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16 maart
GroenRijk
Velserbroek
OPEN!!

ZATERDAG 10 MAART
21.00 TOT 03.00 UUR
THALIA THEATER IJMUIDEN
TICKETS 17,50 (DEUR 20,-)

VOORVERKOOP: AUGUSTA,
INDIGO, BREDERODE SPORT
EN VIA WWW.IN2DISCO.NL

Springlevend VSV 100 jaar
Velserbroek - VSV-ers zijn er
trots op geen blauw bloed te
hebben. Bij hen stroomt er
kennelijk rood-wit voetbalbloed door de aderen. Het
100-jarig bestaan van VSV
was reden voor veel feestvreugde dit weekeinde tijdens de viering van dit prachtige jubileum.
Veel felicitaties, welgemeende woorden en cadeaus voor
het 100-jarig VSV dit weekeinde. Het feest begon vrijdagavond met een receptie, waarbij druk werd gespeecht. Mooie
woorden waren er van wethouder Baerveldt, KNVB-voorzitter Michael van Praag (foto
boven rechts met het bestuur
van VSV), voorzitters Pieter de
Waard van Telstar en Nico Stoker van Stormvogels en interimvoorzitter Erik Lücke van VSV
zelf.
Als klap op de vuurpijl mocht
burgemeester Weerwind een
Koninklijke Erepenning uitreiken aan VSV. Vanwege het skiongeval van Prins Friso stond de
uitreiking van deze legpenning
nog wel even op losse schroeven. Maar er werd vrijdagmiddag toestemming gevraagd en
verkregen om de uitreiking door
te laten gaan.
Met 700 spelende leden, veel
actieve vrijwilligers en donateurs is VSV springlevend. De
club werd dan ook geroemd om
zijn kracht.
De club werd in 1912 opgericht
door Cor Griekspoor, Cor En-

gelhart en Cor van der Zee en
heeft nu 48 teams. VSV speelt
momenteel tweede klasse, maar
heeft in het verleden ook betaald voetbal gespeeld. Bijzonder trots is de club op de huidige B-junioren die AZ wisten te
verslaan.
De geschiedenis van VSV staat
opgetekend in het boek dat
oud-voorzitter Joop Dekker
schreef. En VSV heeft nu zelfs
een club-lied, waarover Erik
Lücke grapte dat bij elke training te laten zingen.
Michael van Praag en Nico Stoker vertelden over de vroegere vijandigheid tussen VSV en
Stormvogels. Een van de grappigste anecdotes was die van
een VSV-er die op zijn sterfbed
Stormvogels lid wilde worden,
zodat er geen rode, maar een
blauwe overleed. Van die vijandigheid tussen de twee clubs
is tegenwoordig weinig meer

te merken. Ze maakten in 1963
zelfs samen een ‘kind’ genaamd
Telstar. Stormvogels bestaat dit
jaar ook 100 jaar.
Dit weekeinde was er veel te
doen op het VSV-terrein. Er waren toernooien en een reünie. In
de gangen van het clubhuis was
een museum ingericht. De oude foto’s trokken veel belangstelling. Op de foto hieronder in
het midden oud-voetballer Olof
Hendriksen die betaald voetbal
speelde bij Telstar en in 1980/81
jeugdtrainer was bij VSV. ,,Het
rode bloed kruipt nog’’, zei hij.
Net als vele anderen volgt hij de
wedstrijden van het eerste op
de voet. Op de receptie waren
ook oud-voetballers Piet van de
Kuil, Heinz Stuy en Richard Plug.
(Karin Dekkers)

Onbezorgd op
vakantie met
de doorlopende
reisverzekering
van Interpolis.

Zondag
open!
Uw nieuwe

Kijk op www.rabobank.nl/velsen.

Bosch wasauTomaTen
DuiTse serie
1400 Toeren
e 399,FlaTscreens
samsung Tv’s v.a. e 399,KoelKasTen v.a. e 199,-

Zondag
open!
Marsmanplein

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255 - 515 726

Uw nieuwe

vanaf 12:00
uur!
Marsmanplein
Vanaf 26 febr.
altijd weer
vanaf 12:00 uur!
Vanaf 26 febr.
altijd weer
ZONDAGS
open
ZONDAGS open
w w w. a h b o u w e n s . n l
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Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Wij zijn zondag a.s. geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.
Zie advertentie elders in deze krant

Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20
1972 AT IJmuiden
Tel: 0255-510543
IJmuiden@multimate.nl
www.multimate.nl

zondag 26 februari
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen De Dijk
Deze advertentie is aangeboden door:

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
E DITI E 8: VE lsE r b roE k,
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9: IJmuIDEn & 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:
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 / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
Ingezonden brieven:

Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De
redactie behoudt het recht brieven in
te korten of te weigeren.

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Donar fitnesscentrum

Kickboksen voor jeugd
IJmuiden - Bij Donar fitnesscentrum aan de Reaumurstraat
in IJmuiden worden de komende
tijd een aantal nieuwe activiteiten geïntroduceerd. Eén daarvan
is kickboksen voor de jeugd tussen de 7 en de 15 jaar. De trainingen worden gegeven door
Michel van Zeelt op woensdagmiddag om 14:00 voor 9-12
jaar en om 15:00 uur voor 13-15
jaar. En op zaterdagmorgen om
09:00 voor 9-12 jaar en om 10:00
uur voor 13-15 jaar. ,,De meeste
mensen hebben een minder positief idee bij het woord kickboksen’’, vertelt Michel. En enthousiast vervolgt hij: ,,Maar dat is gebaseerd op vooroordelen die ik
graag wil proberen weg te nemen. Ik wil met deze lesactiviteit
de sportieve, pedagogische en
maatschappelijke waarde verder
uitdragen. De pedagogische en
maatschappelijke meerwaarde
zullen dan ook het centrale thema worden in deze lessen waarbij gedacht moet worden aan
thema’s als: normen en waarden,
wederzijds respect, grenzen stellen en accepteren, discipline en
angstvermindering.’’
Een tweede nieuwe activiteit is

genaamd: Heavy Bag Workout.
Dit is een traditionele training
die uitstekend gedaan kan worden door iedereen die zich zelf
wil uitleven zonder zelf geraakt
te worden. De training wordt alleen of met z’n tweeën gedaan
op een bokszak. Michel licht toe:
,,Voor mensen die extra energie
kwijt willen, stevig vet willen verbranden of hun zelfvertrouwen
willen opschroeven is dit een
heel intensieve workout. De dynamische mix van steps naar bodypump en stootzak met daarbij
opzwepende muziek maken dat
mensen helemaal losgaan tijdens deze training.’’ Hieraan kan
worden meegedaan op vrijdagavond om 20.00 uur.
Simone wil hier nog graag aan
toevoegen dat op zaterdag, 3
maart en op woensdag 7 maart
een gratis proefles kan worden
gevolgd.
En zij vervolgt: ,,Vanaf 3 maart
zijn we tevens 7 dagen in de
week open. Op zaterdag van
08.30 tot 12.00 uur en op zondag
van 10.00 tot 13.00 uur.’’
Voor meer informatie kan gebeld
worden met 0255-517725 of via
de website: www.donarfitness.nl.

The Danny Giles Band
speelt in WT Stage Café
IJmuiden - Zondag 25 februari speelt The Danny Giles Band
in het Witte Theater Stage Café.
De sympathieke Engelse gitarist
Danny Giles trad na zijn opleiding aan de Guildford School of
Music op 15-jarige leeftijd bij de
Chicago Thieves, dat dit niet onopgemerkt blijft blijkt wel uit het
feit dat hij al zo jong wordt vergeleken met onder andere Walter Trout. De Engelse muziekbladen bestempelen D.G. als de
toekomstige gitaarheld. Ook bij
de fans staat D.G niet alleen bekend om zijn fenomenale gitaarspel, maar ook de snelheid waarmee hij zijn sanren teistert.
Stomende blues-rock zoals het
hoort en een absolute must-see.
De Danny Giles Band bestaat
uit Danny Giles, Pat Garvey, Jon

Chase en Emerson Quiroz. Het
optreden begint om 17.30 uur.
De toegang is gratis.

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

traat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice 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 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

pagina 4

23 februari 2012

Formulierenbrigade
Velsen - Als u rond moet komen van een laag inkomen,
heeft u misschien wel recht op
bepaalde voorzieningen of regelingen die uw financiële situatie verbeteren.
De Formulierenbrigade Velsen
biedt uitkomst bij het invullen
van formulieren en kijkt samen
met u naar de regelingen en
voorzieningen waar u recht op
heeft. De Formulierenbrigade
ondersteunt mensen die op of
rond het minimum leven bij het
invullen van formulieren. Ook
kunnen zij u met u kijken naar
of u wel al uw rechten benut.
De Formulierenbrigade Velsen
geeft u informatie over deze regelingen en voorzieningen en
helpt u bij de aanvraag.
De Formulierenbrigade Velsen
is er voor alle inwoners van Velsen die van een minimum inkomen leven en moeite hebben

met het invullen van formulieren. De Formulierenbrigade
Velsen houdt nu ook in samenwerking met Stichting Welzijn
Velsen spreekuur in De Schulpen, ingang van Diepenstraat
in Velsen-Noord. Dit spreekuur is iedere dinsdag van 9.00
tot 12.00 uur.
Het spreekuur is uitsluitend
op afspraak. Om een afspraak
te maken met de Formulierenbrigade Velsen te maken belt
u met telefoonnummer 0888876900. Dit telefoonnummer
is bereikbaar op maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. U kunt ook een afspraak via de e-mail maken.
Stuur dan een e-mail naar formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. De medewerkers van
de Formulierenbrigade Velsen
komen, indien nodig, ook op
afspraak bij u thuis.

VVD-taart voor
Decoratelier Velsen
Velsen - Op vrijdag 17 februari heeft het Decoratelier van de
Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG) een taart ontvangen uit handen van het VVDStatenlid Annelie Brummer. Elk
jaar delen VVD-Statenleden van
Noord-Holland taarten uit aan
personen en organisaties in deze provincie die iets bijzonders
doen of hebben gedaan voor de
lokale gemeenschap. De VVD wil
hiermee het belang onderstrepen van sociale cohesie. Cohesie
is belangrijk voor een goed functionerende samenleving. Dit jaar
zijn in Velsen de vrijwilligers van
het Decoratelier in het zonnetje gezet. Het Decoratelier is genomineerd door de VVD-fractie
Velsen. Namens de fractie waren aanwezig: Henny Langendijk
(fractievoorzitter), Andries Kouthoofd en Rob van den Brink.
Zoals bekend maakt het Decoratelier onderdeel uit van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG). Bij deze koepelorganisatie aangesloten amateurverenigingen maken reeds jaren
voor het vervaardigen van decors een dankbaar gebruik van

het Decoratelier. Een aantal vrijwilligers maakt er fraaie decors.
Juist omdat het geheel om vrijwilligers gaat, die letterlijk en figuurlijk op de achtergrond plegen te werken, vindt de VVD het
meer dan verdiend dat deze vrijwilligers middels deze waardering in de spotlights worden gezet. Hun werk komt de amateurkunst ten goede. Het is het cement van de samenleving en
daarvan genieten velen, jong en
oud!
Trots lieten de decorbouwers het
Statenlid zien waar ze mee bezig waren. Ze zijn heel blij met
het gebouw waarin ze hun decors kunnen maken. De mannen en vrouwen van het Decoratelier zijn heel handig en creatief,
of het nu zagen, spijkeren, schilderen of ander werk betreft, de
decors zien er schitterend uit. En
het is er ook gezellig. Het is een
hechte groep die met veel passie
aan het werk is. Annelie Brummer kijkt haar ogen uit en is heel
enthousiast over wat deze vrijwilligers allemaal doen. ,,Ze zijn
goud waard”, zegt Henny Langendijk.

IJmuiden aan
Zee 10 jaar

Eldorado; antiek, oude
en hedendaagse kunst
Regio - Op 24, 25 en 26 februari wordt op Landgoed Duinlust
in Overveen een fair gehouden
met antiek, hedendaagse en oude kunst. De organisatie, die al
jarenlang beurzen organiseert in
Château Marquette in Heemskerk, verwacht dat in dit prachtig gelegen landhuis uit de vroege 19e eeuw veel bezoekers en
verzamelaars komen. Liefhebbers van antiek en hedendaagse of oude kunst zullen genieten
van het gevarieerde aanbod van
zo’n 35 kunsthandels, galeries,
antiquairs en beeldend kunstenaars.
Tijdens deze eerste editie van Eldorado kan men groot en klein
antiek aantreffen en figuratieve en realistische hedendaagse
en klassieke kunstwerken in allerlei stijlen, vormen en expressies. Denk aan beelden, sculpturen, schilderijen, tekeningen,
prenten, glaswerk, keramische

en houten objecten, handgemaakte sieraden, foto’s, zilveren tincollecties, kristal, porselein
en meubelen.
Ook kan men zich laten informeren over de restauratie- en
reparatiemogelijkheden
van
kunstwerken of antiek en deelnemen aan kunstworkshops. Iedere bezoeker ontvangt een Palet kunstmagazine zolang voorradig. Zaterdag is er gratis taxatie naar leeftijd, waarde en herkomst van meegenomen kunst
en/of antiek door kundig en ervaren taxateur Evert Warfemius. Het adres is Duinlustweg 16
Overveen. Gratis parkeren. Openingstijden op vrijdag 24 februari van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag 25 en zondag 26 januari van
11.00 tot 17.00 uur. Entree acht
euro, senioren zes euro, jongeren tot zestien jaar onder volwassen geleide gratis. Zie ook
www.eldorade.nl.

IJmuiden - Zondag 26 februari geeft Cock Zwanenburg een
jubileumconcert bij Restaurant
IJmuiden aan Zee. Dit restaurant aan Kennemerboulevard
404 bestaat 10 jaar. Alle reden
voor een jaar vol feestjes, vindt
eigenaar Aad van de Ree. En
omdat Cock Zwanenburg ook
alweer tien jaar zingt, en begon bij Restaurant IJmuiden aan
Zee, zal Cock dan zeker ook van
de partij zijn. Gedurende dit jaar
zal Cock op zomerse dagen en
tijdens Feestweek IJmuiden optreden op het terras. Zondag 26
februari is het grote jubileumconcert vanaf 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom om mee
te genieten en te komen feliciteren. IJmuiden aan Zee zal die
middag trakteren op wat lekkere
hapjes. Dit gezellige familierestaurant staat bekend om de lekkere sliptongetjes en andere visgerechten. En met hun driegangen keuzemenu voor 26,50 euro bieden zij een prachtig menu aan voor een heerlijke prijs.
Graag tot ziens bij Restaurant
IJmuiden aan Zee.

Feestvarken
Velsen-Zuid - Informatieboerderij Zorgvrij heeft een nieuw
verjaardagspartijtje, ‘Feestvarken’. In een roze varkenskar
zitten allemaal opdrachten en
spelletjes die met de boerderij te maken hebben. Kinderen
gaan onder andere de koeien een koek geven, de geiten
borstelen en het spel rattekooien doen. Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Zoek de 10 verschillen
pensioen-finish verplaatst

Oplossing elders in de krant
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nl: Dommelsch zaal: Smack
Light! 20.30 uur. Toegang 12,vvk/15,- add. Van 13 t/m 16
jaar.

