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Simultaan met Hans Böhm
Velserbroek - De Velserbroek-
se schaakclub santpoort or-
ganiseert zaterdag een feeste-
lijk evenement in het kader van 
25 jaar Velserbroek. Dan geeft 
Hans Böhm een schaaksimul-
taan waaraan iedereen gratis 
kan deelnemen. De simultaan 
wordt van 11.00 tot 15.00 uur 
gehouden in de showroom van 
Automobielbedrijf tinholt. na 
afloop is er een optreden van 
de band full Count. 

Onlangs is schaaklegende Böhm 
nog geridderd voor zijn verdien-
sten voor de schaakjournalis-
tiek en het propageren van de-
ze denksport. Hij kreeg de on-
derscheiding op 15 januari op zijn 
verjaardag tijdens het Tata Steel 
Chess Tournament in Wijk aan 
Zee. In 1988 vestigde de scha-
kende journalist het wereldre-
cord simultaanschaken: hij speel-

de tegen 560 tegenstanders en 
behaalde maar liefst 94 procent 
winst.
Jong of oud, beginnend of gevor-
derd en Velserbroeker of niet, ie-
dereen kan het op 26 februari op-

nemen tegen Hans Böhm. Lief-
hebbers kunnen zich aanmel-
den via www.25jaarvelserbroek.
nl of www.schaakclubsantpoort.
nl. Alle deelnemers krijgen hoe 
dan ook een leuk aandenken aan 
de simultaan. En wie er tegen de 
schaakmeester remise of zelfs 
winst uit weet te slepen, krijgt 
daarnaast een speciaal cadeau!
Na afloop van de simultaan speelt 
de band Full Count. Deze regio-
nale formatie van negen muzi-
kanten, waaronder vier blazers, 
speelt aanstekelijke soul, funk en 
andere dansbare hits van vroeger 
en nu. 
Of u nou actief wilt deelnemen 
aan de simultaan, alleen een kijk-
je wilt nemen of lekker wilt ge-
nieten van de muziek: iedereen 
is op zaterdag van harte welkom 
in de showroom van Tinholt aan 
de Klompenmakerstraat in Vel-
serbroek.

HDK: geen gevaar volksgezondheid
Regio - De gitzwarte rook 
die dinsdagmiddag vrij-
kwam bij een grote brand in 
het Amsterdamse westelijk 
Havengebied heeft in deze 
regio voor veel overlast ge-
zorgd. Inwoners van Kenne-
merland werden opgeroe-
pen om ramen en deuren te 
sluiten en uit de rook te blij-
ven. In wijk aan Zee, Be-
verwijk en Heemskerk was 
een sterke brandlucht waar-
neembaar.

De brand was aan het begin 
van de middag uitgebroken bij 
Diergaarde Chemicals Stora-
ge, een opslagbedrijf voor che-
mische stoffen. In de loop van 
de middag werd bekend dat 
er geen chemicaliën in brand 
stonden, maar twee loodsen 
met rubber, latex en cacao. Er 
vielen geen gewonden, maar de 
rookontwikkeling was enorm.
Omdat de zuidoostenwind de 
rook naar deze regio voerde, 
werd uit voorzorg het rampen-

team van Hulpverleningsdienst 
Kennemerland (HDK) bijeen 
geroepen. Op verschillende 
plaatsen werden metingen ver-
richt. Daaruit bleek dat er geen 
direct gevaar is geweest voor 
de volksgezondheid. Wel kon 
de rook een irriterend effect 
hebben op ogen en luchtwe-
gen. De HDK adviseerde tevens 
om neergedaalde roetdeeltjes 
niet aan te raken.
Vanwege het heldere weer 
was de rook overal goed zicht-

baar. Wie vanaf een hoger ge-
legen punt goed keek, kon de 
20 meter hoge vlammen zelfs 
zien. Rond kwart over vier ‘s 
middags, vier uur na het uit-
breken van de brand, werd het 
sein brand meester gegeven. 
Kort daarna werden de mees-
te waarschuwingen ingetrok-
ken. Woensdagochtend vroeg 
was de brand volledig geblust. 
(tekst en foto’s: Friso Huizin-
ga, beeldbewerking: Misja de 
Vries)

Topacts op Dutch Valley
Velsen-Zuid - Kane, Ilse De-
Lange, 3J’s, Jan Smit, Racoon, 
Jacqueline Govaert, Rob de Nijs, 
Van Dik Hout, Het Goede Doel 
en Jeroen van der Boom. Dit zijn 

slechts enkele van de ruim 100 
bands en artiesten die op zater-
dag 13 augustus optreden tij-
dens de eerste editie van Dut-
ch Valley in Velsen-Zuid . Vrijwel 

alle Nederlandse artiesten van 
naam zijn op het festival aanwe-
zig. Tijdens Dutch Valley staan 
120 optredens gepland in tien 
tenten en twee grote podia.

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Onze Folder
Buitenzinnig 
is uit!
Zie www.groenrijk.nl

Uitreiking 
Rabo Jongeren 
Ideeënprijs op 
VISGALA.

Zie bericht elders in deze krant
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Visie 2025 naar eindfase
Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdag vond in het kader van 
het project Visie op Velsen 2025 
een drukbezocht mini-symposi-
um plaats in de Felison Terminal. 
Meer dan 100 aanwezigen luis-
terden naar de welkomstwoorden 
van burgemeester Franc Weer-
wind die benadrukte dat niet al-
leen volwassenen aan het opstel-
len van de te presenteren plan-
nen hadden deelgenomen, maar 
dat ook de jeugd een belangrij-
ke stem in de samenstelling heeft 
gehad. Zo is er input gegeven 
door 654 leerlingen, van 14 scho-
len, in de leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar en heeft een groep van 
26 jongeren interviews afgeno-
men bij senioren. Uit al deze ge-
gevens zijn, na bijeenkomsten op 
12 en 17 januari, vele antwoor-
den gekomen op een grote hoe-
veelheid strategische vragen die 
op deze avond waren samenge-
vat in een vijftal onderscheiden-
de visierichtingen die, na de in-
leidende woorden van Weerwind, 
uitgebreid werden gepresenteerd 
door acteur Peter Faber. Gedre-
ven en enthousiast bewoog de 
acteur zich van het ene presen-
tatiebord naar het andere en wist 
met zijn humoristische optre-
den alle aanwezigen tot het laat-

ste bord toe te boeien. De vijf vi-
sies hadden als titels meegekre-
gen: IJmuiden stad aan zee, Ken-
nisrijk werken in Velsen, Dyna-
misch werken in Velsen, In Velsen 
wil je wonen en Actief en avon-
tuurlijk in Velsen waarbij iede-
re titel van een uitgebreide, toe-
lichtende tekst was voorzien. Be-
langrijke onderwerpen die voor 
de toekomst van belang worden 
geacht en die in de vijf visierich-
tingen aan bod komen zijn onder 
meer: goed wonen, cultuur en re-
creatie, werkgelegenheid, ken-
nis en research, onderwijs, duur-
zame energie enzovoort. En niet 
alleen in algemene bewoordin-
gen wordt in de visie naar de toe-
komst gekeken, maar ook veel 
concrete zaken worden genoemd 
zoals bijvoorbeeld het streven 
om in 2025 honderd cruisesche-
pen per jaar in IJmuiden te ont-
vangen en de mogelijkheid van 
een lightrail naar Amsterdam. Tij-
dens de raadssessie op 31 maart 
zullen de vijf visierichtingen ver-
der worden besproken waarna 
een definitieve beslissing, voor 
welke toekomstvisie uiteindelijk 
wordt besloten, zal worden geno-
men op 14 april van dit jaar. (Joop 
Waaijenberg, foto: Reinder Wei-
dijk)

Dementie en autorijden 
thema in Alzheimer Café
Regio - Op dinsdag 1 maart is er 
een Alzheimer Café in Heemskerk 
en het onderwerp is dit keer ‘De-
mentie en autorijden’. De nieu-
we regels zijn tegenwoordig dat 
iemand met een beginnende of 
lichte vorm van dementie wel mag 
autorijden. Hoe pakt dit uit in de 
praktijk en wat zijn de ervaringen 
hiermee? Er zal een specialist ou-
derengeneeskunde van Dijk en 
Duin aanwezig zijn om hier over te 
vertellen en de vragen te beant-
woorden. 
Wie wel wil komen, maar geen 
vervoer heeft óf het bezoek lie-
ver niet aan familie of vrienden 
wil vertellen, kan contact opne-
men met de organisatie. Er wordt 
dan gezocht naar een anonieme 
oplossing. Men kan hiervoor bel-
len met tel.: 06-29507734. Meer 
weten over dit onderwerp? Ga 

naar het Alzheimercafé in Bras-
serie Waterrijck, Lessestraat 4 in 
Heemskerk op dinsdag 1 maart 
van 20.00 tot 21.30 uur. Iedereen 
is welkom: mensen met geheu-
genproblemen, partners, kinde-
ren, vrienden, buren. De toegang 
én het eerste kopje koffie zijn gra-
tis. Aanmelding vooraf is niet no-
dig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door een vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 
Meer informatie? Werkgroep Alz-
heimercafé is overdag bereikbaar 
onder tel.: 06-33631872.
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den. Aanvang 10.00 uur.
Trail bij Fietscross Club Wij-
keroog, Wijkeroogstraat 168 
Velsen-Noord. Van 10.30 tot ± 
12.00 uur.
Klaverjassen bij klaverjasclub 
Nooit Verwacht, Eksterlaan 8 
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Dienst, geleid door Annemike 
van der Meiden, in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
gratis.
Fling speelt Ierse akoestische 
muziek in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 15.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Ierse folksmuziek bij café Fort 
-Zuid in Spaarndam. Van 15.00 
tot 18.00 uur. Toegang gratis.
Opening expositie ‘Ik zou wil-
len naakt zijn’ in de Parterre, To-
renstraat 7 in Velsen-Zuid. Om 
16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Try-sessie: You 
Can Make It, If You Try. Aanvang 
17.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Klok. Voorstelling is inmid-
dels uitverkocht.

Maandag 28 februari

Vrijdansen van 14.00 tot 16.00 
uur bij Danscentrum Ter Horst, 
Trompstraat 12 IJmuiden.
Cursus belastingaangifte in 
leslocatie Volksuniversiteit, Duin 
& Kruidbergmavo, Nic. Beets-
laan 3 Driehuis. Aanvang 19.30 
uur.
Lezing over genealogie in 
Woonzorgcoomplex De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227 Vel-
serbroek. Aanvang 20.00 uur.
Topvrouwen VVD spreken in 
kader van verkiezingen Provinci-
ale Staten en Eerste Kamer, Ge-
meentehuis Bloemendaal, Bloe-
mendaalseweg 158 Bloemen-
daal. Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 1 maart
 

Alzheimer Café in Brasse-
rie Waterrijck, Lessestraat 4 
Heemskerk. Van 20.00 tot 21.30 
uur.
Notaris John Buijsman vertelt 
over erfrecht in leslocatie Volks-
unitversiteit, Duin & Kruidberg-
mavo, Nic. Beetslaan 3 in Drie-
huis. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 2 maart

Israël Producten Centrum in 
het gebouw Vrije Evangelische 
Gemeente, van Riemsdijklaan 1 
in Beverwijk. Van 14.30 tot 18.00 
uur.
Vergadering bij Wijkplatform 
Velsen-Noord in Dienstencen-
trum Watervliet, Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord. Aanvang 
19.30 uur.
Lezing door Laura Dekker in 
het Holiday Inn, Kennemerbou-
levard, Seaport IJmuiden. Aan-

Donderdag 24 februari

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Ontrouw’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Shan-
non Lyon. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Vrijdag 25 februari
Zumbafestijn in de Spring-
plank, Platbodem 199 in Velser-
broek. Van 18.30 tot 21.30 uur. 
Toegang gratis.
Het Brackman Trio in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Talent on the move II’. Aanvang 
20.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: The Fair Ohs. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 26 februari
Oude spullenmarkt, Solida-
riteitsgebouw, Eenhoornstraat 
IJmuiden. Van 09.30 tot 12.30 
uur.
Simultaan schaken door 
Hans Böhm in de showroom 
van Tinholt, Klompenmaker-
straat Velserbroek. Van 11.00 tot 
15.00 uur.
NPZK: Donker in de duinen 
(vanaf 10 jr.) van 17.00 tot 19.30 
uur. Start Midden-Herenduin, 
Driehuis bij informatiepaneel  
parkeerplaats NPZK.  
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Snelliusstraat 
40 IJmuiden. Aanvang 19.30 
uur.
Optreden Robin Razz in Ca-
fé ‘t Centrum, Kennemerlaan 
IJmuiden. Van 20.00 tot 00.30 
uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Hans Klok. Voorstelling is in-
middels uitverkocht.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Het Goede 
Doel. 20.30 uur. Toegang 20,-
. 23.00-04.00 uur: Superstijl ft. 
dj-team The Babemagnets. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Kleine 
zaal: Technovision: E5H ft. Erick 
E. 23.00-04.00 uur. Toegang 
12,50 vanaf 18 jaar.

Zondag 27 februari
Jeugddienst in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmui-

vang 20.00 uur.

Donderdag 3 maart

Open huis Israël Producten 
Centrum, Zeeuwstraat 12 in Vel-
sen-Noor. Van 10.30 tot 18.00 
uur. 
Informatieavond door 
ZorgSpedialist van 19.30 tot 
20.30 uur over de nieuwe klein-
schalige woonprojecten voor 
dementerende ouderen. Aan-
melden via info@dezorgspecia-
list.nl of 023-5100200.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: Klerkx & The Secret. 22.30 
uur. Kleine zaal: LOS! 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Studenten gratis.

IJmuiden – Zaterdag 26 febru-
ari van 09.30 tot 12.30 uur is er 
weer een oude spullenmarkt in 
het Solidariteitsgebouw aan de 
Eenhoornstraat. Stichting Velsen 
voor de Derde Wereld zal dan 
aandacht schenken aan twee 
projecten: allereerst aan het ei-
gen project Bonavista Bejaar-
denhuis in Galle op Sri Lanka. 
Daarnaast is er aandacht voor 
het project ‘Dokters brengen 
medicijnen’ in Niger, van Stich-
ting Raoul Kanazi. Alle politie-
ke partijen zijn uitgenodigd om 
de markt te bezoeken. De We-
reldwinkel is aanwezig met Fair 
Trade producten. Voor meer in-
formatie: www.velsen3dewereld.
tk.

Oude 
spullenmarkt

IJmuiden - Zaterdag 26 febru-
ari is er weer een zangavond in 
de Ichthuskerk aan de Snellius-
straat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uurtje 
geestelijke liederen te zingen? 
Jan Schotvanger praat de liede-
ren aan elkaar en leidt tevens de 
samenzang. Ary Rijke, de vaste 
organist voor deze avonden, be-
speelt het orgel. De avond begint 
om 19.30 uur en de kerk is om 
19.00 uur open.

Om te zingen 
naar de kerk

Zwerfvuil & Zwerfkatten
IJmuiden – De Stichting Zwerf-
katten speelt een hoofdrol in het 
nieuwe tv-programma van SBS 
6 ‘Ik heb er schoon genoeg van’. 
Dat wil zorgen voor een scho-
ner milieu en laat mensen in 
hun strijd tegen zwerfafval zien. 
Het team nam contact op naar 
aanleiding van een actie, twee 
jaar geleden. Freek Weber van 
de Stichting. Zwerfkatten: ,,We 
stoorden ons al heel lang aan al 
het zwerf- en dumpafval in het 
havengebied. Twee jaar geleden 
was de situatie zo erg dat we be-
sloten om het heft in eigen han-
den te nemen. We hebben toen 
tonnen afval verzameld en laten 
ophalen door de ReinUnie. In de 
hoop dat dit initiatief een eer-
ste aanzet zou zijn. Tevens heb-
ben we geprobeerd om in con-
tact te komen met het Havenbe-
drijf, dat verantwoordelijk is voor 
dit gebied. Zij waren toen onbe-
reikbaar voor ons.”
Het afvalprobleem werd niet 
minder, ondanks de inspannin-
gen van meerdere bedrijven en 
de kattenstichting die regelma-
tig vuil inzamelt  tijdens de voer-
rondes. ,,De afgelopen periode 
hebben we meerdere zwerver-
tjes verloren omdat ze gedump-
te olie van hun vacht hadden ge-

likt, waarna hun nieren het be-
gaven. De druppel was de dood 
van de acht maanden oude Eg-
gie. Dit zwerfkatje heeft afval ge-
geten en het plastic van een le-
verworstpastei heeft zijn dar-
men gescheurd. Na een lange 
strijd en vele doktersbezoeken 
hebben we Eggie helaas moe-
ten laten inslapen.’’ De IJmui-
dense stichting, die zorgt voor 
het welzijn van de zwerfkat-
ten en de dieren laat castreren, 
vond het welletjes. Net op dat 
moment kwam het verzoek van 
SBS6 om mee te werken aan 
het nieuwe programma. Na het 
bezoek van de programmama-
kers, die Havenbedrijf-directeur 
Van Der Meerakker en wethou-
der Te Beest ‘overvielen’, is er al 
een kentering merkbaar. Weber: 
,,Op onze dagelijkse ronde door 
het havengebied zien we dat er 
nu wordt opgeruimd en onder-
tussen hebben we een zeer po-
sitief gesprek met de wethouder 
gehad. 
Nu hopen we alleen nog op een 
gesprek met Van Der Meerakker 
om te kijken wat er nog moet ge-
beuren en hoe we elkaar daar bij 
kunnen helpen.’’ Het programma 
wordt zondag 27 februari uitge-
zonden.

Brand in flat
Velsen-Noord - Een man is 
in de nacht van zaterdag op 
zondag gewond geraakt bij 
een brand in zijn woning aan 
de Wijkermeerstraat in Velsen 
Noord. Even na tweeën werd 
het vuur ontdekt waarop di-
rect de brandweer is gealar-
meerd. Het vuur is vermoede-
lijk ontstaan in een frituurpan. 

De man is naar het ziekenhuis 
overgebracht voor behande-
ling. 
De brandweer had het vuur 
snel onder controle. Diverse 
bewoners van de flat moesten 
tijdelijk hun woning verlaten. 
Na zo’n drie kwartier konden 
ze weer terug naar hun wo-
ning. (foto: Michel van Bergen)

IJmuiden - De politie kreeg in de 
nacht van vrijdag op zaterdag een 
inbraak- en gasalarmmelding in 
een pinbox aan het Zeewijkplein. 
In de box zou een explosie heb-
ben plaatsgevonden. Toen de poli-
tie arriveerde bleek dat de zijmuur 
was vernield. Het is bij een poging 
gebleven omdat de daders wer-
den gestoord door politieagen-
ten. De daders zijn gevlucht in een 
zwarte personenauto. De agenten 
hebben de achtervolging ingezet 
tot aan het Delftplein in Haarlem. 
Hierna wisten de daders te ontko-
men. De zaak wordt onderzocht.

Inbraakpoging 
bij pinbox
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Yachtclub haalt Laura 
Dekker naar IJmuiden
IJmuiden - Op Valentijnsdag 
schreef ‘het zeilmeisje’ Lau-
ra Dekker in haar weblog: ,,De 
meesten zullen al wel in media 
gelezen hebben dat ik naar Ne-
derland kom voor de HISWA. Het 
is pas een paar dagen rond, dus 
ik moet ook even aan het idee 
wennen, vooral om zo meteen 
weer in de kou te zitten.”
Koud zeker, want op dit mo-
ment bevindt Laura zich op Bo-
naire. Des te warmer wordt het 
onthaal in IJmuiden. Want Lau-
ra komt niet alleen naar de HIS-
WA, maar ook hoogstpersoon-
lijk haar verhaal vertellen in het 
Holiday Inn Hotel. Over haar wel 
en wee, over hoe het haar ver-
gaat en haar belevenissen. Want 
de 16-jarige Laura Dekker wil de 
jongste solozeiler zijn die rond 
de wereld  zeilt. Het kan dus een 
bijzonder interessante avond 
worden. Een avond die wordt 
georganiseerd op initiatief van 
Yachtclub Seaport Ymuiden, ook 
wel bekend als de YSY. Een ver-
eniging die als doelstelling heeft 
het bevorderen van het zeilen op 
zee.
De lezing wordt gehouden op 
woensdag 2 maart in het Ho-

liday Inn, Kennemerboulevard, 
Seaport IJmuiden. Zaal open: 
19.30 uur. Aanvang lezing: 20.00 
uur. Toegang voor leden van de 
YSY gratis. 
Dit geldt ook voor jeugd tot 18 
jaar (neem je ID mee). Voor ove-
rige belangstellenden zijn de 
kosten 5 euro, te betalen vóór 
aanvang van de lezing. Aanmel-
den voor deze avond  dient  voor-
af te gebeuren en vóór maandag 
28 februari  via www.ysy.nl.

