan deze fietsers. 
Een snorfietser die zonder rij-
bewijs reed kreeg ook een boe-
te. De komende tijd worden de 
fietsverlichtingscontroles bij re-
gelmaat herhaald. 

Fietsverlichtingcontrole

Carnaval op 
Maritiem
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Voorjaar op Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de voorjaars-
vakantie zijn er diverse activitei-
ten op Informatieboerderij Zorg-
vrij in Spaarnwoude. Kinde-
ren kunnen een gezellig voor-
jaarspotje met bloembolletjes 
maken. Dit kan iedere middag 
tussen 13.30 en 15.30uur. 
Op dinsdag 19 en donderdag 
21 februari kunnen jong en oud 
vanaf 12.00 uur pottenbakken. 
Dit wordt begeleid door de erva-
ren pottenbakster Cornelia Zeil-
stra uit Spaarndam. In de voor-
jaarsvakantie is ook de drie-
daagse theaterworkshop ‘To-
neel op Stal’. Kinderen gaan op 
de boerderij een toneelstuk, de-
cor en kostuums maken en voe-
ren uiteindelijk hun toneelstuk 
op tussen de dieren van Zorg-
vrij. 
Iedere dag kan er een slinger 
met vijf vrolijke sneeuwpoppen 
worden gemaakt. Dit is ook als 
knutselpakketje voor thuis ver-
krijgbaar. Binnenkort worden 
ook de eerste lammetjes ver-
wacht maar het is nog niet pre-
cies bekend wanneer. De koei-
en staan nog op stal en mogen 
gevoerd worden met koeien-

koek. De koeien worden iedere 
dag aan het eind van de middag 
gemolken en de boeren zijn er 
dan voor een praatje. De verse 
melk van de koeien van Zorgvrij 
is te koop. Uitgekeken, geknut-
seld en gespeeld op de boerde-
rij? Dan kun je bij het naastgele-
gen restaurant ’Onder de Plata-
nen’ terecht. Informatieboerde-
rij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 
50 in Velsen-Zuid (Spaarnwou-
de), 023-5202828. Zie ook infor-
matieboerderijzorgvrij.nl

Afsluitende activiteiten 
Wip Wollewap in PVM
Driehuis - Tijdens de voorjaarsva-
kantie kan er weer volop geknut-
seld worden in het Pieter Vermeu-
len Museum. Op woensdag 20, 
donderdag 21 en vrijdag 22 febru-
ari kan er, onder begeleiding van 
vrijwilligers van het museum, iets 
moois gemaakt worden. Er zijn di-
verse activiteiten. Zo kan je met 
crêpepapier, karton en schapen-
wol een closetrol omtoveren tot 
een vos of een konijn. Je kan ook 
een konijntje kleien of een Wip 
Wollewapkijkdoos maken met al-
lerlei dieren uit de duinen. De ac-
tiviteiten begint om 13.30 uur en 
duren ongeveer een uurtje. 
In de vakantie is het vaak druk dus 
meld je op tijd aan als je mee wilt 

doen. Aanmelden kan vanaf din-
dag 19 februari via info@pieter-
vermeulen-museum.nl of via 0255-
536726.  De kosten bedragen 1,50 
euro boven op de entreeprijs. 
Na het knutselen is er natuurlijk 
nog genoeg tijd om de leuke ten-
toonstelling Wip Wollewap te be-
kijken die alleen deze laatste week 
nog te bezichtigen is. In deze ten-
toonstelling leer je door te spe-
len, ontdekken, voelen en kijken 
van alles over vossen en konij-
nen. Daarna is het museum twee 
weken gesloten wegens de op-
bouw van de nieuwe tentoonstel-
ling ‘Kletsnat!’ over de dieren on-
der water. ‘Kletsnat!’ is te bezichti-
gen vanaf 10 maart.

Bosbeekschool succesvol 
bij schaaktoernooi
Santpoort-Noord - Het eer-
ste team van de Bosbeekschool 
heeft de tweede plaats behaalt 
bij het schaakkampioenschap 
van de gemeente Velsen, dat vo-
rige week woensdag werd geor-
ganiseerd. 
Als beloning mogen de jon-

ge schakers meedoen aan het 
Noord Hollands kampioenschap 
dat op 16 maart in Krommenie 
wordt gehouden.
De Bosbeekschakers zitten mo-
menteel in de groepen 5, 6 en 7. 
Dat belooft dus nog wat de ko-
mende jaren. 

Oyama weer 
op dreef

Velserbroek - Afgelopen zon-
dag hebben de judoka’s van 
de Velserbroekse judoclub Oy-
ama goed gepresteerd tijdens 
het derde grote jeugdtoernooi 
in Leimuiden. Tieko Krijgsman 
(-28 kg) en Niels van Tunen (- 
45 kg) werden kampioen door 
al hun partijen te winnen en zij 
gingen met de gouden medail-
le naar huis. Jelmer Warns be-
haalde in de klasse tot 60 kg 
een 2e plaats.

Boerema 
kampioen

Santpoort-Noord - Op de ijs-
baan in Deventer is afgelo-
pen weekeinde het NK schaat-
sen masters over vier afstanden 
verreden. Monique Boerema uit 
Santpoort-Noord werd daar Ne-
derlands kampioen in haar klas-
se. Zij was over drie van de vier 
afstanden de snelste en stelde 
daarmee haar zege veilig. Dit is 
een goede opsteker voor het WK 
in Inzel (Duitsland).

Inloophuis werkt samen 
met Kennemer Gasthuis
Santpoort-Noord - Het inloop-
huis Kennemerland in Santpoort 
Noord en het Kennemer Gast-
huis gaan samenwerken op het 
gebied van voorlichting aan kan-
kerpatiënten. In 2013 worden er 
om de maand voorlichtingsbijeen-
komsten gehouden. Daarbij le-
vert het ziekenhuis de inhoudelij-
ke deskundigheid en het inloop-
huis de faciliteiten. Ook komen er 
kleinschalige evenementen waar-
in het welbevinden van de patiën-
ten centraal staat, zoals bijvoor-
beeld kookworkshops.
Eline Wielinga, coördinator, en An-
gelique Bukman, één van de initi-
atiefnemers van het inloophuis: 
,,Door met het Kennemer Gast-
huis samen te werken kunnen wij 
onze gasten meer bieden dan al-
leen psychosociale en therapeu-
tische activiteiten. De oncologie-
verpleegkundigen van het zieken-
huis bieden een gevarieerd inhou-
delijk programma aan. Zo komen 
er bijeenkomsten over de gevol-
gen van kanker in een gezin, gaan 
we in de loop van de zomer in op 
het belang van bewegen en voe-
ding en praten artsen ons bij over 
de laatste stand van zaken als het 
gaat om behandelingen. Onze er-
varing leert dat mensen het pret-
tig vinden om dit soort informatie 
in een informele, laagdrempelige 
omgeving te krijgen.”