Dinsdag 28 februari

Donderdag 23 februari
Stadsschouwburg Velsen:
Het Big Top Circus. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Maria Goos ‘De
Hulp’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00
uur. Toegang gratis voor studenten, vanaf 18 jaar. Café: The
Slitplasters ft. King Automatic.
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 24 februari
Fair met antiek, hedendaagse en oude kunst op Landgoed Duinlust, Duinlustweg
16 in Overveen. Van 19.00 tot
22.00 uur.
FC Zwolle-SC Telstar. Aanvang 19.30 uur.
SC Telstar-FC Zwolle. Aanvang 20.00 uur.
Klezmer Ensemble Nigunim
in ‘t Mosterdzaadje, Kekrweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Orkater geeft onthullend kijkje
achter de schermen. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Le piel que habito’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Minor Operations bookings. Waking the Deat, Suffering Quota, Buiten Gebruik.
21.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 25 februari
Stoere Cool Kidsdag bij
Snowplanet in Velsen-Zuid.
Van 09.00 tot 16.00 uur. Voor
kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Fair met antiek, hedendaagse en oude kunst op Landgoed Duinlust, Duinlustweg
16 in Overveen. Van 11.00 tot
17.00 uur.
NPZK strandexcursie Zuidpier IJmuiden. Van 13.30 tot
15.00 uur. Vertrek vanaf eidnpunt bus 4 en 82. Zie ook www.
np-zuidkennemerland.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Dirk Scheele en Dikkie Dik.
Aanvang 14.00 uur.
NPZK fietsexcursie Veldbezoek Noordwest Natuurkerk. Vertrek infopaneel parkeerplaats Duin en Kruidberg
in Santpoort-Noord. Van 14.00
tot 16.00 uur. Zie ook www.npzuidkennemerland.nl.
Bierwandeling.
Stadsgids
Hans van Roode neemt u al

wandelend mee door de rijke
geschiedenis van Haarlem als
bierproducent door de eeuwen
heen. Vertrek 14.00 uur vanaf het Archeologisch Museum,
Grote markt 18.
Vrijdansavond bij dansgroep
De Moeie Voetjes in Wijksteunpunt Watervliet, Doelmanstraat
34 Velsen-Noord.
Hendrix Alive Project in Café
Cheers, Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Alle 13 Dood
‘Diggin’ up the hits’. Aanvang
21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Mamadc, cd-presentatie. 21.00 uur. Toegang
11,-. Café: Dursun. 22.30 uur.
Toegang gratis. Dommelsch
zaal: 80’s Verantwoord. 22.00
uur. Toegang 12,50 vanaf 21
jaar.

Zondag 26 februari
Tante Heintje Dag in het
Draaiorgelmuseum Haarlem.
Religieuze bijeenkomst door
Annemike van der Meiden.
Thema: De HOBO’s in Amerika’.
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Toegang gratis.
Fair met antiek, hedendaagse en oude kunst op Landgoed Duinlust, Duinlustweg 16
in Overveen. Van 11.00 tot 17.00
uur.
10-Jarig bestaan Restaurant
IJmuiden aan Zee, Kennemerboulevard 404. Om 14.30 uur
begint het Jubileumconcert
met Cock Zwanenburg.
Viool- en pianoduo in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Het Huis Anubis’. Aanvang
15.30 en 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Danny Giles
Band in foyerconcert. Aanvang
17.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: The Pink Floyd
Sound. 20.00 uur. Toegang 15,. Café: Ultra in Haarlem! CDpresentatie ft. live: Smalts, Yvo
van Nexda en Dirk Polak. 16.00.
Toegang gratis.
uur

Maandag 27 februari

Krokuspotje versieren bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-zuid. Van 13.00
tot 16.00 uur. Vanaf 4-jarige.
Patronaat,
www.patronaat.

Krokuspotje versieren bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-zuid. Van 13.00
tot 16.00 uur. Vanaf 4-jarige.
Stadsschouwburg Velsen:
Spaanse show ‘Beats’. Aanvang
20.15 uur.
\

Woensdag 29 februari

Vriendjestoernooi bij Stormvogels op sportpark Zeewijk.
Het ochtendprogramma start
om 08.30 uur, het middagprogramma 12.00 uur.
Stoere Cool Kidsdag bij
Snowplanet in Velsen-Zuid.
Van 09.00 tot 16.00 uur. Voor
kinderen van 5 t/m 12 jaar.
Jeugddienst in de Nieuwe
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Krokuspotje versieren bij informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-zuid. Van 13.00
tot 16.00 uur. Vanaf 4-jarige.
NPZK sporenzoeken van 14.00
tot 15.30 uur. Vertrek vanaf infopaneel parkeerplaats Koevlak
(helemaal achteraan). Zie ook
www.np-zuidkennemerland.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Huub Stapel als Napoleon in
‘Napoleon op Sint-Helena’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Le piel que habito’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 1 maart
Lammetjes maken voor kinderen van 13.30 tot 15.30 uur.
Informatieboerderij
Zorgvrij,
Genieweg Velsen-Zuid. Kosten 2,-.
Stadsschouwburg Velsen:
‘The Best of Britain’. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Graveyard Johnnys en
Dead Cat Stimpy. 22.00 uur.
Toegang gratis. Kleine zaal:
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,gratis voor studenten, vanaf 18
jaar.

Ladies Night
in zwembad
IJmuiden - Op dinsdagavond
28 februari is er in zwembad De Heerenduinen een Ladies Night van 19.00 tot 21.00
uur. Tijdens deze Ladies Night
zijn er diverse aquasportclinics
als Aquarobic, Aquafietsen en
Aquajoggen. Daarnaast zijn er
diverse kraampjes met modeartikelen en dergelijke. Je kunt
een stoelmassage ondergaan
en is er een expositie te bezichtigen van Jan Koomen. Per verkocht entreebewijs gaat er 2,50
euro naar het Inloophuis Kennemerland voor kankerpatiënten en hun familie, dat in april
zijn deuren opent in SantpoortNoord.

Fun Valley: kans Velsen of
doodsteek middenstand?
Velsen - Begin april 2011 aanschouwden diverse fracties van
de gemeente Velsen al een eerste presentatie omtrent Fun Valley, verzorgd door een bevlogen
en enthousiaste projectontwikkelaar van het Ontwikkelfonds uit
Amsterdam.
Afgelopen donderdag kon de
raad in een korte presentatie
nogmaals kennis maken met de
plannen die zijn gemaakt voor de
Zuiderscheg (de ‘taartpunt’ tussen de A22 en A9 in Spaarnwoude, met een mogelijke uitloop in
oostelijke richting. Al eerder waren er plannen voor dit gebied,
zoals een voetbalstadion of een
groots commercieel Chinatown
Nu dan Fun Valley, waarbij een
gebied wordt ingericht met outlet winkels, hotel en allerhande recreatie in maritieme sferen.
Passend bij de omgeving. Kortom een heel ambitieus plan dat
ruimte biedt voor vertier voor een
groot aantal mensen vanuit een
groot verzorgingsgebied rondom
Velsen en daarbuiten. Met Fun
Valley kan de gemeente Velsen
zich opnieuw flink op de kaart
zetten. Economisch voordeel is
dat zowel in de bouwperiode, als
ook in de exploitatieperiode de
werkgelegenheid hier een behoorlijke impuls kan krijgen.
Velsen Lokaal vindt dat Velsen
deze ontwikkeling op zich goed
kan gebruiken. Recreatieschap
Spaarnwoude is al langer op
zoek naar extra mogelijkheden
om bezoekers naar Spaarnwoude te lokken. Om 365 dagen per
jaar mensen iets te kunnen bieden en ook recreatiemogelijkheden voor als het weer iets minder
is. Daar kan dit plan aan voldoen

en dat zou Velsen Lokaal dan ook
steunen.
Zijn er ook negatieve aandachtspunten? Ja, en dat is onder andere de grote – en terechte – angst
van de winkeliers aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. De
winkeliers die al decennia lang
wachten op de grote ommekeer
op de Lange Nieuwstraat. Die opknapbeurt, revitalisering of grote
verbouwing die ervoor moet zorgen dat de mensen weer met veel
plezier over de Lange Nieuwstraat kunnen lopen en aantrekkelijk kunnen winkelen. Dus ook
de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een gezellig plein en mogelijkheden voor horeca. Eigenlijk een aantal basis voorzieningen voor een florerend en aantrekkelijk centrum.
Laat het duidelijk zijn dat voor
Velsen Lokaal de voorliggende
koopgootplannen daar niet bij
horen. Deze plannen zijn veel te
groot in relatie tot de omvang van
het winkelend publiek in Velsen.
Velsen Lokaal omarmt natuurlijk commerciële initiatieven die
toerisme en economische bedrijvigheid in geheel Velsen een impuls kunnen geven. Anderzijds
moeten de verschillende plannen
kloppen in deze economisch lastige tijden en verdient het centrum van IJmuiden natuurlijk de
hoogste prioriteit in de realisatie
van passende plannen die vooral
de winkeliers kunnen omarmen.
Als dat gerealiseerd is en groeiende resultaten laat zien, dan zullen de bezwaren tegen Fun Valley
snel afnemen.
VelsenLokaal is benieuwd naar
uw mening. Zie www.velsenlokaal.nl.

Zoek de 10 verschillen
oplossing
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Postzegelbeurs

Zachte temperaturen
Tot eind januari was het voortdurend boterzacht en vrijwel
vorstarm. Toen volgde de felle
koudegolf die kenmerken had
van de koudste maand ooit in
Nederland, februari 1956.
Vervolgens waren we weer terug bij af en werd het antiwinterse temperatuurprofiel van
voor de gedenkwaardige koudegolf gewoon weer opgepakt.
Donderdagmiddag komt het
kwik in een zeer zachte zuidwestelijke aanvoer zelfs uit op
royaal 10 graden in de IJmond
en (Noord)-Kennemerland.
Landelijk zijn plafonds tot wel
13 graden haalbaar en in onze omgeving is 10 graden de
top. Het luistert nauw welke
richting de wind heeft. Bij een
wind die pal zuidwest blijft halen we de 10 graden royaal,
maar met iets meer westcomponent (vanwege het nu relatief koude zeewater) valt de
temperatuur al iets lager uit in
het gebied tussen Velsen en
Castricum.
Nu is het wellicht verleidelijk
te gaan denken dat de lente
meteen is gearriveerd met die
dubbele temperatuurcijfers,
maar de bekende adder onder
het gras laat zich waarschijnlijk begin maart gelden.

De doorgaans trendsettende modeluitkomsten van het
Amerikaanse weermodel geven voor de eerste week van
maart relatief kil weer aan met
noorden- of noordoostenwinden als gevolg van een hogedrukgebied boven Scandinavië, of richting IJsland.
Volgende week weten we of
de koude(re) lucht ons inderdaad gaat bereiken vanaf begin maart, of dat het huidige
zachte weer gewoon nog aanhoudt.
Voorlopig dus duidelijk te mild
weer met overwegend veel
wolken en periodiek ook wat
regen in als oceaanfronten
ons net schampen.
Zowel overdag als in de nacht
hebben we veel te hoge temperaturen en dat uiteraard bij
een stevig doorstaande wind
uit zuidwest tot west.
In het weekend neemt de regenkans tijdelijk iets af en kan
er een fractie meer zon komen.
Ook wordt het dan rustiger
met relatief minder zachte
nachten (tot 2-3 graden).
Meer weerinfo is er via www.
weerprimeur.nl
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Maud Borst is beste
voorlezer van Velsen
Velsen - Met bibberende knieen en enigszins trillende stemmen
hebben vier meisjes maandagochtend meegedaan aande voorronde
voor de Nationale Voorleeswedstrijd in Velsen. Elk met een eigen
boek en een eigen enthousiast publiek, bestaande uit klasgenoten
met spandoeken, mochten zij in bibliotheek Velserbroek op ‘de troon’
een stukje voorlezen uit een zelfgekozen boek.
De Nationale Voorleeswedstrijd is
bedoeld voor leerlingen van het
basisonderwijs. In Velsen brachten vier scholen een gegadigde
naar voren: Danique Broersen van
de Franciscus, Laura Jongejans
van de Zandloper, Charlot Duineveld van de Rozenbeek en Maud
Borst van De Duinroos. Zij werden
beoordeeld door een kundige jury:
Maarten Endt, bibliothecaris; Hans
Hoekstra, oud voorzitter van de bibliotheek en emeritaat; en Joost
Jongepier van Boekhandel Brederode. De jury oordeelde zeer positief over alle vier de deelnemers,
maar toch sprong Maud Borst eruit, omdat zij sterk begon met een

goede inleiding en veel contact
had met haar publiek. Maud mag
daarom op 14 maart meedoen
aan de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd in Haarlem.
Maar ook voor de andere drie deelnemers was er een leuk cadeautje.
Hans Hoekstra had nog wel een
leuke tip voor de voorlezers: ,,Jullie lezen een beetje te snel. Je mag
ook ademhalen tijdens het voorlezen.’’ (Karin Dekkers)

Maritiem College
krijgt historisch bezoek
IJmuiden - Het Maritiem College Velsen had afgelopen weekend veelvuldig bezoek van nieuwe leerlingen op de open dagen. Het was een unieke ontmoeting tussen het meest moderne opleidingsschip in Europa
de Prinses Maxima en het voormalig opleidingsschip de Hollands Glorie.
Het klassieke schip de Hollands
Glorie heeft 30 jaar lang dienst

gedaan in Dordrecht en diende
als opleidingsvaartuig voor matrozen die hun weg daarna vonden in de binnenvaart.
Vele binnenschippers hebben
herinneringen aan motrozen die
hun opleiding op de Hollands
Glorie hebben genoten of zijn
hier zelf als matroos begonnen.
Op dit moment is in het ruim van
de Hollands Glorie een roei innovatiecentrum gevestigd.

Financieel plan noodzaak
In de altijd gezellige businessclub van Telstar kwam ik recentelijk in gesprek met twee
ondernemers. Hoewel Telstar net had gewonnen waren
zij toch niet in een goede bui.
Door de recente economische
ontwikkelingen waren zij namelijk enigszins in mineur geraakt en maakten zij zich grote zorgen om hun (financiële)
oude dag. Vooral de vrees dat
hun bedrijf bij verkoop te weinig opbrengst om van te leven na de pensionering speelde door het hoofd.
Door de economische tegenwind vragen meer mensen
zich af of hun oorspronkelijke
verwachtingen nog wel reëel
zijn en of hun dromen en idealen behaald kunnen worden.
Opvallend daarbij is dat bijna niemand planmatig te werk
gaat en bovendien ook niet
precies weet wat de gevolgen
zijn van de maatregelen die zij
reeds hebben genomen. Ook
mijn gesprekpartners niet.
Mijn advies aan beide heren
was dan ook om samen met
een private banker een financieel plan te opstellen. Een
dergelijk plan maakt de huidige financiële situatie inzichtelijk en laat over een langere
periode zien hoe vermogen en
inkomen zich ontwikkelen. Met
dit inzicht kan bepaald worden
of er maatregelen genomen
moeten worden als er zich in
de toekomst financiële knelpunten aandienen. Bijkomstig
voordeel is dat bij het opstellen van een financieel plan ook

aspecten als schenkingen, testament, en diverse risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid aan de orde komen. In plaats van de recessie
lijdzaam ondergaan neem je
dus actief het heft in handen.
Je neemt maatregelen om er
voor te zorgen dat de dromen
en idealen voor nu en voor na
de pensionering wel gehaald
worden!
Ondertussen heb ik voor de
beide ondernemers een financieel plan opgemaakt en besproken. Mede daardoor zijn
zij een stuk optimistischer geworden en gaan zij vol goede
moed de toekomst tegemoet.
Wim van Putten FFP
Accountmanager Private Banking

Santpoort-Noord - Postzegelvereniging Santpoort organiseert
zaterdag 25 februari een postzegelbeurs in het Het Terras in het
NS stationsgebouw aan de Santpoortse Dreef. Dit is een prima
gelegenheid om de lege plekken
in uw verzameling op te vullen,
ook kan men terecht voor taxaties. Er is een ruime aanbod aan
postzegels, brieven en alles wat
met postzegels te maken heeft.
De beurs is geopend van 10.00
tot 16.00 uur, de toegang is gratis
en er is voldoende parkeergelegenheid. Meer informatie via telefoonnummer 023-5382274 (na
18.00 uur).