Schapen 
aangevallen
Velsen-Zuid - Een of meerde-
re loslopende honden hebben za-
terdagmiddag een kleine kud-
de jonge schapen aangevallen 
in Spaarnwoude. De zestien jon-
ge schapen liepen op een volle-
dig omheind terrein. Tussen een 
en vijf uur ‘s middags zijn de scha-
pen aangevallen. Daarbij is een 
schaap doodgebeten en zijn vijf 
andere schapen dusdanig gewond 
geraakt dat ze kreupel zijn en in 
de stal verzorgd moeten worden. 
De daders zijn onbekend geble-
ven. Boer Bert, de eigenaar van de 
schapen, vraagt getuigen om zich 
te melden via 06-51207295.

Regio - Vorige week liep Johnny 
de Mol in Beverwijk rond, deze 
week is hij te vinden in Heems-
kerk. Hier worden delen van 
een nieuw tv-programma op-
genomen waarin Johnny twee 
jongens met een verstandelij-
ke beperking helpt een rock-
band op te richten. Down met 
Johnny Rocks is vanaf 3 mei te 
zien bij Veronica. André Reimers 
uit Velserbroek en Mike Wal-
ker uit Castricum waren al eer-
der te zien in het tv-programma 
Down met Johnny. In een afle-
vering was te zien hoeveel ple-

zier de jongens hebben in mu-
ziek maken. Dit keer stellen zij 
een band samen met muzikan-
ten die allen een verstandelijke 
beperking hebben. Ondertussen 
is de ruime aandacht die André 
en Mike in de media kregen niet 
onopgemerkt gebleven. In Co-
medy Central, het nieuwe pro-
gramma van Jan Jaap van der 
Wal, werd Mike zelfs een BD-er 
genoemd. ,,Dat betekent Beken-
de Downer”, zegt Mike. “Ze zijn 
niet goed wijs, ik ben helemaal 
geen Downer. Maar zo slim zijn 
ze zeker niet.’’

Velserbroeker André
in Down met Johnny

Schoolbasketballers 
zijn ‘bloedfanatiek’
IJmuiden - Veertig basisscholen 
uit Velsen presenteerden zich bij 
het schoolbasketballtoernooi dat 
maandag in Sporthal Oost werd 
gehouden. Het toernooi liep op 
rolletjes, hoewel de honderden 
leerlingen ‘bloedfanatiek’ waren. 
Jaap Teeuwen heeft in een aan-
tal clinics de scholen voorbereid 
op het toernooi. De regels waren 
dus duidelijk. De leerlingen van 
de groepen 7 en 8 stortten zich 
met verve in het sportieve spel-
letje. 
Het toernooi is georganiseerd 
door Ellemieke Meijer, Karin 
Spanjaard, Corina Post en Rens-

ke van Kaam en wordt onder-
steund door basketbalvereniging 
Akrides, met materiaal en jonge 
scheidsrechters.
Met veertig scholen betekende 
het een lange dag basketballen. 
De prijsuitreiking begon pas na 
half zes. Winnaars bij de meisjes 
zijn: 1. Pleiaden; 2. Zandloper; 3. 
Klipper Sluiswijk en 4 Pleiaden 2.
Bij de jongens wonnen 1. Vuur-
toren; 2. Zandloper; 3. Pleiaden 
en 4. Klipper Sluiswijk 2.
Bij de mixteams wonnen 1. Klip-
per Zeewijk; 2. Rozenbeek 5; 3. 
Rozenbeek 1 en 4. Molenweid. 
(Karin Dekkers)

Morgen laatste werkdag 
Franca van Winkel
Velsen - Op vrijdag 18 februari 
heeft Franca van Winkel, direc-
tievoorzitter van Rabobank Vel-
sen en Omstreken, afscheid ge-
nomen van ‘haar’ leden, klan-
ten en anderen betrokkenen. 
Dat gebeurde tijdens een spe-
ciaal voor haar georganiseerde 
afscheidsreceptie in het Thalia 
Theater.
Van Winkel start binnenkort als 
directievoorzitter bij Rabobank 
Lopikerwaard. ,,Ik wil de leden 
en klanten, vertegenwoordigers 
van verenigingen en stichtingen, 
pleitbezorgers, de burgemeester 
en wethouder van de gemeen-
te Velsen bedanken voor de 
aanwezigheid tijdens de recep-
tie en de vele blijk van waarde-
ring die ik mocht ontvangen’’, al-

dus Franca. ,,Ik kijk met veel ple-
zier terug op de jaren in Velsen, 
Spaarndam en Haarlemmerlie-
de-Spaarnwoude en laat hier 
een stukje van mijn hart ach-
ter bij de medewerkers én bij de 
klanten.’’
Morgen (vrijdag) is haar laatste 
werkdag bij Rabobank Velsen 
en Omstreken. Vanaf dat mo-
ment worden Van Winkels werk-
zaamheden tijdelijk overgeno-
men door het directieteam.
Het directieteam van Rabo-
bank Velsen en Omstreken be-
staat per 1 april 2011 uit Dani-
elle Braamhaar, directeur Bedrij-
ven, Edwin Abee, directeur Par-
ticulieren, Kees de Jong en een 
waarnemend directievoorzitter. 
(foto: Aaron Pool)

Driehuis - Op 20 september 
werd de geldautomaat in Drie-
huis van Rabobank Velsen en 
Omstreken gekraakt. Sindsdien 
is de geldautomaat buiten ge-
bruik. Op vrijdag 25 februari 
wordt de geldautomaat weer in 
gebruik genomen. ,,Wij hebben 
er alles aan gedaan om ervoor 
te zorgen dat onze klanten weer 
veilig kunnen pinnen in Drie-
huis”, aldus Edwin Abee, direc-
teur Particulieren. ,,De geldau-
tomaat is, sneller dan verwacht, 
vanaf vrijdag weer bereikbaar 
voor iedereen.’’

Geldautomaat 
weer in bedrijf

Velsen Zuid - Een chauffeur van 
een cementwagen beleefde vo-
rige week vrijdagochtend enkele 
angstige momenten toen hij met 
zijn voertuig van de weg raak-
te. De man kwam uit de rich-
ting van Amsterdam toen het 
rond kwart over negen volle-
dig mis ging op de Amsterdam-
seweg. De wagen kwam op zijn 
kant in de berm tot stilstand. Di-
verse hulpdiensten kwamen ter 
plaatse om het slachtoffer assi-
stentie te verlenen. De chauffeur 
had heel veel geluk en kon zelf-
standig zijn zwaar beschadigde 
cabine verlaten. In eerste instan-
tie gaf hij aan geen verwondin-
gen te hebben opgelopen, maar 
nadat de eerste schrik was ver-
dwenen had hij toch wat last. De 
man is daarom door ambulan-
ce personeel nagekeken en voor 
verder onderzoek naar het zie-
kenhuis overgebracht. Een ber-
gingsbedrijf heeft de cementwa-
gen van de weg getakeld. (foto: 
Michel van Bergen)

Van de weg
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Regio - Op zoek naar een pas-
sende baan als Wajonger? Dan 
is de Avonturenbaan wellicht ge-
schikt. Er staat een team van ar-
beidsdeskundigen voor ieder-
een klaar om alle vragen te be-
antwoorden. Kennemerjob heeft 
specialisten in dienst die bekend 
zijn met de arbeidsmarkt van de-
ze regio. 

Wat de Avonturenbaan van Ken-
nemerjob uniek maakt, is dat de 
begeleiding optimaal georgani-
seerd is. Niet op afstand, maar in 
en vooral bíj het werk. 

Het bedrijf waar de Wajonger 
wordt geplaatst heeft zelf een 
grote begeleidingsrol naar de 
werknemers toe en daar wordt 
ook op gecontroleerd. Kortom, 
er wordt op een spannende ma-
nier gekeken naar wat er moge-
lijk is en hoe de deelnemers door 
kunnen groeien naar een ande-
re baan. 

Er liggen tien opstapbanen klaar 
bij het eerste bedrijf dat zich op 
de AvonturenBaan presenteert. 
Dat is schoonmaakbedrijf Ruud 
Zander uit Haarlem. 
Schoonmaken in een leuk team 
bij vaste klanten op vaste uren 
overdag. 
Na de ontvangst op de Avon-
turenbaan van SA Plaza gaan 
de kandidaten meteen kijken 
bij Ruud Zander Schoonmaak-
bedrijf. Het is een opstapbaan. 
Dat houdt in dat de mensen van 
Kennemerjob samen met be-
langstellenden gaan kijken wat 
geschikt werk is. Zij roepen an-
dere regionale bedrijven dan ook 
op om zich eveneens aan te mel-
den voor de Avonturenbaan.

Deelname aan de Avonturen-
baan is gratis. Aanmelden via in-
fo@kennemerjob.nl. Meer we-
ten? Bel dan 023-7114520 of 06-
10075880. 
Zie ook www.kennemerjob.nl.

Nieuw voor Wajonger: 
Unieke Avonturenbaan  

Gordijnatelier Venice: 
voor alle raamdecoratie
IJmuiden – De Kennemerlaan 
is een mooie, nieuwe zaak rijker: 
Gordijnatelier Venice. Daar is al-
les verkrijgbaar op het gebied 
van raamdecoratie, zoals vouw-
gordijnen, vitrage en overgordij-
nen. Van gerenommeerde mer-
ken, zoals Your Edition, de De-
signers collectie, de PT collectie, 
Egger, Part 4, het Stoffengilde en 
Lethem Vergeer. Het is een gor-
dijnspeciaalzaak met een ruime 
keuze uit mooie, exclusieve stof-
fen. De klant kan er terecht voor 
het totaalplaatje: van advies tot 
inmeting en alles wordt op maat 
gemaakt. Doordat er gewerkt 
wordt in het eigen atelier, is alles 
snel leverbaar. En mocht er iets 
niet op voorraad zijn, dan is dat 
er binnen een week. Gordijnate-
lier Venice werkt ook voor Senz, 
de ledenservice van Viva Zorg-
groep.
Eigenaar Monique werkte eerst 
jarenlang voor diverse ateliers. 
Acht jaar geleden begon ze haar 
eigen atelier, op een zolder. Die 
ruimte was al gauw te klein, me-
de door het vele werk. Ze ver-
huisde naar een garage, die tot 

atelier omgebouwd werd. En nu 
heeft ze dus haar eigen winkel, 
met daarachter een zeer ruim 
atelier. Het is een overzichtelij-
ke, huiselijke en sfeervolle ruim-
te. Monique is blij met haar zaak, 
want door de jaren heen heeft 
zij een grote klantenkring op-
gebouwd en zij kan de men-
sen nu nog beter van dienst zijn. 
Met veel deskundigheid, alles 
van uitstekende kwaliteit en al-
tijd met een prima service. Er zijn 
ook exclusieve accessoires voor 
het interieur verkrijgbaar, tegen 
aantrekkelijke prijzen. Het assor-
timent verandert regelmatig.
Gordijnatelier Venice is geves-
tigd aan de Kennemerlaan 77a 
en op maandag en dinsdag ge-
sloten. Van woensdag tot en met 
zaterdag zijn de openingstijden 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
Maar buiten deze tijden is Mo-
nique altijd bereikbaar voor een 
advies of het maken van een af-
spraak. Dat kan via het telefoon-
nummer 06-34633154. Loop de 
nieuwe zaak gerust eens binnen, 
of kijk op www.gordijnatelierve-
nice.nl.

IJmuiden - Bij collageen 
lichttherapie wordt gebruik 
gemaakt van een apparaat 
dat lijkt op een zonnebank. 
Collageen lichttherapie is 
een revolutie op het gebied 
van beauty en nu mogelijk bij 
Zonnestudio Rue du Soleil in 
IJmuiden.

Collageenbehandelingen zor-
gen voor de opbouw van col-
lageen en elastinevezels, de-
ze houden het collageen als het 
ware in de huid bij elkaar, waar-
door de huid er strakker, jonger 
en gezonder uitziet. Het is een 
pure vorm van licht die de aan-
maak van collageen in de huid 
stimuleert, dus er is geen spra-
ke van lasers of UV-straling. Het 
is een zeer effectieve behande-
ling om het verouderingsproces 
van de huid tegen te gaan. Na 
een behandeling van tien weken 

ziet de huid er jonger en stralen-
der uit dan ooit. De behandelin-
gen zijn bovendien heerlijk ont-
spannend en 100 procent veilig 
voor de huid. 
De voordelen van collageen 
lichttherapie zijn: verbetering 
van de elasticiteit, stevigheid en 
soepelheid van de huid. Reduc-
tie van rimpels en lijntjes rond 
ogen, lippen, voorhoofd en hals. 
Het activeert de stofwisseling en 
bevordert de zuurstofopname 
van de huid. In de praktijk blijkt 
dat door collageen lichttherapie 
de huid zich niet alleen verjongt, 
maar dat het ook een positief ef-
fect heeft op huidproblemen zo-
als littekens, pigmentvlekken en 
ouderdomsvlekjes. 
Voor meer informatie is men 
welkom bij Zonnestudio Rue 
du Soleil, Reinier Claeszenstraat 
1 in IJmuiden, telefoon 0255-
535905. 

Rabobank 
Ideeënprijs 
uitgereikt op 
Visgala 2011
Velsen - Wist u dat Arie Koomen, 
Hanneke Drenth, Ruth Jacott en 
Hans Klok uit Velsen komen en 
hun eerste podiumervaring heb-
ben opgedaan in Stadsschouw-
burg Velsen? Op maandag 14 
maart treden leerlingen van de 
Velsense middelbare scholen in 
hun voetsporen tijdens het spec-
taculaire jaarlijkse Visgala. Naast 
deze optredens is de uitreiking 
van de Rabo Jongeren Ideeën-
prijs. 
Vanaf 16 oktober 2010 vonden op 
diverse Velsense scholen voor-
rondes plaats onder de naam 
Vistival. In het Witte Theater in 
IJmuiden streden alle winnende 
acts van de voorrondes vervol-
gens tegen elkaar voor een plek 
op het Visgala. In totaal werden 
er vier juryprijzen en twee leer-
lingenjuryprijzen uitgereikt. Met 
‘Smells like teen spirit’ sleepten 
Rico, Mike, Giorgios en Andrea 
(Duin en Kruidberg Mavo) de ju-
ryprijs in de wacht. Evenals Jaelle 
en Sophie (Vellesan College) met 
‘Helo’, Jordy (Ichthus Lyceum) met 
‘Clockwatching’ en tot slot Salo-
me en David met ‘Wicked World’ 
(Felisenum).
De leerlingenjuryprijs was voor vi-
olist Stijn (Felisenum) en Dans-
klas 1Mc en 1HVb (Vellesan Col-
lege). Alle winnaars krijgen een 
masterclass van een professio-
nele artiest: zoals Tim Akkerman 
en Belle Perez. Van hen krijgen de 
deelnemers de ultieme tips voor 
een spetterend optreden tijdens 
de gala-avond.
Tijdens het Visgala reikt Rabo-
bank Velsen en Omstreken de Ra-
bo Jongeren Ideeënprijs uit. Dit is 
een prijs voor scholieren van de 
eerste tot en met de zesde klas 
van een middelbare school in Vel-
sen. Deze prijs stimuleert jonge-
ren om hun ideeën waar te ma-
ken en maakt onderdeel uit van 
het Rabobank Ambitiefonds. 
Rabobank Velsen en Omstreken 
ontving 13 ideeën van verschil-
lende klassen en scholen uit de 
gemeente Velsen. De Commis-
sie van Aanbeveling, een afvaar-
diging van de ledenraad, heeft 
drie inzendingen genomineerd: 
Klas 1A van de Duin en Kruidberg 
Mavo voor het idee om een film 
te maken over pesten, klas 6VWO 
van het Ichthus Lyceum voor het 
idee om een multifunctioneel 
platform te realiseren voor scho-
lieren en klas 2HA van het Velle-
san College voor het idee om een 
Rabo-muur (denk aan een Febo 
muur) op school te maken waar 
scholieren schoolspullen als pot-
loden, een geodriehoek of een 
gum uit kunnen halen. Deze drie 
klassen mogen hun idee presen-
teren tijdens het Visgala. Het bes-
te idee ontvangt op deze avond 
een cheque van 2.500 euro. Met 
dit bedrag gaan zij het idee rea-
liseren.

Open dag ’t Muzenhuis
Velserbroek - Bij Muziekschool 
’t Muzenhuis, met locaties in 
Haarlem Schalkwijk, Haarlem-
Noord en binnenkort in Haarlem-
West, staat op zaterdag 5 maart 
de Muzenhuislocatie in Velser-
broek volop in de belangstelling. 
Tussen 11.00 en 17.00 uur vindt 
daar de jaarlijkse Muzenhuis 
open dag plaats. 
Iedereen die is geïnteresseerd in 
muziek, is van harte welkom om 
zich tijdens deze open dag te la-
ten informeren over de activitei-
ten van ’t Muzenhuis. Het belooft 
een spectaculaire dag te worden 
met een gevarieerd programma. 
Zo zullen diverse leerlingen, op 
verschillende muziekinstrumen-
ten, laten horen wat er in een 
korte tijd al kan worden bereikt. 
Verder zal er de hele dag demon-
straties worden gegeven en be-
hoort een proefles tot een van de 
mogelijkheden. Dit kan van pia-
no tot viool, van drums tot gitaar 

en van zang tot saxofoon. Heeft u 
voor het nieuwe jaar goede voor-
nemens en wilt u al zo lang een 
muziekinstrument leren bespelen 
maar weet nog niet welk, dan is 
dit zeker ‘uw dag’.
Deze Muzenhuis open dag, on-
der leiding van drumgigant en 
Muzenhuis drumdocent Richard 
Lems, zal tussen 16.00 en 17.00 
uur worden afgesloten met een 
waanzinnige drumbattle. Alle 
drummers mogen hier aan mee 
doen. Neem zelf je stokken mee.  
Tijdens deze Muzenhuis open 
dag zal ook ’t Muzenhuis Popkoor 
optreden en na de drumbattle 
vinden er vanaf 17.00 uur spec-
taculaire optredens plaats van de 
Muzenhuis popgroepen. Ook bij 
deze optredens is iedereen van 
harte welkom. Muziekschool ’t 
Muzenhuis in Velserbroek is aan 
de Zeilmakerstraat 50 tegenover 
Jongerencentrum De Koe. Zie 
ook www.muzenhuis.nl.

Veel voordelen
Collageen lichttherapie 
bij studio Rue du Soleil
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

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

Colofon

PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Fietsles voorziet in behoefte
Sinds 2004 is Vera van Ham-
burg actief voor Buurtcentrum 
de Dwarsligger en organiseert 
elk jaar in januari een fietscur-
sus voor beginners. In twaalf 
lessen (kosten: 25 euro) krij-
gen de deelnemers de eerste 
beginselen onderwezen.