Nanja Bakx, oncologieverpleeg-
kundige van het Kennemer Gast-
huis: ,,Mijn collega’s en ik voeren 
dagelijks gesprekken met patiën-
ten. Daarbij komt een aantal the-
ma’s waarover mensen meer wil-
len weten telkens terug. Deze the-
ma’s bieden wij komend jaar aan 
in het Inloophuis. 
Het oncologisch centrum van het 
Kennemer Gasthuis staat voor 
kwaliteit, duidelijkheid, snelheid 
en aandacht. Wij behandelen vrij-
wel alle soorten kanker. Jaarlijks 
gaat het om bijna 2.000 patiënten. 
Zij kunnen meestal direct bij ons 
terecht. In zorgpaden is afgespro-
ken welke onderzoeken de patiënt 
krijgt en binnen welke tijd uitslag 
en behandeling volgen. Dat geeft 
snel duidelijkheid. Patiënten krij-
gen een persoonlijk informatie-
dossier en een gespecialiseerd 
verpleegkundige als vast aan-
spreekpunt.
Door de kankerzorg op deze ma-
nier te organiseren voldoen we 
aan landelijke kwaliteitseisen en 
eisen van patiëntenverenigingen.’’
Het Kennemer Gasthuis werkt 
ook steeds meer samen met het 
Spaarne Ziekenhuis bij de behan-
deling van patiënten met kanker. 
Zo hebben beide ziekenhuizen af-
spraken gemaakt over het opere-
ren bij soorten kanker die niet zo 
vaak voorkomen.

Velsen-Zuid - De politie heeft 
zondagavond op de Amsterdam-
seweg 52 snelheidsovertreders 
bekeurd. 272 Bestuurders pas-
seerden de radarauto. De hoog-
ste snelheid was 116 kilometer 
per uur terwijl 80 kilometer per 
uur is toegestaan.

Boetes bij 
snelheids-
controles

Velsen-Zuid - Twee auto’s 
raakten maandagavond rond 
21:35 uur met elkaar in bot-
sing op de A22 ter hoogte van 
Velsen-Zuid. Een automobilis-
te remde ineens hard toen het 
verkeerslicht op rood stond, 
waarna de automobilist die 
achter haar reed niet meer tij-
dig kon remmen en haar van 
achteren aan reed. Geen van 
beiden hadden letsel overge-
houden door de aanrijding, wel 
waren de airbags uitgegaan 
van het achterste voertuig.

Verkeers-
ongeval A22

Woningbrand in Santpoort
Santpoort-Zuid - Een man is 
in de nacht van vrijdag op zater-
dag gewond geraakt bij een wo-
ningbrand in de Bloemendaalse-
straatweg.
Voor de sfeer had hij een waxi-
nelichtje aangestoken. Door 
het lichtje vloog echter later de 
slaapbank in de brand. Terwijl 
de brandweer even na 02.30 uur 
werd gealarmeerd heeft de man 
de brandende slaapbank naar 
buiten gesleept waarbij de man 

brandwonden aan zijn handen 
opliep.
De brandweer heeft de slaap-
bank geblust en de woning ge-
ventileerd. Ambulanceperso-
neel heeft zich over het slachtof-
fer ontfermd waarna hij naar het 
ziekenhuis is overgebracht voor 
behandeling van de brandwon-
den. De dierenambulance is op-
geroepen om een huisdier van 
het slachtoffer onderdak te ge-
ven. 
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‘Soul Celibration’
in Stadsschouwburg

Velsen - De Soul & Disco Bro-
thers groeiden de afgelopen ja-
ren in de Stadsschouwburg Vel-
sen uit tot dé hitsensatie. Ook hun 
‘Sisters’ lieten het Velsense pu-
bliek vorig seizoen swingen op de 
lekkerste soulhits en discoclas-
sics. Op dinsdag 26 februari (20.15 
uur) gaan de Soul Brothers én Sis-
ters (waaronder Casey Francis-
co) samen knallen in het theater 
aan de Groeneweg in het nieuwe 

theaterspektakel ‘Soul Celebra-
tion’. Tijdens een concert van de 
Soul Brothers en Sisters gaat het 
dak er gegarandeerd af. Alle gro-
te soulhits en discoclassics zul-
len de revue passeren. Van Aretha 
Franklin tot the Jackson Five, van 
James Brown tot the Supremes, 
van Alicia Keys tot Stevie Wonder 
en van Marvin Gaye tot Tina Tur-
ner. Samen zorgen de Brothers en 
de Sisters voor een explosie van 
soul, swing, disco, glitter en gla-
mour. Een geweldig feest, waar-
bij het publiek heerlijk kan mee-
zingen met die prachtige stemmen 
en lekker kan meeswingen met de 
soepele moves van de Brothers en 
de Sisters. Met uiteraard óók bat-
tles en duetten tussen de Brothers 
en de Sisters! ‘The Family’ wordt 
begeleid door een geweldige live 
band met topmuzikanten, onder 
leiding van Iwan VanHetten (Sister 
Sledge). Prijs: vanaf 32,50 euro. In-
formatie: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Katinka Krijgsman)

Velsen - In ‘Tiny Little Theatre 
Tour’ maakt het singer-songwri-
terduo Vonder & Bloom van het 
Thalia Theater op zondag 3 maart 
(20.30 uur) een gezellige huiska-
mer. 
Het publiek kan luisteren naar de 
mooiste nummers van hun album 
‘Simple Peace of Mind’, met fraaie, 
ingetogen popsongs. Ook kers-
verse liedjes van de binnenkort te 
verschijnen opvolger staan op de 
setlist. Recht uit het hart en er ook 
recht weer in.
De mooie dingen in het leven ge-
beuren spontaan. Nina Ebben-
hout en Caroline Ouwendijk zaten 
in dezelfde Amsterdamse tram op 
weg naar een talentenjacht waar-
voor ze zich allebei hadden inge-
schreven. Omdat niet iedereen in 
de tram een instrument bij zich 
heeft, spraken ze elkaar aan. In-
derdaad, allebei op weg naar. 
De vonk sloeg meteen over. Al in 

de kleedkamer hoorden ze dat 
hun stemmen perfect bij elkaar 
kleuren. 
En in de maanden daarna merk-
ten Nina (piano, klassiek ge-
schoold aan het Utrechts con-
servatorium) en Caroline (gitaar, 
Amerikaniste, juriste en muzikaal 
gezien hartstikke autodidact) wat 
ze aan elkaars liedjes toevoeg-
den: magie. Vonder & Bloom was 
geboren. Het talent van de twee 
meiden werd al snel door ver-
schillende professionals herkend. 
Het duo brengt heerlijke ‘sit down 
and listen’-muziek, waarvoor de 
Nederlandse clubs en popzalen 
graag vollopen. 
De dames zingen mooie ingeto-
gen liedjes: romantisch maar met 
beide benen op de grond, puur 
maar niet onschuldig. 
Prijs: vanaf 21,50 euro. Informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Meezingen tijdens