Fietsexcursie
Santpoort-Noord - Een unieke kans! Ga mee kijken bij het
grote duinherstelproject Noordwestelijke Natuurkern. De boswachter vertelt op 25 februari over de noodzaak, wat er allemaal gedaan wordt en hoe het er
straks uit ziet. De excursie is gratis. Aanmelden vooraf via www.
np-zuidkennemerland.nl is wel
noodzakelijk. Er zijn nog enkele
vrije plaatsen. De excursies start
vanaf het informatiepaneel op
parkeerplaats Duin en Kruidberg
in Santpoort-Noord. De excursie
is geschikt voor alle leeftijden en
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Ingebroken in
hoekwoning
IJmuiden - Vorige week woensdag werd er tussen 19.15 en
20.50 uur ingebroken in een
hoekwoning aan de Wijk aan
Zeeerweg. De poort en de achterdeur werden opengebroken. Het hele huis werd doorzocht. Er werden diverse goederen weggenomen. Heeft u op
of in de omgeving van de Wijk
aan Zeeerweg iets verdachts gezien in de uren voorafgaand aan
de inbraak of tussen bovengenoemde tijdstippen? Neemt u
dan contact op met de politie
in IJmuiden via telefoonnummer
0900-8844.

Aanrijding in
Wijkertunnel
Velsen-Zuid - Vorige week donderdag rond 16.45 uur heeft er
een aanrijding plaatsgevonden
in de Wijkertunnel in de richting van Alkmaar. Een 61-jarige automobiliste uit Akersloot
moest plotseling remmen waardoor een motorrijder die achter haar reed, haar raakte en
ten val kwam. Deze motorrijder,
een 53-jarige man uit Heerhugowaard, werd vervolgens nog
aangetikt door een voertuig achter hem. Wonder boven wonder
liep de motorrijder geen ernstig
letsel op. Hij is ter controle door
een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.
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HoorCare-audicien

Vlucht 13 en
Zänph in De
Halve Maan

Phonak nano meer dan
piepklein hoortoestel
Santpoort-Noord - ‘Een onzichtbaar hoortoestel is nog altijd de grote wens van veel
slechthorenden’, dit meldt Zwitserse hoortoestelfabrikant Phonak.
,,Veel mensen hebben elke dag
veel moeite met horen, maar willen geen hoortoestel dragen omdat ze niet willen dat vrienden,
collega’s en familie dat weten.
We hebben hard gewerkt om een
oplossing te bieden die maximale hoorprestatie biedt in een miniem formaat”, zegt Alexander
Zschokke, Interim CEO van het
bedrijf. ,,Het resultaat is de nano.
Het biedt de mogelijkheid tot gemakkelijk horen en is tegelijkertijd vrijwel onzichtbaar in de gehoorgang.”
Phonak is pionier op gebied
van hoortoestellen. Sinds 1999
zijn zij hierin toonaangevend
en hebben als doel de techniek
steeds verder te verfijnen zodat
de drager kan beschikken over
een zeer aangename hoorervaring. Zo wordt muziek herkend
en wordt het aparte muziekprogramma vanzelf actief zodat er
direct kan worden genoten van
een mooie volle muziekweergave. Hierbij horen weer geheel
andere instellingen dan wanneer
u bijvoorbeeld een ander per-

soon wilt verstaan in een druk
gezelschap. De overgangen tussen de programma’s verlopen
vloeiend voor een zeer natuurlijke hoorbeleving. ,,De Phonak
nano is meer dan gewoon een
piepklein hoortoestel. Door de
geavanceerde programmakeuze wordt geheel automatisch het
juiste programma gekozen zodat
u daar niet op hoeft te letten.”
De Phonak nano is voor een
licht tot gemiddeld gehoorverlies en is verkrijgbaar in diverse prijsklassen. Informeer bij uw
HoorCare-audicien in SantpoortNoord aan de Hagelingerweg 45
door te bellen met 023-5395280.
Zie ook www.hoorcare.nl.

Loopbaancoach, dat werkt
Dit is de laatste column van
loopbaanbegeleiding IJmond,
want de redactie en ondergetekende vinden het tijd voor iets
nieuws. Kent u dat gevoel? U
leest de economische berichten, u denkt na over uw baan, u
zit in een vergadering of u rijdt
naar huis. En dan komt de gedachte: ‘Wordt het niet eens tijd
voor iets anders?’ Maar tegelijkertijd ontstaan bijgedachten:
“Iets anders, ja, maar wat dan?
En kan dat nog op mijn leeftijd? We hebben het toch eigenlijk goed zo? En hoe pak ik dat
dan aan? Pfff, ik word al moe bij
het idee. Maar ik leef toch maar
één keer? En ik zou toch eigenlijk veel liever. Etcetera, etcetera. Gedachten die terug blijven
komen, in de file of ’s nachts
in bed. Een goede manier om
overzicht in die gedachtestroom
te brengen en gemoedsrust te
creëren, is uw ideeën, twijfels
en gevoelens serieus te nemen
en te koppelen aan concrete actie. Niet met ondoordachte beslissingen en overhaaste actie,
maar door te beginnen te onderzoeken wat u precies liever zou willen, waarom dat zo is,
welke concrete mogelijkheden
er zijn, en wat nodig is om die
te realiseren. En door activiteiten te ondernemen waarmee u
zich verder ontwikkelt, zoals een
opleiding of cursus. Daarmee

werkt u aan een ‘Plan B’. Aan
een bredere professionele inzetbaarheid, aan meer levensplezier, en aan een verzekeringspolis voor economische neergang
en het verlies van een baan.
Maar vergeet niet: om echt iets
anders te bereiken moet u ook
echt iets anders gaan doen. Piekeren en klagen zijn daarvoor
niet voldoende, maar wel een
mooi begin. En wilt u ons advies,
of wilt u samenwerken met anderen die hun loopbaan verder
ontwikkelen, laat het ons dan
weten. Tot slot: Dank voor uw
reacties op deze columns.
Han van Kleef
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

Study Consultancy

Korting op bijles en
huiswerkbegeleiding
Velserbroek - Met het laatste
trimester in aantocht biedt Study Consultancy met korting diverse vormen van huiswerkbegeleiding, bijles en training aan.
Zo kunnen leerlingen voordelig
hulp krijgen om een mooi eindrapport of goed eindexamenresultaat te halen.
Ouders die hun kinderen nu opgeven voor huiswerkbegeleiding
in de vestiging in de Wagenmakerstraat in Velserbroek profiteren van een kennismakingsactie: de eerste maand betalen
zij voor drie keer per week anderhalf uur begeleiding de prijs
van twee keer. Voor vier keer per
week geldt de prijs van drie keer.
Dat is niet alle korting die Study
Consultancy uitdeelt: voor individuele begeleiding en bijles geldt
de eerste maand vijftien procent
korting. Dit geldt voor alle vakken. Daarnaast krijgen leerlingen die zich nu aanmelden voor
examentraining tot het einde van
het schooljaar tien procent kor-

ting. Study Consultancy verzorgt
huiswerkbegeleiding, bijles en
overige individuele begeleiding
aan leerlingen en studenten van
alle opleidingen en alle leeftijden. Van het vmbo tot en met het
vwo en van de basisschool tot en
met het volwassenenonderwijs.
Het team van ervaren begeleiders, waaronder meerdere eerstegraads bevoegde docenten,
geeft op alle niveaus inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast
bieden zij structuur bij het leeren maakwerk.
In alle gevallen staat persoonlijke aandacht bij Study Consultancy voorop. Elke leerling wordt
begeleid op de manier die het
best bij hem of haar past. Hierbij gaat het niet alleen om ‘gewoon’ schoolwerk: een orthopedagoge begeleidt leerlingen met
bijvoorbeeld faalangst of lees- of
rekenproblemen.
Voor meer informatie zie www.
studyconsultancy.nl of bel 0235392664.

Dressuurproeven
verreden bij HCV
Velsen-Zuid - Zondag 19 februari organiseerde manege Hippisch Centrum Velsen
dressuurproeven voor junioren
en senioren. 34 ruiters hadden
zich voor de F(NRS) proeven
categorie 5 tot en met 11 ingeschreven. Als eerste startte de
rubriek pension. Op de eerste
plaats eindigde Lilly van Breukelen met haar pony Dizzy in de
F8 met 230 punten.
Een fraaie tweede plaats was
er voor Mary Spierenburg met
haar paard Cocktail in de F7
met 226 punten. Michelle de
Bruijn met haar paard Tabe
werd knap derde in de F8 met
221 punten en tot slot werd
Hannah Hamers met haar pony Leo vierde in de F7 met 221
punten.
In de rubriek manege pony’s en
paarden behaalde Evelien Alblas met Paddy in de F5 242

punten en werd knap eerste.
Het rode rozet voor de tweede prijs ging naar Maartje Hanenburg met Panthera in de
F5 met 231 punten. Michelle
Kraaijenoord met Orlando in de
F10 mocht de derde prijs in ontvangst nemen met 229 punten
en Ingrid Mooij behaalde een
vierde plaats in de F10 met 229
punten.
Daarna was het de beurt aan
de senioren. José Groenevelt
met Dizzy mocht het oranje rozet mee naar huis nemen voor
de eerste prijs in de F5 met 237
punten. Marieta Telman werd
tweede met 236 punten in de
F4 met 236 punten en Wanda
Schouten met La Pa mocht de
derde prijs in ontvangst nemen
in de F7 met 225 punten. Gevolgd door Pieter Oorthuis met
Nimble in de F4 met 221 punten.

Santpoort-Noord – Op zondag
26 februari om 17.00 uur speelt
de Velsense Nederlandstalige
poprockband Vlucht13 samen
met de band Zänph in De Halve Maan. Geheel in de muzikale
tradie van Café De Halve Maan
bieden beide bands samen een
behoorlijk deel van het popspectrum: van de frisse Nederlandse gitaarrock van Vlucht13 tot de
rauwe, melancholische bluesrock van Zänph. Muzikaal dus
voor ieder wat wils! ,,We kijken
uit naar het dubbeloptreden met
onze vrienden van Zänph. Vooral
in een gezellig café als De Halve
Maan, waar wekelijks muzikanten samenkomen om met elkaar
te jammen. Helemaal te gek”, aldus Patrick de Noord, zanger van
Vlucht13. ,,We gaan zorgen voor
een spetterend optreden en spelen onder andere onze nieuwe
single ‘Voor Nu En Voor Altijd’.”
Café De Halve Maan bevindt
zich op de Hagelingerweg 36.

Strandexcursie
IJmuiden - Zaterdag 25 februari organiseert het IVN ZuidKennemerland onder leiding
van IVN-Natuurgidsen een excursie voor jong en oud op het
strand van IJmuiden. Het aardige van het strand is dat er altijd
wel iets te zien of te vinden is, zeker in het vroege voorjaar. Op het
strand worden veel Goudkammetjes losgewoeld door de branding. Meestal vind je alleen de kokertjes en heel soms vind je een
prachtig levend exemplaar. Het
Goudkammetje is een borstelworm van 5 centimeter en leeft ingegraven in het zand, met de kop
naar beneden, rond de laagwaterlijn en dieper. Op de kop zitten een aantal lange borstelharen
die de kop vrijwel verbergen. Deze haren glanzen goudachtig en
dat is de oorsprong van de naam
Goudkammetje. Bij storm wordt
de zeebodem omgewoeld en enkele dagen later is het strand bedekt met dieren die kort tevoren
nog in het zand ingegraven waren. Er spoelt dan van alles aan
zoals grote strandschelpen en
kokkels. Als er na een storm een
poosje een vrij krachtige oostenwind staat dan is het strand bijzonder rijk aan schelpen, slakken en soms de minder populaire
kwallen! Wie eens lekker wil uitwaaien en interessante dingen wil
weten over het strand is van harte
welkom. Voor de echte strandliefhebber, jong of oud, is het leuk om
aan deze excursie mee te doen!
De excursie is op zaterdag 25 februari van 13.30 tot 15.00 uur. De
groep vertrekt om 13.30 uur vanaf
het eindpunt van bus 4 en 82 achterin de jachthaven. Vandaar daar
sta je binnen één minuut op het
strand! Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
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Sterke bezetting
bij talententoernooi
Regio - Van 26 februari t/m 4
maart organiseert Tennisschool
Jonkman inmiddels voor de vierde keer het Nationaal Ranglijst
tennistoernooi in het Kennemer
Sportcenter in Haarlem. Het toernooi biedt spelers de kans hun
plaats op de Nederlandse ranglijst te verbeteren. Tim van Terheijden, nummer 14 van Nederland,
is de lijstaanvoerder van het TotZiens Promotions Tennistoernooi.
Voor de vierde maal voorziet
toernooidirecteur Bernard Jonkman de regio Haarlem van een
Nationaal Ranglijst tennistoernooi (NRt-toernooi) voor wedstrijdspelers, met een totaal prijzengeld van 3450 euro. De meeste spelers komen echter niet voor
de euro’s maar om punten te verdienen op de Nederlandse ranglijst. Met hulp van de sponsoren
is het weer gelukt om dit tennisevenement in Haarlem te organiseren. Het internetbedrijf Totziens Promotions.nl is dit seizoen

de naamsponsor van dit spectaculaire tennisevenement.
,,Het toernooi past goed bij Sportstad Haarlem, waar elk jaar vele grote sportevenementen zijn’’,
aldus Bernard Jonkman. ,,Denk
maar aan de basketbalweek, de
korfbalweek en de honkbalweek.
Waar het Haarlem nog aan ontbrak was een sterk tennistoernooi. Inmiddels mag het NRTTennistoernooi als het sterkste
tennisevenement gezien worden
van Haarlem en omstreken. En
volgend jaar willen we het toernooi uitbreiden met een jeugdtoernooi.’’
Een NRt -toernooi is een toernooi
op het hoogste niveau voor aankomende Nederlandse toppers
uit het hele land. Dit jaar doen er
meer niveau 2-spelers mee dan
bij de vorige edities. Jonkman:
,,Ik verwacht mooie tennispartijen te zien, met hoog tempo, veel
aces, onmogelijke slagen en veel
tennisstrijd.’’
Alle wedstrijden worden overdag
gespeeld tussen 10.30 en 17.00
uur. De toegang is gratis. In het
finaleweekend op zaterdag 3 en
zondag 4 maart is er voor de toeschouwers een speciaal supportersterras om de finales nog beter te kunnen zien.
Het toernooi start op zondag 26
februari met de kwalificatie heren enkel en op maandag 27 februari met de kwalificatie dames enkel. Vanaf zondag 26 februari zijn op www.tennisschooljonkman.nl de eerste schema’s
en uitslagen van de kwalificatieronde te zien. Het hoofdtoernooi start op woensdag 29 februari. De finales zijn op zondag 4 maart. Zie ook www.tennisschooljonkman.nl.