,,Ik assisteerde Nanda Ramakers, 
mede omdat ik over een E.H.B.O. 
diploma beschik en in de sport-
hal niemand aanwezig was met 
zo’n papiertje. We vragen onze 
deelnemers altijd om makkelij-
ke fietskleding en gymschoenen 
aan te trekken. We verzamelen bij 
de Dwarsligger en verkleden ons 
dan in sporthal Zeewijk.’’ Vera 
van  Hamburg weet wie uiterma-
te geschikt is voor haar cursus. 
,,Het zijn over het algemeen al-
lochtone vrouwen met weinig tot 
geen fietservaring die zich voor 
de fietscursus opgeven. Som-
migen hebben het ooit geleerd 
maar durven niet meer. We ge-
ven eerst tien lessen in de sport-
hal en daarna twee lessen buiten. 
Heel belangrijk voor hun brood-
nodige ervaring, want dan wor-
den de deelnemers geconfron-
teerd met het hectische verkeer 
hier in IJmuiden’’, weet Vera die 

aangeeft dat de dames nog wel 
eens een mentale hindernis moe-
ten overwinnen.
,,Ze moeten leren fietsen met hun 
hersenen. Elke beweging dient 
doordacht gemaakt te worden. 
Eerst laat ik ze steppen en ver-
volgens voorzichtig zelfstandig 
bewegen zodat ze evenwichts-
gevoel ontwikkelen. Er moet nog 
wel eens angst worden overwon-
nen, maar zodra die angst ver-
dwenen is, zie je ze met spron-
gen vooruit gaan. Ik vind het erg 

leuk als ik van oude cursisten 
hoor hoe leuk en leerzaam ze het 
hebben gevonden. Het geeft de 
vrouwen veel zelfvertrouwen, vrij-
heid en zelfstandigheid en som-
mige vallen ook nog eens af’’, al-
dus Vera die de beschikking heeft 
over vijf fietsen en maximaal 10 
cursisten kan opleiden. ,,Als er 
vrouwen zijn die nog willen in-
stromen, dan moeten ze zich zo 
snel mogelijk opgeven. Je moet 
dan wel enige ervaring hebben, 
hoor!’’

De Mel - Buurtcentrum de 
Mel in Velsen-Noord is voor 
haar kinderboerderij De Riet-
vink naarstig op zoek naar 
een vrijwillig beheerder(ster), 
omdat de huidige beheer-
ster 1 maart afscheid neemt.  
De beheerder van de kin-
derboerderij stuurt de overi-
ge vrijwilligers aan, heeft ver-
stand van de verzorging van 
de dieren en heeft zicht op 
het reilen en zeilen van de 
kinderboerderij. De beheer-
der heeft zeer regelmatig 
contact met de leiding van 
Buurtcentrum de Mel. Hoe-
wel Kinderboerderij de Riet-
vink redelijk klein in omvang 
is, moet voor deze vrijwilli-
gerstaak in acht worden ge-
nomen dat je 4 á 5 dagdelen 
per week beschikbaar bent 
en goed telefonisch bereik-
baar bent. Vragen of aanmel-
den? Bel met 0251-210050 
(vragen naar Judith of Mar-
cel).

Gezocht: 
beheerder 
kinder-
boerderij

Indisch koken in De Mel
De Mel - Woensdag 2 maart om 
19.30 uur start er in Buurtcen-
trum de Mel een beginnerscur-
sus Indisch koken van zes les-
sen. Docente Gitta Keiner leert 
cursisten op eenvoudige wijze 
eerst de basis van Indische ge-
rechten. Al snel leert men de 
verschillende kruiden en ingre-
diënten van de Indische keu-
ken en maken cursisten heer-

lijke maaltijden voor hun gezin. 
Een cursus Indisch koken kost 
32,50 euro, dit is exclusief het 
boodschappengeld (ongeveer 5 
euro per les) dat aan de docent 
wordt betaald. De maaltijden die 
tijdens de cursus worden bereid 
gaan mee naar huis en kunnen 
de volgende dag worden geser-
veerd. Meer weten of inschrij-
ven? Bel 0251-210050.

Blijf dichter bij jezelf
Hoe kan ik mijn leven 
vereenvoudigen?
De Spil - Soms wil je je le-
ven vereenvoudigen omdat het 
te druk is of omdat je het over-
zicht hebt verloren. Het kan ook 
zijn dat je behoefte hebt aan wat 
echt voldoening geeft of aan in-
nerlijke rust.

In deze workshop maak je ruim-
te voor wat het allerbelangrijkste 
voor jou is. Je leert om dichter bij 
jezelf te blijven waardoor je meer 
rust krijgt en je meer ontspant. 
De werkvormen die we hiervoor 
gebruiken zijn: visualisatie, re-
flectie, stil zijn en uitwisseling. 

Ook wordt een stuk theorie be-
handelt waarom eenvoud werkt. 

De workshop wordt gegeven 
door Nynke Valk, meditatie-in-
structeur van De heldere spiegel, 
en heeft plaats op 25 maart met 
een terugkommiddag op 8 april.

Kosten zijn 65 euro per persoon 
en voorafgaand aan de work-
shop vindt een intake gesprek 
per telefoon plaats. Meer we-
ten? Bel: Buurtcentrum de Spil 
in IJmuiden, 0255-510186 of in-
fo@buurtcentrumdespil.nl.

De Mel - Donderdag 17 maart 
van 20.00 tot 21.00 uur start een 
beginnerscursus Rock and roll in 
Buurtcentrum de Mel in Velsen-
Noord. Voor slechts 25 euro le-
ren cursisten in 10 lessen de ba-
sis van deze energieke dans. De 
dansen zijn ritmisch, vrolijk en 
dynamisch en ieder doet mee op 
zijn/haar eigen niveau. Vanuit de 
basispas zijn tal van variaties en 
waar de één kiest voor een ex-
tra draai kiest de ander voor een 
acrobatische sprong. Enige con-
ditie is vereist, maar wordt van-
zelf snel en bijna onopgemerkt 
opgebouwd door het enthousi-
asme van de lessen en de do-
centen. Na een beginnerscursus 
kunnen de deelnemers na de zo-
mervakantie doorstromen naar 
de reguliere lessen rock and 
roll. Meer weten? De Mel, 0251- 
210050.

Cursus Rock 
and roll

De Brulboei - Buurthuis De 
Brulboei maakt donderdag 24 
februari de zaal weer vrij voor 
een gezellige filmavond. Gestart 
wordt met Het Ormenlange Veld, 
een film over een 1200 km lan-
ge pijpleiding tussen Noorwe-
gen en Engeland, gelegd door 
de pijpenlegger LB200. Dit van-
af het in de Noordzee gelegen en 
naar een vikingschip genoemd 
gasveld. Na de pauze met een 
drankje, de overheerlijke haring 
en een grandioze verloting wordt 
de avond vervolgd met de film 
De kleine scheepsbouw bij Mul-
der & Rijke 1915-2003. Al met al 
redenen genoeg om die avond 
in De Brulboei te zijn! Kaarten à 
2,50 euro zijn verkrijgbaar op de 
avond zelf aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652 of www.
buurthuisdebrulboei.nl

IJmuiden,
wat vertel je 
me nou?

De Driehoek - In Dorpshuis de 
Driehoek start een nieuwe be-
wegingsactiviteit. De club Fit & 
Fun richt zich op vrouwen (25 tot 
55 jaar) die meer aan bewegen 
willen doen maar zich niet zo 
thuis voelen in de sportschool. 
U wordt uitgedaagd om op een 
sportieve en ontspannen ma-
nier te werken aan de conditie, 
een soepel lichaam en een bete-
re ademhaling. U doet oefenin-
gen, deels op muziek, in groeps-
verband waarbij plezier net zo 
belangrijk is als werken aan uw 
lijf. De lessen zijn op dinsdag-
morgen van 10.45 tot 11.45 uur. 
Kosten 45 euro voor 10 lessen. 
Start: dinsdag 8 maart 2011 bij 
voldoende aanmeldingen. Meer 
weten? Bel 0255-520850.

Fit & Fun

De Koe – De Koe zoekt met 
spoed nog enkele teams die mee 
willen doen met ‘Stapelgek met 
latten’. Er liggen maar liefst 1000 
latten klaar in Jongerencentrum 
de Koe. Op zaterdag 19 maart, is 
in het kader van 25 jaar Velser-
broek, de lattenbouwwedstrijd 
op de grote feestdag in Winkel-
centrum Velserbroek. Meld je nu 
meteen aan dan kun je de ko-
mende weken nog oefenen in de 
Koe. Deelname gratis, teams van 
2 tot 4 personen, leeftijd vanaf 12 
jaar, dus ook voor volwassenen. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. 
meer weten? Bel: 023-5491817.

Oproep Latten-
bouwwedstrijd

De Dwarsligger - Bent u het 
zat om oude, nieuwe of nooit 
gebruikte spulletjes te bewa-
ren? Maak er andere mensen blij 
mee door deze te verkopen op 
de rommelmarkt bij de Dwarslig-
ger! Op zaterdag 12 maart bent 
u welkom van 9 uur tot 12.30 
uur. Voor het huren van een ta-
fel, voor 3.50 euro, kunt u maan-
dag 7 maart vanaf 9 uur bellen 
met 0255-522782.

Rommelmarkt
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Hoeksteen bezoekt Stelling van Amsterdam
Velserbroek - Groep 8 van 
basisschool De Hoeksteen 
heeft als eerste school in 
Noord-Holland de leskist 
van de Stelling van Amster-
dam gebruikt. 

Op 17 februari presenteerden 
de leerlingen Nienke, Kim, Ida, 
Maartje en Louise wat ze ge-
leerd hebben over de Stelling 
aan directeur Rob Berends van 
Cultureel Erfgoed Noord-Hol-
land. De ene presentatie richt-
te zich op de functie van forten 
en batterijen in oorlogstijd. De 
andere presentatie ging over de 
soldatengymnastiekoefeningen 
die de leerlingen ook zelf had-
den uitgevoerd. 
Op de vraag van Berends wat 
ze het leukst hadden gevonden, 
antwoordden ze dat dat vooral 
de gymoefeningen waren. Ook 
het begrip inundatie (het onder 
water zetten van het omringen-

de land om de vijand te belet-
ten de forten en de hoofdstad 
te naderen) vonden ze erg in-
teressant.
Berends benadrukte in zijn toe-
spraak aan de leerlingen dat de 
provincie Noord-Holland het 
belangrijk vindt dat Noord-Hol-
landers al jong kunst en cul-
tuur leren ontdekken en dat dit 
de basis legt voor waardering 
van kunst en cultuur op latere 
leeftijd. Doordat je als kind zelf 
cultuurhistorie beleeft of kunst 
maakt leer je meer over je eigen 
cultuur en die van anderen.
De Leskist Stelling van Am-
sterdam die in opdracht van de 
provincie door Cultureel Erf-
goed NH is ontwikkeld, draagt 
bij aan deze doelstelling. Na de 
presentaties in de klas lieten 
de kinderen ballonnen op van-
af het schoolplein. De vier bal-
lonnen waarvan het antwoord-
kaartje aan de provincie Noord-

Holland binnen 14 dagen wordt 
teruggestuurd en die het verst 
zijn gevonden, winnen een toe-
gangsbewijs voor Forteiland 
Pampus. 
Vanaf De Hoeksteen fietsten de 

leerlingen vervolgens naar Fort 
bezuiden Spaarndam waar ze 
een rondleiding op en rondom 
het fort kregen van Fred Rosen-
hart van de Stichting Living His-
tory.

Wethouders ketsen 
alternatief HOV af
Driehuis - Wethouders Vennik 
en Baerveldt hebben het alter-
natieve plan HOV Velsen: Zó 
kan het ook! afgeketst. Op 2 
en 16 februari hadden woord-
voerders van de negen belan-
gengroepen HOV Velsen een 
gesprek met de twee wethou-
ders. In een brief laten de wet-
houders weten dat zij vinden 
dat de variant voor Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer niet vol-
doet aan de eisen voor HOV en 
ongunstig is voor de verkeers-
veiligheid en leefbaarheid.

Tijdens het Verkeerscafé op 
woensdagavond 16 februari kwa-
men drie gedeputeerden van Pro-
vinciale Staten naar Driehuis om 
zich op de hoogte te stellen van 
de problematiek rond HOV Vel-
sen. Zij bevestigden overigens het 
gerucht dat de provincie plannen 
heeft de snelle waterverbinding 
tussen Velsen en Amsterdam weg 
te bezuinigen. Dat gegeven werd 
met verbazing en afschuw door 
de aanwezigen ontvangen. Dui-
delijk werd dat de belangengroe-
pen te laat actie hebben onder-
nomen tegen het HOV-plan. In de 
regio zijn diverse bijeenkomsten 
geweest waar de belangengroe-
pen hun stem hadden kunnen la-
ten horen. Door miscommunicatie 
is dat echter niet gebeurd. Nu kan 
alleen nog over de invulling van 
de afgesproken tracees gespro-
ken worden. De wethouders heb-
ben de belangengroepen wel uit-
genodigd daaraan deel te nemen 
en ook mee te praten over oplos-
singen voor de verkeersdruk.
De negen belangengroepen, ver-
enigd in een stichting, maken be-
zwaar tegen verschillende zaken. 
Globaal vindt men HOV Velsen te 
duur (bijna 70 miljoen euro), geen 
oplossing voor vermindering van 
de verkeersdrukte, slecht bereik-

baar en niet afdoende qua traject. 
Het alternatieve plan waar zij mee 
komen voorziet bijvoorbeeld in 
een halte aan het Pontplein, voor 
een verbinding met FFF naar Am-
sterdam. Ook willen zij dat HOV 
Velsen juist wel door de kernen 
gaat, voor een betere bereikbaar-
heid. De dure plannen voor een 
aparte busbaan in Santpoort-
Noord en een baan over het spoor 
tussen Driehuis en IJmuiden ver-
vallen in het alternatieve plan. De 
Belangengroepen menen hiermee 
zelfs 20 miljoen te kunnen bespa-
ren. Breekpunt voor de gemeen-
te is uiteraard dat men door deze 
busbanen verzekerd zal zijn van 
een goede doorstroming. En dat 
is een voorwaarde voor een gede-
gen HOV-plan. De Belangengroep 
hecht zeer aan de uitvoering van 
het Lokaal Verkeers en Vervoer 
Plan uit 1995, waarmee oplossin-
gen worden geboden voor de ver-
keersdruk in de woonkernen.
De drie gedeputeerden, van PvdA, 
D66 en SP, hadden er een zwa-
re taak aan om in de veelheid van 
informatie een weg te vinden en 
zich ten opzichte van elkaar te 
profileren. Harde beloftes werden 
niet gedaan. Zo kort voor de ver-
kiezingen Provinciale Staten is dat 
ook onmogelijk. 
Wel verbaasden zij zich over een 
aantal gegevens, zoals het aan-
tal verkeersbewegingen in Drie-
huis (22.000 per dag) en Velsen-
Zuid (34.000 op de Stationsweg) 
en de totale miscommunicatie 
over HOV-Velsen. De belangen-
groepen zullen zich echter hard 
blijven maken voor het alternatie-
ve plan. De planning voor HOV-
Velsen is echter scherp: het ont-
werp voor de herinrichting Krom-
houtstraat is definitief. De nieuwe 
HOV-haltes worden op dat traject 
nog voor de zomer geplaatst. (Ka-
rin Dekkers) 

‘CDA op Bondtour’
op bezoek in IJmuiden
IJmuiden - CDA lijsttrekker 
Jaap Bond en zijn campagne-
team bezochten vanochtend, in 
het kader van de
campagne voor de Provincia-
le Statenverkiezingen, de regio 
IJmond. Vanaf het Pontplein ver-
trok de CDA-bus naar de Log-
gerstraat waar de delegatie 
werd ontvangen door Peter van 
de Meerakker, algemeen direc-
teur van Zeehaven IJmuiden NV. 
In zijn welkomstwoord refereer-
de Van de Meerakker aan de be-
langrijke bijdrage die Jaap Bond 
heeft geleverd met betrekking 
tot de herstructurering van het 
Middenhavengebied die dankzij 
zijn lobbywerk in Den Haag ten-
slotte heeft geresulteerd in het 
beschikbaar komen van de be-
nodigde subsidiegelden. 
Het Middenhavengebied is één 
van de projecten die de provin-
cie vanwege de economische 
crisis versneld uitvoert. Het ge-
bied wordt ontwikkeld als Euro-
pese logistieke plek voor de vis-
serij, onder meer voor de groei in 
de koel- en vriessector, de reali-

satie van 440 meter nieuwe ka-
de en de vernieuwing van riole-
ring en wegen.
Jaap Bond benadrukte in zijn 
dankwoord het grote belang van 
de IJmond voor de regio, een 
gebied met heel veel kansen en 
mogelijkheden. Eén van de be-
langrijkste ontwikkelingen wordt 
straks de aanleg van de tweede 
grote Zeesluis die, als alles vol-
gens plan verloopt, al omstreeks 
2016 in gebruik zou kunnen 
worden genomen. 
Als officiële handeling moest 
Bond plaatsnemen in een enor-
me walsmachine en nadat hij 
het gevaarte voorzichtig in be-
weging had gezet, ontrolde zich 
een spandoek met de tekst:  sa-
men met de Provincie Noord-
Holland ‘walst’ Zeehaven IJmui-
den NV op deze locatie door de 
‘crisis’. Tenslotte ontving Bond 
uit handen van Van de Meerak-
ker een schilderij voor op zijn 
werkkamer met daarop onder 
meer een rode reddings heli-
copter met de naam Bond erop. 
(Joop Waijenberg)

Regio - Zaterdag 23 april vindt 
de 39ste editie van de Ronde 
van Noord-Holland plaats. De-
kaMarkt is voor de derde keer 
op rij hoofdsponsor van het eve-
nement. Klanten maken via de 
website kans op twee gratis 
deelnamekaarten. Zo wordt fiet-
sen behalve leuk, ook nog eens 
voordelig. Klanten kunnen vanaf 
27 februari via www.dekamarkt.
nl kans maken op gratis deelna-
me. De 100 gelukkigen krijgen 
twee kaarten thuisgestuurd. 
DekaMarkt is al drie jaar hoofd-
sponsor van de toertocht van de 
Ronde van Noord-Holland. Al-
do Breed, manager marketing & 
communicatie: ,,Bewegen hoort 
bij een gezonde levensstijl, dat 
is de basis. Ook verantwoorde 
keuzes op het gebied van eten 
en drinken passen daarbij. Dat 
proberen we met onze Deka-
basiq campagne niet alleen in 
onze winkels, maar ook daarbui-
ten uit te dragen. Een fietseve-
nement in een provincie waar 
het grootste deel van onze win-
kels is gevestigd past daar pri-
ma bij. Uiteraard voorzien we de 
deelnemers tijdens de ronde van 
een lekker en verantwoord tus-
sendoortje. In het DekaMagazi-
ne dat we volgende week huis-
aan-huis verspreiden, beste-
den we ook uitgebreid aandacht 
aan deze populaire toertocht.” 
De Ronde van Noord-Holland is 
een fietsevenement voor jong en 
oud. Men kan starten in Alkmaar 
en Oostzaan voor alle vier de af-
standen: 40, 60, 110 en 160 km. 
Dit jaar is Hoorn voor het eerst 
ook start- en finishlocatie, echter 
alleen voor de twee langste af-
standen. Kijk voor meer informa-
tie op de website van de Ronde 
van Noord-Holland: www.ronde-
vannoordholland.nl. DekaMarkt 
heeft 86 winkels in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland, Gelder-
land, Overijssel, Flevoland, Dren-
the en Friesland. De organisa-
tie heeft eigen productiebedrij-
ven zoals twee eigen bakkerij-
en en een slagerij. Ook diverse 
distributiecentra en verscentra-
les, twee tuincentra, een (online) 
wijnmarkt en een tankstation zijn 
onderdelen van het bedrijf.