de Verdi Dag 
Velsen - Giuseppe Verdi werd in 
1813 geboren en groeide door 
onvergetelijk geworden ope-
ra’s, zoals ‘Il Trovatore’, ‘Nabuc-
co’, ‘Aïda’, ‘Rigoletto’ en ‘La Tra-
viata’, uit tot de grootste ope-
racomponist uit de geschiede-
nis. 2013 is uitgeroepen tot Ver-
di-jaar. Overal ter wereld openen 
operagebouwen en theaters hun 
deuren voor een speciaal Verdi-
programma. In Velsen wordt een 
bijzondere Verdi Dag georgani-
seerd. Op zondag 3 maart kan 
in de Stadsschouwburg Velsen 
door het hele gebouw genoten 
worden van de prachtige klan-
ken die de meestercomponist 
voor vele onvergetelijke opera’s 
componeerde. Op één dag kun-
nen de bezoekers een blik achter 
de schermen van de opera wer-
pen, de fi jne kneepjes van het 
operavak leren en kennis maken 
met het genie Verdi.
De Stadsschouwburg Velsen, 
Volksuniversiteit Velsen en het 
Kunstencentrum Velsen orga-
niseren samen de Verdi Dag op 
zondag 3 maart 2013 van 10.00 
tot 16.00 uur in de Stadsschouw-
burg Velsen. Op een bijzonde-
re manier kan het publiek in 
het Verdi-herdenkingsjaar na-
der kennismaken met de mees-
ter van de Italiaanse opera.
Van 10.00 tot 11.00 uur: actie-
ve lezing als kennismaking met 
Verdi. Operaproducent Bo van 
der Meulen (o.a. ‘Una Voce Par-
ticolare’) maakt het publiek on-
derdeel van een Verdi-opera. Hij 
neemt hen mee naar de wereld 
van Verdi en het geheim achter 
zijn meeslepende muziek. Van 
11.00 tot 11.30 uur: koffi e met 
Verdi-lekkernij.
Van 11.30 tot 13.00 uur: Instant 
Slavenkoor. Een belevenis voor 
iedereen die er van droomt om 
eens in een groot operakoor mee 
te zingen, maar nooit de stap 

heeft durven zetten. Onder pro-
fessionele leiding wordt het in-
drukwekkende Slavenkoor uit de 
opera ‘Nabucco’ ingestudeerd. 
Iedereen kan meezingen. Voor-
kennis en zanglessen zijn niet 
nodig!
Na een uur repeteren klinkt het 
meerstemmige werk als nooit te-
voren, maar dan is pas de helft 
van het werk gedaan. Operare-
gisseur Jeroen Lopes Cardozo 
neemt u vervolgens mee naar 
het grote toneel van de Stads-
schouwburg om daar ‘on stage’ 
het prachtige koorwerk te en-
sceneren. U leert al doende de 
fi jne kneepjes van het operavak.
Van 13.00 tot 14.00 uur: Verdi-
lunch.
Van 14.00 tot 15.00 uur: Backsta-
ge at the Opera. Hoe wordt een 
opera eigenlijk gemaakt? Wat 
doet de dirigent nou precies? 
Operaproducent Bo van der 
Meulen en regisseur Jeroen Lo-
pes Cardozo bieden u een kijkje 
in de keuken van de opera. Een 
beroemde scene uit Verdi’s ‘Na-
bucco’ wordt door een sopraan 
vertolkt. Daarna gaat de regis-
seur met haar aan het werk ter-
wijl de producent alles zoveel 
mogelijk uitlegt. Natuurlijk kunt 
u als publiek ook vragen stellen. 
Aan het einde van de werk-ses-
sie heeft u de scene op een heel 
intense manier beter leren ken-
nen. Van 15.30 tot 16.00 uur: Mi-
ni Nabucco.
De sopraan die in ‘Backstage at 
the Opera’ een scene heeft inge-
studeerd, voert de aria uit in kos-
tuum en daarna is het moment 
aangekomen waarop alle deel-
nemers van het Verdi-koor hun 
versie van het Slavenkoor ten 
tonele voeren. Deelnemersprijs 
Verdi Dag: 69 euro (inclusief Ita-
liaanse lunch)Informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

‘Spirit of 
Russia’ in 

Velsen
Velsen - The Russian National 
Dance Theatre uit Moskou komt 
op zaterdag 2 maart (20.15 uur) 
met ruim veertig dansers naar de 
Stadsschouwburg Velsen voor 
‘The Spirit of Russia’. Hun nieu-
we dansparel vol met herkenba-
re Russische muziek waarbij alle 
facetten van de Russische dans, 
door de eeuwen heen, te zien 
zijn. De ruim 400 handgemaak-
te kostuums, de tomeloze ener-
gie van 40 professionele dan-
sers en de geweldig uitgevoerde 
choreografi eën maken dit mo-
menteel tot een van de populair-
ste Russische shows ter wereld. 
Het publiek staat een betoveren-
de mix te wachten van acroba-
tische kozakkendansen, groeps-
dansen vol folklore en magie, 
betoverende riverdance en klas-
siek ballet. Zoals alleen de Rus-
sen dat kunnen. Voor het unieke 
dansspektakel zijn nog slechts 
enkele goede plaatsen beschik-
baar bij de kassa van het thea-
ter. Prijs: vanaf 36 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Alla Chetveryakova)

IJmuiden - Vrijdag 15 en dins-
dag 19 februari, 20.30 uur, draait  
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257, de fi lm ‘Amor’. Anne en Geor-
ges zijn al op leeftijd. Ze hebben 
een volwassen dochter en lei-
den een rustig bestaan in Parijs, 
waarin hun passie voor muziek 
nog altijd een hoofdrol speelt. 
Dan krijgt Anne een infarct en 
breekt er een nieuwe fase in hun 
samenzijn aan. Georges verzorgt 
haar met al zijn kracht en liefde. 
Maar hij kan niet voorkomen dat 
ze verder van hem wegglijdt en 
raakt zelf ook steeds meer in een 
isolement. Een ontroerende fi lm 
over de liefde van een echtpaar 
dat vecht tegen de genadeloze 
klappen die de ouderdom uit-
deelt. Met onder andere Jean-
Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva en Isabelle Huppert. 

Film ‘Amor’ in 
Witte Theater&

Lejo speelt kindervoor-
stelling ‘Achter je!’
IJmuiden - Ken je Lejo? Dat is 
dat vingerpoppetje met die oog-
jes. Hij is bijna wereldberoemd 
geworden door zijn voorstellin-
gen en natuurlijk door zijn fi lm-
pjes op televisie. Voor zijn nieu-
we voorstelling ‘Achter je!’ neemt 
Lejo al zijn vrienden mee naar 
het theater. Kinderen vanaf 4+ 
kunnen Lejo zien op zondag 17 
februari om 14.30 uur in het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
257. Toegang 8,50 euro.

Thalia Theater 
Huiskamergevoel

bij Vonder & Bloom 





14 februari 201330

 Breestraat 38, Beverwijk, Tel. (0251) 22 52 82
 Geesterduin 22, Castricum, Tel. (0251) 65 03 29
 Kerkweg 32, Heemskerk, Tel. (0251) 20 02 86
 Lange Nieuwstraat 451, IJmuiden, Tel. (0255) 51 93 24
Vraag naar de voorwaarden.
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IJmuiden - Vrijdag 8 febru-
ari  waren er tien tafels be-
zet tijdens het klaverjassen 
bij Stormvogels. De uitslag is: 
eerste prijs: een rollade, 5464 
punten: de heer P. Roos; 2. kof-
fie en thee, 5377 punten: de 
heer A. Petersen; 3.  paarden-
worst 5246 punten, mevrouw 
R. van Lienen; 4. giftset 5200 
punten: de heer B. Dansik; 5. 
een slijterijbon, 5186 punten: 
mevrouw J. Mantje; 6. Bolle-
tje producten: 5185 punten: 
mevrouw T. Piet; 7. wasmiddel, 
5062 punten: mevrouw A. Wij-
ker; 8. een handdoekpakket, 
4957 punten: de heer P. Dam-
kat; 9. een stokpaardje, 4923 
punten: mevrouw J. Kossen; 
10. thee en chocola, 4918 pun-
ten: de heer J. Broek. De mar-
senprijs ging met vier marsen 
naar de heer G. Jongejan. De 
poedelprijs was met 4237 pun-
ten voor mevrouw C. Schoo-
ne. De hoofdprijs, DekaMarkt-
bonnen, ging naar mevrouw A. 
Wijker. Vrijdag 15 februari is er 
weer klaverjassen in de kanti-
ne van IJVV Stormvogels, aan-
vang  20.00 uur. IJVV Stormvo-
gels, Zuiderkruisstraat 72 1973 
XM  IJmuiden. Kijk ook op de 
site van www.stormvogels.nl. 
Voor vragen: bel of mail naar 
H.J.Retz: 06-34040940 of mail 
hj.retz@quicknet.nl.