Kleuters De Molenweid
naar ‘Kluts Kwijt’
Velserbroek - De kleuters van
groep 1 en 2 van OBS De Molenweid uit Velserbroek zijn gestart met een leuk en leerzaam
uitstapje. In de bibliotheek van

Velserbroek werd de voorstelling
‘Kluts Kwijt’ uitgevoerd door kindertheater Sjeu.
Voor de voorstelling was er zelfs
een echte dresscode: alle kinderen was gevraagd een sjaal te
dragen.
De voorstelling gaat over Eekhoorn. Hij is de baas van de winkel Verloren Spullen. Eekhoorn
wint ieder jaar de Sjaaldragers
Verkiezing. Maar dit jaar mag hij
niet meer meedoen, omdat hij al
drie keer gewonnen heeft. Dus is
hij dit jaar de jury.
De kinderen van De Molenweid
hadden per klas ook een mooie
sjaal gemaakt voor de Sjaaldragers Verkiezing en hebben deze met zijn allen gewonnen. Vol
trots namen de kinderen na afloop hun prijsje in ontvangst.
Een kaart, uitgereikt door Eekhoorn, met daarop de afbeelding
van een echte beker. Daarna was
het tijd om weer naar school te
gaan.

Kledingbeurs
De Hoeksteen

Oyama weer op dreef
Velserbroek - Afgelopen zondag 12 februari hebben de judoka’s van de Velserbroekse club
Oyama goed gepresteerd tijdens
het derde grote jeugdjudotoernooi in Leimuiden. Skip de Bruin
werd in de klasse tot 30 kilogram
kampioen door al zijn partijen te
winnen en hij ging met de gou-

den medaille naar huis.
Tieko Krijgsman (-26 kg), Chris
de Groot (-32 kg), Mees Krijgsman (-30 kg) en Robert Kamphof
(-45 kg) behaalden een tweede
plaats. Maarten Boele (-26 kg),
Niels van Tunen (-40 kg) en Ole
van Ling (-32 kg) behaalden een
bronzen medaille.

Honkbalclinic Terrasvogels
Velserbroek - Zondag 12 februari was het zover. Het jeugdbestuur
van Terrasvogels Honkbal haalde
Internationale honkbalkennis naar
het polderhuis in Velserbroek. Onder de specialistische leiding van
de heren van baseballclinic.nl en
de eigen Terrasvogels trainers
werd een strakke honkbalclinic
neergezet. Ook de Jeugdsportpassers, die veelal voor het eerst met
honkbal in aanraking kwamen,
vielen met hun neus in de boter.
Onder andere de ex-internationals Robin en Jersey van Doorn-

speek maar ook de wereldkampioen honkbal Danny Rombley zorgden voor een uitdagende clinic. De
honkballertjes waren allemaal superenthousiast en konden na afloop ook nog even op de foto met
het honkbalgoud van Danny Rombley. Het jeugdbestuur van Terrasvogels Honkbal, onder leiding van
Robin van Doornspeek, wil middels dit soort activiteiten de jeugd,
maar ook de trainers en coaches
door het jaar heen ondersteunen.
Zie ook www.svterrasvogels.nl of
www.baseballclinic.nl.

Ik heb geconstateerd dat er
in onze wijk steeds meer honden bijkomen, zo ook in ons eigen gezin.
Dit is niet zo gek, omdat we direct aan het mooie recreatiepark
Westbroekplas wonen, waar je
heerlijk kunt wandelen.
Wat alleen zo jammer is, dat met
de toename van honden, ook
de toename van hondenpoep
in de wijk is gekomen! Op stoepen, in plantsoenen en zelfs in
de poorten!
Het voorjaar komt er weer aan,
wat betekent dat de kinderen
ook meer buiten gaan spelen
en dan zitten wij als ouders echt

niet te wachten op poep onder
de schoenen of misschien zelfs
aan de kleding.
Daar komt bij dat in hondenpoep bacteriën, zoonosen kunnen zitten. Dat zijn ziekten die
overdraagbaar zijn van hond op
mens. Deze kunnen voor kwetsbare mensen (kinderen) gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Laten wij als hondenbezitters
onze mooie wijk vrij van poep
houden en ruim het op! De zakjes zijn verplicht, dus zo moeilijk
moet het niet zijn!
Naam en adres bekend bij de
redactie

Velserbroek – De Hoeksteen aan de Weid 24 houdt
op vrijdagavond 9 maart weer
haar bekende kinderkledingen speelgoedbeurs. Op deze avond wordt er goede gebruikte voorjaars- en zomerkinderkleding aangeboden vanaf maat 104 en speelgoed voor
alle leeftijden. Iedereen is tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom om te komen neuzen tussen de uitgestalde kleding en speelgoed. Voor meer
informatie of voor het verkrijgen van een verkoopnummer,
kan men contact opnemen met
Nancy Holwerda, telefoon 0622778922 of or@cbdehoeksteen.nl.

Hoge snelheden
tijdens controle
Regio - Zondagavond heeft
tussen 19.30 en 22.00 uur
een snelheidscontrole plaatsgevonden aan de Westelijke Randweg N208. Op deze weg mag maximaal 70 kilometer per uur worden gereden, maar tijdens de controle
werd duidelijk dat automobilisten met veel hogere snelheden
voorbij raasden. Zes keer werden er snelheden gemeten van
tussen de 100 en 120 kilometer peruur. Een 20-jarige Haarlemmer maakte het met 131 kilometer dusdanig bont dat hij
zijn rijbewijs direct kon inleveren. De overige hardrijders
krijgen eenbekeuring thuisgestuurd.

Derde dan
voor Rob
van Zijp
Velserbroek - Afgelopen zaterdag heeft de Velserbroekse judoka Rob van Zijp zijn derde dan
judo behaald. De examens werden gehouden in sporthal de
Walvis in Beverwijk. Rob judoot
zowel bij Kenamju als bij Oyama.
Om de derde dan te kunnen behalen werd Rob van Zijp het afgelopen jaar intensief begeleid
door de Haarlemse judoleraar
Joop Pauel.
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AH Bouwens weer
iedere zondag geopend
Haarlem-Noord - Na ruim een
jaar mag Albert Heijn Bouwens,
nu aan het Marsmanplein, weer
standaard open op de zondag.
Dit tot grote vreugde van eigenaar Han Bouwens jr. en alle bestaande en nieuwe bewoners van de wijk die in Haarlem-Noord rondom het Marsmanplein uit de grond oprijst,
en natuurlijk voor Velserbroek
en Santpoort.
Er is behoefte aan winkelen op
zondag in deze moderne tijd en
dat zorgt voor spreiding van de
drukte in de winkels. Van overlast is in Haarlem-Noord geen
sprake, want parkeren geschiedt in de ondergrondse ruime parkeergarage, bereikbaar
via de Generaal Spoorlaan, die
direct toegang verschaft tot de
supermarkt.
In 2006 bedacht Albert Heijn
Bouwens de zondagopenstelling in navolging van een Albert
Heijn-collega en dat bleek een
enorm succes. Door tussenkomst van concurrerende supermarkten werd op last van de
rechter destijds aan de Eksterlaan de vergunning alsnog ingetrokken.
Veel klanten gaven duidelijk

aan het hiermee oneens te zijn.
Want bij AH staan ook op zondag de stellingen er keurig afgevuld bij en ook kan men er
terecht voor onder andere warme, ovenverse (stok)broden.
Het uitgebreide assortiment is
heel prettig voor iedereen die
iets speciaals wil eten op zondag.
Hebt u in de nieuwe, ruim gesorteerde Albert Heijn al kennis
gemaakt met de lekkerste verse sushi? Straks met mooi weer
kan men kiezen uit lekkere barbecue-producten? Kortom: AH
Bouwens is er weer klaar voor
om zeven dagen per week, in
haar prachtige nieuwe onderkomen haar klanten te verwennen. De rest van de week geopend vanaf 7.00 tot 22.00 uur.
Word ‘vriend’ via Facebook van
AH Bouwens supermarkten en
een ieder die aantoonbaar aan
al zijn/haar vrienden de zondagopenstelling
doorgeeft,
krijgt gratis een versgebakken
appeltaartje. Meld u daarvoor
bij de counter van AH Marsmanplein.
Voor informatie en de openingstijden, zie www.ahbouwens.nl.

Barry Spaan Nederlands
Kampioen Supersprint
Velserbroek - Op zaterdag 18
februari werd op de Ireen Wüst
IJsbaan in Tilburg door 140 gekwalificeerde deelnemers gestreden om de titels Nederlands
Kampioen Supersprint.
Na de officiële opening ging
de 22ste editie van het NK Supersprint van start. Een flitsend
spektakel waar de schaatstalenten tweemaal de 100 meter
en tweemaal de 300 meter aflegden. Afstanden voor de zeer
explosieve schaatsers. Om tot
een eindklassement te komen
worden per persoon de vier tijden bij elkaar opgeteld. Er werd
gereden in de leeftijdscategorieën junioren C, B, A en (neo-)
senioren dames/heren.

Eén van de deelnemers bij de
B-junioren is de 15-jarige Barry
Spaan uit Velserbroek. Hij start
met een explosie van kracht en
ook op de 300 meter kan hij op
volle snelheid door de bocht. De
korte afstanden tot 500 meter
vindt hij de leukste afstanden.
Een strijd om honderdsten van
seconden, soms zelfs duizendsten. Na de honderd meters
in 10.68 en 10.62 stond Barry Spaan op een tweede plaats
en mocht hiervoor een zilveren
medaille in ontvangst nemen.
Met zijn snelle eerste 300 meter in 24.86 reed hij een baanrecord. Hij behield de tweede
plaats in het klassement. Tijdens de laatste zeer spannende
rit, een rechtstreeks duel tegen
Kay Schipper, werd gestreden
om de titel. Barry kwam in 25.21
als eerste over de eindstreep
en veroverde hiermee het goud
op de 300 meter en de eerste
plaats in het eindklassement.
Barry, geboren in maart 1996,
was de jongste deelnemer
uit de categorie heren junioren B. De andere 18 geselecteerde jongens zijn geboren
in 1994/1995. Mede daarom is
de eerste plaats een bijzondere prestatie. Trots keerde hij terug naar Velserbroek met twee
persoonlijke records, een baanrecord, een zilveren medaille,
twee gouden medailles en de
titel Nederlands Kampioen Supersprint!

Nieuw
Marsmanplein
klaar voor de
toekomst

Santpoort 2 koploper
in Promotieklasse
Velserbroek - Schaakclub Santpoort 2, een mix van jong en oud,
moest tegen Krommenie 1. Invaller Hans Kors (foto) wist als eerste een punt binnen te halen.
Good-old Jan Burggraaf, bovenaan in groep 2 op de dinsdagavond in het Polderhuis, wist
met twee lopers tegen een toren, knap de winst binnen te halen. Voorzitter Wim Gravemaker,
Martijn de Roode, Dave Looijer,
Stefan Fokkink en Brian Mollenkamp speelden allen remise, alleen Nathalie van der Lende ging
helaas, in een betere stand, door
de vlag. Uitslag 4,5-3,5 winst
voor SC Santpoort.
Waar het tweede voor het kampioenschap gaat, vecht het derde tegen lijfsbehoud in de tweede klasse. Tegen KC/Het Spaar-

ne 1 kwamen ze niet verder dan
4-4. Hans Kors wist opnieuw in
een recordtempo te winnen. Ouker de Jong aan bord 1 speelde met zwart zeer knap remise door zetherhaling. Ook Ronald Hoekstra, die kampte met
een schaakteen, speelde remise.
Bert Stangenberger, Rob Buschman en Wim Dijkman verloren, hierdoor was de stand 2-4.
Ozden Tuna wist het eerste volle punt voor Santpoort binnen
te halen, klasse 3-4. De laatste
wedstrijd moest gewonnen worden. Henk Swier speelde tegen
de bekende Joost Jansen. Henk
hield het hoofd goed koel en zette in hevige tijdnood zijn tegenstander schaakmat, waardoor de
uitslag 4-4 werd. Zie ook www.
schaakclubsantpoort.nl.

Haarlem-Noord - Het gerenoveerde winkelcentrum Marsmanplein is helemaal klaar voor
de toekomst. Niet alleen voor
klanten in Haarlem-Noord, maar
ook voor de regio biedt dit moderne winkelcentrum alles voor
de dagelijkse levensbehoeften.
Na alle sores van voorbereiding en bouwoverlast en de ingrijpende vernieuwingsoperatie
kan iedereen zich nu gaan richten op een mooie nieuwe toekomst met dit volwaardige winkelcentrum. Ondanks de overlast tijdens de verbouwing zijn
veel klanten trouw blijven komen. Dat geeft de ondernemers
vertrouwen en een fijn gevoel
voor nu en in de toekomst. De
agenda voor het Marsmanplein
staat boordevol activiteiten. Zoals de koopzondag met braderie
en attracties op 4 maart, de allereerste in de geschiedenis van
dit winkelcentrum. Dat zal zeker
de nodige reuring geven voor
een heerlijk dagje fun-shoppen
aan de Rijkstraatweg te Haarlem-Noord. De ondernemers
kijken naar u uit.

‘De Eetclub’ in
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 2 maart is het weer filmmiddag bij de Vereniging Santpoorts
Belang. Deze middag wordt de
‘De Eetclub’ vertoond, een thriller uit 2010 naar het gelijknamige boek van Saskia Noort.
Dit is het tweede boek van Saskia Noort dat verfilmd is. Aanvang van de film is 14.00 uur en
de toegang is geheel gratis. ’t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon 0235383016. Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Carnaval bij VVH
Regio - Naast het voetbal organiseert VVH/Velserbroek ook andere,
leuke activiteiten. Zaterdag 18 februari was er een groot carnavalsfeest! Zo’n 80 mensen kwamen verkleed naar de versierde kantine.
Onder de bezoekers waren piraten, Mega Mindy’s, filmhelden, Disney-figuren en konijnen.

Workshop kaas maken
Velsen-Zuid - Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude leert u graag hoe u uw eigen
kaasje kunt maken. In een sfeervolle omgeving leert u hoe van
rauwe melk, in dit geval van de
koeien van Zorgvrij, een babykaasje wordt gemaakt.
Behalve kaas gaat u ook boter
maken en kunt u rondkijken in
de stallen van de boerderij. Na

de workshop gaat u naar huis
met uw eigen gemaakte kaasje.
De kosten voor deze workshop
zijn 20 euro per persoon, dit is
inclusief koffie en thee. De workshop wordt gegeven op zaterdag 3 maart van 11.00 tot 14.00
uur. Groepen kunnen ook op afspraak op een andere dag de
workshop volgen. Zie ook www.
spaarnwoude.nl

Kledingbeurs
De Molenweid
Velserbroek - Woensdag 14
maart is er wederom een kinderkleding- en speelgoedbeurs
van de openbareschool De Molenweid, Sluisweid 9. De beurs
zal plaats vinden tussen 19.30
en 21.00 uur. Er zal kinderkleding te koop zijn van maat 92
tot maat 170. En speelgoed
voor allerlei leeftijden. Natuurlijk kan er ook weer zelf kleding
en speelgoed ingebracht worden. Voor het verkrijgen van
een inbrengnummer of informatie kan men contact opnemen met Debbie de Goeij, telefoon 023-5379419, Annemarie
Boelens, telefoon 06-36549815
of stuur een e-mail naar: kledingbeursmolenweid@gmail.
com.
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‘Zonder jou is er geen bal aan!’