DekaMarkt 
geeft fiets-
kaarten weg

Fietser gewond
Regio - Vorige week woensdag-
middag rond 14.30 uur is een 
73-jarige fietsende Haarlemmer 
gewond geraakt na een aanrij-
ding met een snorfiets. Dit ge-
beurde op het fietspad aan de 
Zijlweg in. De fietser en de be-
stuurder van de snorfiets, een 
19-jarige inwoner van Zwanen-
burg, kwamen hier met elkaar in 
botsing, waarna ze allebei ten val 
kwamen. De 73-jarige meneer is 
voor onderzoek overgebracht 
naar een ziekenhuis. De snor-
fietser hield lichte verwondingen 
over aan het incident.
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Rob Meerhof: uw
stem in de provincie
IJmuiden - Rob Meerhof uit 
IJmuiden is Gedeputeerde bij 
de provincie Noord-Holland en 
staat ook weer kandidaat als 
Statenlid voor de PvdA voor een 
volgende periode. Zijn ervaring 
en idealisme gericht op het op-
komen voor belangen van men-
sen vormden ook de drijfveer om 
in de politiek te stappen. In 1986 
werd hij raadslid voor de PvdA 
in de gemeente Velsen en vanaf 
september 2000 was hij fractie-
voorzitter in diezelfde gemeen-
te. In 2003 werd hij lid van Pro-
vinciale Staten van Noord-Hol-
land. Op 6 juli 2009 werd hij ge-
installeerd als lid van Gedepu-
teerde Staten. Veel kiezers erva-
ren de provincie niet dagelijks. 
Toch zitten er vele verbindingen 
tussen Velsen en de provincie. 
Op milieu, economisch en recre-
atief gebied. Zo zorgt de provin-
cie voor een evenwichtig eco-
nomisch en recreatiebeleid, ter 
voorkoming dat bedrijfsterrein 
te ver oprukken richting de ge-
waardeerde recreatiegebieden. 
Ook de prachtige strook ach-
ter de duinen, het zogenoem-
de binnenduinrandgebied krijgt 
de nodigde beschermende aan-
dacht. Het groene dossier is een 
belangrijke rode draad door de 
portefeuille van Rob Meerhof. Zo 
is met behulp van de provincie 

het Groen en Waterplan aange-
legd, waardoor recreatie en na-
tuur voor bewoners in hun direc-
te woonomgeving aanwezig is. 
Daarnaast heeft Rob zich sterk 
gemaakt voor sociale thema’s. 
Aandacht ging hier voornamelijk 
naar het steunpunt voor mantel-
zorgers en kleinschalig wonen 
voor mensen met een beperking. 
,,Een van de mooie dingen aan 
onze provincie vind ik de combi-
natie van stedelijke concentratie 
en landelijk gebied. Ik heb me de 
afgelopen tijd als gedeputeerde 
dan ook sterk gemaakt voor be-
houd en ontwikkeling van deze 
veelzijdigheid.’’

IJmuiden aan scherven
IJmuiden - Nadat IJmuiden in 
1896 een vissershaven kreeg, 
begon de grote groei en bloei. 
Begin 20ste eeuw kende wat te-
genwoordig oud-IJmuiden heet 
tien keer zoveel inwoners als het 
dorp Velsen, zo’n 7500.
Het was een levendige handels-
stad, waar in 1930 maar liefst 
vijftig cafés werden geteld. De 
Duitsers maakten daar een eind 
aan door zo’n 3000 panden te 
slopen voor hun schootsveld, 
en de Gemeente Velsen sloop-
te er na de oorlog nog eens flink 
op los om woningen voor hoog-
ovenarbeiders te kunnen bou-
wen. Die flatjes zijn nu ook deels 
gesloopt, zodat oud-IJmuiden 
voor de tweede keer braak ligt, 
of nieuwbouw krijgt.
Wonend temidden van die ve-
le zandige terreinen heb ik daar 
de afgelopen twee jaar nogal 
veel gewandeld, en tienduizen-
den scherven opgeraapt, en an-
dere herinneringen aan vroege-
re bewoning. Dat heet ‘survey’ in 
de archeologie, onderzoek doen 
zonder een spade in de grond 
te steken. Scherven en andere 
overblijfselen komen door weer 
en wind uit de aarde naar boven, 
maar ook door het omwoelen 
van de grond door dieren: mol-
len, konijnen, honden.
Van die scherven, flesjes, meta-
len, schoenen, knopen et cetera 
maakte ik een stuk of vijftig ta-

bleaus die diverse periodes uit 
de historie in beeld brengen, en 
die momenteel te zien zijn in de 
Bibliotheek van Velsen. Er staat 
en hangt vanzelf heel veel uit 
de tijd dat het kanaal werd aan-
gelegd, en van een eeuw gele-
den, toen IJmuiden een welva-
rend stadje was, maar de oud-
ste scherven dateren uit de Mid-
deleeuwen, toen er hooguit een 
enkele duinboer woonde in deze 
uitloper van de Breesaap. 
Mij ontroerden die levenstekens 
uit voorbije tijden: de mensen 
zijn dood of verjaagd, hun hui-
zen verdwenen en buurten ver-
minkt, maar scherven zoals van 
hun bierflessen, likeurglazen en 
pijpenkoppen vertellen nog het 
verhaal hoe hier ooit geleefd, ge-
werkt maar ook gefeest werd.
Tot 1 maart is de expositie ‘IJmui-
den aan scherven’ te zien in de 
Bibliotheek van Velsen, zowel in 
het theater als op de geschiede-
nisafdeling. 
Op zaterdag 26 februari is Sel-
ma Schepel aanwezig van 11.00 
tot 17.00 uur in de bibliotheek 
om belangstellenden door het 
‘museum’ te leiden, maar hope-
lijk ook om verhalen aan te ho-
ren, want wie weet zijn er ou-
dere IJmuidenaren die iets her-
kennen: delen van het zondag-
se theeservies van hun oma, een 
poppenkopje, een tegeltje uit 
een lang verdwenen voorgevel...

Gitaarorkest bij 
‘t Muzenhuis
Regio – Gitaar spelen is po-
pulair, dat merken ze ook bij ’t 
Muzenhuis. Veel leerlingen ne-
men er gitaarles. Naast de we-
kelijkse les en het thuis oefe-
nen werd daar al een andere 
mogelijkheid geboden: de com-
bo pop lessen. Die zijn er spe-
ciaal voor leerlingen van de ba-
sisschool en ook van de mid-
delbare school. Samen met an-
dere instrumenten muziek ma-
ken is leuk. Er kunnen nog een 
heleboel (gitaar) leerlingen ge-
plaatst worden.  Binnenkort 
wordt er iets nieuws op touw ge-
zet: er wordt gestart met gitaar-
orkesten, speciaal voor leerlin-
gen die akoestische gitaar spe-
len. Doel is het leren van elkaar 
om samen een muzikale presta-
tie neer te zetten. Het is leuk om 
met andere gitaristen samen te 
spelen. Dit is mogelijk gewor-
den, omdat ’t Muzenhuis Hanel-
ore Jora als nieuwe gitaardocent 
heeft aangetrokken. Hanelore is 
in Roemenië op het conservato-
rium klassiek opgeleid en cum 
laude afgestudeerd. De liefde 
bracht haar naar Nederland. Ha-
nelore heeft inmiddels veel erva-
ring opgedaan met gitaarensem-
bles en is tevens actief bij het 
Nederlands jeugd gitaarorkest. 
’t Muzenhuis kan zich geen be-
tere coach wensen om met de-
ze gitaargroepen te leiden. Vol-
gens Hanelore is het voor alle gi-
taristen zeer belangrijk om sa-
men muziek te maken en hoopt 
ze het fenomeen gitaarorkest 
met haar leerlingen naar een ho-
ger plan te kunnen tillen zodat 
optreden mogelijk wordt. Wie al 
een tijdje gitaar speelt en graag 
in een gitaarorkest zou willen 
spelen, heeft twee mogelijkhe-
den. Maandag op de locatie in 
Velserbroek, aan de Zeilmaker-
straat 50, van 17.40 tot 18.25 uur. 
Woensdag op de locatie in Haar-
lem-Noord, aan de Jan Gijzenka-
de 409a, van 20.30 tot 21.15 uur. 
De eerste repetitie is na de kro-
kusvakantie en de eerste keer is 
altijd een keertje proberen. Meer 
informatie: 023-5360525. iRun hardloopclinic 

Santpoort-Noord - Op 5 maart 
begint hardloopketen Run2Day 
Haarlem met iRun loopclinics.  
Deze worden gehouden bij at-
letiekvereniging Suomi in Sant-
poort-Noord. Deelnemers leren 
in zes runningclinics vijf kilome-
ter hardlopen, wat de juiste hard-
loophouding is en hoe het tem-
po kan worden verbeterd. Dit al-
lemaal onder de enthousiaste be-
geleiding met professionele iRun 
instructors.
Bij de iRun loopclinics trainen de 
deelnemers zes keer op zaterdag-
ochtend om 09.30 uur bij atletiek-
vereniging Suomi en leren de ba-
sisvaardigheden van het lopen. 
Naast deze zes trainingen krijgen 
ze een mp3-speler waarop huis-
werk staat voor een zelfstandi-
ge training doordeweeks. Daar-
naast worden deelnemers getrak-

teerd op een uniek iRun loopshirt 
van Nike, een MP3-speler en een 
gevulde goodybag. iRun laat zien 
dat hardlopen helemaal niet saai 
of ingewikkeld is, maar leuk, ont-
spannen en gezond. Hardlopen is 
geen kwestie van de deur uitren-
nen en pas stoppen wanneer je 
echt moe wordt, terwijl dit door 
veel mensen nog vaak wordt ge-
daan. Het is belangrijk om het lo-
pen rustig op te bouwen, het li-
chaam moet wennen aan de in-
spanning en de belasting voor de 
spieren. Daarnaast is hardlopen 
niet alleen goed voor je gezond-
heid, ook de geest vaart er wel 
bij.  Deelnemers die enthousiast 
zijn geworden kunnen zich aan-
melden op www.irun.nl, of kunnen 
naar de winkel van Run2Day in de 
Jacobijnestraat in Haarlem gaan 
voor meer informatie.

IJmuiden - De politie kreeg in de 
nacht van zondag op maandag 
rond 02.35 uur een melding bin-
nen dat er een man in de bosjes 
zou zitten met allemaal kleding-
stukken. De politie ging op zoek 
naar de man en vond hem de 
hoek van de IJmuiderstraatweg 
met de Wijk aan Zeeërweg. Het 
bleek een 22-jarige man zonder 
vaste verblijfplaat. Hij bleek een 
televisiescherm bij zich te dra-
gen, gewikkeld in kleding. Daar-
naast was de man in het bezit van 
inbrekerswerktuig. Mensen die 
deze nacht iets verdachts hebben 
gezien of bij wie is ingebroken 
worden verzocht zich te melden 
bij de politie, telefoon 0900-8844.

Inbreker 
aangehouden

Overwinning voor 
Akrides in Nijmegen
IJmuiden - De heren van VBC 
Akrides hebben zondagavond in 
Sporthal De Horstacker in Nij-
megen op indrukwekkende wij-
ze gewonnen van Wildcats. Vijf 
Akridessers eindigden in de 
dubbele cijfers en pointguard 
Joost Smetsers liet met 18 pun-
ten, 10 rebounds en 10 assists 
een zeldzame triple-double no-
teren. De formatie van coach 
Joaquin Zschuschen beëindig-
de met deze prachtige zege ove-
rigens een reeks van vijf neder-
lagen en deed goede zaken wat 
betreft handhaving in de Promo-
tiedivisie.
In het openingskwart scoorde 
Akrides maar liefst drie en der-
tig punten en liet het zeven van 
de elf driepunters goed vallen. 
Joost Smetsers was goed voor 
drie driepunters, twee driepun-
ters waren afkomstig van Simon 
Fluks en ook Lennart Meijland 
en Pasqualis Jansen lieten een 
driepunter op het wedstrijdfor-
mulier aantekenen. Simon Fluks 
en Joost Smetsers scoorden zich 
overigens beiden al in het eer-
ste kwart in de dubbele cijfers 
met respectievelijk twaalf en elf 
punten.
In het tweede kwart viel Akrides 
met succes de basket aan en ver-
grootte het de voorsprong tot een 
stand van 31-53 bij rust. Akrides 
scoorde in kwart twee veertien 

punten inside. En Lennart Me-
ijland was in het tweede kwart 
met zes punten de meest sco-
rende Akridesser. Laatste score 
de eerste helft was overigens een 
fraai driepunter van Ares Katsa-
nis op assist van Simon Fluks en 
Akrides ging dus met een ruime 
positieve marge pauzeren.
Na de pauze in het derde kwart 
was het voor Wildcats drie keer 
prijs vanuit driepuntsland, scoor-
de het vijf keer inside en verzil-
verde het vier van de vijf vrije 
worpen maar desondanks kwam 
Wildcats niet dichterbij Akrides. 
De aanvalsmachine van Akri-
des bleef namelijk ook draaien 
en zes verschillende spelers van 
Akrides kwamen in kwart drie tot 
scoren. Er waren in derde kwart 
overigens spectaculaire dunks te 
bewonderen Velsenaar Dennis 
Roos en Nijmegenaar Kieran Ce-
laire en het was Akridesser Joost 
Smetsers die met assists strooi-
de. Akrides consolideerde in het 
derde kwart dus de voorsprong 
en leidde na drie gespeelde 
kwarten met 54-77. De formatie 
van coach Joaquin Zschuschen 
neemt door deze overwinning 
voorlopig afstand van degrada-
tiezone. Komend weekend speelt 
Akrides thuis tegen The Black 
Eagles uit Rosmalen. De wed-
strijd begint om 19.00 uur. (Ar-
chibald Akerboom)
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Paardemassage bij
de Hofgeestruiters
Velserbroek - De afgelopen we-
ken heeft de rijvereniging de Hof-
geestruiters twee keer een  clinic 
paardenmassage georganiseerd. 
De locatie was manege de Groe-
ne Heuvel. Dat paardeneigenaren 
uit heel Velsen paardenmassage 
interessant vonden heeft de Hof-
geestruiters geweten. De clinics 
zaten binnen enkele dagen vol. 
Dierenfysiotherapeute en paar-
denchiropractor Dewi van Meche-
len gaf eerst ander half uur theo-
rie. Hoe is het skelet, de spieren en 
pezen opgebouwd van een paard. 
Hoe lopen de spierbundels, lig-
gen de hals wervels direct onder 
de manen top? Wat voor invloed 
heeft de bouw van het paard en 
wat zijn de verschillen in paarden-
rassen. Welke massage kunnen je 
tijdens de training ondersteunen 
en gebruiken. Waar moet je oplet-
ten en wanneer mag je zeker niet 
masseren. Genoeg theorie stof om 
over na te denken. Na de theorie 
kwam de praktijk. De deelnemers 
kregen drie uur de tijd theorie toe 

te passen en om ontspannings-
massage oefeningen te leren. De 
managepaarden van de groene 
heuvel waren ter beschikking ge-
steld om eens heerlijk gemasseerd 
te worden. Met deze paardenmas-
sage hebben de deelnemers, ook 
een andere kant van het paard ge-
zien en gevoelt. De hofgeestrui-
ters verzorgen nog meer clinics de 
komende maanden. Kijk op de si-
te voor meer informatie www.hof-
geestruiters.nl.

Avondje over 
multi tasking 
Velserbroek - Maandag 7 
maart is van 19.30 tot 22.00 uur 
in Buurthuis De Veste een infor-
matieve, grensverleggende maar 
vooral gezellige avond over mul-
ti tasking, iets waar vrouwen erg 
goed in zijn. Tijdens het eerste 
deel van de avond zullen An-
nemieke Schoen, directrice Bi-
bliotheek Velsen, en Bart Boele, 
hoofdredacteur IJmuider Cou-
rant, het publiek inwijden in het 
multi tasken. Dat levert hopelijk 
een pittige discussie met nieu-
we inzichten op. Vrouwen kun-
nen veel zolang zij maar goed 
voor zichzelf zorgen: in het twee-
de deel van de avond kan men 
daarom een of meerdere work-
shops volgen. Van acht tot half 
tien zijn de volgende workshops: 
Biodanza is ontspannend en ie-
dereen kan het: jong en oud, dik 
en dun, soepel en stram, muzi-
kaal en niet muzikaal. In deze 
workshop wordt gedanst van-
uit het gevoel, geen ingewik-
kelde passen of verplichte part-
ner. Dansen op wereldmuziek. 
Na fysieke en mentale bewegin-
gen komt rust/ontspanning. Er-
vaar vrijheid en geef expressie 
aan eigen waarden, talenten en 
(hart)kwaliteiten. Borrelhapjes 
maken: eenvoudig, lekker en an-
ders. Handmassage: laat je han-
den verwennen door een ervaren 
masseuse. Mandala’s tekenen: 
een symbolische manier van te-
kenen om op een speelse wijze 
jezelf wat beter te leren kennen.
Deelname aan de avond kost 5 
euro, dit is inclusief koffie/thee 
en een borrel met hapje. Aan-
melden kan tot 3 maart per 
mail: info@buurthuis-de-veste.
nl. Buurthuis De Veste is geves-
tigd in het Polderhuis aan Ves-
tingplein 58 in Velserbroek, het 
telefoonnummer is 023-5388830.

Kinderkleding- 
en speel-
goedbeurs
Velserbroek-  PCB De Hoek-
steen aan de Weid 24, houdt op 
vrijdagavond 11 maart weer haar 
bekende grote kinderkleding- en 
speelgoedbeurs. Op deze avond 
wordt er goede gebruikte voor-
jaars- en zomerkleding aange-
boden vanaf de maat 104 en 
speelgoed voor alle leeftijden. Ie-
dereen is tussen 19.00 en 20.30 
uur van harte welkom om te ko-
men neuzen tussen de uitgestal-
de kleding en speelgoed. Voor 
meer informatie, of voor het ver-
krijgen van een verkoopnummer: 
telefoonnummer 023-5378688 of 
or@cbdehoeksteen.nl.

Bridgevereniging 
Velserbroek 20 jaar
Velserbroek - Op 20 februa-
ri 1991 werd in de nieuwbouw-
wijk Velserbroek, die dit jaar haar 
25-jarig bestaan viert, door een 
aantal bridgeliefhebbers een 
bridgeclubje opgericht voor de 
inwoners van deze nieuwbouw-
wijk. 
Inmiddels is deze club uitge-
groeid tot een volwaardige brid-
gevereniging en komen elke 
woensdagavond zo’n 70 bridgers 
naar het Polderhuis om daar hun 

favoriete kaartspel te spelen. Het 
oorspronkelijke principe- dat de 
leden in Velserbroek moeten wo-
nen- is natuurlijk veranderd: ie-
dereen is van harte welkom! 
Zaterdagavond 19 februari werd 
de verjaardag van de bridgever-
eniging gevierd bij Café De Wil-
deman in Santpoort. Het was 
een gezellige avond waar na-
tuurlijk een kaartje werd ge-
legd onder het genot van lekkere 
hapjes en drankjes.

Straatfeestje Slaperdijk 
wordt jeu de boulefeest
Regio - Na de opening van het 
nieuwe Boulodrome, afgelo-
pen oktober, van Pétanque Uni-
on Kennemerland (P.U.K.)  in het 
Van der Aartsportpark in Haar-
lem-Noord, ontstond het idee 
vanuit de bewoners van de Sla-
perdijk om iets te ondernemen 
met deze nieuwe sportieve buur-
man. 
Zo werd op zaterdag 12 februa-
ri het Slaperdijk Stamppottoer-
nooi gehouden. Vanaf 5 uur ‘s 
middags kwamen de bewoners 
binnendruppelen, schudden el-
kaar vriendelijk de hand en 
dronken een borrel. Vervolgens 
werd een korte uitleg van het jeu 
de boules spel gegeven. Enke-
le deelnemers probeerden al di-
rect een oefenballetje te gooien. 
Om 6 uur kwam de stomend he-
te stamppot op tafel waar gre-
tig op werd aangevallen. Na de 
gebruikelijke Hollandse kof-
fie na de warme maaltijd werd 
het startsein gegeven voor de 
wedstrijden waarbij alle bewo-
ners onder hun eigen huisnum-
mer een team vormden en drie 
wedstrijden speelden. Zo betra-
den 20 teams het strijdperk. De 

Slaperdijkers gooiden vol goede 
moed hun ballen en streden om 
de punten, zoals ware wedstrijd-
spelers dat ook doen. Er werd 
dus op vele banen echt pétan-
que gespeeld. 
Aan het einde van de drie wed-
strijden werden de vier meest 
succesvolle teams omgeroepen 
voor hun finalepartijen. Huis-
nummer 84 tegen 44 om de der-
de en vierde plaats. Nummer 44 
won van nummer 88 met 13-6 
en behaalde daarmee de eervol-
le derde en vierde plaatsen. De 
finale ging tussen de huisnum-
mers 40 en 76. De uitslag was 
13-11 in het voordeel van num-
mer 40 van Henny Zonneveld en 
Nel Voorhout. Zij kunnen het he-
le jaar hun Slaperdijk Stamppot-
toernooi Wisseltrofee op de ven-
sterbank tonen aan de andere 
bewoners. Familie Akse (nr.76) 
kan trots terugkijken op een 
eervolle tweede plaats. Daar-
na werd nog vrolijk nagepraat 
en gespeculeerd op een herha-
ling van dit geslaagde en gezel-
lige buurtevenement op de Sla-
perdijk. De hoofdprijs is niet voor 
niets een wisselbeker.