Klaverjassen 
bij Stormvogels

DKV Jeugdnieuws
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
speelden er vier jeugdteams van 
DKV. DKV E2 speelde zaterdag te-
gen Celeritas E2. DKV speelde erg 
goed en was veel sterker dan Ce-
leritas. Er werden veel mooie door-
lopers gemaakt. DKV won de wed-
strijd met 1-15. Doelpuntenmakers 
waren: Isa, Ben en Dewi. De D1 
speelde tegen Roda D1. DKV veel 
speelde heel scherp. Roda had 
het moeilijk om de bal in de aan-
val te krijgen en DKV verdedigde 
heel sterk. Ook werden er mooie 
acties gemaakt in de aanval. DKV 
won de wedstrijd met 11-1. Doel-
puntenmakers: Stan, Sverre, Maai-
ke, Thijs van Mansom en Loek. De 
B2 speelde tegen KZ/Danaiden. Al 
binnen korte tijd stonden ze met 
2-0 voor. DKV speelde heel goed 

en had heel veel kansen. Ook ver-
dedigend zat alles goed dicht. We 
konden dit de hele wedstrijd vol-
houden en ze wonnen met 10-1. 
De eerste overwinning van dit sei-
zoen! Doelpuntenmakers: Robin, 
Jaron, Maud, Kirsten, Bjarne, De-
nise. De B1 tenslotte speelde een 
wel erg vreemde wedstrijd tegen 
Crescendo. Er werd namelijk hele-
maal niet gescoord. Er werd ver-
loren met 2-0. Het tweede doel-
punt van Crescendo viel pas in 
de laatste minuut, zodat één vak 
niet eens in de aanval is geweest. 
DKV had het kampioenschap bin-
nen handbereik. Het is nog steeds 
mogelijk om kampioen te worden, 
maar deze wedstrijd gaat de boe-
ken in als de meest vreemde wed-
strijd die de B1 heeft gespeeld.

Speeltuin De Veilige 
Haven weer open
IJmuiden - Zaterdag 16 februari 
gaat speeltuin De Veilige Haven 
om 13.00 uur weer open. Voor 
het nieuwe seizoen zijn er aan 
het al ruime speelassortiment 
een vogelnest, draaitol en een 
schommelnest toegevoegd. De-
ze toestellen zijn vooral geschikt 
voor de jongere kinderen. Daar-
naast heeft de speeltuin helaas 
afscheid moeten nemen van de 
speelboot, deze is in 1990 in de 
speeltuin geplaatst en is sinds 
sindsdien de trekpleister van de 
speeltuin. Deze pijnlijke keuze is 
door de speeltuin genomen om-
dat de boot in zeer slechte staat 
was, er wordt nog gezocht naar 
een geschikt alternatief. De vrij-
willigers van de speeltuin heb-
ben met volle kracht gewerkt tij-
dens de afgelopen weken om 
de speeltuin op tijd klaar te krij-
gen, zo moest de gehele boot in 
stukken geslepen worden voor-
dat deze kon worden verwijderd. 
Maar het is toch gelukt om op 
tijd klaar te zijn voor aanstaan-

de zaterdag. De entree voor het 
nieuwe seizoen bedraagt 1 eu-
ro per persoon, daarnaast zijn er 
vanaf zaterdag weer jaargezins-
kaarten te koop in de speeltuin. 
Zie ook www.deveiligehaven.nl.

Carnavalspret bij 
Soos de Babbelaar
IJmuiden - Bij Soos de Babbe-
laar in De Dwarsligger werd za-
terdag een carnavalsavond ge-
houden, waarbij Cock Zwanen-
burg belangeloos optrad. Het t 
werd dan ook erg gezellig deze 
avond. Het team zette de avond 
samen met stagiaire Noa Lang-
broek op. 
De gasten kwamen uiteraard 
prachtig verkleed opdagen. Dat 
leverde ook nog eens twee win-

naars op: Rob Munster en Kirsten 
Poelstra, zie foto. Rob werd te-
vens verkozen tot Prins Carnaval. 
De avond verliep heel gezellig en 
er wordt nu al uitgekeken naar 
volgend jaar, als het weer carna-
val is. Soos de Babbelaar is voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking en wordt om de week 
gehouden. Volgende keer, op 23 
februari, wordt een zeskamp ge-
houden.

Vriendjestoernooi 
bij Stormvogels
IJmuiden - Woensdag 20 febru-
ari aanstaande, in de voorjaars-
vakantie, organiseert voetbalver-
eniging Stormvogels weer het 
traditionele Vriendjes- en vrien-
dinnetjestoernooi. In de ochtend 
voetballen de Guppen, F- en E-
junioren hun wedstrijden en in 
de middag zijn de D- en C-junio-

ren aan de beurt. Inschrijven kan 
via jelleanker@gmail.com. Doe 
mee aan deze vakantieactiviteit 
bij Stormvogels en neem je beste 
vriend of vriendin, neef of nicht, 
buurjongen of buurmeisje mee.
Iedereen mag dus mee doen! 
Het belooft weer een groot spek-
takel te worden.
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DCIJ-nieuws
Overtuigende winsten 
Van der Vlis en Van Dijk
IJmuiden - Cees van der Vlis 
(foto) moest tot het uiterste gaan 
om te winnen van Jan Apel-
doorn. In een klassiek gevecht 
verkreeg Van der Vlis belangrijk 
voordeel. Met de moed der wan-
hoop verdedigde Apeldoorn zich 
en slaagde er voortdurend in de 
juiste tegenacties te vinden. Na 
een grote afwikkeling belandde 
de spelers in een uiterst gecom-
pliceerd eindspel dat Van der 
Vlis de beste kansen verschafte. 
Toen zijn tegenstander mistastte 
kon Van der Vlis een belangrijke 
overwinning boeken. 
Combinaties zijn voor de dam-
mers de krenten in de pap. Dam-
men is een strategisch spel 
waarbij een grote kennis van 
de vele combinatiemogelijkhe-
den essentieel is voor een goede 
partij. Willem Winter, die dit sei-
zoen voortdurend naar de goede 
vorm zoekt, kwam tegen Martin 
van Dijk in een positioneel slech-
te stand terecht. Met een prach-
tige combinatie besliste Van Dijk 
op elegante wijze de partij. 
Jan Maarten Koorn werd door 
Leo Binkhorst verrast maar de 
combinatie die volgde was net 
niet toereikend voor de winst. 

Binkhorst verloor de contro-
le en Koorn verkreeg winnend 
voordeel. Een ietwat gefl atteer-
de uitslag. Piet Kok en Paul Smit 
maakten het elkaar niet al te 
moeilijk en de remise was een 
juiste uitslag.
Overige uitslagen: E. Holkamp-C. 
van der Steen 1-1, J. Fischer-S. 
van Buuren 0-2, J. van Buuren -J. 
Bos 0-2, V. van der Wiele-S. Mol 
1-1, D. van der Wiele-C. Sleutel 
0-2, N. Schouten-J. Wind 1-1, F. 
Amirkhan-C. Pippel 1-1, H. van 
der Vossen-S. Tuijtel 0-2.