Telstar busreis
Velsen-Zuid - Vrijdag 2 maart
speelt Telstar de competitiewedstrijd tegen Almere City. Supportersvereniging Telstar organiseert een busreis naar deze
wedstrijd. Voor deze wedstrijd
geldt een verplichte buscombi.
Reizen op eigen gelegenheid is
dus niet mogelijk. Wie De Witte
Leeuwen wil steunen kan er alleen met deze bus komen. De
reis is per luxe touringcar en inclusief entree tot het Mitsubishi
Forklift Stadion. Leden betalen
15 euro voor de reis, niet-leden
20 euro. Vertrek vanaf Cineworld
Beverwijk om 18.10 uur, vanaf
Schooneberg om 18.30 uur. Inschrijven kan via het Telstar secretariaat, op werkdagen tussen
9 en 17 uur, via 0255-546920. of
via e-mail naar info@telstar.nl.
Vermeld hierbij uw naam, opstapplaats en of u lid bent van
Supportersvereniging
Telstar.
De voorlopige inschrijving sluit
woensdag 29 februari om 12.00
uur. Graag met gepast geld betalen voor de reis. Er zijn in de
bus consumpties verkrijgbaar
tegen een redelijke prijs. Geldige legitimatie is tijdens deze reis
verplicht.

Kleuters
Daltonschool
houden jaarlijks
optreden
Santpoort-Zuid - De kleuters van de Brederode Daltonschool geven op maandag 19 en
dinsdag 20 maart hun jaarlijkse kleuteroptreden. Van 10 tot
half 11 is publiek van harte welkom om samen met ‘bijna’ kleuters dit optreden bij te wonen en
de sfeer te proeven van de Brederode Daltonschool aan Willem
de Zwijgerlaan 110 te SantpoortZuid. Graag van tevoren aanmelden met hoeveel kinderen/
begeleiders u komt bij Asli: 0647476533 of Marja: 06-51103633.

Open tennisdagen Velsen

Bel Canto druk met
opera Giovanna D’Arco
Velsen - Op vrijdag en zaterdag
20 en 21 april word het toneel
van Schouwburg Velsen omgetoverd met prachtige decors voor
de opera Giovanna D’Arco van Giuseppe Verdi. De koorleden van
operagezelschap Bel Canto kunnen haast niet wachten om het toneel op te gaan. Op dit moment
wordt er nog enorm hard gerepeteerd om straks samen met de solisten een zo mooi mogelijke uitvoering neer te zetten. Bel Canto
neemt alle koorstukken voor zijn
rekening en de hoofdrollen worden gezongen door professionele solisten. Na uitvoerige en zware audities zijn vier van de achtentwintig geauditeerde solisten
goed genoeg bevonden om deze
opera samen met de koorleden tot
een succes te maken.
Om het jaar brengt het Velser Operagezelschap ‘Bel Canto’ een complete opera op het toneel. Meestal wordt er gekozen
voor wat minder bekende opera’s, maar altijd opera’s waar veel
koorwerken in zitten. Dit jaar heeft
Bel Canto gekozen voor de opera
Giovanna D’Arco van de Italiaanse componist Giuseppe Verdi, die
zelf meer dan tevreden was over
zijn creatie. De opera bestaat uit
een proloog en drie akten. Het libretto is gebaseerd op het toneelstuk Die Jungfrau von Orleans van
Friedrich Schiller (1759-1845). De
eerste uitvoering vond plaats in
het jaar 1845 in de Scala van Milaan. Het verhaal is voor veel men-

sen bekend. Carlo, koning van
Frankrijk, heeft een visioen gehad
over een maagd die zijn land kan
redden. Giovanna D’Arco (Jeanne
D’Arc) is degene die hij in zijn dromen heeft gezien. Hij geeft haar
zijn helm en zwaard. De vader van
Giovanna, Giacomo, die dit tafereel heeft gezien trekt daar verkeerde conclusies uit. Hij loopt
over naar de Engelsen om mee te
vechten in de strijd tegen de Franse koning, die zijn dochter onteerd heeft. Giovanna redt inderdaad haar land en wordt ten huwelijk gevraagd door haar koning.
Zij beantwoordt zijn liefde, maar
haar vader Giacomo beschuldigt
haar van hekserij. Giovanna wordt
uitgeleverd aan de Engelsen. Zij
belandt in de gevangenis en bidt.
Haar vader hoort haar gebeden
aan, vraagt vergiffenis en maakt
haar ketenen los. Er vindt een gevecht plaats en Giovanna wordt
dodelijk verwond. Een prachtig
verhaal wat men zondermeer in
elke tijd kan plaatsen.
Dirigent Marco Bons, regisseur
Martin Michael Driessen, het
UMA-orkest, solisten en koorleden zijn samen op weg om een
prachtig resultaat te bereiken om
de toeschouwers op 20 en 21 april
ten volle te laten genieten van dit
schitterende muzikale drama. Uiteraard is de kaartverkoop al begonnen. De kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadschouwburg te Velsen. De kosten
zijn 25 euro per kaart.

Politie zoekt getuigen
van inbraakpogingen
Velsen-Noord - Zondagavond
kwam rond 22.30 uur een melding binnen dat er een inbraakpoging had plaatsgevonden bij
een woning aan de Schulpweg.
De bewoner van de woning
kwam hierachter nadat hijkorte
tijd niet thuis was geweest. Politiemensen gingen naar de woning en constateerden dat ook
bij de naastgelegen woning was
geprobeerd in te breken.
Er waren bij beide woningen bij
de deur sporen van een poging

inbraak te zien. In beide gevallen is het gelukkig bij een poging gebleven. Uiteraard wil de
politie de verdachte(n) graag
aanhouden.
Mensen die mogelijk iets gezien
hebben van de inbraakpogingen of die personen in de buurt
hebben zien rondhangen of lopen die daar niet thuis horen,
worden verzocht contact op te
nemen met de politie in Velsen
via het telefoonnummer 09008844.

Velsen - Vier Velsense tennisverenigingen - LTC de Heerenduinen, LTC Brederode, LTC Hofgeest en TC de Gieteling - doen
mee aan de Open Tennisdagen!
In de week van 24 maart tot en
met 1 april openen de verenigingen op verschillende dag(en) hun parken voor ieder die
zin heeft om een balletje te slaan
en eens een les te volgen. Op de
website www.opentennisdagen.
nl kunnen heel makkelijk de dagen van de verschillende verenigingen worden teruggevonden.
Voor zowel beginners als gevorderden tennissers hebben de verenigingen een leuk programma
in elkaar gezet. De tennisclubs
adviseren iedereen deze week alvast in de agenda te zetten om
een bezoek te brengen aan één
of meerdere tennisparken in de
gemeente Velsen.
Op initiatief van de tennisbond,
de KNLTB, worden in het hele
land Open Tennisdagen gehouden. De vier clubs uit de gemeente Velsen hebben de KNLTB-slogan Zonder jou is er geen bal
aan! verbonden aan hun acties.
Bij de Open Tennisdagen is ieder
welkom die vrijblijvend wil kennis
maken met deze Life-time sport.
Ook is dit het moment voor herintreders. Want iedere vereniging
verzorgt ook een programma om
bij liefhebbers die al eerder ten-

nisten het heerlijke tennisgevoel
weer eens op te frissen! Er wordt
voor tennisrackets en ballen gezorgd. Verder wordt ieder die één
van deze tennisparken bezoekt
als VIP ontvangen!
Raemon Sluiter is ambassadeur
van deze Open Tennisdagen. Deze voormalige wereldtopper roept
iedereen op om nu de kans te
grijpen om te ervaren dat deze verenigingen het ideale tennis bieden.
Raemon: natuurlijk wordt ieder
ook op de baan verwacht; er zijn
activiteiten voor elke leeftijdscategorie. Met gratis lessen, kleine toernooitjes, gewoon een balletje slaan en met allerlei activiteiten buiten de baan zetten deze
clubs hun beste beentje voor. Ervaren waarom meer dan één miljoen Nederlanders regelmatig op
de baan staan kan eind maart of
de eerste dagen van april. Ik zal
bij een aantal verenigingen in het
land een activiteit verzorgen!
De vier verenigingen hebben stuk
voor stuk een eigen programma.
Belangstellenden kunnen zich
op eigen initiatief melden bij een
vereniging maar de leden van de
verenigingen mogen ook vrienden en kennissen introduceren.
Het programma en de manier van
aanmelden zie www.opentennisdagen.nl en op de sites van de
vier clubs.

Popkoor Decibel
zoekt nieuwe leden
Velsen - Popkoor Decibel uit
Driehuis heeft plaats voor enkele nieuwe leden. Met name de
stemsoorten tenoren en mezzo-sopranen kunnen wel wat
versterking gebruiken. Decibel
zingt popmuziek, van klassiekers tot hedendaagse nummers,
vaak in heel verrassende arrangementen.
Dit jaar staat weer een aantal
optredens gepland, waaronder
deelname aan het Korenfestival
Velsen en het Korenlint in Haarlem.
Volgend jaar viert Decibel haar
15-jarig bestaan. Voor dit derde
lustrum wordt een avondvullend
concert voorbereid met als werk-

titel ‘Let’s rock!’.
Popkoor Decibel staat vanaf de
oprichting onder de enthousiaste leiding van dirigente Aswintha Weidema. Tijdens optredens
wordt het koor op piano begeleid door Michael Jansse.
De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in basisschool De Toermalijn in Driehuis. Kom een keer
sfeer proeven tijdens een repetitieavond.
Ervaar zelf dat zangkwaliteit en
gezelligheid heel goed samen
kunnen gaan! Meer informatie:
telefoonnummer 06-24273814 of
decibel3hs@hotmail.com. (foto:
Craig Thomas)
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Nieuw: Mozaïeken
in Velsen-Noord

Kindergroep
PIEP zei de muis
De Brulboei - Op woensdag
21 maart start een nieuwe kindergroep voor kinderen (4 tot 8
jaar), bij wie thuis sprake is van
spanning of stress. De kindergriep komt samen in buurtcentrum De Brulboei in IJmuiden,
van 13.30 tot 15.00 uur. Meer
weten of aanmelden? Bel Context: 075-6814450.

Knutselen
1 tot 4 jaar
De Spil - Elke woensdag van
09.30 – 11.00 uur kunnen kinderen samen met hun ouders
komen knutselen in de Spil. Allereerst worden de kinderen
voorgelezen, waarna zij zullen
gaan knutselen in het thema
van het boek.
De kosten zijn 1.50 euro, dit is
inclusief een kopje koffie en
een glaasje limonade. Voor deze activiteit hoef je jezelf niet
in te schrijven, je kan gewoon
binnen lopen.
Een gezellige club die nog
meer gezellige kinderen en ouders zoekt! Meer weten? Bel:
0255 510186.

Tienerkookcursus
De Koe – Binnenkort start
Jongerencentrum de Koe weer
met een nieuwe tienerkookcursus. De cursus is voor tieners
van 11 t/m 15 jaar. Samen met
leeftijdsgenoten een lekkere maaltijd bereiden en daarna
gezellig eten in de huiskamer
van de Koe. De cursus gaat op
maandag of dinsdag plaatsvinden van 17.00 tot 19.00 uur. De
kosten zijn 26 euro voor 6 lessen. Geef je snel op. Meer weten? Bel: 023-5491817

De afdeling OK, onderdeel van
Stichting Welzijn Velsen leert
mensen vaardigheden aan in
de ruimste betekenis van het
woord. OK Velsen, OK staat
voor Onbenutte Kwaliteiten, organiseert sinds kort een cursus
Mozaïeken in Velsen-Noord.
Dat gebeurt helaas vanwege
een felle uitslaande brand rond
de jaarwisseling niet meer in
De Mel, maar vlak in de buurt
in wijksteunpunt De Watervliet in de Doelmanstraat 34 op
woensdagochtend van 9.00 uur
tot 11.30 uur.
Met die oplossing zijn wij natuurlijk zeer content.
Er was nadrukkelijk vraag naar,
dus speciaal voor vrouwen in
Velsen-Noord kon deze vraag
door de afdeling OK worden
gehonoreerd en ook daar zijn
we als stichting natuurlijk heel
verheugd over!
Iedere uitkeringsgerechtigde
komt voor het project in principe in aanmerking. Naast het
creatieve wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan vaardigheden op het gebied van op
tijd komen, onderlinge afspraken maken, afbellen en samenwerking. Ook bestaat de mo-

gelijkheid dat je als vrijwilliger
aan het project wordt gekoppeld. De creatieve cursus staat
onder de bezielende leiding
van OK-medewerkster Yvonne
Roozekrans die met een groep
enthousiaste
deelneemsters
leuke werkstukken maken. Natuurlijk werkt de groep ook in
opdracht. Hierbij kunt u den-

de hele wereld en van alle tijden en stijlen. De cursus vind
plaats van 2 tot en met 30
maart (vijf lessen) van 13.30 tot
15.00 uur.
De kosten van de introductieles zijn 3 euro, overige lessen 5
euro per les. Ook kunt u een 5
rittenkaart aanschaffen voor 15
euro. Aanmelden kan bij Ineke
Meek, info@meekitmove.nl of
06-52587561.

Kunstenaars en
Lattenbouwers gezocht
De Koe – Van april t/m juni
2012 is de derde editie van het
project ‘tussen kunst en koe’
van Jongerencentrum de Koe
in Velserbroek. Hiervoor zijn
wij op zoek naar jonge kunstenaars die willen exposeren in
de Koe.
Tijdens deze maanden stellen
wij hiervoor ruimte beschik-

De Mel – Iedere donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur
wordt iedereen uitgenodigd
om samen te handwerken. Onder het mom “men leert van
elkaar” wisselen deelnemers
handwerktechnieken uit, er
wordt dus niet alleen gebreid!
Deelnemen kost slechts 1 euro, dat is inclusief koffie/thee.
Meer weten? Bel: 0251-210050
(vraag naar Judith)

‘IJmuiden wat
vertel je me nou’
De Brulboei - Donderdag 23 februari vertoond ‘IJmuiden wat
vertel je me nou’ de film ‘De Klipperrace’. In de jaren ’30 werd de
levenssfeer aan boord van deze schepen verfilmd. Deze unieke film luidt het einde van de tijd
van gebraste zeilschepen in. Een
film met oude zwart-wit beelden.
Na de pauze wordt de avond
vervolgd met de film 100 jaar
Noordzeekanaal, een film gemaakt door smalfilmclub Velsen.
Kaarten à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. De eerste film
start om 20.00 uur.
Meer weten? Bel: 0255-510652
en zie ook www.buurthuisdebrulboei.nl.

Introductiecursus Biodanza Vital Development
De Spil - Biodanza maakt het
mogelijk mensen door dans en
muziek met elkaar te verbinden. Muziek is een universele
taal die toegankelijk is voor iedereen overal in de wereld.
Met dans kun je zonder woorden uitdrukking geven aan
wat je wil zeggen. Bij Biodanza dans je op een unieke manier die past bij jouw lichaam.
We dansen op muziek van over

ken aan uw huisnummer, sleutelrekje, fotolijstje, dienbladen,
maar oor ook de grote bloempot voor buiten op het terras of
uw balkon.
Indien u interesse heeft, kunt u
contact opnemen met OK Velsen. Telefoon: 0255-548548 of
06-51191427. Vraag dan naar
Yvonne Roozekrans.