Eerste rugbystropdassen 
voor bordsponsors 
Velserbroek - Bij rugby is het 
een traditie om op de speelda-
gen met een stropdas te ver-
schijnen bij de wedstrijd. Afgelo-
pen week heeft Rugby Club The 
Smugglers deze traditie in ere 
hersteld. Zoals te zien op de foto 
heeft de rugbyclub stropdassen 
laten maken met het clublogo. 
De bordsponsors Van Assema en 
Skipwebmedia die bij de officië-
le eerste uitreiking aanwezig wa-
ren kregen de eerste stropdas-
sen. Zo kunnen de rugbyers van 
The Smugglers weer op de wed-
strijddagen met een strak geste-
ven overhemd met stropdas bij 
de wedstrijd komen. Waar in En-
geland en andere grote rugby-
landen het niet dragen van een 
stropdas kan leiden tot een boe-

te van je club is het bij RC The 
Smugglers gebruikt als symbool 
voor de groei die de club op het 
moment doormaakt. Hoewel The 
Smugglers nog steeds op zijn 
oude leden kan rekenen melden 
zich steeds meer jongens tussen 
de 18 en 28. Daarom wordt op 
het moment een nieuw team vol 
onervaren spelers gesmeed door 
de twee Britse trainers: Colin 
Moore en Richard Coy. De trai-
ners geven wel aan meer jon-
gens nodig te hebben om een 
sterk team te bouwen. Ben je 
dus geïnteresseerd, ga dan ge-
rust een keer langs. De trainin-
gen zijn op dinsdag en vrijdag-
avond van 8 tot 10 uur. Als je wilt 
kan je meteen meetrainen. 
Zie ook www.thesmugglers.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen
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VSV wint 
ook van HSV
Velserbroek - Zondag moest 
VSV tegen ‘Angstgegner’ HSV 
spelen. De afgelopen seizoenen 
werd er nooit van deze ploeg ge-
wonnen. Vorig seizoen werd er 
met 2-3 verloren en met 0-0 ge-
lijk gespeeld. Dit seizoen werd er 
uit met 2-0 verloren. Bij winst zou 
VSV de Heiloërs inhalen en defi -
nitief aansluiten bij de grote mid-
denmoot. VSV begon voortvarend 
zonder tot grote kansen te komen. 
HSV opende wat bleekjes en leek 
er op uit om een puntendeling 
binnen te halen. Die tactiek viel 
na een half uur in het water. Uit 
de eerste goed lopende aanval 
wist Henk Martens op aangeven 
van Denzel Meijer de 1-0 binnen 
te tikken. Wie dacht dat HSV hier-
na vol op de aanval ging spelen, 
kwam bedrogen uit. HSV bleef 
vanuit een gesloten defensie ope-
reren en liet VSV het spel ma-
ken. Na de pauze waren de gas-
ten wat energieker en kreeg Ha-
ring een uitgelezen mogelijkheid 
op de 1-1, maar doelman Cusell 
redde voortreffelijk. De gasten 
namen wat meer risico en gingen 
achterin één op één spelen zon-
der echt dreigend te worden. VSV 
reageerde door het inbrengen 
van Roel Pitstra. Deze snelle spe-
ler bezorgde de HSV verdediging 
de nodige hoofdbrekens maar het 
duurde nog tot de 80e minuut 
voordat de wedstrijd beslist werd. 
Uit een voorzet van Pitstra scoor-
de Bob Schol de 2-0 en was de 
partij gespeeld. Erik Metgod be-
kroonde een goede wedstrijd met 
een derde treffer voor VSV. Zo 
wist VSV voor de vierde maal op 
rij te winnen en lijken met name 
de verdedigende problemen van 
het begin van het seizoen verle-
den tijd. VSV 2 won met 1-0 van 
KFC 2 door een treffer van Dela-
no Post. Deze wedstrijd had mak-
kelijk met ruime cijfers gewon-
nen kunnen worden, maar helaas 
stond het vizier van de voorwaart-
sen niet op scherp. Helaas raak-
te Tim Post nogal ernstig gebles-
seerd in deze partij. De A junioren 
deden het ook prima door met 4-1 
van Abcoude te winnen. Volgende 
week speelt VSV 1 uit tegen Fla-
mingo’64 en speelt VSV A1 thuis 
de topper tegen OSV.

Velsen-Zuid - De bekende 
groenpubliciste Modeste Herwig 
gaat in de tuinen van Beeckes-
tijn workshop voor particulieren 
geven. Voorlopig is het de be-
doeling op de buitenplaats twee 
dagcursussen te organiseren: 
een over het maken van beplan-
tingsplannen en een over tuin-
fotografi e. Daarover zijn afspra-
ken gemaakt met het podium 
voor Tuin- en LandschapsCul-
tuur, dat nu op Beeckestijn is ge-
vestigd. Alle bijzonderheden zijn 
te vinden op de site van Modes-
te: www.modesteherwig.eu.

Workshops
op Beeckestijn

Jeugdige Brackman Trio 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het Brack-
man Trio geeft op vrijdag 25 fe-
bruari om 20.00 uur een concert 
in ’t Mosterdzaadje. Dit jong ta-
lent trio bestaat uit: Tim Brack-
man (17) - viool, Jonathan van 
IJzerlooij (16) - cello en An-
ne Brackman (15) - piano. Uit-
gevoerd worden Rachmaninoff, 
Dvorak, Bernstein en Mendels-
sohn. 
De pianist Frederic Voorn geeft 
op zondag 27 februari om 15.00 

uur een recital met werken van 
C.Ph.E.Bach, Mompou, Bridge en 
Prokofi ev. Behalve pianist is Fre-
deric Voorn ook programmama-
ker bij Radio 4. In zijn program-
ma Pianistenuur behandelt hij 
minder bekende meesterwer-
ken. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Museum De Toermalijn 
opent haar deuren
Driehuis - Vorige week woens-
dag opende basisschool de 
Toermalijn haar museumdeuren. 
Twee weken lang hebben de kin-
deren gewerkt aan het project: 
Wie bewaart, heeft wat. Met dit 
project gericht op erfgoed krij-
gen de kinderen uitleg over het 
bewaren en verzamelen van cul-
turele oude voorwerpen. Ver-
schillende locaties in Haarlem 
zijn bezocht waar cultureel erf-
goed wordt voorgegeven. 
Het project werd voor alle kin-
deren op het plein geopend. Een 
journalist kwam vertellen dat er 
twee archeologen zouden ko-
men. De archeologen gaven uit-
leg over het opgraven van schat-
ten. Toevallig was er ook een 
museumdirecteur. Hij gaf uit-
leg over een museum en hoe je 
je gedraagt in een museum. De-
ze directeur vond het wel een 
goed idee om alle kinderen naar 
het museum mee te nemen. Al-
le klassen ontvingen een gouden 
sleutel om een bezoek te bren-

gen aan plekken waar schatten 
werden bewaard. Alle klassen 
hebben een museumbezoek af-
gelegd. De kleuters hebben het 
Frans Hals Museum bezocht. 
Maar ook het archeologisch mu-
seum, de stadsbibliotheek, de 
grote st. Bavokerk, het Noord-
Hollands Archief, het Historisch 
museum en het Dolhuys zijn be-
zocht. Hier deden de kinderen 
ideeën op om het eigen klaslo-
kaal om te toveren tot een heuse 
museumzaal. 
Op de woensdag was ieder klas-
lokaal ingericht als een museum-
zaal. In iedere zaal waren weer 
andere spectaculaire producten 
te bewonderen. Zo was er een 
beelden kunst zaal, een gekke-
rinnering zaal en zelfs een histo-
rische zaal. Alle ouders mochten 
woensdagmiddag een kijkje ko-
men nemen. Ze werden aan de 
deur ontvangen, maar moesten 
wel hun toegangsbewijs hebben 
om binnen te mogen komen. Zie 
ook www.toermalijn-driehuis.nl.

Nieuwe toetsenist 
voor coverband Leff
Regio - De coverband Leff uit 
de regio Velsen/Haarlem heeft 
een wijziging ondergaan. Op 20 
maart zal gitarist Tim Kors bij 
het optreden van Leff in café De 
Halve Maan in Santpoort-Noord 
voor het laatst te zien zijn in de-
ze band. 

Leff gaat verder met een zeer 
goede toetsenist. Met ingang 
van 1 februari is Ruud van Zijl 
de nieuwe toetsenist. Ruud van 
Zijl  heeft al in veel bands ge-
speeld en heeft  ook al vaak op-
getreden. Ruud speelt al vele ja-
ren en voelt zich bij Leff als een 
vis in het water. Leff bestaat uit 
zeven muzikanten die het spe-
len niet kunnen laten. Ze spe-
len een breed genre: soul, rock, 
pop, Nederlandstalig en huidi-
ge hits. Een avond Leff is be-
slist een avond feest.  Sinds 
2006 maakt  Leff als vrienden-
club muziek met een niet af-
latend enthousiasme en voor-
al met veel plezier. Leff bestaat 
uit: Nicolette Seggelink – zang, 
Rob Sweijen – gitaar en zang, 
Ruud van Zijl - toetsen, Paul 
Foole – gitaar, Rini van Beelen 
-bassist, Willem Smit - saxo-
fonist en fl uitist en Frans Looij 
- drummer. Zie ook www.leff-
coverband.nl

Graag wil ik u op de hoogte 
brengen van de gemeentelijke 
aanpak van de ‘groen’ voorzie-
ning in Santpoort-Zuid.
Tot mijn grote schrik zag ik vo-
rige week dat de gemeente wel 
erg rigoureus te werk gaat... Dat 
groenstroken eens in de zo-
veel tijd moeten worden uitge-
dund, kan ik begrijpen. Maar om 
mooie grote bomen (zonder ver-
gunningsaanvraag, geldt blijk-
baar niet voor de gemeente) te 
rooien en de struiken ook, dat 
gaat mij in deze tijd van extra 
aandacht voor de natuur te ver. 

Op meerdere plaatsen is de 
groenstrook totaal leeggehaald. 
Er zal neem ik aan wel weer be-
planting komen (onderhouds-
vriendelijker?) maar deze groen-
voorzieningen gaven een mooie 
aankleding in ons groene dorp 
en vooral bij de klassieke der-
tiger jaren huizen. Ter illustratie 
stuur ik enkele foto’s zodat an-
dere dorpsgenoten kunnen zien 
waar ik zo verdrietig van ben 
geworden...

Naam en adres bekend bij re-
dactie

Santpoort-Noord - Politie-
mensen hebben vorige week 
donderdagochtend een fi ets-
verlichtingscontrole uitgevoerd. 
Dit gebeurde op de Hagelinger-

weg ter hoogte van een tuin-
centrum. Bij elf passerende fi et-
sers bleek de verlichting niet in 
orde. Zij hebben een bekeuring 
gekregen. 

Controle fi etsverlichting
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Kleinschalig wonen 
voor dementerenden
Driehuis - Op donderdag 3 
maart houdt de ZorgSpecialist 
van 19.00 tot 20.30 uur een in-
formatieavond over de nieuwe 
kleinschalige woonprojecten 
voor dementerende ouderen. 
Het zal menigeen zijn opge-
vallen dat de verbouwing van 
het monumentale pand aan de 
Trompstraat in IJmuiden vor-
dert. In mei 2011 opent het 
woonproject aan de Tromp-
straat in IJmuiden haar deu-
ren voor negen dementerende 
bewoners die met zorgvuldige 
ondersteuning en begeleiding 
van de ZorgSpecialist hier ‘net 
als thuis’ kunnen wonen.
Een tweede project wordt in 
het najaar van 2011 gereali-
seerd aan de Velserduinweg in 
IJmuiden. Ook dit pand wordt 
door het woningbedrijf  ver-
bouwd en zal een kleinscha-
lige warme leefomgeving bie-
den, aan acht dementerende 
ouderen.
Enthousiast vertelt directeur 
Esther Vink, van huis uit ver-
pleegkundige, over de klein-
schalige woonprojecten: ,,On-
ze ondersteuning is erop ge-
richt om in deze mooie panden 
dementerende ouderen zo zelf-
standig mogelijk te laten wo-
nen. Het is géén instelling waar 
van tevoren vastligt wat er op 
welk tijdstip dient te gebeuren. 
Wij sluiten aan bij de gevoelens 
en wensen van de bewoners. 
Naast persoonlijke aandacht 

en steun is er ruimte voor acti-
viteiten en oog voor beweging.”
Op de bijeenkomst op 3 maart 
worden potentiële bewoners 
en hun familieleden uitgebreid 
voorgelicht over de twee pro-
jecten. Ook vertegenwoordi-
gers van Draagnet (het onder-
steuningsnetwerk voor demen-
terenden in Kennemerland) en 
woningbedrijf Velsen zullen 
aanwezig zijn op de informa-
tieavond.
Yvonne Loogman werkt als ver-
pleegkundig cliëntenmanager 
bij de ZorgSpecialist en gaat 
in mei het begeleidend team 
van de Trompstraat coördine-
ren. Mede vanuit haar inzet in 
het Alzheimercafé in IJmui-
den weet ze welke vragen er bij 
mensen kunnen leven.
Op 3 maart  komen vele van 
deze vragen, zoals bijvoorbeeld 
de dag-invulling, de fi nancie-
ring en de verschillen tussen 
het wonen in een instelling en 
een kleinschalig woonproject 
aan bod.
Naast het verkrijgen van infor-
matie bestaat er de mogelijk-
heid om vrijblijvend in te schrij-
ven voor het wonen in één van 
de kleinschalige woonprojec-
ten van de ZorgSpecialist.
In verband met de beschikbare 
ruimte wordt het gewaardeerd 
wanneer men zich van tevoren 
voor deze avond aanmeldt. E-
mail via info@dezorgspecialist.
nl of bel 023-5100200.

Zomaar een dag van een thuis-
zorgmedewerkster. Daar ga ik 
weer, op mijn fi ets, door weer 
en wind naar mijn klant. Ze 
staat me al voor het raam op te 
wachten met een glimlach! 
Kindje, gelukkig dat je er bent. 
Ik krijg een waslijst te horen 
van wat er allemaal gebeuren 
moet in huis. Terwijl ik mijn jas 
uittrek begint mevrouw over 
hoe het toch moet als ik niet 
meer kan komen als het er al-
lemaal zo slecht uit blijft zien 
bij de Viva. Ja ik lees ook kran-
ten, zegt ze. Terwijl ik het al-
lemaal wil sussen zeg ik: ‘Het 
komt hopelijk allemaal wel 
goed, maakt u zich niet zo 
druk.’ Ik bedenk me dan: ‘Maar 
komt het allemaal wel goed?’ 
Ze kijkt me bedenkelijk aan en 
zegt: ‘Ik wil geen andere hulp, 
en zeker geen schoonmaak-
ploeg, want dan doe ik niet 
open en ga ik liever naar een 
andere zorgaanbieder. Maar 
liever wil ik gewoon jou, zoals 
we dat al jaren gewend van el-
kaar zijn.’
Ze is afhankelijk van de bood-
schappen, heeft verder nie-

mand, dus haal ik voor de he-
le week en werk het huis net-
jes door.
Bij een ouderwets lekker bak-
kie koffi e probeer ik het Vi-
va-probleem even te vermij-
den. Ben het zelf ook best zat! 
Wij worden er ook mee opge-
zadeld, terwijl bij echte bezuini-
gingen het gehele bedrijf moet 
bezuinigen, en niet één afde-
ling! Daar ben ik best wel boos 
over.
We doen stuk voor stuk goed 
werk, en elke klant is anders! 
De één wat makkelijker dan de 
ander, allemaal een andere ge-
bruiksaanwijzing waar we ons 
allemaal wel aan aanpassen 
door middel van respect, inle-
vingsvermogen en een luiste-
rend oor.
Als ik klaar ben, zegt mevrouw: 
‘Ben je er volgende week 
weer?’ Ze kijkt bezorgd. Ik zeg 
vol vertrouwen: ‘Tuurlijk ben 
ik er weer!’ Hopelijk kan ik dat 
blijven zeggen, want nodig zijn 
we en blijven we!

Helen Wessel-Wichmann,
thuiszorgmedewerkster Viva

‘Ik zou willen 
naakt zijn’ in 
de Parterre
Velsen-Zuid - Het vrouwelijk 
naakt dat Rob Daniëls, Bert Os-
inga en Toine Moerbeek devoot 
vereren is zelden naakt. Het is 
summier aangekleed voor een 
ritueel uit een zelfbedachte litur-
gie. Deze expositie is in de Par-
terre aan Torenstraat 7 in Vel-
sen-Zuid te zien van 27 februa-
ri tot en met 27 maart. Bij Toine 
Moerbeek is zijn katholieke ach-
tergrond nog wel herkenbaar, 
bij Rob Daniëls is het religieu-
ze niet expliciet en bij Bert Os-
inga lijkt het demonstratief ont-
kend. Bij hem staat het vrouwe-
lijk naakt, zónder symbolisme, 
nog het meest voor de Ander 
of voor al dat andere, tot welk 
vreemd wezen binnengedron-
gen moet worden om zichzelf 
te kunnen gewaarworden. Alle 
drie zeggen tegen dit wezen ‘Ik 
naaktheid het gebeuren’, zoals 
Paul van Ostaijen neerschreef in 
zijn bundel De feesten van Angst 
en Pijn uit 1921. Beroemd hier-
uit werden de regels ‘Ik zou wil-
len naakt zijn/ (...) Ik zou wil-
len een jazz op de melodie van 
Frère Jacques’. De rituele devo-
tie van alle drie de exposanten 
gaat door op dit surrealistisch 
dadaïsme uit de Nieuwe Zake-
lijkheid, met de nuchterheid en 
het geloof van de alchemist, zo-
als dat eveneens te zien was bij 
Max Beckmann, Hans Bellmer of 
Balthus en nog steeds - zelfs nóg 
beter! - bij die vele, juist anonie-
me striptekenaars van België tot 
en met Japan, waar deze schil-
ders kennis van hebben. De ope-
ning is zondag 27 februari om 
16.00 uur. De expositie is te be-
zoeken op donderdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Geslaagd feest Vellesan
Velsen - Eén keer per jaar is 
het raak. Dan organiseert het 
Vellesan College een grandi-
oos feest in Bob’s Party Palace 
in Uitgeest voor alle leerlingen 
van de school.  En er is bijna 
geen leerling die dat feest wil 
missen.   Dus werden op don-
derdagavond  17 februari bijna 
900 leerlingen afgeleverd bij de 
danszaal van de Bob’s.
Net als in voorgaande jaren had 
de school bussen geregeld voor 
het vervoer van al deze leer-
lingen van de school naar Uit-
geest. Er vertrokken zelfs een 
aantal bussen uit Beverwijk 
voor de leerlingen van ’bo-
ven’  het kanaal. De onderbouw 
stapte om 19.00 uur in de ge-
reed staande bussen, de boven-
bouw vetrok een uurtje later.
Om, een maal bij de Bob’s aan-
gekomen, helemaal los te gaan 
op de muziek. Dit jaar was het 
thema van het feest ‘goud’. En 
inderdaad, broeken, jurken, col-
berts, pruiken, kettingen en 

brillen, ze waren allemaal van 
goud. Om nog maar te zwijgen 
van alle glittertjes, make-up en 
lippenstift. Er liep zelfs een gou-
den imitatie van Elvis Presley 
rond. 
Op de dansvloer onder de dis-
colichten smolt al dit goud aan-
een tot één fl onkerende mas-
sa van hiphoppende en dan-
sende lijven. De leerlingen, 
zelfs de eerste klassers, hielden 
het dansen op het opzwepen-
de tempo van de dj’s geweldig 
lang vol en amuseerden zich 
kostelijk. Toen om 23.00 uur er 
voor de onderbouwers  een ein-
de aan het feest kwam moesten 
ze bijna de bus in worden ge-
dreven, zo spijtig vonden ze het 
dat ze weer naar huis moesten. 
En een uurtje later gold het voor 
de bovenbouw niet anders. In 
de bus terug werd de kleding, 
de muziek en het dansen nabe-
sproken. En iedereen was het er 
over eens: het was een grandi-
oos feest.