Het Kompas begroet 
500ste leerling
IJmuiden - CBS Het Kompas 
kent een groei van haar leerlin-
genaantal. Zodanig zelfs dat op 
vrijdag 1 februari de school haar 
500ste leerling heeft mogen be-
groeten.
Kaylee Scott en Rianne Buis 
schuiven aan in groep 1/2 D op 
de onderbouwlocatie in de Step-
hensonstraat.
Aangezien de twee meisjes alle 
twee op 31 januari 4 jaar zijn ge-
worden, was het moeilijk om te 
kiezen wie nu echt de 500ste zou 

moeten worden. Om die reden 
hebben ze de eer mogen delen.
Voor de twee was een korte 
feestelijke start gepland. Helaas 
was Kaylee ziek. Gelukkig is ze 
nu weer beter en is ze op 11 fe-
bruari in haar nieuwe groep ont-
vangen. 
Om te delen in dit bijzondere feit, 
hebben de leerkrachten hier met 
elkaar het glas op geheven en 
zijn de kinderen van alle Kom-
paslocaties getrakteerd op een 
versnapering.

Diploma zwemmen
bij De Watervrienden
IJmuiden – Afgelopen donder-
dag was bij zwemvereniging De 
Watervrienden, in zwembad De 
Heerenduinen, diploma zwem-
men voor A, B of C. De kinderen 
waren heel goed bezig, de span-
ning liep zo hoog op, dat som-
mige gingen zwemmen in plaats 
van watertrappelen. Maar de 

badmeester wist aan het einde 
te melden dat alle kinderen ge-
slaagd waren.  Zwemvereniging 
nam tevens afscheid van zwem-
leraar Piet Wullaent, na meer dan 
50 jaar in het water te hebben 
gelegen. In de kantine werden 
de diploma’s uitgereikt, waarna 
ieder tevreden naar huis gingen.

Velsen-Zuid - Afgelopen za-
terdag 9 februari, kwamen ze-
ventien klootschieters van 
sportvereniging Full Speed 
naar het clubgebouw om de 
koeienroute (on)veilig te ma-
ken. Het weer was bewolkt 
maar droog. In Spaarnwou-
de is men fl ink aan het bomen 
rooien, overal liggen stapels. 
Nu graag nog de fi etspaden 
snoeien, want er steken tak-
ken met of zonder doorns, tot 
het midden van de weg, fi et-
sers en wandelaars kunnen die 
in hun oog krijgen. Deze week 
hebben Rob, Willem P., Ingrid, 
Astrid en Gerda heel veel voor 
hun team betekend. Terwijl ze 
nog niet zo lang op klootschie-
ten zitten, goed gedaan. Team 5 
met Jan St., Elly en Ingrid, werd 
eerste met 68 schoten en 53 
meter. Team 2 met Nico, San-
der en Gerda werd tweede met 
71–29. Team 4 met Willem K., 
Astrid en Ina werd derde met 
74–17. Team 6 met Willem P. en 
Dries werd vierde met 74–13. 
Team 3 met Bertie, Lia en Ber-
tus werd vijfde met 76–9. Team 
1 met Harm, Rob en Ton werd 
zesde met 78–7. Allen onder de 
tachtig schoten, prima gedaan. 
Voor info bel Harm Jongman 
via 0255-514780 of Ton Boot 
0255-510085 of kijk op websi-
te www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

IJmuiden - Op maandag 18 
februari houdt de Postze-
gelvereniging IJmuiden haar 
clubavond in één van de za-
len van de Adelbertuskerk aan 
de Sparrenstraat. Vanaf circa 
19.45 uur kan men terecht om 
te ruilen en bij te praten over 
alles wat met postzegels te 
maken heeft, dus neem gerust 
uw (ruil)postzegelboeken mee. 
Wilt u meer weten een mailtje 
naar hein60@hotmail.nl of een 
telefoontje naar 06-41804330 
(na 18.00 uur) is voldoende. Ie-
dereen is van harte welkom.

Clubavond
bij PVIJ

IJmuiden - Op zondagmorgen 
17 februari zal er een jeugd-
dienst gehouden worden in 
de Herv. Kerk aan de Kanaal-
straat 250. Aanvang 10.00 uur. 
Het thema is ‘Ik ben niet bang’. 
De voorganger van deze dienst 
is ds. M. Dubbelman uit Gie-
senburg. 
Het orgel zal worden be-
speeld door Arij Rijke. Het be-
loofd weer een speciale dienst 
te worden voor de jeugd maar 
als oudere is men ook van har-
te welkom. Na afl oop van de 
dienst kan men elkaar nog ont-
moeten en verder praten over 
de dienst onder het genot van 
koffi e, thee of frisdrank.

Jeugddienst in 
Nieuwe Kerk

Supportersfeest Telstar
Velsen-Zuid - Vrijdag 15 fe-
bruari, na de wedstrijd Telstar-
Fortuna, organiseert de sup-
portersvereniging Telstar een 
feestavond in het supporters-
home (oude paviljoen), met 
medewerking van de band 
Stout bekend van Dorpsfeest 
Santpoort. Met in de pauze 
een loterij met prijzen als een 

wedstrijdshirt, de wedstrijdbal, 
drank en gourmetschotels. En 
een happy half hour direct na 
afl oop van de hopelijk gewon-
nen wedstrijd. Dit feest is voor 
een ieder te bezoeken wel of 
geen lid van de sv Telstar. Wie 
niet naar de wedstrijd komt, 
heeft uiteraard geen tribune-
kaart nodig.

Eigenwijs speelt
musical ‘Bye Bye Birdie’
Velsen - Eigenwijs Musicalkids 
Velsen is vijftien jaar geleden op-
gericht. Dit viert de groep met de 
vrolijke Broadway musical ‘Bye 
Bye Birdie’ op 12 en 13 april in 
Stadsschouwburg Velsen. In deze 
musical wordt de kwetsbare le-
vensfase van teenagers met een 
knipoog naar de ouders neerge-
zet. De musical zoals Eigenwijs 
die brengt is helemaal van deze 
tijd. Smartphones, tablets, kek-
ke outfi ts en een ultra moderne 
bar hebben de telefooncel en de 
bruine kroeg verdrongen. Rond 
de lancering van de nieuwste hit 
‘One last kiss’ van het idool Con-
rad Birdie bewegen zich onder 
andere zijn manager, diens tem-
peramentvolle secretaresse en 
bezitterige moeder, verliefde jon-
geren en bezorgde ouders.
Choreografe Patty Boeske: ,,Bye 
Bye Birdie is een musical waar 
je blij van wordt. Ik denk dat 
het publiek straks zit te swin-
gen in de stoelen.’’ ,,Eigenwijs is 
een verbindende factor”, zegt re-
gisseur Marja Lindhout. ,,De de-
corbouwploegen van Eigenwijs 
en Jonge Stem ondersteunen el-
kaar  en dit weekend bleek de 
cast van Unidos weer voor de 
helft uit oud-Eigenwijzers te be-
staan. De afgelopen vijftien jaar 
hebben heel wat Velsense jon-
geren via Eigenwijs hun eerste 
stappen op het podium van onze 
stadsschouwburg of in welk the-

ater dan ook gezet. Samen met 
Patty en Olaf Windey, onze muzi-
kaal leider, daag ik de kwetsbare 
en onzekere jongeren uit om over 
hun verlegenheid heen te stap-
pen, om hun kwaliteiten en ta-
lenten te ontdekken door in de 
huid van een personage te krui-
pen. Spelenderwijs leren zij din-
gen waar zij later tijdens studie of 
werk ook veel aan hebben,  Onze 
Eigenwijzers durven zich in al hun 
kwetsbaarheid moedig op te stel-
len. Dat is in deze tijd van com-
municeren ‘op afstand’ via Face-
book en Twitter extra waardevol.”
Kaarten voor de musical ‘Bye Bye 
Birdie’ zijn te verkrijgen à 17,50 
via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of via 0255-515789.