Blij dat ik brei

baar. Daarnaast zijn we op
zoek naar lattenbouwers voor
het onderdeel ‘stapelgek met
latten’. Jongeren vanaf 12 jaar
kunnen een spectaculair object te maken van 1000 latten
van 1 meter. Beide onderdelen
zijn gratis.
Meer weten? Bel:023-5491817
(vraag naar Hans of Alexander)

Wouw, wat
een vrouw,
Internationale
Vrouwendag
Welzijn Velserbroek - Kracht
is het thema van de Internationale Vrouwendag 2012. Staan
we ons mannetje en kunnen
we vanuit onze eigenheid en
vrouw-zijn onszelf laten zien en
horen? Op 8 maart wordt een
avond georganiseerd door en
voor vrouwen met dit thema.
Ontvangst om 19.00 uur, introductie door Anneke de Leeuw
om 19.30 uur. Voor de pauze
de keuze uit twee workshops:
Wat straal ik uit of cupcakes/
tapas maken. Na de pauze de
keuze uit een ketting maken of
een sjaal breien. Waar? In Jongerencentrum de Koe, Zadelmakerstraat 3 in Velserbroek.
Kosten 15 euro inclusief drie
consumpties, cupcakje, tapas
en een workshop met sjaal of
ketting. Opgeven vóór 1 maart
bij: Welzijn Velserbroek: info@
buurthuis-de-veste.nl of 0235388830.

Timmerhelden
gezocht
De Spil - Ben jij een jongen of
een meisje tussen de 9 – 14 jaar
en wil je graag leren timmeren?
In de Spil organiseren we elke
maandag van 15.45 tot 17.15 uur
weer een timmerclub. Tijdens
deze club leer je mooie werkstukken maken van hout. Uiteraard krijg je hierbij begeleiding
van een ervaren vrijwilliger.
De club start bij voldoende aanmeldingen op 5 maart en de kosten zijn 22 euro voor 10 lessen.
Aanmelden kan in de Spil. Meer
weten? Bel: 0255-510186.

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

Deelnemers Alpe d’HuZes
bereiden zich samen voor
IJmuiden - Dit jaar doen 31
Velsenaren mee aan Alpe
d’HuZes. Op 6 en 7 juni zullen ze zo vaak als ze kunnen
per fiets of rennend de 1815
meter hoge Alpe d’Huez beklimmen, bekend uit de Tour
de France. Hun doel is sponsorgeld bijeen te brengen
voor het KWF. Nieuw is dat
de deelnemers uit Velsen zich
samen voorbereiden op de
zware tocht.
De plaatsgenoten hebben elkaar
weten te vinden via de website
van de Alpe d’HuZes organisatie.
Op 12 februari was hun eerste
gezamenlijke spinningtraining.

Deze training was een groot
succes, er deden maar liefst 23
fietsers mee. Ben Rietdijk stelde
fietsen en ruimte in zijn sportcentrum in Velserbroek beschikbaar. Bij de eerste training waren
twee instructeurs van het sportcentrum om de groep te begeleiden. De groep gaat wekelijks samen trainen in het sportcentrum.
Er wordt ook nagedacht over gezamenlijke sponsoractiviteiten.
Elke deelnemer spant zich in
om minimaal 2500 euro bijeen
te brengen. Dat geld wordt van
de eerste tot de laatste cent besteed aan het verbeteren van
de leefkwaliteit van mensen
met kanker. Elke fietser of loper

heeft zijn of haar eigen verhaal
als inspiratie om zo diep mogelijk te gaan en zo hoog mogelijk
te klimmen voor dit goede doel.
Alpe d’HuZes is in 2006 voor het
eerst gehouden. Wat begon met
een vriendenclub van zes Nederlandse fietsers die op 6-6-2006
zes keer de beruchte Alpenreus
wilden beklimmen, is inmiddels
uitgegroeid tot een enorme happening. Dit jaar doen maar liefst
7500 deelnemers mee, afkomstig
uit het hele land.
Nadere informatie over de Velsense Alpe d’HuZes-groep kan
men krijgen bij Liesbeth Bloeme,
telefoon 06-10926820 of e-mail
bloeme@planet.nl.

Velsen - In 2008 is er door de
gemeenteraad van Velsen een
tracékeuze gemaakt voor het
HOV (Hoogwaardig Openbaar
Vervoer). Er zijn bijeenkomsten gehouden over tracékeuzes van delen van het traject van
het HOV tussen Haarlem en het
IJmuiderstrand. Dit mede omdat er twee tracés, één in Santpoort-Noord en één over het
spoor aan de Min. Van Houtenlaan, afwijken van de keuze die
de gemeenteraad van Velsen, bij
raadsbesluit, in 2008 heeft genomen. Tijdens diverse bijeenkomsten heeft Floor Bal aan initiatiefnemers van alternatieve plannen
(Harddraverij, Stichting Santpoort, bewoners Min. Van Houtenlaan en Wijkplatform Santpoort-Noord) gevraagd of zij advies aan de verkeerspolitie hebben gevraagd, ter onderbouwing
van hun plannen. Hier werd ontkennend op geantwoord. Ook
zijn zij door medewerkers van
het HOV (gemeente Velsen en
de provincie Noord-Holland)
niet gewezen op het feit dat de

verkeerspolitie op het HOV-tracé, noch op die in 2008 vastgestelde, noch op de wijzigingen,
wel of geen zienswijze of advies
heeft gegeven.
Velsen Lokaal heeft hier vragen
over gesteld aan het college van
B&W. Floor Bal: ,,Adviezen en
zienswijze van de Verkeersadvisering (Verkeerspolitie Kennemerland) hebben niet alleen betrekking op wet- en regelgeving
met betrekking tot de verkeersveiligheid, maar ook op het gebied van milieu en openbare orde. Welke advisering c.q. zienswijze zijn er inzake het gehele
HOV-tracé (Haarlem – IJmuiderstrand) en op de wijzigingen van
het tracé, ontvangen over verkeersveiligheid, milieu en openbare orde? Mocht de verkeerspolitie Kennemerland niet of
nauwelijks om advies c.q. zienswijzen zijn gevraagd, dan heeft
de gemeenteraad van Velsen in
2008 m.i. een onverantwoord besluit genomen over het HOV-tracé, dat eigenlijk vernietigd zou
moeten worden.’’

The Smugglers treft
Amsterdam Academicals
Velserbroek - Zondag 26 februari speelt rugbyclub The Smugglers tegen de Amsterdam Academicals. Om 14.30 uur is de kickoff van deze wedstrijd.
Voor The Smugglers is het wederom een belangrijke pot. Nog
steeds is de doelstelling, om
dit seizoen in de top 5 te eindigen, niet veilig. De Academicals
zijn hun laatste wedstrijden aan
het winnen. Afgelopen weekend hebben ze zelfs hun sterke buur AAC met 33-12 verslagen. Ze naderen nu de top 5 en
kunnen The Smugglers inhalen. Om de stand in de compe-

titie zelf in de hand te houden
is het van groot belang komende wedstrijd te winnen. Het liefst
met een bonuspunt. Met nu nog
twee wedstrijden te gaan begint het nu erg spannend te worden. Ze kunnen in de twee laatste wedstrijden van dit jaar nog
4e, 5e of 6e worden. Aan de motivatie van The Smugglers zal het
niet liggen. Momenteel wordt er
keihard getraind om dit seizoen
goed af te sluiten.
Het sterk gemotiveerde team
is van plan zondag een stevige
wedstrijd tegen de Academicals
neer te zetten.

‘La piel que habito’
in het Witte Theater

Wortelsoep is best lekker
IJmuiden - Kinderen van groep
3 en wortelsoep. Normaal gesproken geen succesvolle combinatie. Tenzij je als 6-of 7-jarige
met een zelfgemaakte koksmuts
op in een professionele keuken
aan de slag mag.
31 kinderen van de Pleiadenschool stortten zich afgelopen
vrijdag op kilo’s aardappels en

wortels met zelf meegebrachte
dunschillers. Onder het toeziend
oog van koks Leon en Jordy van
Grandcafé Kruiten in IJmuiden
werd hard gewerkt aan de oranje lekkernij. Christine Jumelet
had even daarvoor de jeugdige
koks ontvangen met een fruitige smoothy, een drankje dat prima aansluit op het thema ‘ge-

zond’ waar de Pleiadenschool
aandacht aan besteedt. Moedig
en enthousiast werden de eigen
brouwsels geproefd. Voor een
snoepje bij het afscheid werd
dan ook maar even een oogje
toegeknepen... Het was een geslaagde middag voor groep 3,
met dank aan Christine Jumelet
van Grandcafé Kruiten.

IJmuiden - Vrijdag 24 en
woensdag 29 februari, 20.30 uur,
kunnen bezoekers van het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257
met korting naar de film ‘La piel
que habito’.
Sinds z’n vrouw stierf aan de gevolgen van brandwonden die ze
opliep in een auto-ongeval, is de
alom geprezen plastische chirurg Ledgard geobsedeerd door
het aanmaken van een nieuw

soort huid die z’n vrouw mogelijk
had kunnen redden. Twaalf jaar
later slaagt hij dankzij geavanceerde celtherapie erin deze
huid in z’n lab te kweken. Om z’n
doel te bereiken heeft hij er geen
enkele moeite mee om ethische
limieten te overschrijden door
menselijke proefkonijnen te gebruiken. Maar dat is niet de enige misdaad die hij begaat. Met
onder andere Antonio Banderas.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘la piel que habito’ op 24
en 29 februari 2012 om 20.30 uur. bon is geldig voor 2 personen
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Vakantie
op Zorgvrij

Klaas Boekelaar: een
begenadigd sporter (1)

Op 2 juni a.s. bestaat IJmuider Voetbal Vereniging Stormvogels precies 100 jaar. Dit
wordt gevierd met diverse festiviteiten en de uitgave van
een prachtig jubileumboek.
In een serie artikelen wordt in
deze krant aandacht besteed
aan het eeuwfeest van ‘de vogels’. Vaste auteur is Leen van
der Lugt.
Voordat Klaas Boekelaar in 1924
zijn niet geringe voetbalcapaciteiten bij Stormvogels ging vertonen had hij als zesentwintigjarige
reeds een zeer succesvolle sportcarrière achter de rug. De op 10
maart 1898 in Krommenie geboren Klaas was het oudste kind
van Pieter Boekelaar en Gerritje Koomen die nadien nog twee
kinderen kregen. Tot zijn twaalfde
bezocht hij de lagere school. Zoals in die tijd gebruikelijk, kwam
een vervolgstudie niet aan de orde en moest zoonlief aan de arbeid om te zorgen dat er brood
op de plank kwam. Zijn eerste betrekking was bij de PTT in
Krommenie waar hij vanaf 1910
als telegrambezorger zijn rondjes maakte.
In deze periode ontwikkelde hij
zijn voetbalkwaliteiten, hij meldde zich aan bij KVV uit Krom-

menie en als pure linkspoot bekwaamde hij zich daar in tweebenigheid. Gelijktijdig ontwikkelde hij zijn tweehandigheid op
een dusdanige manier dat zijn
oorspronkelijke aanleg later voor
niemand te herkennen viel. Op
23 november 1914, zestien jaar
oud, maakte hij de overstap naar
de PTT in Haarlem waar hij postbezorger werd en verruilde KVV
voor WFC uit Wormerveer waar
hij direct in het eerste elftal werd
opgenomen.
In 1918 werd hij in zijn ontwikkeling teruggeslagen toen hij werd
opgeroepen om in Brabant zijn
militaire dienstplicht te vervullen
en waar hij door het oplopen van
de Spaanse influenza ernstig ziek
werd. Uiteindelijk bleef de schade gelukkig beperkt tot het verlies van het grootste deel van zijn
haardos. Eenmaal ontslagen uit
militaire dienst nam hij zijn plaats
als postbezorger in Haarlem weer
in en vroeg en kreeg overschrijving naar RCH uit Heemstede.
Behalve voor voetbal kon je bij
RCH als sportman ook voor atletiek terecht. Dat was koren op
de molen van Klaas en ook daar
schreef hij zich in als lid. Hij bleek
een meer dan gemiddeld talent
voor de ‘moeder der sporten’ te
hebben. Speciaal op de onderdelen honderd meter, het hordenlopen, verspringen en speerwerpen
verbeterde hij keer op keer zijn
persoonlijke records en won talloze prijzen. Echter, zijn tot op dat
moment beste prestatie behaalde
hij in het seizoen 1922-1923 toen
hij met het voetbalteam van RCH
kampioen van Nederland werd.

Strawberries Dames 1
op stage in Barcelona
Driehuis - Strawberries Dames 1, momenteel koploper in
de tweede klasse A en onlangs
in de zaal gepromoveerd naar de
Topklasse, heeft zich afgelopen
weekeinde in Barcelona voorbereid op de tweede seizoenshelft.
Dankzij Sports in Spain kon het
team gebruikmaken van de faciliteiten van Euro Hockey Leaguedeelnemer Real Club de Polo de
Barcelona. Deze club, gevestigd
op een steenworp afstand van
Camp Nou, heeft de beschikking
over drie watervelden.
Hoogtepunt van de driedaagse hockeystage was de klinkende overwinning op de Spaanse
overgangsklasser Catalunya HC.
Deze ploeg bestaat uit Nederlandse, Argentijnse en Spaanse hockeysters die in hun eigen
land op overgangs- of hoofdklasseniveau hebben gespeeld.
In de selectie zit zelfs een oudinternational van Spanje, maar
die was zaterdag geblesseerd.
De doelpunten kwamen op naam
van Daisy Schut, Noortje Visser,
Lisa Waaijer en Frederique van
Muiswinkel.
Na de training op zondagochtend
gaf trainer/coach Simon de Hoog
een presentatie over leiderschap
in het veld. Daarna moest iedereen vertellen waarom Strawberries Dames 1 dit jaar kampioen
wordt (vorig seizoen werd pro-

motie op een haar na gemist)
en wat ze daarvoor over hebben.
Dat gesprek maakte duidelijk dat
het team helemaal klaar is voor
het sportieve doel dat dit seizoen
wordt nagestreefd.
Uiteraard was in Barcelona ook
ruimte voor ontspanning. Vrijdagavond werd een bezoek gebracht aan discotheek Sotavento, waar de speelsters als VIP
werden onthaald. De volgende
ochtend werd een bezoek gebracht aan het Olympisch Stadion en vervolgens was iedereen vrij om in groepjes de Catelaanse hoofdstad te ontdekken.
Het in alle opzichten geslaagde
weekeinde werd zondag afgesloten met een late lunch in een authentiek tapasrestaurant.
De hockeystage van Strawberries Dames 1 werd mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Zebra Uitzendbureau, de adverteerders in het presentatieboekje en de 120 bezoekers aan
het tapasdiner dat eind februari werd georganiseerd in het Tata Steel Stadion. De tweede seizoenshelft start op zondag 11
maart om 12.45 uur met een
thuiswedstrijd tegen ‘t Spandersbosch uit Zeist. Zondag a.s. staat
een pittig drieluik op het programma met Rood Wit 2 en Pinoké 3. Een week later is Weesp
de oefentegenstander.

Vriendjestoernooi
bij Stormvogels
Snuffelstage bij Telstar
Velsen-Zuid - Telstar houdt op
dinsdag 28 februari een snuffelstage voor kinderen tot en
met 12 jaar. De snuffelstage is
er bij het mannenelftal en bij
het vrouwenelftal.
De snuffelstage bij de mannen is van 09.00 tot 14.00 uur
en bij de vrouwen van 14.30 tot
19.30 uur. Je kunt je voor één
elftal inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro. Inschrij-

ven kan tot en met 24 februari.
Plekken zijn beperkt dus wees
op tijd met inschrijven. Op het
programma staan onder andere: Het bijwonen van een training. Een rondleiding door het
stadion. Een echte persconferentie. Sportmaaltijd met de
spelers of speelsters en nog
veel meer. Inschrijven kan via
de website: www.sctelstar.nl.
Zondag sluit de inschrijving.