Eerste hulp bij 
belasting-
aangifte
Driehuis - Volksuniversiteit Vel-
sen houdt op twee maandag-
avonden een korte cursus over 
hulp bij belastingaangifte. Last 
van aangiftestress? Zelf de be-
lastingaangifte doen maar niet 
helemaal zeker? Volksuniversiteit 
Velsen biedt de oplossing. In twee 
avonden leert men stap voor stap 
de aangifte zelf in te vullen in het 
programma van de belasting-
dienst. Men verwerkt alle nieuwe 
wijzigingen correct en krijgt ant-
woord op alle vragen over de per-
soonlijke situatie. Het geven van 
bespaartips maakt deel uit van de 
lesstof. Op de tweede avond is de 
aangifte goed ingevuld en klaar 
voor verzending. Men kan de ei-
gen laptop meenemen. De cursus 
start op maandagavond 28 febru-
ari  om 19.30 uur in de lesloca-
tie van de Volksuniversiteit, Duin 
& Kruidbergmavo, Nicolaas Beet-
slaan 3 in Driehuis. Opgave voor 
deelname via www.vu.velsen.net.

World Servants met 
potgrond langs de deur
Velsen - World Servants Velsen 
organiseert de komende we-
ken een potgrondactie. Voor het 
goede doel komen zij zaterdag 
26 februari, 5 maart en 12 maart 
bij u aan de deur om potgrond 
te verkopen.
Deze huis aan huis-verkoop 
vindt plaats in Velserbroek. 
Klanten buiten Velserbroek 
worden gevraagd via hun web-
site te bestellen. World Servants 
Velsen zamelt met deze actie 
geld in voor ontwikkelingswerk. 

Vanuit deze organisatie gaan 
komende zomer vijf jongeren 
op project. Twee hiervan gaan 
naar Tanzania om woningen en 
latrines te bouwen. In Ecuador 
zal in twee projecten gebouwd 
worden aan klaslokalen, eet-
zalen en latrines en in Zambia 
zal een klaslokaal en wonin-
gen worden gebouwd. Om dit 
werk mogelijk te maken heeft 
de groep hier 12.000 euro voor 
nodig. Zie ook www.worldser-
vantsvelsen.nl.
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Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 17 maart 2011 naar Weekblad De Jutter & De Hofgeest, Zeeweg 189-191 1971 
HB IJmuiden of mail uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Maximaal één inzending per adres.

A. Morren, Uitendaalstraat 16, Santpoort-Zuid: 1 uur gratis piste Snow Planet. A. in ‘t Velt, Mercatorstraat 12, IJmuiden: 1/2 pond gesne-
den gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. R. Heemskerk, Voorplaats 31, Santpoort-Noord: zak hondenvoer, Dierenspecials van Roijen. 
M. van der Pijl, Mercuriusstraat 78, IJmuiden: cadeaubon Mara Home Decorations t.w.v. E7,50. S. Reijm, Terrasweg 73, Santpoort-N: 
Cadeaubon t.w.v. 20 euro te besteden bij Xanadu te IJmuiden. M. Honhoff, Bellatrixstraat 23, IJmuiden en R. Carati, Maan Bastion 302, 
Velserbroek: Een dag Zandvoort, rijvaardigheidstest en antislip training op de slipbaan van Rob Slotenmaker, beschikbaar gesteld door 
Verkeersschool Post.

WInnaarS van De vorIge puZZel:

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
Plein 1945 nr. 3

1971 GA  IJmuiden
Tel. 0255-520956

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888

De oplossing van de vorige puzzel is: WInterSportgeBIeD. De bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

KRUISWOORDPUZZEL
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Damclub 
IJmuiden wint 
met veel geluk
IJmuiden - Ondanks slecht spel 
en een onterechte zege heeft 
IJmuiden het seizoen succesvol 
afgesloten met een degelijke zes-
de plaats. Jesse Bos was met zijn 
hoofd bij geheel andere zaken dan 
dammen, en verloor in de opening 
al een schijf. Goed voorbeeld doet 
goed volgen, en dus verloor Har-
ry van den Vossen door een com-
binatie. En zo stond IJmuiden om 
drie uur al met 0-4 achter. Ook 
Rick Hartman deed een duit in het 
zakje: hij is nog niet helemaal ge-
wend om tegen sterke spelers te 
spelen en zijn foutieve behande-
ling van de Keller-opening werd 
hardhandig afgestraft. Nadat Kees 
er ook nog eens niet in slaagde 
om een op het oog winbare voor-
post binnen te halen, leek het een 
kansloze middag te gaan worden. 
Maar als het duister volkomen lijkt, 
en het nauwelijks meer denkbaar 
is dat het ooit nog licht zal wor-
den, dan staat de ware leider op. 
Wim Winter zette de ommekeer 
in gang: dankzij zijn opportunis-
tische aanvalsspel overklaste hij 
Dirk van Schaik sr., verkleinde de 
achterstand en gaf zijn teamge-
noten weer hoop. Dit werd met-
een opgepakt; Joop Wind verde-
digde knap, Feroz voerde een ge-
slaagde Wim-imitatie uit en over-
klaste zijn tegenstander ook in een 
sterke aanvalspartij, en Stijn be-
haalde een overwinning om trots 
op te zijn. Door een sublieme stil-
le zet dwong hij zijn tegenstan-
der tot overgave. Helaas waren de 
laatste partijen niet in het voordeel 
van IJmuiden. Martin van Dijk was 
door een aantal onnauwkeurighe-
den in de tijdnoodfase in een na-
delig eindspel terecht gekomen. 
Ook Conall voerde een moeiza-
me verdediging. Dus een moeiza-
me 10-10 leek het maximaal haal-
bare. Totdat Martin een geschenk 
uit de hemel kreeg: in een voorde-
ling eindspel vergreep Hans Lans-
bergen zich aan een zet waarmee 
niet alleen de winst onmogelijk 
werd, maar die zelfs een directe 
nederlaag tot gevolg had. Zo be-
haalde IJmuiden nog met veel ge-
luk de zege!

Open repetitie
bij Grace Darling
IJmuiden - Shantykoor Grace 
Darling is een enthousias-
te groep dames die hoofdzake-
lijk shanty’s zingen. Shanty’s zijn 
werkliederen die dit koor ten ge-
hore brengt met gebruik van 
choreografie. Het koor treedt 
twee tot drie maal per maand op 
zowel binnen als buiten de re-
gio. Elke dinsdag wordt er gere-
peteerd.
Het shantykoor heeft nog plaats 

voor dames in de diverse stem-
groepen. En voor de muzikale 
omlijsting zoekt Grace Darling 
tevens een vrouwelijke accorde-
onist. Geïnteresseerde zijn harte 
uitgenodigd op de open repeti-
tie op dinsdag 1 maart om 19.45 
uur in het W.F. Visserhuis, Hout-
manstraat 1. Voor meer informa-
tie: www.gracedarling.nl of me-
vrouw Roorda, telefoon 0255-
522724/0255-518068.

Velsen - De collecte van Amne-
sty International, die van 6 febru-
ari tot en met 12 februari in de 
gemeente Velsen werd gehou-
den, heeft 6500 euro opgebracht. 
70 vrijwilligers hebben gecollec-
teerd. Het was de negende keer 
dat mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International een lan-
delijke collecte hield. Dankzij de-
ze bijdragen wordt het werk van 
Amnesty blijvend mogelijk ge-
maakt. Aanmelden bij het Collec-
teteam kan via collecte@amnesty.
nl of telefonisch via 020-6264436.

Collecte 
Amnesty 
International

Muzikale middag
in het Witte Theater
IJmuiden - In het kader van 
de maatschappelijke stage or-
ganiseerde een groep van vijf-
tien leerlingen van het Ichthus 
Lyceum vorige week woensdag 
een muzikale middag in het Wit-
te Theater, in samenwerking met 
de Zonnebloem. Er waren onge-
veer 80 gasten, die genoten van 
muziek, toneel en zang, groten-
deels door de leerlingen zelf ge-
bracht. Hoofdsponsors waren 
het Witte Theater en de Rabo-
bank, ook hadden enkele ou-
ders de portemonnee getrokken.
Esmee en Tristan presenteren 
de middag. Esmee besluit haar 
welkomstwoord: ,,We hebben er 
zin in.’’ Een mevrouw uit de zaal 
roept terug: ,,Wij ook.’’ Als eer-
ste is er een optreden van oud-
leerling Rebecca Bakker, die en-
kele mooie liedjes ten gehore 
brengt. Sjoerd Jansen en Ronald 
de Jong zorgen voor een prima 
muzikale begeleiding. ,,Wat een 
mooie stem’’, zegt Nel Graas, 
die samen met Hanna de Brou-
wer geniet. Als Rebecca in een 
lied over moedergeluk bezingt 
wat kleine kinderen zoal doen: 
,,Op de muur smeren ze stront 
en smeerkaas op de hond’’, moet 
het publiek hartelijk lachen. 
Daarna speelt Nick de Custer 
gitaar. Als hij een nummer van 
Jimmy Hendrix speelt, is er ge-
roezemoes in de zaal. De gitaar-
held kan het publiek blijkbaar 

niet boeien. Later gaat Nick ook 
zingen en dan houdt hij de aan-
dacht beter vast. Voor de pau-
ze is er een optreden van de to-
neelgroep, ze spelen een stuk-
je uit Hamlet van Shakespeare. 
Helaas zijn sommige spelers 
slecht te verstaan. ,,Harder’’, 
wordt er regelmatig vanuit de 
zaal geroepen. ,,Ach, ze zijn jong 
en ze doen hun best’’, vergoe-
lijkt een mevrouw. ,,Maar daar-
om wil ik nog wel horen wat ze 
zeggen’’, reageert een man. In 
de pauze worden de gasten ver-
wend. Er is koffie met wat lek-
kers en leerlingen gaan met 
schalen met hapjes rond. Joris 
Busink van het Ichthus bekijkt 
het tevreden. ,,Het was een he-
le voorbereiding en organisatie, 
maar het loopt op rolletjes’’, zegt 
hij. ,,Het is heel leuk om te doen. 
Wij helpen de bezoekers, je be-
tekent wat voor ze.’’ Na de pau-
ze was er nog een optreden van 
Melissa en Amber, Rowan en 
Sarah en Jordi Jansen. Hij is sin-
ger/songwriter en zal het Icht-
hus Lyceum vertegenwoordigen 
tijdens het Vistifal.,,Het was heel 
leuk, grandioos zoals ze het de-
den’’, zegt bezoeker Ton Philippo 
uit IJmuiden. 
Een andere bezoekster haakt 
daar op in: ,,De uitjes van de 
Zonnebloem zijn altijd geweldig, 
maar dit was eens een keer iets 
heel anders.’’ (Carla Zwart)

IJmuiden - Zeventig jaar na da-
to stil staan bij de moedige daad 
van ruim drie-en-een-half dui-
zend arbeiders, die in Velsen de 
Duitse bezettingsmacht trotseer-
den door het werk neer te leg-
gen, uit protest tegen de Joden-
vervolging. Dat is wat het Comité 
Februaristaking 1941 Velsen be-
oogt met de inrichting van een 
kleine tentoonstelling in de vitri-
ne van de Openbare Bibliotheek 
Velsen. 
Over de situatie in Velsen bij de 
toenmalige Hoogovens en Staal-
fabrieken, de Van Leers’ Walse-
rijen en de Van Gelder Papier-
fabriek zijn hoegenaamd geen 
herinneringen opgetekend. Zelfs 
het RIOD volstond destijds met 

een publicatie van Ben Sijes in 
1954 met slecht één enkele ali-
nea. Pas met het verschijnen van 
het boek ’Witte Ko’ (Jan Brasser) 
van Otto Kraan, in 1982, werd 
een tipje van de sluier opgetild 
van deze bijzondere gebeurtenis 
vanuit het perspectief van de di-
rect betrokkenen en in de per-
soon van Jan Brasser, één van 
de initiatiefnemers bij de Hoog-
ovens. Het Comité is blij dat voor 
de tentoonstelling nog enkele 
politierapporten en enquêtes zijn 
gevonden en de nog ongepubli-
ceerde memoires van Piet Ver-
schoor, die vertelt over zijn rol in 
de staking, die pas na de Twee-
de Wereldoorlog De Februarista-
king is gaan heten.

Masterclass Belle Perez
IJmuiden – Dinsdagavond trad 
Latin Diva Belle Perez op in de 
Stadsschouwburg Velsen. Eerder 
die avond gaf ze een mini mas-
terclass aan Jaelle Tonnen (14). 
Zij gaat het Vellesan College ver-
tegenwoordigen tijdens het Vis-
tival. Dit wordt op 14 maart voor 
de tweede keer in de schouw-
burg gehouden. Er waren eerder 
voorrondes op alle middelba-
re scholen van Velsen. Zes deel-
nemers van elke school gingen 
door naar de battles in het Wit-
te Theater en de winnaars mo-
gen hun school vertegenwoor-
digen op het Vistival. Jaelle zingt 
samen met Sofie, maar die is op 
wintersport. Eigenlijk zou Jael-
le ook op wintersport zijn, maar 
vanwege een knieblessure mag 
ze niet op de lange latten staan. 
Daarom mocht ze thuis blijven 
van haar ouders en hoefde zo 
de ontmoeting met de Belgisch/
Spaanse zangeres niet te mis-
sen.
Jaelle is nog nooit in de schouw-
burg geweest en ze is erg onder 

de indruk. Ze is niet zenuwach-
tig, maar ze vindt het wel span-
nend. Als ze even later naast 
Belle Perez op het podium staat, 
stelt deze haar al snel op haar 
gemak: ,,Jezelf blijven is belang-
rijk.’’ Jaelle gaat het lied ‘Halo’ 
van Byonce straks samen met 
Sofie tijdens het Vistival zingen. 
Belle nodigt haar uit, om hier 
een stukje van te laten horen. 
Ze is haar cd met muziek verge-
ten, dus het gaat a capella. Jaelle 
heeft geen last van podiumvrees, 
ze zingt zuiver en met overtui-
ging. Belle Perez knikt goedkeu-
rend. Na afloop zegt ze: ,,Je hebt 
een mooie stem, vooral als je de 
hoogte in gaat. Je zit goed in het 
ritme. Probeer niet Byonce na te 
doen, laat dat los. Stop er meer 
van jezelf in.’’ Als Jaelle de ca-
mera van Seaport op zich gericht 
ziet, wordt ze alsnog zenuwach-
tig en krijgt een beetje de slappe 
lach. Belle Perez neemt afscheid 
met een dikke zoen voor Jael-
le en met de verzekering: ,,Het 
komt goed.’’ (Carla Zwart)

Februaristaking
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Visie op Velsen 2025
In de Felison terminal zijn op 16 febru-
ari door Peter Faber met verve vijf ver-
schillende visierichtingen gepresen-
teerd. Deze visierichtingen kwamen tot 
stand met medewerking van inwoners, 
bedrijfsleven en maatschappelijke or-
ganisaties in Velsen.

Achtereenvolgens presenteerde Peter Fa-
ber de visies ‘Dynamische werken in Vel-
sen’, ‘Kennisrijk werken in Velsen’, ‘IJmui-
den stad aan zee’, ‘In Velsen wil je wonen’ 
en ‘Actief en avontuurlijk in Velsen’. De 
tekst van deze visierichtingen is te lezen op 
www.velsen.nl.

Peter Faber benadrukte aan het einde van 

zijn presentatie dat, welke visie er ook 
wordt gekozen, de gemeente Velsen het 
enthousiasme en optimisme van de gehele 
Velsense samenleving nodig heeft. ,,Dit is 
niet alleen iets van het gemeentebestuur, 
maar iedereen in Velsen moet meedoen om 
dit waar te maken. Leven is een werkwoord 
dat geldt ook voor leven in Velsen. ‘Ze leef-
den nog lang en gelukkig’ is doorgaans het 
einde van een sprookje en dat is saai’’, al-
dus Peter Faber. ,,Aan geluk en leven moet 
je werken en het liefst met elkaar.’’

Begin maart 2011 doet het college een 
aanbeveling aan de gemeenteraad, waarna 
de gemeenteraad eind april definitief kiest 
voor een visie. (foto: Reinder Weidijk)

Aantrekkelijk stuk park in aanbouw
Contouren Stadspark 
IJmuiden worden zichtbaar

Woensdag 2 maart kunt u stemmen 
voor de Provinciale Statenverkiezin-
gen. Bent u achttien jaar of ouder, 
staat u ingeschreven bij de gemeente 
Velsen en in het bezit van een stem-
pas en legitimatiebewijs (maximaal 
5 jaar verlopen) dan is het belangrijk 
om uw stem uit te brengen voor de 
Provinciale Statenverkiezingen.

Wat zijn de Provinciale Staten
De Provinciale Staten zijn de volksverte-
genwoordigers op provinciaal niveau. Het 
dagelijks bestuur van de provincie (Ge-
deputeerde Staten) worden benoemd 
door de  leden van de Provinciale Sta-
ten. Ook kiezen ze de leden van de Eer-

ste Kamer. U als inwoners van de provin-
cie kiest rechtstreeks de leden van Pro-
vinciale Staten.

Waarom stemmen
Door uw stem uit te brengen bepaalt u 
welke partijen in Provinciale Staten zullen 
plaatsnemen. U heeft daarmee invloed 
op de besluitvorming van de provincie 
voor de komende vier jaar. Uw stem is 
dus van wezenlijk belangrijk! Graag tot 
ziens op 2 maart.

Op www.velsen.nl vindt u meer informa-
tie over het verplicht kunnen legitimeren, 
het geven van een volmacht en een over-
zicht van de stembureaus in Velsen.

Burgemeester roept op: ga stemmen
U heeft het voor het zeggen!

Op donderdagavond 03 maart is het 
stadhuis gesloten. In plaats daarvan 
is het stadhuis open op de avond 
van de Provinciale verkiezingen: 
woensdag 02 maart.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur te-
recht bij Burgerzaken en het klanten-
contactcentrum.  De afdeling Burger-

zaken werkt uitsluitend op afspraak. 
U kunt een afspraak maken via www.
velsen.nl of via telefoonnummer 0255-
567200. Het stembureau in de hal van 
het stadhuis is ook open. Kiezers in het 
bezit van een legitimatiebewijs (maxi-
maal 5 jaar verlopen) en een stempas 
of kiezerspas kunnen tot 21.00 uur hun 
stem uitbrengen.

Stadhuis woensdag geopend

De woningbouw stagneert. Toch is 
het de gemeente Velsen en Dura Ver-
meer gelukt om in juni 2010 basis-
school De Kompas - met apparte-
menten - op te leveren. Vanaf het 
najaar 2010 startte de ontwikkelaar 
met het vernieuwen van het hele Gij-
zenveltplantsoen. En heeft de ge-
meente Velsen samen met DuraVer-
meer ervoor gekozen de fasering van 
het project te wijzigen en alvast een 
deel van het park aan te leggen.