vr 12 en za 13 april
Aanvang 20:15 uur
Stadsschouwburg Velsen

Regie: Marja Lindhout | Muzikale leiding: Olaf Windey | Choreografie: Patty Boeske
Muziek: Charles Strouse | Verhaal: Michael Stewart | Liedteksten: Lee Adams | Nederlandse vertaling: Marja Lindhout

Eigenwijs Musicalkids 

Velsen speelt
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Geen nieuwbouw Bosbeek-
school in groene scheg
Het college van B&W richt zich 
op renovatie, nieuwbouw of een 
combinatie hiervan op de huidi-
ge locatie van De Bosbeekschool 
in Santpoort-Noord. Zo moet het 
gebouw geschikt gemaakt wor-
den voor hedendaags onderwijs. 
Wel blijft de locatie Valckenhoef-
laan/Bickerlaan (groene scheg) 
in beeld als locatie voor tijde-
lijk huisvesting van de Bosbeek-
school.

Dit is de conclusie van het college 
na het bekend worden van de laatste 
leerlingprognoses en de reacties uit 
het participatieproces. Uit de meest 
recente prognoses blijkt dat de leer-
lingaantallen van de Bosbeekschool 
zullen dalen tot een dusdanig niveau 
dat hergebruik van de huidige locatie 

mogelijk is. Echter, om het gebouw 
van de Bosbeekschool ook geschikt 
te maken voor hedendaags onder-
wijs zijn er ingrijpende maatregelen 
nodig. Hierbij is de keuze tussen een 
aantal mogelijkheden, te weten vol-
ledige renovatie, volledige nieuw-
bouw of een combinatie hiervan. 
Ook blijkt er weinig tot geen steun 
uit de omgeving te zijn voor nieuw-
bouw in de Groene Scheg. 

De varianten worden op korte ter-
mijn uitgewerkt. Bij alle varianten 
zal er een tijdelijk onderkomen voor 
de school gevonden moeten wor-
den voor de duur van de werkzaam-
heden. De locatie Valckenhoeflaan/
Bickerlaan blijft daarom in beeld als 
locatie voor tijdelijke vestiging van 
de Bosbeekschool.

Nieuwe JOP met gratis 
WiFi in Velsen-Noord
Donderdag 28 februari om 
16.00 uur opent wethouder 
Robert te Beest een Jongeren 
Ontmoetings Plek (JOP) aan 
de Pontweg/Grote Hout- of Ko-
ningsweg in Velsen-Noord. Het 
is de eerste in Noord-Holland 
en de tweede in Nederland met 
WiFi-verbinding. Hierdoor kun-
nen jongeren gebruik maken 
van internet rondom de over-
dekte ontmoetingsplek.

Het initiatief voor deze JOP is 
ooit genomen door het wijkplat-
form Velsen-Noord. Het wijkteam 
van Velsen-Noord, dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Stich-
ting Welzijn, politie, woningbe-
drijf Velsen, woningbedrijf Ken-
nemerhave, AWV Eigen Haard en 

de gemeente Velsen, hebben het 
initiatief verder uitgewerkt en fi-
nancieel mogelijk gemaakt. Dank-
zij de sponsoren Crown van Gel-
der, Rabobank en Ondernemers-
vereniging Velsen-Noord kon het 
WiFi-abonnement worden gerea-
liseerd.

De JOP biedt de jeugd een plek 
waar ze elkaar droog kunnen ont-
moeten, zonder dat het overlast 
veroorzaakt voor de wijk; de jon-
geren moeten er zelf voor zor-
gen dat de JOP en de omgeving 
schoon blijven.

Deze JOP is gebouwd door de fir-
ma Marwing bv uit IJmuiden, die 
ook de andere JOPs in de gemeen-
te heeft gemaakt.

Kunstwerken Joop Stoop
Op maandag 11 februari 2013 heeft 
de gemeente Velsen de kunstwer-
ken van Joop Stoop overgedra-
gen aan het Noord-Hollands Ar-
chief.

De afgelopen jaren heeft de gemeen-
te van Joop Stoop vele kunstwerken 
mogen ontvangen. De gemeente en 
de kunstenaar zijn nu overeengeko-
men dat de collectie Joop Stoop, de 

originele kunstwerken dus, worden 
overgedragen aan het Noord-Hol-
lands Archief en de digitale kopieën 
aan de kunstenaar.

De overdrachtsakten zijn onderte-
kend door Joop Stoop en de direc-
teur van het Noord-Hollands Ar-
chief Lieuwe Zoodsma, en door Wim 
Westerman, wethouder Cultuur, na-
mens de gemeente Velsen.

OV-taxi is voor iedereen
Wilt u gebruik maken van de OV-
taxi? Dat kan zonder tussenkomst 
van de gemeente. U heeft niet per 
se een pasje nodig. Een telefoon-
tje naar de BIOS-groep is genoeg.

Veel mensen denken dat zij eerst naar 
de gemeente moeten voor een pas-
je, voordat zij gebruik kunnen maken 
van de OV-taxi. Dat is echter niet no-
dig. Iedereen kan direct met de BIOS-
groep contact opnemen voor een taxi-
rit. Zij verzorgen het OV-taxivervoer.

De OV-taxi is vooral geschikt voor 
mensen met een beperking of die 
moeilijk gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer. Maar ook ande-
re mensen kunnen er gebruik van ma-
ken.

Wachten op de gemeente is dus niet 
nodig, voor het bestellen van een rit 
kunt u direct bellen met telefoon-
nummer 0900-8684 (€ 0,10/min.). 
Dit dient u wel uiterlijk een uur van 
tevoren te doen.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
februari 2013 tot  en met 8 febru-
ari 2013 de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Zwaanstraat 89, plaat-
sen dakopbouw (08/02/2013) 
w13.000048; Kennemerstrand 178, 
plaatsen zonnepanelen op het dak 

(08/02/2013) w13.000046; Lan-
ge Nieuwstraat 495, veranderen 
winkel (inpandig)(08/02/2013) 
w13.000045. 

Velsen-Zuid: Minister van Houten-
laan 58, kappen boom (08/02/2013) 
w13.000044.

Santpoort-Noord: Voorplaats 3, 
plaatsen dakkapel (achtergevel)
(06/02/2013) w13.000043.

Driehuis: Driehuizerkerkweg 
115, kappen boom (05/02/2013) 

w13.000038.

Velserbroek: Spitsaak 71, plaatsen 
dakkapel (05/02/2013) w13.000042; 
Hofgeesterweg 1, kappen boom 
(08/02/2013) w13.000047; Kerken-
maaijerskamp 62, optrekken ach-
tergevel (05/02/2013) w13.000040; 
Grote Boterbloem 105, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(05/02/2013) 
w13.000039.