IJmuiden - Woensdag 29 februari in de voorjaarsvakantie organiseert IJVV Stormvogels op
sportpark Zeewijk weer het jaarlijkse vriendjes- en vriendinnetjestoernooi.
In de ochtend spelen de Guppen
en de F- en E-pupillen hun wedstrijdjes en in de middagen de
D- en C-junioren. De wedstrijden zullen op de kunstgrasvelden
worden gespeeld. Ook niet-leden
zijn van harte welkom dus vriendjes, vriendinnetjes, neef of nicht,
buurjongen, buurmeisje, iedereen mag meedoen. Diverse spelers van de selectie van Storm-

vogels en mogelijkerwijs ook van
Telstar zullen als toeschouwer
aanwezig zijn. Inschrijven kan via
bb_de_ goeiste@hotmail.com of
inschrijven op de toernooidag. Inschrijven op de toernooidag kan
voor het ochtendprogramma vanaf 08.30 uur en voor het middagprogramma vanaf 12.00 uur. Een
leuke en sportieve manier om de
voorjaarsvakantie te vieren. Voor
de winnaars zijn leuke prijzen beschikbaar. Het belooft een groot
spektakel te worden!
Meer inforamtie: Jelle Anker,
Hoofd Opleidingen, telefoon 0613582324.

Velsen-Zuid - In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen op
Informatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude een gezellig lentepotje maken. Een potje narcissen wordt versierd met takjes,
veertjes en lieveheersbeestjes.
Het knutselen is van maandag
27 februari tot vrijdag 2 maart
tussen 13.00 uur en 16.00 uur
(4 euro). Rond 1 maart worden
de eerste lammetjes verwacht,
wie weet zijn ze in de vakantie te bewonderen. In de boerderij is de mooie tentoonstelling OverNachten te zien. In een
mooi donker sprookjesbos leren
kinderen op speelse wijze van
alles over dieren. In de boerderij is ook een expositie van twee
medewerkers van de boerderij
te zien. Nieuw in de boerderij is
de kist met Oudhollandse spelletjes die te huur is. In een kist
zitten zes leuke spelletjes die u
in de boerderij kunt spelen. Iedere middag rond half vijf worden de koeien gemolken en vertellen de boeren graag over de
dieren en de boerderij. Zie ook
www.spaarnwoude.nl.

Cognacavond
IJmuiden - Op 7 maart is bij
Drankenier IJmuiden aan Lange Nieuwstraat 183 een masterclass cognac. De directeur van
Cognac Prunier geeft deze masterclass, waardoor men de wereld achter de cognac kan ontdekken. Deze avond is van 19.30
tot 22.00 uur. Inschrijven is een
must, want de avond gebeurt
achter gesloten deuren, zodat er
ook mag worden geproefd. Kosten voor de avond zijn 15 euro
per persoon. Inschrijven kan bij
Ron Wilmink via 0255-513396.

Lammetjes
maken
Velsen-Zuid - In de voorjaarsvakantie worden de eerste lammeren verwacht op Zorgvrij. Altijd feest voor de boeren en het
publiek. In de maanden maart en
april kunnen kinderen drie lammetjes knippen en plakken. Als
de lammetjes klaar zijn worden
ze opgevuld met echte schapenwol. Dit kan van donderdagmiddag 1 maart tot en met zondagmiddag 29 april tussen 13.30
en 15.30 uur en het kost 2 euro. Voor wie liever thuis wil knutselen is het knutselpakketje ook
aan de balie te koop. Zie ook
www.spaarnwoude.nl.

Vrijdansavond
Velsen-Noord - Zaterdag 25 februari organiseert dansgroep De
Moeie Voetjes een gezellig vrijdansavond in het wijksteunpunt
Watervliet aan de Doelmanstraat
34. De toegang bedraagt 4 euro.
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Telstar heeft
het druk

Welzijnswerk nieuwe
stijl in Velserbroek
Velserbroek - Wat is er toch
gebeurd met buurthuis De Veste in Velserbroek? Amper twee
jaar heeft het bestaan en dan
staat er in de krant dat het is
gesloten. En toch gebeurt er
van alles op het gebied van
welzijn in Velserbroek. Hoe zit
dat eigenlijk?
Afgelopen zondag heeft Welzijn
Velserbroek een middag georganiseerd genaamd De Tovercirkel, bestemd voor kinderen
met een aandachts- of leerprobleem. Tijdens deze middag
werden diverse groepen gepresenteerd die op geheel eigen wijze ondersteuning bieden aan deze kinderen, zoals
Remedial Teaching, Kinderyoga
en een Kindercoach met groepen in Velserbroek. Ook was er
deze middag mandala tekenen
met Suzanne Borst (zie foto).
Deze activiteiten vallen onder Welzijn Nieuwe Stijl dat in
de gehele gemeente Velsen
van start is gegaan. In Velserbroek trekken Janneke Cluistra
en Thea Verbrugh de kar. Maar
hoe moet dat zonder buurthuis?
,,Een echt buurthuis hebben we
niet, activiteiten kunnen op diverse plekken worden gehouden’’, zegt Janneke Cluistra.
,,Bijvoorbeeld in het Polderhuis.
Maar activiteiten kunnen ook
bij iemand thuis plaatsvinden,
in de bibliotheek, in De Koe of
buiten. Zo werkt Welzijn Nieuwe Stijl.’’ Thea Verbrugh vult
aan: ,,We werken nu vraaggericht en inventariseren wat er
nodig is, waarna we een vorm
zoeken om dat hier te brengen. Maar we ondersteunen
ook mensen die iets willen organiseren, maar niet weten hoe

zij dat het beste kunnen doen.
Onze belangrijkste rol is mensen bij elkaar brengen. Dat gebeurt vooral projectmatig.’’
,,Ons doel is de leefbaarheid in
Velserbroek te vergroten door
de samenhang tussen mensen
te verbeteren. We werken met
ouderen, volwassenen en jongeren en met de zwakkeren in
de samenleving. Voorbeeld is
Vriendenking Velsen, waarmee
van alles kan worden ondernomen. Dit moet nog meer vorm
krijgen. Ook werken we aan het
project Buuv, waarbij mensen
een oproep kunnen doen, voor
een klusje of een burendienst.
Zo breng je mensen bij elkaar.
Wij helpen, waar nodig, bij het
opzetten van zo’n project.’’
Thea is ook bezig met het project ‘Mama weet alles’ waarbij ouders van pubers met elkaar in gesprek gaan. De locatie? Gewoon thuis bij de deelnemers.
Bij het project ‘Just say hello’
wil men in heel Velsen werken
aan meer betrokkenheid tussen
buurtgenoten. Janneke en Thea
gaan hiervoor binnenkort flyers
uitdelen op de markten in Velsen. Dan is er op 8 maart een
Internationale Vrouwendag in
De Koe. Het thema is ‘Wauw,
wat een vrouw!!’ en gaat over
de kracht van vrouwen. Er is
een lezing, er zijn workshops
en natuurlijk allerlei lekkers en
veel gezelligheid. Tijd: van 19.00
tot 23.00 uur. Meer weten of je
opgeven kan via info@buurthuis-de-veste.nl. Voor alle informatie over Welzijn Nieuwe
Stijl kan men ‘s morgens even
langs komen in het Polderhuis
bij Janneke en Thea, of bel 0235388830 (Karin Dekkers)

Brit veroorzaakt
aanrijding op Kanaaldijk
IJmuiden - Een 56-jarige Brit
heeft vorige week donderdagochtend op de Kanaaldijk een
aanrijding veroorzaakt.
De man was vlak daarvoor van
de boot uit Engeland gekomen
en keek bij het met zijn auto

oversteken van een kruising naar
de verkeerde kant. Hierdoor kon
een andere bestuurder niet meer
op tijd remmen.
Gelukkig raakte niemand gewond en bleef de schade beperkt
tot materiele schade.

Velsen-Zuid - De wedstrijd
tegen Helmond Sport bracht
Telstar niet het resultaat waarop werd gehoopt. Telstar begon niet goed en kwam een
aantal keer goed weg in de
beginfase. Na de 1-0 voor Helmond raakten zij in paniek en
gaven zij te gemakkelijk de 2-0
en 3-0 weg, en de rust moest
nog komen. Zij kwamen vlak
voor rust gelukkig nog op
3-1. Het doelpunt van Johan
Plat kort na rust gaf duidelijk kracht om op zoek te gaan
naar de gelijkmaker. Op dat
moment wistTelstar hun niveau deels te halen en speelden zij zoals Dennis Bliek het
meer zou willen zien. Het is
daarom extra zuur dat de beloning uitbleef, waardoor zij alsnog met lege handen stonden.
Telstar gaat nu een enorm
drukke periode tegemoet met
veel thuiswedstrijden en een
mooie wedstrijd in Almere tegen Almere City. De wedstrijd
tegen FC Zwolle is de eerste in
de drukke reeks. Als de koploper op bezoek komt, komen
er vaak extra krachten vrij. Ook
vorig jaar kon Zwolle niet van
Telstar winnen terwijl zij op
dat moment bovenaan stonden. Zij hadden destijds een
dip waar Telstar van kon profiteren. Zwolle bevindt zich nu
in een soortgelijke dip. Het is
aan Telstar hier optimaal gebruik van te maken en Zwolle
zonder punten terug te sturen.
Zwolle is een levensgevaarlijke ploeg die, wanneer het haar
niveau haalt, van iedereen kan
winnen. De huidige positie op
de ranglijst hebben zij verkregen door goed voetbal en
prachtige overwinningen.
Een aantal maanden terug
ging Telstar hard onderuit in
Zwolle na een doelpuntenspektakel. De Witte Leeuwen
wisten zich een aantal maal
goed terug te knokken, maar
de tweede helft was niet van
het niveau wat zij nastreven. Te
makkelijk gaven zij doelpunten
weg aan een ploeg die elke
centimeter ruimte direct weet
af te straffen. Het is aan Telstar
om de ruimtes heel beperkt te
houden waardoor Zwolle het
voetballen moeilijk wordt gemaakt.
Na de wedstrijd tegen FC
Zwolle staat AGOVV Apeldoorn alweer klaar. Het is een
ploeg met veel nieuwe spelers
die elkaar nog moeten zien te
vinden. Ze hebben een aantal
wedstrijden gespeeld inmiddels met wisselende resultaten. De winst tegen Go Ahead
Eagles en de inhaalwedstrijd
tegen FC Volendam hebben
zij laten zien dat het absoluut
een ploeg is om rekening mee
te houden, ondanks hun laatste plaats.
Telstar speelt thuis en is dus
niet van plan om ook maar iets
weg te geven.

Forteiland weer open
IJmuiden - Zondag 4 maart is
het Forteiland voor het eerst dit
seizoen weer geopend voor publiek. De leden van Stichting Forteiland, Stichting Werkgroep Onderzoek
Verdedigingswerken
IJmuiden (WOVIJ) en Stichting
Atlantikwall Wapens & Munitie
Museum (AWMM) hebben de
afgelopen periode gebruikt om
een aantal werkzaamheden te
verrichten in en om het fort. Zo is
de pantserkoepel onder handen
genomen. Het losse stucwerk is
er afgehaald, de pantsernaden
schoongemaakt en in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
De koepel is nu weer waterdicht.
In het museum zijn een aantal diorama’s en displays veranderd in
onder andere een Marineküstenartillerie display met MG-34 opstelling en een diorama met een
geheel ingerichte Nederlandse
mortierinstelling.
Een Duitse bunker type 635
wordt momenteel door de WOVIJ geschoond en ingericht voor
publiek. Ook stukken loopgraaf
worden ontgraven. Men is ook
bezig met het inrichten van de
smederij. Een authentiek aam-

beeld is in volle glorie hersteld,
maar de Vrienden van Forteiland
zijn nog op zoek naar oude werktuigen om de smidse geheel in
oude luister te herstellen.
Dwalend door de gangen en vele ruimtes, onder leiding van een
deskundige gids, beleeft u de rijke historie van dit militaire verdedigingswerk.
In de koepelzaal van het fort kunt
u een kopje koffie drinken en hier
worden ook diverse boekjes en
posters van het fort te koop aangeboden. Men kan alleen of met
een gids rondkijken op het Forteiland. Door de vele trappen, smalle gangen en hoogteverschillen is
het fort helaas minder geschikt
voor mensen, die slecht ter been
zijn of in een rolstoel zitten. Stevig
schoeisel is een aanrader.
De afvaarten vanaf de Kop van
de Haven met de rondvaartboot
Koningin Emma” zijn om 11.00
uur, 12.45 uur en 15.10 uur. De
terugvaarten zijn om 13.15 uur,
15.15 uur of de laatste afvaart om
17.15 uur. Reservering via 0255 –
511676. Kijk ook eens op www.
ijmuidenserondvaart.nl en www.
fortijmuiden.nl.

Bedreigde diersoorten
redden met muffins
IJmuiden - Wat doe je als je bedreigde dieren wilt redden? Je
roept je vriendinnen bij elkaar, je
claimt de keuken van je moeder
en je bakt lekkere muffins. Dan
maak je een protestbord en je

gaat samen langs de deuren om
de muffins te verkopen. Nina, Josephine, Haana, Xanthe en Dana
haalden zo toch mooi 20 euro op
voor het Wereld Natuur Fonds.
Goed gedaan, meiden.
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Informatiebijeenkomsten
nieuwe zeesluis IJmuiden
Rijkswaterstaat,
provincie
Noord-Holland en Haven Amsterdam organiseren op dinsdag 6 maart 2012 in IJmuiden en
donderdag 8 maart 2012 in Amsterdam informatiebijeenkomsten over de stand van zaken van
de nieuwe grote zeesluis IJmuiden.
Aanleiding voor de bijeenkomst is
de afronding van de eerst fase van
de planstudie. Daarin zijn onder
meer de afmeting van de nieuwe zeesluis, de locatie in het sluizencomplex IJmuiden, de meest efficiënte
bouwwijze en de milieueffecten onderzocht.
De informatiebijeenkomst in IJmuiden op dinsdag 6 maart vindt plaats
in de Cruiselounge van de Felison

Terminal, Sluisplein 55 in IJmuiden. Op donderdag 8 maart is de bijeenkomst in het kantoor van de Kamer van Koophandel, De Ruyterkade
5 in Amsterdam. Beide bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.30 uur. Het
programma op beide avonden is hetzelfde.
19.00 uur Ontvangst en
informatiemarkt
19.30 uur Opening dagvoorzitter
19.35 uur Toelichting stand van
zaken nieuwe zeesluis
20.15 uur Informatiemarkt
De gezamenlijke uitgangspunten
voor de bouw van een zeesluis bij
IJmuiden staan in een convenant.
De gemeente Velsen is daar medeondertekenaar van. Meer informatie
op www.velsen.nl.