Dit betekent dat DuraVermeer op dit mo-
ment hard werkt aan de aanleg van een 
groot gedeelte van het park. Langs het 
Gijzenveltplantsoen wordt het park van-
af de Heerenduinen tot aan de Rijnstraat 
ingericht. Het glooiende landschap aan 
de westzijde is in model gebracht en de 
contouren van de paden door het park 
zijn al duidelijk zichtbaar. Over de gehe-

le lengte van het park komt een hoofd-
pad te lopen waarop diverse dwarspaden 
aantakken. Vanaf de entreepunten langs 
het Gijzenveldplantsoen, zogenaamde 
‘bastions’ lopen glooiende paden met 
het landschap mee - tussen de nieu-
we bebouwing door - tot aan de Radar-
straat. Andere paden snijden juist door 
het glooiende landschap heen en lopen 
vanaf de binnenterreinen van de nieuw-
bouw tot aan het hoofdpad. 

Ter hoogte van de Dolfijnstraat worden 
speelveldjes voor voetbal, basketbal en 
jeu de boules aangelegd. Ook de uitein-
delijke beplanting wordt aangebracht. 
Zo is de bomenlaan langs het Gijzen-
veldplantsoen al aangeplant. Dit alles om 
er voor te zorgen dat bewoners en om-
wonenden nog dit voorjaar kunnen ge-
nieten van een groen en aantrekkelijk 
stuk park. (foto: Ko van Leeuwen)

Digitale dienstverlening
weer een stap verder
Sinds deze week is er in het digitaal 
loket van de gemeente Velsen een 
nieuw elektronisch formulier beschik-
baar. Hiermee is de digitale dienstver-
lening weer een stapje verder geko-
men.

Voor het product ‘eigen verklaring rijbe-
wijs’ voor het CBR moest je eerst langs 
komen bij burgerzaken, zodat na betaling 
de verklaring meegenomen kon worden. 
Met het aanbieden van de elektronische 

variant kan men nu dit hele proces direct 
digitaal afhandelen. U vraagt de verkla-
ring aan via het e-formulier in het digi-
taal loket van onze website www.velsen.
nl, betaalt direct via de beveiligde inter-
netkassa ‘Ogone’ en binnen drie werkda-
gen ligt de ‘eigen verklaring rijbewijs bij u 
thuis op de mat. 

Kortom, een goede stap in de verdere di-
gitalisering van de Velsense dienstverle-
ning.
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Geen wijziging tracékeuze HOV
Op woensdag 16 februari 2011 
heeft een delegatie van samenwer-
kende bewoners- en belangenorga-
nisaties Velsen gesproken met de 
wethouders Annette Baerveldt en 
Ronald Vennik..Deze groepen plei-
ten voor een deels andere tracékeu-
ze van het HOV-Velsen dan het tra-
cé dat reeds is vastgelegd.

Op 2 februari hadden de organisaties 
hun plan aan de wethouders gepresen-
teerd die vervolgens beloofden op kor-
te termijn te reageren. Na bestudering 
van het plan zien de wethouders geen 
reden om het vastgestelde tracé te wij-
zigen. Veel van de door de organisaties 
aangedragen argumenten zijn al in een 
eerder stadium bestudeerd en afgewo-

gen waarna een politiek besluit is ge-
nomen. In een brief aan de samenwer-
kende organisaties wordt dit nader on-
derbouwd. Het proces wordt niet over-
gedaan

Wel nodigen de wethouders de partijen 
uit om in een werkatelier actief mee te 
denken over het terugdringen van au-
toverkeer in de woonkernen. Een pro-
bleem dat in nauwe relatie staat met de 
aanleg van het HOV tracé. Ook hebben 
de wethouders de partijen uitgenodigd 
om mee te denken over de exacte in-
passing van het HOV.

De brief aan de samenwerkende orga-
nisaties is terug te vinden op de website 
hovvelsen.nl onder: publicaties.

Gemeente overlegt met
Stichting Skatecultuur
De wethouders Baerveldt (Jeugbe-
leid) en Te Beest (Handhaving) heb-
ben donderdag 17 februari 2011 in 
een constructieve sfeer overlegd met 
het bestuur van de Stichting Skate-
cultuur over de gevolgen van de slui-
ting van de skatebaan aan de Pla-
netenweg in IJmuiden. De sluiting is 
het directe gevolg van een controle 
op brandveiligheid waarbij een aan-
tal gebreken van de behuizing aan het 
licht kwam.

De stichting is niet blij met deze actie van 
de gemeente maar heeft begrip getoond 
voor het besluit om de skatebaan te slui-
ten. Ook voor hen is de veiligheid van de 
jonge skaters van essentieel belang. ,,We 
hebben al langer dan aanvankelijk ge-
dacht van deze locatie gebruik kunnen 
maken helaas komt daar nu een einde 
aan’’, aldus Niels Postma van de Stichting.

Gezien het succes van de Fishbowl is het 

in mijn ogen (en voor de jeugd) een goe-
de beslissing van de gemeente geweest 
om aan het project mee te doen. 

De gemeente heeft aangegeven dat het 
financieel niet verantwoord is om verder 
te investeren in het voormalig instructie-
bad, gezien de tijdelijkheid van de behui-
zing. De Stichting Skatecultuur moet even 
van de schrik bekomen maar gaat zo snel 
mogelijk op zoek naar oplossingen.  Zo 
wordt er al gekeken naar een alterna-
tief voor de skateboardlessen. Natuurlijk 
blijven we actief op het gebied van skate 
evenementen, zoals we al bijna tien jaar 
doen.

De gemeente heeft aangegeven niet voor 
andere behuizing te kunnen zorgen.  De 
stichting is bezorgd over de skatebaan 
zelf.  De gemeente wil nu kijken of er een 
mogelijkheid is voor tijdelijke opslag. Af-
gesproken is om binnenkort verder met 
elkaar te praten.

Vermelding in gemeentegids
De gemeente Velsen laat haar gemeen-
tegids, die in juli dit jaar uitkomt, verzor-
gen door FMR Producties uit Den Hel-
der. Heeft u veranderingen of aanvullin-
gen op de nieuwe gemeentegids, neemt 

u dan contact op met FMR Producties, 
Postbus 23, 1780 AA Den Helder, tele-
foonnummer (0223) 650035, fax (0223) 
661054, e-mail info@fmrproducties.nl.

Oude beuk wordt gekapt
De oude beuk in park Velserbeek is 
in zeer slechte conditie. Deze con-
statering is voor de gemeente Vel-
sen aanleiding geweest om in 2010 
een onafhankelijk onderzoek uit te 
laten voeren door Groenadvies Am-
sterdam BV.

Uit dit onderzoek is naar voren geko-
men dat een groot deel van de boom 
dood is en sterfte vertoont. De beworte-
ling is aangetast door parasitaire schim-
mels. Als gevolg van de aantastingen zijn 
zowel de breukvastheid als de stabiliteit 

van deze boom nu onvoldoende. Het ad-
vies is om de boom te verwijderen ge-
zien de locatie. Vanwege het intensieve 
parkeren onder de boom en de gebrekki-
ge stabiliteit is de boom laten staan niet 
mogelijk.

Binnenkort wordt de oude beuk gekapt. 
Er zal vrijwel direct na de kap een nieu-
we rode beuk terug geplant worden. De-
ze beuk heeft een stam omtrek van 35-
40 cm. Een grotere boom was niet mo-
gelijk omdat de kans dat deze aanslaat 
zeer klein is.

Aanslagen gemeentelijke belastingen verzonden
Rond 28 februari 2011 ontvangt u 
de aanslag gemeentelijke belastin-
gen: het zogenaamde verzamelbiljet. 
Hierop kunnen zowel WOZ-beschik-
kingen als aanslagen onroerende-
zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, 
afvalstoffenheffing en hondenbelas-
ting voorkomen.

De aanslagen worden gebaseerd op 
de gemeentelijke belastingverordenin-
gen die de gemeenteraad heeft vast-
gesteld. In deze belastingverordenin-
gen staat onder andere wie belasting-

plichtig is, hoeveel het tarief bedraagt 
en op basis waarvan belasting wordt ge-
heven. De tarieven voor de OZB wonin-
gen en rioolheffing stijgen met gemid-
deld 1%. De tarieven voor afvalstoffen-
heffing stijgt met 13,08% en hondenbe-
lasting met 8,31%.

Alles wat met de gemeentelijke belas-
ting te maken heeft, plus informatie over 
een automatische incasso, bezwaar ma-
ken, kwijtschelding en bij wie u terecht 
kunt met vragen staat in deze Infopagi-
na. Alle informatie staat ook op www.

velsen.nl te staan. Sinds 2008 moet el-
ke Nederlandse gemeente jaarlijks de 
waarde vaststellen van alle onroerende 
zaken op haar terrein. Voor 2011 wordt 
de waarde van alle onroerende zaken 
vastgesteld naar prijspeildatum 1 janu-
ari 2010. Het taxeren van woningen en 
niet-woningen gebeurt steekproefsge-
wijs op wijkniveau volgens een lande-
lijk protocol. 

Met ingang van 2010 komt het aanslag-
bedrag OZB tot stand door de waarde 
van de onroerende zaak te vermenigvul-

digen met het OZB-percentage dat de 
gemeenteraad heeft vastgesteld. Voor 
de rioolheffingen en afvalstoffenheffing 
gelden vaste tarieven. Het aanslagbe-
drag hondenbelasting is afhankelijk van 
het aantal honden dat u hebt. 

De totale OZB-opbrengst bedraagt on-
geveer 13 miljoen euro. Alle gemeen-
telijke belastingen bij elkaar leveren de 
gemeente bijna 30 miljoen euro op. Dit 
is een kwart van de totale begroting. Het 
overige geld komt uit het Gemeente-
fonds van de rijksoverheid.
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Uitleg over verzamelbiljet gemeentelijke belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast 
de WOZ-waarde ook verschillen-
de belastingen. Hierna leest u een 
korte uitleg per belastingsoort.

Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen (OZB) 
zijn belastingen op onroerende za-
ken. Een onroerende zaak is bijvoor-
beeld een woning, een bedrijfsgebouw 
of een stuk grond. Wanneer u een wo-
ning, gebouw of stuk grond huurt of 
in bezit heeft, wordt OZB geheven. Er 
zijn twee soorten onroerende zaakbe-
lastingen:

a) Eigenarenbelasting: als u op 1 janu-
ari 2011 als eigenaar van een onroe-
rende zaak bij het Kadaster bekend 
staat, moet u OZB aan de gemeente 
betalen.

b) Gebruikersbelasting: als u op 1 ja-
nuari 2011 als gebruiker van een on-
roerende zaak, niet zijnde een wo-
ning, bekend staat, moet u OZB aan 
de gemeente betalen.

Verhuizing en de OZB
Als u verhuist of uw woning verkoopt 
na 1 januari 2011, heeft u géén recht 
op vermindering van de aanslag. De 
onroerende zaakbelastingen zijn tijd-
stipbelastingen. Dit betekent, dat voor 
de oplegging van de aanslag de situa-
tie op 1 januari 2011 bepalend is. Met 
wijzigingen in de loop van het jaar mag 
de gemeente geen rekening houden.

Rioolheffing
Over elke onroerende zaak die direct of 
indirect is aangesloten op de gemeen-
telijke riolering wordt rioolheffing gehe-
ven. In ruil daarvoor zorgt de gemeen-
te voor aanleg, onderhoud en vervan-
ging van de riolering. Met een onroe-
rende zaak wordt niet alleen een wo-
ning bedoeld, maar ook elk zelfstan-
dig te gebruiken deel daarvan, bijvoor-
beeld een appartement, een boven– of 
benedenwoning, of een bedrijfsruim-
te. Er zijn twee soorten rioolheffingen: 

a) Eigenarenrecht: als u op 1 januari 
2011 als eigenaar van een onroeren-
de zaak bij het Kadaster bekend staat, 
moet u Rioolheffing Eigendom aan de 
gemeente betalen.

b) Gebruikersrecht: als u op 1 januari 
2011 als gebruiker van een onroeren-
de zaak bekend staat, moet u Riool-
heffing Gebruik aan de gemeente be-
talen. 

Rioolheffing en garages
Met ingang van het belastingjaar 2008 is 
de Wet gemeentelijke watertaken in wer-
king getreden. Naast dat gemeenten ver-
antwoordelijk zijn voor de inzameling en 
het transport van afvalwater van wonin-
gen en bedrijven, hebben gemeenten nu 
ook verantwoordelijkheid gekregen voor 
hemelwater (regenwater) en grondwater. 

Op grond van deze wet heeft de gemeen-
teraad in 2007 besloten dat garages waar 

hemelwater op de riolering wordt geloosd 
met ingang van het belastingjaar 2008 
niet langer meer vrijgesteld zijn voor de 
rioolheffing. De rioolheffing wordt zowel 
aan de eigenaar als de gebruiker van de 
garages opgelegd. Hierbij gaat het met 
name om garages die deel uitmaken van 
een cluster van garageboxen. Bij de riool-
heffing wordt geen onderscheid gemaakt 
of de garage direct of indirect is aange-
sloten op de gemeentelijke riolering. 

De aanslagen rioolheffing voor gara-
ges voor de belastingjaren 2009, 2010 en 
2011 worden gefaseerd opgelegd. Dit om 
betrokkenen niet in één keer te confron-
teren met de aanslagen van genoemde 
belastingjaren. Het streven is om de aan-
slagen voor 2009 in augustus 2011, de 
aanslagen voor 2010 in december 2011 
en de aanslagen voor 2011 in februari 
2012 op te leggen.

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent 
u verplicht hiervan aangifte te doen voor 
de hondenbelasting door een aangifte-
biljet hondenbelasting te sturen. Heeft u 
geen hond(en) meer dan stuurt u een af-
meldingsbiljet hondenbelasting. Honden 
moeten in Velsen worden aangelijnd en 
hondenpoep moet worden opgeruimd. In 
de gemeente is een aantal losloopplaat-
sen ingericht waar honden los mogen lo-
pen. Meer daarover kunt u lezen in bro-
chure ‘Hondenbeleid Velsen’. Iedereen 
blij met uw hond. Het aangiftebiljet, af-
meldingsbiljet hondenbelasting en de 

brochure kunt u opvragen via www.vel-
sen.nl. of afhalen bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Tele-
fonisch aanvragen kan ook: 0255-567322.

Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw huisvuil 
ophalen door Reinunie. Voor de kosten 
van inzameling en verwerking van uw 
huishoudelijk afval vraagt de gemeente 
van u een bijdrage in de vorm van een 
aanslag afvalstoffenheffing.
 
Verhuizing en belastingen
Als u in de loop van 2011 naar een ande-
re gemeente verhuist, dan heeft u recht 
op vermindering van de aanslag gebrui-
kersrecht rioolheffing, hondenbelasting 
en afvalstoffenheffing. Deze aanslagen 
zullen worden verminderd voor de peri-
ode dat u niet meer in de gemeente Vel-
sen woont. 

Bij de berekening van de vermindering 
wordt uitgegaan van de datum waarop 
u zich heeft laten uitschrijven in het be-
volkingsregister. Laat uw verhuizing dus 
tijdig opnemen in het bevolkingsregister 
om voor een juiste vermindering in aan-
merking te komen.

U hebt geen recht op vermindering van 
de aanslag Eigenarenrecht Rioolheffing, 
omdat die aanslag wordt vastgesteld op 
een bepaald moment: 1 januari 2011. Met 
wijzigingen in de loop van het jaar mag 
de gemeente geen rekening houden.

Bezwaar
Tegen uw aanslag/WOZ-beschik-
king (het verzamelbiljet) kunt u uit-
sluitend schriftelijk bezwaar maken 
binnen zes weken na dagtekening 
van uw aanslag/WOZ-beschikking. 

In uw bezwaarschrift vermeldt u uw 
aanslagnummer, uw naam, adres, de 
datum waarop u uw bezwaarschrift op-
stelt en de reden van uw bezwaar. Ver-
geet niet uw bezwaarschrift te onderte-
kenen. Als u iemand machtigt om voor 
u bezwaar de maken, stuurt u dan een 
door u ondertekende machtiging mee. 
Uw bezwaarschrift richt aan de hef-
fingsambtenaar, afdeling Belastingen 
en Invordering, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden en verstuurt u per post 

Elektronische ingezonden bezwaar-
schriften worden niet in behandeling 
genomen. U krijgt binnen twee we-
ken na ontvangst een schriftelijke be-
vestiging van uw bezwaarschrift. Ook 
als u bezwaar heeft ingediend, moet u 
meestal toch eerst uw aanslag betalen. 
Als uw bezwaarschrift gegrond blijkt, 
krijgt u het teveel betaalde bedrag met 
rente terug. U kunt geen bezwaar ma-
ken tegen de hoogte van de tarieven. 
Die zijn vastgesteld door de gemeente-
raad.

Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een belas-
ting worden kwijtgescholden. Soms 
gaat dat automatisch, soms moet u dat 
aanvragen met een formulier van de 
gemeente. 

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven het mi-
nimum heeft, is de kans groot dat u in aan-
merking komt voor kwijtschelding. Bijvoor-
beeld omdat u een bijstandsuitkering, een 
‘kale’ AOW-uitkering, een lage werkloos-
heids- of arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring ontvangt, of omdat u het minimum-
loon verdient. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor: 
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (1e hond) 
• onroerende zaakbelasting (eigenaars-

deel)

Als u in 2010 volledige kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen heeft ont-
vangen en u de gemeente toestemming 
heeft gegeven om bij het Inlichtingenbu-
reau te informeren of u voor 2011 in aan-
merking komt voor automatische kwijt-
schelding, is aan het Inlichtingenbureau 

advies gevraagd of u hiervoor in 2011 we-
derom in aanmerking komt. Het Inlichtin-
genbureau heeft dit advies gedaan naar 
aanleiding van een toetsing van uw finan-
ciële situatie (controle op uw maandinko-
men, vermogen en autobezit). Op het ver-
zamelbiljet wordt u wel aangeslagen voor  
belastingsoorten, maar u kunt ook gelijk 
lezen dat er meteen kwijtschelding wordt 
verleend.

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding 
krijgt, kunt u kwijtschelding alleen aan-
vragen met een formulier dat de gemeen-
te verstrekt. Pas nadat uw aanvraag is ont-
vangen, stopt de gemeente met de invor-
dering van de bedragen die u moet beta-
len. 

Het aanvraagformulier
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, 
kunt u het verzoekformulier kwijtscheldin-
gen telefonisch opvragen bij de gemeen-
te Velsen via het algemene nummer 0255- 
567200, of afhalen bij de receptie van het 
Stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. U 
kunt het formulier en de bijlage ook down-
loaden via internet. Ga naar www.velsen.nl, 
kies voor digitaal loket/belastingen/kwijt-
schelding.

Het totaalbedrag van de aanslag dient 
u binnen de betaaltermijnen te voldoen. 
Deze termijnen staan vermeld op de 
aanslag. Voor betalingen kunt u gebruik 
maken van de voorgedrukte acceptgi-
rokaarten,  via automatische incasso of 
via Internet bankieren.  Als u gebruikt 
maakt van Internet bankieren zorg er 
dan voor dat u alle gegevens juist over-
neemt.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van het verzamelbiljet 
meer dan 50 euro en minder dan 3.000 eu-
ro bedraagt, kunt u de gemeente automati-
sche incasso verlenen via de machtigings-
kaart die u bij het verzamelbiljet aantreft. De 
aanslag wordt dan in tien gelijke termijnen 
van uw rekening afgeschreven. Als u de-
ze machtiging intrekt geldt, (ook al is op de 
voorzijde anders vermeld) de wettelijke be-
taaltermijn, te weten uiterlijk twee maanden 
na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Te late betaling
Bij niet tijdige betalingen zullen invorde-
ringsmaatregelen worden genomen waarbij 
extra kosten in rekening worden gebracht. 
In bepaalde gevallen – zoals faillissement, 
beslaglegging of verhuizing naar het bui-
tenland – dient u de aanslag onmiddellijk 
en in zijn geheel te betalen.