Velsen-Noord: Pieter Janszstraat 5, 
plaatsen overkapping en vervangen 
kozijnen(05/02/2013) w13.000041.

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Welstand: Voor zover de ingediende 
aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

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

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

voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. Burgemeester en 
wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverle-
ning is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Cruiseboulevard 10, 
vervangen bestaande hoofdtrap 
(08/02/2013) w12.000584; Julia-
nakade, IJmuiderstraatweg, Wil-
lebrordstraat en plantsoen, kap-
pen 35 bomen en verplanten 9 bo-
men (12/02/2013) w13.000019. 

Santpoort-Noord: St. Mart-
instraat 2, vervangen en verho-
gen carportdak (06/02/2013) 

w12.000576. 

Santpoort-Zuid: Willem de 
Zwijgerlaan 57, plaatsen 8 pre-
fab garageboxen (04/02/2013) 
w12.000574; Duinweg of Dui-
velslaan 12, kappen boom 
(12/02/2013) w13.000026.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Driehuis: Geen mededelingen

Verleende APV-vergunningen 

Velsen-Zuid: Rijksweg 116, 22, 
23 en 24 februari 2013 antiek en 
kunstbeurs (artikel 5:22 APV) 

(08/02/2013), u13.001321.

Mandaat verkeersregelaars

De burgemeester van de gemeente 
Velsen heeft op 18 december 2012 
besloten de bevoegdheid om eve-
nementenverkeersregelaars aan te 
wijzen te mandateren aan de team-
leider werkeenheid Vergunningen 
en de afdelingsmanager Publieks-
zaken. Het besluit treedt in wer-
king met ingang van de dag na pu-
blicatie.

Het besluit ligt gedurende 12 we-
ken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Dit besluit wordt ook 
gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen: www.velsen.nl.

De burgemeester van de gemeen-
te Velsen maakt bekend dat met in-
gang van donderdag 14 februari 2013 
tot en met woensdag 13 maart 2013 
de beschikking ingevolge de Belem-
meringenwet Privaatrecht hou-
dende oplegging van de plicht tot 
het gedogen van de aanleg en in-
standhouding van de aardgastrans-
portleiding, tracé A-803 (cluster 
2) in de gemeenten Haarlemmer-
meer en Velsen ter inzage ligt in het 

gemeentehuis,gevestigd aan Dudok-
plein 1, 1971 EN te IJmuiden.
Dit betreft het op 5 februari 2013 
door de minister van Infrastructuur 
en Milieu genomen besluit (beschik-
king) inzake de toepassing van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht om 
de rechthebbenden de gedoogplicht 
op te leggen voor de aanleg en in-
standhouding van aardgastransport-
leiding Beverwijk- Wijngaarden, tra-
cé A-803.

De rechthebbenden van de in geding 
zijnde kadastrale percelen zijn door 
de minister van Infrastructuur en 
Milieu schriftelijk in kennis gesteld.

Binnen een maand, nadat het af-
schrift ter inzage is gelegd, kan ie-
der die enig recht heeft ten aanzien 
van de onroerende zaak, aan het Ge-
rechtshof, binnen het gebied waar-
van die zaak gelegen is, vernieti-
ging van de beslissing verzoeken op 

grond, dat daarbij ten onrechte is ge-
oordeeld hetzij dat de belangen van 
de rechthebbenden ten aanzien van 
die zaak redelijkerwijze onteige-
ning niet vorderen hetzij dat in het 
gebruik van die zaak niet meer be-
lemmering wordt gebracht dan re-
delijkerwijze voor den aanleg, de in-
standhouding, de verandering of de 
overbrenging van het werk nodig is.

Bekendmaking Belemmeringenwet privaatrecht
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Ontwerp-bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben besloten de ge-
meenteraad voor te stellen een 
nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor het havengebied van 
IJmuiden.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het gehele ha-
vengebied van IJmuiden inclusief de 
IJmondhaven en de Seinpostduin.  

Aanleiding
Het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden voorziet in de vervanging 
van (delen van) verschillende oude-
re bestemmingsplannen die aan ac-

tualisering toe zijn. De functie van 
het gebied is primair bedrijvigheid. 
Het bestemmingsplan beoogt een ei-
gentijdse planologische regeling te 
geven voor dit plangebied.

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan Havengebied (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0500HAVEN-
GEBIED1-O001) van vrijdag 15 fe-
bruari tot en met donderdag 28 
maart 2013 ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis en de centrale bibli-

otheek. Het digitale bestemmings-
plan is ook te raadplegen via de ge-
meentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl 

De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar van de af-
deling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200.

 

Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 15 februari 2013 tot en 
met donderdag 28 maart 2013 kunt 
u een zienswijze indienen op het 
plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van “zienswij-
ze ontwerp-bestemmingsplan Ha-
vengebied” of via ro@velsen.nl, ver-
geet daarbij niet duidelijk uw fysie-
ke postadres aan te geven. Voor het 
indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar dhr. Pij-
pers of de heer Blom, telefoonnum-
mer 0255-567200.
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Zondagmiddagsalons 
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg is de loca-
tie voor twee bijzondere mu-
ziekprogramma’s. Theater met 
een vleug romantiek en nostal-
gie, maar gebracht door jonge, 
gelauwerde talenten als tenor 
Peter Gijsbertsen en zangeres 
Coosje Smid. Zij brengen een 
ode aan twee heerschappen 
uit de vorige eeuw: Jacob The-
odoor Cremer en Louis Coupe-
rus.
In het eerste muziekprogram-
ma ‘Herinneringen aan Land-
goed Duin & Kruidberg’ op 
zondag 24 februari (15.30 uur) 
duikt muziekspecialist Bo van 
der Meulen in de rijke geschie-
denis van Landgoed Duin & 
Kruidberg en haar voormalige 
bewoner Jacob Theodoor Cre-
mer (foto). Hij neemt u mee 
naar de oorsprong van het 
Landgoed, die rijkelijk gevuld is 
met herinneringen aan het ko-
loniale verleden, de heimwee 
naar Engeland van mevrouw 
Cremer-Hogan die opgroeide 
in Londen en haar familie he-
vig mistte en tot slot de salon-
muziek die in het begin van de 
twintigste eeuw veelvuldig ten 
gehore werd gebracht in chi-
que gelegenheden.
De tijd dat het Landgoed be-
woond werd door het echtpaar 
Cremer was een tijd van fees-
ten en partijen. Deze salons-
feer zal ook herleven tijdens 
het muziekprogramma ‘Herin-
neringen aan Landgoed Duin 
& Kruidberg’ in de Cremerzaal 
van het Landgoed. De herinne-
ringen worden in de vorm van 
prachtige liederen, aria’s en ge-
dichten aan het publiek gepre-
senteerd door tenor Peter Gijs-
bertsen en pianist Gilbert den 
Broeder. Concertpianist Den 

Broeder werkte samen met 
zangers als Eva Maria West-
broek en Maarten Koningsber-
ger. Tijdens het Grachtenfes-
tival liet hij een groot publiek 
kennis maken met een nieuwe 
ster aan het operafirmament, 
Peter Gijsbertsen. Deze jonge 
tenor heeft inmiddels de John 
Christie Award gewonnen en 
is drievoudig winnaar van het 
Internationaal Vocalisten Con-
cours in Den Bosch. Samen la-
ten tenor Peter Gijsbertsen en 
pianist Gilbert den Broeder het 
publiek de salonsfeer van toen 
herbeleven.
Landgoed Duin & Kruidberg is 
ook befaamd om zijn gastrono-
mie. Bezoekers aan de zondag-
middag-salons kunnen hun 
zondagmiddag verrijken met 
een driegangen lunch- (13.00 
uur) of dinerarrangement 
(18.00 uur) in Brasserie DenK 
in het Landhuis. Prijs: 32,50 eu-
ro inclusief ontvangstaperitief 
en kop koffie. Prijs: 72,50 euro, 
inclusief driegangen-lunch óf 
driegangen-diner, ontvangsta-
peritief en koffie. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Popfactory Velsen
IJmuiden - Het Kunstencen-
trum Velsen heeft een nieuw on-
derdeel aan zijn muziekafdeling 
toegevoegd. Vanaf de maand 
maart van dit jaar is het cen-
trum de Popfactory Velsen rijker. 
Met de Popfactory Velsen wil het 
Kunstencentrum jonge popmu-
zikanten (van 8 tot en met 18 
jaar) een opleiding bieden waar-
in het spelen in bands en optre-
den centraal staat. Goede, leu-
ke en breed georiënteerde les-
sen van inspirerende docenten 
leren leerlingen van alle niveaus 
hun weg te vinden in de opna-
mestudio en op het podium. Op 
vrijdag 8 maart presenteert de 
Popfactory Velsen in het IJmui-
dense Witte Theater haar do-
cententeam en wordt ook met-
een de eerste popband die on-
der auspiciën van de Popfacto-
ry Velsen  tot stand kwam, aan 
het grote publiek gepresenteerd. 
Initiatiefnemer van de Popfactory 
Velsen is de aan het Kunstencen-
trum Velsen verbonden drumdo-
cent Koen van der Wel. Hij zag 
om zich heen steeds meer leer-
lingen die pop- en rockmuziek 
leuk vinden en niets liever wil-
den dan sámen muziek maken. 
Maar daarvoor konden zij in Vel-

sen en de regio te weinig terecht. 
Achter de schermen vond de 
aftrap van de Popfactory Vel-
sen plaats in vorig jaar oktober. 
Toen startte er een muzikale pilot 
die tot begin maart van dit jaar 
loopt en waarin vijf jonge ge-
vorderde cursisten van het Kun-
stencentrum Velsen bij wijze van 
proef hun eigen band gaan vor-
men. Zij worden op muzikale wij-
ze onder handen genomen door 
het Popfactory-docententeam 
dat vijf prominente docenten telt 
met uiteenlopende specialismen. 
Zij belichten de popsongs van 
hun cursisten elk vanuit een an-
dere achtergrond en poetsen op 
die manier ook allemaal een an-
dere kant van het talent van hun 
leerlingen op. Het docententeam 
bestaat uit Jan van der Veen (gi-
taar), Paul Hofmann (toetsen), 
Suus de Groot (zang), Koen van 
der Wel (drums) en Jeroen Kie-
wiet (geluidstechniek/produc-
tie). Aan hen én aan de uitverko-
ren cursisten om van deze eer-
ste Popfactory-band een prach-
tig paradepaardje te maken dat 
onder jonge muzikanten veel na-
volging zal krijgen.
Zie ook www.kunstencentrum-
velsen.nl.

Modemeiden 
gezocht

Velserbroek - Woensdag 27 fe-
bruari start de derde editie van 
Velserbroek’s Young Fashion 
Designers in Jongerencentrum 
de Koe. Dit evenement is een 
geweldig succes. Een aantal 
meiden liepen vorig jaar in ei-
gen creaties op de catwalk. Ook 
dit jaar, in de maanden maart, 
april, mei en juni wordt er weer 
aan de jurken gewerkt. Dit zal 
wekelijks twee en een half uur 
zijn op woensdagavond. Ont-
werp ook je eigen extravagan-
te jurk. Ben je tussen de 12 en 
18 jaar en vindt je het leuk om 
hier aan mee te doen? Haal dan 
een inschrijfformulier in De Koe. 
De kosten zijn 15 euro voor al-
le werkavonden. Dit is inclu-
sief koffie, thee en een deel van 
het materiaal. Meer weten? Bel 
023-5491817 of  mail naar in-
fo@jcdekoe.nl. Zie ook www.jc-
dekoe.nl.

Santpoort-Noord - AV-groep 
Kennemerland heeft donder-
dagavond 14 februari de maan-
delijkse bijeenkomst met au-
diovisuele presentaties onder-
steund met geluid. Aanvang 
20.00 uur. Burgemeester En-
schedélaan 67.

AV-groep 
Kennemerland

IJmuiden - Zondag 17 februa-
ri kan men klaverjassen in Ca-
fé Kamperduin aan de Bik en 
Arnoldkade 12. Aanvang 10.00 
uur. Deelnemen bedraagt 8,50 
euro per persoon, inclusief 
lunch. Meer informatie: 0255-
534213 of 0255-532196.

Klaverjassen
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Ontwerp-bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben besloten de ge-
meenteraad voor te stellen een 
nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor het havengebied van 
IJmuiden.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het gehele ha-
vengebied van IJmuiden inclusief de 
IJmondhaven en de Seinpostduin.  

Aanleiding
Het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden voorziet in de vervanging 
van (delen van) verschillende oude-
re bestemmingsplannen die aan ac-

tualisering toe zijn. De functie van 
het gebied is primair bedrijvigheid. 
Het bestemmingsplan beoogt een ei-
gentijdse planologische regeling te 
geven voor dit plangebied.

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan Havengebied (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0500HAVEN-
GEBIED1-O001) van vrijdag 15 fe-
bruari tot en met donderdag 28 
maart 2013 ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis en de centrale bibli-

otheek. Het digitale bestemmings-
plan is ook te raadplegen via de ge-
meentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl 

De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar van de af-
deling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200.

 

Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 15 februari 2013 tot en 
met donderdag 28 maart 2013 kunt 
u een zienswijze indienen op het 
plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van “zienswij-
ze ontwerp-bestemmingsplan Ha-
vengebied” of via ro@velsen.nl, ver-
geet daarbij niet duidelijk uw fysie-
ke postadres aan te geven. Voor het 
indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar dhr. Pij-
pers of de heer Blom, telefoonnum-
mer 0255-567200.
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Zondagmiddagsalons 
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg is de loca-
tie voor twee bijzondere mu-
ziekprogramma’s. Theater met 
een vleug romantiek en nostal-
gie, maar gebracht door jonge, 
gelauwerde talenten als tenor 
Peter Gijsbertsen en zangeres 
Coosje Smid. Zij brengen een 
ode aan twee heerschappen 
uit de vorige eeuw: Jacob The-
odoor Cremer en Louis Coupe-
rus.
In het eerste muziekprogram-
ma ‘Herinneringen aan Land-
goed Duin & Kruidberg’ op 
zondag 24 februari (15.30 uur) 
duikt muziekspecialist Bo van 
der Meulen in de rijke geschie-
denis van Landgoed Duin & 
Kruidberg en haar voormalige 
bewoner Jacob Theodoor Cre-
mer (foto). Hij neemt u mee 
naar de oorsprong van het 
Landgoed, die rijkelijk gevuld is 
met herinneringen aan het ko-
loniale verleden, de heimwee 
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Cremer-Hogan die opgroeide 
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