Betaling 
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WOZ: Wet Waardering Onroerende Zaken
In de wet WOZ staat dat de waarde 
van alle onroerende zaken bepaald 
moet worden op een landelijke uni-
forme peildatum. Voor het WOZ-tijd-
vak 2011 is de peildatum 1 janua-
ri 2010. Dit betekent dat de waarde 
van de onroerende zaak op 1 januari 
2010 bepalend is voor de WOZ-waar-
de. De WOZ-waarde gebruikt de ge-
meente als basis voor de aanslag on-
roerende zaakbelastingen 2011.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet jaar-
lijks alle onroerende zaken, gelegen in 
haar gemeente herwaarderen. De ge-
meente maakt de nieuwe WOZ-waar-
de van uw onroerende zaak aan u ken-
baar door het toesturen van het verza-
melbiljet.

Waardepeildatum
De waarde van een onroerende zaak 
wordt bepaald naar de waarde die de 
onroerende zaak op de waardepeildatum 
heeft naar de staat waarin de onroeren-
de zaak op die datum verkeert. De waar-
depeildatum ligt één jaar voor het begin 
van het kalenderjaar waarvoor de waar-
de wordt vastgesteld, dus 1 januari 2010.

Waardebepaling
De wet  WOZ schrijft voor dat bij de 
waardebepaling moet worden uitgegaan 
van de veronderstelling dat de onroeren-
de zaak leeg verkocht en onmiddellijk in 
gebruik kan worden genomen. Dit is bij-
voorbeeld bij woningen de vrije verkoop-
waarde van de onroerende zaak. Er mag 

dus geen rekening gehouden worden 
met onder meer het waardedrukkende 
effect van verhuur of erfpacht. 

Modelmatig waarderen voor couran-
te onroerende zaken
Met courante onroerende zaken wordt 
bedoeld een woning, winkel, kantoor etc. 
Voor het modelmatig waarderen heeft de 
gemeente de beschikking over veel in-
formatie over een onroerende zaak: me-
tingen en verkoopprijzen uit het Kadas-
ter, huurprijzen, panoramafoto’s, luchtfo-
to’s en al eerder door de gemeente vast-
gelegde gegevens enz. Deze informatie 
vult de gemeente aan met de gegevens 
over veranderingen in de afgelopen pe-
riode (verbouwingen en dergelijke). Peil-
datum 1 januari 2010. 

Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling in-
structie waardebepaling Wet WOZ’ dient 
de gemeente een permanente markt-
analyse van de verkooptransacties van 
woningen en niet-woningen uit te voe-
ren. Bij verkoop stuurt de gemeente een 
inlichtingenformulier ten behoeve van de 
marktanalyse. Op grond van artikel 47 
van de Algemene wet inzake rijksbelas-
ting, waarnaar artikel 30, lid 1 van de wet 
WOZ verwijst bent u gehouden de ge-
vraagde gegevens, vermeld op het inlich-
tingenformulier, te verstrekken. Er vindt 
een vergelijking plaats van verschillende 
woningen in de omgeving. 

Niet iedere woning wordt bekeken. Vaak 
volstaat het bezoeken van één of een be-
perkt aantal woningen in een straat of 

buurt. Aan de hand van de verkoopprij-
zen rond 1 januari 2010, de kenmerken 
van de woningen en rekening houdend 
met de onderlinge verschillen, wordt de 
waarde van uw onroerende zaak be-
paald. De winkels, kantoren en overige 
courante niet-woningen zijn in klasse 
combinaties ingedeeld en worden mo-
delmatig gewaardeerd. Voor deze waar-
dering is gebruik gemaakt van beschik-
bare huurcijfers en koopsommen. 

Waarderen incourante niet-woningen
Voor de waardering van incourante 
niet-woningen (bijvoorbeeld scholen) 
maakt de gemeente Velsen met ingang 
van 2011 gebruik van de TIOX-applica-
tie van het WOZ-datacenter van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Met de TIOX-applicatie kunnen 
gemeenten en hun taxatiebureaus on-
line deze onroerende zaken waarderen 
aan de hand van landelijke taxatiewij-
zers van de VNG. 

Wijzigingen onroerende zaak
Indien een onroerende zaak in het ka-
lenderjaar voorafgaande aan het begin 
van het kalenderjaar waarvoor de waar-
de wordt vastgesteld: a) opgaat in een 
of meer andere onroerende zaken; b) 
wijzigt al gevolg van bouw, verbouwing, 
verbetering, afbraak of vernietiging, dan 
wel van bestemming verandert, of c) een 
verandering in waarde ondergaat als 
gevolg van een andere, specifiek voor 
de onroerende zaak geldende, bijzonde-
re omstandigheid, wordt de waarde be-
paald naar de staat van de onroerende 

zaak bij het begin van het kalenderjaar 
waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

In aanbouw
De wet WOZ eist van de gemeente dat 
ook onroerende zaken in aanbouw wor-
den getaxeerd. Voor in aanbouw zijn 
onroerende zaken moet een getaxeer-
de waarde vastgesteld worden voor het 
gedeelte dat op 1 januari van het belas-
tingjaar (2011) gereed is. 

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de 
waardebepaling van uw woning wilt, 
kunt u een taxatieverslag van uw onroe-
rende zaak opvragen via www.velsen.
nl. Het is mogelijk om een taxatiever-
slag van een niet-woning op te vragen 
via www.velsen.nl. U kunt het taxatiever-
slag van uw onroerende zaak ook schrif-
telijk bij afdeling Belastingen en Invor-
dering opvragen. Meer informatie over 
de waardebepaling en de wet WOZ kunt 
u vinden op de site www.wozinformatie.
nl/publieksinformatie 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig 
onderdeel van het ministerie van Finan-
ciën) is een onafhankelijk orgaan dat 
erop toeziet dat gemeenten alle pan-
den zorgvuldig waarderen met in acht-
neming van de Wet WOZ. De Waarde-
ringskamer heeft de gemeente Velsen 
eind 2010 als ‘goed functionerend’ ge-
waardeerd. U kunt meer informatie krij-
gen op de site www.waarderingskamer.
nl.

Vragen over de aanslag/beschikking: 0255-567322
Vragen over de betaling/aanmaning: 0255-567345
Vragen over automatische incasso:  0255-567345
Vragen over kwijtschelding:  0255-567200

Postadres: Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen Dudokplein 1 1971 EN IJmuiden

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
U kunt relevante informatie nalezen in de gemeentegids of op www.velsen.nl

Informatie en vragen

Gemeentelijke tarieven 2011
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning   0,0920% van de WOZ-waarde
• voor de eigenaar van een niet-woning  0,2103% van de WOZ-waarde 
• voor de gebruiker van een niet-woning  0,1690 % van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar   € 105,91
• Rioolheffing voor de gebruiker   € 68,70

Afvalstoffenheffing   € 320,36

Hondenbelasting
• Eerste hond   € 97,65
• Tweede hond   € 123,70
• Elke volgende hond   € 138,95

Verzamelbiljet
Met dagtekening 28 februari 2011 ont-
vangt u de jaarlijkse aan slag voor de 
gemeentelijke belastingen over 2011. 
De aanslagen gemeentelijke belastin-
gen en de WOZ-beschikking staan sa-
men op het verzamelbiljet. Bij het ver-
zamelbiljet vindt u een uitleg over de 
inhoud ervan.

Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, 
woon- en werkklimaat in Velsen. Daaron-
der vallen bijvoorbeeld het ophalen van 
huisvuil, aanleg en onderhoud van riole-
ring, onderhoud van groen en straatver-
lichting. Deze taken worden uit de ge-
meentelijke belastingen betaald.

Verzamelbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste 
gemeentelijke belastingen én de WOZ-be-
schikking op één aanslagbiljet: het zoge-

naamde verzamelbiljet. De WOZ-waarde 
wordt gebruikt voor de onroerende-zaak-
belastingen, maar ook voor de inkomsten-
belasting 2011 en de waterschapsheffin-
gen 2011. U doet er zeer verstandig aan 
het verzamelbiljet goed te bewaren, om-
dat u de WOZ-waarde moet opgeven bij 
uw verzoek teruggaaf Inkomstenbelastin-
gen 2011. De belastingen die u op het ver-
zamelbiljet kunt aantreffen zijn:

- de WOZ beschikking;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen 

voor het eigendom;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen 

voor het gebruik;
- de aanslag rioolheffing voor het eigen-

dom;
- de aanslag rioolheffing voor het gebruik;
- de aanslag afvalstoffenheffing;
- de aanslag hondenbelasting;
- de automatisch verleende kwijtschelding. 



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

Velsen, 24 februari 2011

Groenelaantje nr. 8 (14/02/2011)
w11.000142  Vestingplein 58 Velserbroek 
 Brandveiligheid polderhuis te 

Velserbroek (14/02/2011)
w11.000141  Feithlaan 9 Driehuis 
 het kappen van een berk (14/02/2011)
w11.000149  Hoofdstraat 169 Santpoort-Noord 
 het veranderen van een schuur 

(15/02/2011 )
w11.000148  Mercuriusstraat 26 IJmuiden 
 het plaatsen van 2 dakkapellen voor- en 

achtergevel (15/02/2011)
w11.000147  Reyndersweg 1 Velsen-Noord 
 het plaatsen van een partytent 

(15/02/2011)
w11.000146  Elzenstraat 6 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(15/02/2011)
w11.000145  Spitsaak 13 Velserbroek 
 het plaatsen van een dakkapel achter-

gevel (15/02/2011)
w11.000151  Surinamestraat 1 9000 Santpoort-Noord 
 het kappen van een esdoorn 

(16/02/2011)
w11.000150  Bloemendaalsestraatweg 118 

Santpoort-Zuid 
 bouwen schuur en vervangen raamkozijn 

(16/02/2011)
w11.000153  Acaciastraat 11 IJmuiden 
 nieuwbouw gebouw (17/02/2011)
w11.000152  Laurillardlaan 13 Santpoort-Zuid 
 plaatsen balkonhekwerk boven uitbouw 

(17/02/2011)
w11.000157  Rembrandtlaan 34 IJmuiden 
 nazorg bouwwerkzaamheden Goede 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 14 tot en met 
18 februari 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor 
zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 56 74 24.

w11.000144 Rembrandtlaan 1 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(14/02/2011)
w11.000143  Groenelaantje ong. Santpoort-Noord 
 het kappen van 31 bomen nabij 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester en 

Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde 

kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail 

wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, 

e-mail: info@velsen.nl

 

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en auto-
matisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

 

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie- 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht 
en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot 

wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 

groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

 

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 

Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond 

van 18:00 -20:00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten 0255-567200.

 

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

 

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 

bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

 

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag 

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur.

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u vermoedt dat de 

verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen. 

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klanten-

service bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. 

Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 'Velsen' gevestigd. 

Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 

09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 

Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

Velsen, 24 februari 2011

Herderkerk woning 6 (18/02/2011)
w11.000156  Kennemerlaan 143 IJmuiden 
 onderhoud schilderwerk aan monumen-

taal pand (18/02/2011)
w11.000155  Reyndersweg 2a Velsen-Noord 
 plaatsen partytent op terras 

(18/02/2011)
w11.000154  Alexander Bellstraat 13 IJmuiden 
 dakopbouw 2e verdieping met dakkapel 

aan voorgevel in pannenkap 
(18/02/2011)

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het(de) onderstaande besluit(en) 

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

volgende besluiten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haakjes vermeld):

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

i10.007421  Havenkade 7 IJmuiden 
 Bed & Breakfast aan Havenkade 7 

IJmuiden (16/02/2011)
w11.000038  Planetenweg 278-336 IJmuiden 
 het slopen van 30 portiekwoningen en 

kappen van 2 bomen (15/02/2011)
w11.000098  Middenduinerweg 82 Santpoort-Zuid 
 planten van een rode beukenhaag 

(14/02/2011)
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Wijksteunpunt Zeewijk, 
Zeewijkplein 260, IJmuiden, 
0255-520650, g.schol@zorg-
balans.nl
Op maandag, dinsdag en 
donderdag restaurant. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig 
zijn rond 11.45 uur) een 3-gan-
gen a la carte menu. 6,- p.p. 
Op woensdag en vrijdag om 
12.00 uur open tafel. Vrijdag 
25 februari: kippensoep, pi-
laf en perziken met slagroom. 
Woensdag 2 maart: groente-
soep, groene koolstamppot 
met saucijsjes en yoghurt met 
fruit als dessert.
Cinema Zeewijk, elke 3e don-
derdagavond van de maand. 
Kosten 2,-incl. koffi e/thee. 
Optreden vrouwen Shanty-
koor Grace Darling op don-
derdag 11 maart om 19.30 uur. 
Toegang 3,50 incl. koffi e/thee.
Legpuzzel ruilbeurs, eerste 
woensdagmiddag van de on-
even maanden.
Wii 2 op maandag van 16.00-
17.00 uur en woensdag- en 
donderdagmiddag vanaf 15.00 
uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.
Vrij biljarten op maandag- 
en dinsdagochtend. Verder op 
alle middagen en ook in het 
weekend. 
Darten op maandag (gehe-
le dag), woensdag-, donder-
dag- en vrijdagochtend vanaf 
10.00 uur. ‘s Middags op don-
derdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag.
Internet- en e-mailcursus, el-
ke middag, behalve dinsdag, 
voor senioren. Kosten 15 euro 
voor drie middagen. Enige er-
varing met de muis gewenst.
Stoelhonkbal, elke vrijdag-
middag van 14.30 tot ca. 16.00 
uur.
Internetsoos elke werkdag 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

tussen 09.00 en 16.00 uur.
Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Restaurant is weer van start 
gegaan. Elke maandag en 
woensdag kan men van 11.45 
tot 13.00 uur men terecht voor 
een kopje soep, een hoofd-
maaltijd en een toetje naar 
keuze. Kosten 6,-.
Open tafel, vrijdag 4 maart: 
uiensoep, groente, aardap-
pelen, gepocheerde zalm en 
vruchten met slagroom toe. 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Erwtensoepmaaltijd don-
derdag 3 maart om 12.00 uur. 
Kosten 2,50.
Wii-spel elke dinsdag vanaf 
15.00 uur. Activiteit is gratis.
Hofstede thuisbioscoop vrij-
dag 11 maart. ‘Police Academy 
1. Kaarten (2,-) verkrijgbaar 
aan het buffet.
Modeshow door Modehuis H 
en A, donderdag 3 maart om 
10.00 uur. Verkoop tot ± 15.00 
uur. Toegang gratis. 
Nieuwe expositie tot en met 
3 april exposeren leden van 
schildervereniging Velserhooft. 
Expositie is dagelijks te bekij-
ken gedurende de openings-
tijden.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Oude-
renadviseurs: maandag- en 
vrijdagochtend van 10.00 – 
12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: 
spreekuur iedere werkdag op 
afspraak (09.00–12.00 uur): tel. 
0255-533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor 
kan men langskomen of bellen 
met tel. 0255-533885.
Klaverjassen op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur. 
Modeshow vrijdag 11 maart. 
Aanvang 11.00 uur.
Kienen zondag 13 maart. 

Kaartverkoop start 25 februa-
ri vanaf 10.00 uur.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
6-Daagse reis van 13 t/m 18 
juni naar Hotel de Uitkijk in 
Zeddam. Geheel verzorgd en 
incl. excursiekosten 410,- p.p., 
excl. verzekering. 

ANBO Nieuws Santpoort/
Velserbroek: Postbus 39, 
2080 AA Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffi edames gevraagd), 
en om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.
5-Daagse reis naar Vianden, 
Luxemburg. Van 16 tot en met 
20 mei. Kosten 310,- p.p., toe-
slag 1-pers. kamer 50,-. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. 
Aanmelden via Lydia v/d Tuin, 
023-5381221 of Fred Bruinoo-
ge, 023-5372347.

Wijksteunpunt De Moer-
berg, Zuiderkruisstraat 74, 
IJmuiden, 0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op com-
puter en internet’. De lessen 
worden gegeven op maandag- 
en vrijdagmorgen van 09.30 tot 
11.30 uur. Aanmelden kan bij 
de servicebalie van De Moer-
berg.
Verkoop 3D hobbyartikelen 
van het 3D hobbyhoekje, dins-
dag 15 maart van 10.00 tot 
12.00 uur.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Midday Singers, 
zondag 20 februari om 15.00 
uur.
‘Kunt u zingen, zing dan 
mee’, donderdag 24 februari 
om 15.00 uur.

Verpleeghuis Velserduin, 
Nicolaas Beetslaan 4 Driehuis
ZoMiPo met optreden van Ed-
dy van Damme & Ria Hurkens. 
Aanvang 14.00 uur. 

Zumba in de Springplank
Velserbroek - Op 25 februari or-
ganiseren Bianca en Mirjam na-
mens de RKGV een open avond. 
Het wordt een drie uur durend 
festijn waarin men kennis kan 
maken met zumba, zumbatoning 
en steppen. 
Zumba is bewegen op muziek 
met leuke moves. Zumba Toning 
is bewegen op dezelfde heerlijke 
opzwepende muziek, alleen nu in 
combinatie met een toning stick. 
Verder staat steppen op het pro-
gramma: bewegen met het ge-
bruik van een step. Laat de be-
nen lekker branden en uw hoofd 
op hol brengen tijdens deze les.
Ga daarom vrijdag 25 februari 
naar gymzaal de Springplank aan 
de Platbodem 199 in Velserbroek. 
De gratis avond begint om 18.30 
uur en eindigt om 21.30 uur. Ie-

dereen is van harte welkom. Wilt 
u meedoen, neem dan wel gym-
kleding en schoenen mee. Wilt u 
alleen kijken en luisteren naar de 
swingende muziek, dan kan dat 
natuurlijk ook. 
De indeling van de avond is als 
volgt: 18.30 tot 19.15: zumba; 
19.30 tot 20.15: steppen en van 
20.30 tot 21.15: zumba toning. 
U beslist zelf aan welke 
activiteit(en) u mee wilt doen. De 
avond wordt aangeboden door 
de RKGV. Tijdens de avond kunt 
u meer informatie krijgen over de 
andere gymnastische activiteiten 
en de uren waarop deze plaats-
vinden. Ga dus 25 februari naar 
de Springplank in Velserbroek en 
neem uw vriendin, buurvrouw en/
of collega mee. Dan maken we er 
samen een super avond van.

Padden vroeg op pad 
wegens zachte weer
Santpoort-Noord - Als het win-
terse weer uitblijft, dan is de kans 
groot dat de padden dit jaar vroeg 
op pad gaan naar hun voortplan-
tingswater. Amfi bieën zijn koud-
bloedig en als de temperatuur in 
het vroege voorjaar ’s nachts ho-
ger wordt dan 6 graden, dan kun-
nen zij zich weer bewegen en 
trekken ze naar sloten en poelen.
Door de hoge temperaturen van 
de laatste dagen en de regen is 
de kans groot dat de padden dit 
jaar eerder wakker worden dan 
andere jaren. Overigens zijn de 
eerste twee padden al gesigna-
leerd. Bij hun tocht vanuit hun 
winterkwartier naar het water lo-
pen ze echter het risico plat gere-
den te worden.
Langs wegen waar nog geen 
paddentunnels zijn aangelegd, 
zetten vrijwilligers zich in om de-
ze dieren de weg over te helpen. 
Vanaf half februari zijn daarom 
alle paddenwerkgroepen begon-
nen om op tijd langs de wegen 
gaas te plaatsen. Via het gaas lo-

pen de padden in ingegraven em-
mers, die de vrijwilligers elke och-
tend controleren en overbrengen 
naar de overkant van de weg. Zo-
doende worden elk jaar duizen-
den dieren gered van de dood.
U kunt helpen als u ’s avonds 
over de weg rijdt en u komt het 
bordje paddentrek tegen of u 
ziet mensen met oranje hesjes 
en lantaarns langs de weg lopen. 
Dit zijn vrijwilligers die de pad-
den helpen met oversteken. Wilt 
u dan langzaam rijden? Dit wordt 
enorm gewaardeerd door hen.
Wilt u zelf de komende weken 
helpen met het overzetten van 
de padden, watersalamanders en 
kikkers, neem dan contact op met 
de plaatselijke coördinator pad-
dentrek. Of met Annika Lange-
veld van Landschap Noord-Hol-
land, telefoon 088-0064482. Zie 
ook www.padden.nu. Op deze  
site vindt u veel informatie over 
kikkers en padden, de dagelijk-
se paddentrek en welke padden-
groep in uw gemeente actief is.