Oorkonde voor IJmuider
Reddingsbrigade (IJRB)
Op zondag 19 februari 2012 ontving het reddende team van de
IJmuider Reddingsbrigade uit
handen van loco-burgemeester
Robert Te Beest een oorkonde als
blijk van waardering. Deze oorkonde kreeg de IJRB als beloning
voor getoonde bijzondere verdiensten bij het redden van een
jongen die in levensgevaar verkeerde in de afgelopen zomer.
Vervolgens overhandigde Robert te
Beest symbolisch de nieuwe strandauto, die de IJRB gebruikt bij de bewaking van het IJmuider strand. De

auto wordt ingezet voor het transport
van boten en vrijwilligers. Hij is ook
geschikt voor vervoer van liggende
slachtoffers; dat is van belang, omdat
de IJRB de ambulancedienst soms
assisteert bij het vervoer van slachtoffers over het strand. De auto is uitgerust met communicatiemiddelen
om met de reddingsbrigade en overige hulpdiensten te communiceren.
De oorkonde is beschikbaar gesteld
door de maatschappij tot Redding
van Drenkelingen, die is opgericht
in 1767 te Amsterdam. (foto: Ko van
Leeuwen)

Tweede Velsense lezing
Erepenning voor jarig VSV
De Velseroorder Sport Vereniging (VSV) is 100 jaar geworden. Reden voor een Koninklijke Erepenning en een lovende
toespraak op vrijdag 17 februari 2012.
Op 16 februari 2012 werd de Velseroorder Sport Vereniging opgericht. De omnivereniging – met
meerdere sporten – heeft nog steeds
een afdeling voetbal. In de afgelopen honderd jaar behaalde VSV vele kampioenschappen en heeft een

aantal spelers zelfs het Nederlands
elftal vertegenwoordigd. Wethouder Sport Annette Baerveldt stond
er in een lovende toespraak bij stil.
Zij benadrukte dat VSV ook nu nog
een bloeiende voetbalvereniging is,
die een eigen sportcomplex heeft en
meer dan duizend leden, waarvan
zo’n zevenhonderd spelende leden
en honderden vrijwilligers. Daarna
reikte Burgemeester Franc Weerwind de Koninklijke Erepenning uit
aan de voorzitter van VSV, de heer
Eric Lücke. (foto: Ko van Leeuwen)

Op 27 maart 2012 vindt om
20.00 uur in de Burgerzaal van
het stadhuis van Velsen de
tweede Velsense lezing (stadslezing) plaats. Deze lezing heeft
als thema ‘Milieuverontreiniging en Gezondheid – een Toekomstperspectief’ en wordt
verzorgd door prof. dr. Jacob de
Boer uit Velsen.
Prof. Dr. De Boer gaat het tijdens de
tweede stadslezing hebben over de
schaarste en milieuverontreiniging
en de veronderstelde gezondheidseffecten.

Op www.velsen.nl kunt u hier
meer over lezen. De heer De Boer
is verbonden aan het Instituut voor
Milieuvraagstukken van de Vrije
Universiteit te Amsterdam.
Aanmelding voor 13 maart
Inwoners van Velsen kunnen de
stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30
uur is de burgerzaal van het stadhuis open (ingang via Plein 1945).
Toegang is gratis. Gaarne aanmelding voor uiterlijk 13 maart 2012
via communicatie@velsen.nl. De
burgerzaal heeft een beperkte capaciteit; tijdig aanmelden is dus
van belang!
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Uitleg belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u
naast de WOZ-waarde ook verschillende belastingen. Hierna
leest u een korte uitleg per belastingsoort.
Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen
(OZB) zijn belastingen op onroerende zaken, zoals een woning, een
bedrijfsgebouw of een stuk grond.
Wanneer u een woning, gebouw of
stuk grond huurt of in bezit heeft,
wordt OZB geheven.
Er zijn twee soorten onroerende
zaakbelastingen:
a. Eigenarenbelasting: als u op 1 januari 2012 als eigenaar van een
onroerende zaak bij het Kadaster
bekend staat, moet u OZB aan de
gemeente betalen.
b. Gebruikersbelasting: als u op 1 januari 2012 als gebruiker van een
onroerende zaak, niet zijnde een
woning, bekend staat, moet u OZB
aan de gemeente betalen.
Verhuizing en de OZB
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 januari 2012 heeft u geen
recht op vermindering van de aanslag. De onroerende zaakbelastingen zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent, dat voor de oplegging van de
aanslag de situatie op 1 januari 2012
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
gemeentelijke riolering wordt rioolheffing geheven. In ruil daarvoor
zorgt de gemeente voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering. Met een onroerende zaak
wordt niet alleen een woning bedoeld, maar ook elk zelfstandig te gebruiken deel daarvan, bijvoorbeeld
een appartement, een boven- of benedenwoning, of een bedrijfsruimte.
Er zijn twee soorten rioolheffingen:
a. Eigenarenheffing: als u op 1 januari 2012 als eigenaar van een onroerende zaak bij het Kadaster bekend staat, moet u Rioolheffing
Eigendom aan de gemeente betalen.

Gemeentelijke belastingen

b. Gebruikersheffing: als u op 1 januari 2012 als gebruiker van een onroerende zaak bekend staat, moet
u Rioolheffing Gebruik aan de gemeente betalen.

Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Velsen.
Daaronder vallen bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting. Deze taken
worden o.a. uit de gemeentelijke belastingen betaald.

Rioolheffing en garages
Met ingang van het belastingjaar
2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Met deze
wet heeft de gemeente meer wettelijke verplichtingen gekregen. Bovenop
de verantwoordelijkheid voor de inzameling en het transport van afvalwater van woningen en bedrijven is
de gemeente nu ook verantwoordelijk voor de inzameling en afvoer van
hemelwater (regenwater) en grondwater. Op grond daarvan heeft de gemeenteraad in 2007 al besloten, dat
eigenaren en gebruikers van garages
met een hemelwaterafvoer die direct
of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering een aanslag rioolheffing moeten krijgen tegen dezelfde tarieven als die welke gelden
voor bijv. woningen.

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste gemeentelijke belastingen én
de WOZ-beschikking op één aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor de inkomstenbelasting 2012 en de waterschapsheffingen 2012. U doet er zeer verstandig aan het aanslagbiljet goed te bewaren, omdat u de WOZ-waarde
moet opgeven bij uw verzoek tot teruggaaf Inkomstenbelastingen 2012.

De aanslagen rioolheffing voor garages voor de belastingjaren 2011 en
2012 worden gefaseerd opgelegd, zodat u niet in één keer worden geconfronteerd met de aanslagen van genoemde belastingjaren. Het streven is
om de aanslagen voor 2011 in augustus 2012, de aanslagen voor 2012 in
december 2012 en de aanslagen voor
2013 in augustus 2013 op te leggen.
Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent
u verplicht hiervan aangifte te doen
voor de hondenbelasting. U kunt het
aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch opvragen bij de gemeente
Velsen (0255-567200) of afhalen bij
de receptie van het Stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt het biljet
ook downloaden via internet. Ga naar
www.velsen.nl, Digitaal Loket.
Heeft u geen hond(en) meer dan kunt
u dit melden via het afmeldingsbiljet
hondenbelasting. U kunt dit afmeldingbiljet telefonisch opvragen bij de
gemeente Velsen (0255-567200) of
afhalen bij de receptie van het Stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. U
kunt het biljet ook downloaden via
internet. Ga naar www.velsen.nl,
Digitaal Loket.
> Lees verder op de volgende pagina

De belastingen die u op het gemeentelijk aanslagbiljet 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 eigendom;
• de aanslag rioolheffing voor het gebruik;
• de aanslag afvalstoffenheffing;
• de aanslag hondenbelasting;
• de automatisch verleende kwijtschelding.

Belastingtarieven 2012
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning
• voor de eigenaar van een niet-woning
• voor de gebruiker van een niet-woning

0,0967% van de WOZ-waarde
0,2147% van de WOZ-waarde
0,1726% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar
• Rioolheffing voor de gebruiker

€ 106,45
€ 68,88

Afvalstoffenheffing

€ 329,64

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 95,94
€ 121,53
€ 136,51

Informatie en vragen
U kunt alle relevante informatie nalezen op www.velsen.nl
Vragen over de aanslag/beschikking
Vragen over de betaling/aanmaning
Vragen over automatische incasso
Vragen over kwijtschelding

0255 - 567 322
0255 - 567 345
0255 - 567 345
0255 - 567 200

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
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> Vervolg uitleg belastingen

slag afvalstoffenheffing.

Honden moeten in Velsen worden
aangelijnd en hondenpoep moet
worden opgeruimd. Op een aantal
plaatsen mogen honden loslopen.
Meer daarover kunt u lezen in brochure ‘Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw hond’. Deze staat op
www.velsen.nl onder Digitaal Loket;
u kunt hem ook afhalen bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 in
IJmuiden. Telefonisch aanvragen
kan ook via 0255-567200.

Verhuizing en belastingen
Als u in de loop van 2012 naar een
andere gemeente verhuist, dan heeft
u recht op vermindering van de aanslag rioolheffing (gebruik), hondenbelasting en afvalstoffenheffing. De
bedragen zullen worden verminderd
voor de periode dat u niet meer in de
gemeente Velsen woont. Bij de berekening daarvan wordt uitgegaan van
de datum waarop u zich heeft laten
uitschrijven in het bevolkingsregister. Laat uw verhuizing daar dus tijdig in opnemen. U hebt geen recht op
vermindering van de aanslag rioolheffing (eigendom), omdat die aanslag wordt vastgesteld op 1 januari
2012. Met wijzigingen in de loop van
het jaar mag de gemeente geen rekening houden.

Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw huisvuil ophalen door HVC (vroeger Reinunie). Voor de kosten van inzameling en verwerking van uw huishoudelijk afval vraagt de gemeente van u
een bijdrage in de vorm van een aan-

Betaling belastingen
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 acceptgirokaarten,
automatische incasso of internet bankieren. Als u gebruik maakt
van internet bankieren zorg
er dan voor dat u de gegevens
juist overneemt.
Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aanslag meer dan 50 euro en minder
dan 3.000 euro is, kunt u de ge-

meente machtigen voor automatische incasso van het aanslagbedrag. De aanslag wordt dan in tien
termijnen van uw rekening afgeschreven. De machtigingkaart zit
bij uw aanslag. Als u deze machtiging intrekt geldt de wettelijke
betaaltermijn, te weten uiterlijk
twee maanden na de dagtekening
van de aanslag.
Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeente maatregelen om het geld
te innen; daar worden extra kosten
voor in rekening gebracht.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
In de wet WOZ staat dat de
waarde van alle onroerende zaken bepaald moet worden op een
landelijke uniforme peildatum.
Voor het WOZ-tijdvak 2012 is de
peildatum 1 januari 2011. Dit betekent dat de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2011
bepalend is voor de WOZ-waarde. Die waarde gebruikt de gemeente als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen 2012.
Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet
jaarlijks alle onroerende zaken in
haar gemeente herwaarderen. Het
nieuwe bedrag van de WOZ-waarde
staat elk jaar op uw verzamelbiljet.
Waardepeildatum
Voor de taxatie van de WOZ-waarde
wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Deze waardepeildatum
ligt in het verleden om de gemeente
de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. De
peildatum voor de WOZ-waarde in
2012 is 1 januari 2011.
Waardebepaling
De wet WOZ schrijft voor dat er bij
de waardebepaling uit wordt gegaan
van de situatie dat de onroerende
zaak leeg wordt verkocht en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Bij woningen is dat de vrije
verkoopwaarde van de onroerende
zaak. Er mag dus geen rekening gehouden worden met onder meer het
waardedrukkende effect van verhuur of erfpacht.

Courante onroerende zaken.
Met courante onroerende zaken
worden woningen, winkels, kantoren en dergelijke bedoeld. Voor
de waardebepaling beschikt de gemeente over allerlei informatie,
zoals metingen en verkoopprijzen
uit het Kadaster, huurprijzen, panoramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder door de gemeente vastgelegde
gegevens. Deze informatie vult de
gemeente aan met gegevens over
veranderingen in de afgelopen periode, zoals verbouwingen en dergelijke. Nadat de kenmerken van
uw onroerende zaak zijn vastgesteld, wordt onderzocht of de prijzen van vergelijkbare onroerende
zaken die rond 1 januari zijn verkocht marktconform waren. Er
vindt een vergelijking plaats van
verschillende onroerende zaken in
de omgeving.
Niet iedere onroerende zaak wordt
bekeken. Vaak is het bezoeken van
één of een beperkt aantal onroerende zaken in een straat of buurt
voldoende om tot een waardetaxatie te komen.
Aan de hand van de verkoopprijzen
rond 1 januari 2011, de kenmerken
van de onroerende zaken en rekening houdend met de onderlinge
verschillen wordt de waarde van
uw onroerende zaak bepaald.
Inlichtingen marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling
Wet WOZ’ moet de gemeente een
permanente marktanalyse uitvoeren van de verkooptransacties

van woningen en niet-woningen.
De gemeente stuurt de nieuwe eigenaar een inlichtingenformulier
voor de marktanalyse. Eigenaren
zijn verplicht die informatie te verstrekken; dat staat in de Algemene wet inzake rijksbelasting. In de
Wet WOZ wordt daarnaar verwezen in artikel 30, lid 1.
Andere onroerende zaken
• Courante niet-woningen, zoals
winkels en kantoren, heeft de gemeente ingedeeld in klassecombinaties en gewaardeerd op basis
van beschikbare huurcijfers en
koopsommen.
• Voor de waardering van incourante niet-woningen, zoals scholen, maakt de gemeente gebruik
van de TIOX-applicatie van het
WOZ-datacenter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met deze applicatie
kunnen gemeenten en hun taxatiebureaus deze onroerende zaken online waarderen aan de
hand van landelijke taxatiewijzers van de VNG.

Wijzigingen onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets
aan een onroerende zaak verandert, wordt de waarde van de zaak
bepaald op grond van de staat
waarin het verkeerde aan het begin van het kalenderjaar waarvoor
de waarde wordt vastgesteld; in
dit geval dus op 1 januari 2012. Dat
geldt in de situatie dat een onroerende zaak:
a.opgaat in één of meer andere on
roerende zaken;
b. verandert als gevolg van bouw,

verbouwing, verbetering, afbraak
of vernietiging, dan wel van veranderde bestemming;
c.van waarde verandert als gevolg
van een andere, specifiek voor
de onroerende zaak geldende bijzondere omstandigheid.
In aanbouw
De wet WOZ eist van de gemeente
dat ook onroerende zaken in aanbouw worden getaxeerd. Voor in
aanbouw zijn onroerende zaken
moet een getaxeerde waarde vastgesteld worden voor het gedeelte
dat gereed is op 1 januari van het
belastingjaar (in dit geval 2012).
Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing
van de waardebepaling van uw woning wilt, kunt u een taxatieverslag
van uw onroerende zaak schriftelijk opvragen bij de afdeling Belastingen en Invordering of via www.
velsen.nl. Daar kunt u ook een taxatieverslag opvragen van een nietwoning. 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 Financiën) is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat
gemeenten alle panden zorgvuldig
waarderen met in achtneming van
de Wet WOZ. De Waarderingskamer heeft de gemeente Velsen eind
2011 als ‘goed functionerend’ gewaardeerd. Meer informatie op de
site www.waarderingskamer.nl.

Belastingspecial
23 februari 2012

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Kwijtschelding aanvragen Bezwaar maken
In een aantal gevallen kan een
belasting worden kwijtgescholden. Soms gaat dat automatisch,
in andere gevallen moet u dat
aanvragen met een formulier
van de gemeente.

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven het minimum heeft, is de kans
groot dat u in aanmerking komt voor
kwijtschelding. Bijvoorbeeld omdat u een (lage) uitkering ontvangt
vanuit de bijstand, ‘kale’ AOW, voor
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, of omdat u het minimumloon
verdient.
Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen
voor:
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (eerste hond)
• onroerende zaakbelasting (eigenaarsdeel)
Automatische kwijtschelding
Als u in 2011 volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, kan de gemeente – onder bepaalde voorwaarden – advies inwinnen of u daar in
2012 ook voor in aanmerking komt.
Dat kan alleen als u de gemeente toe-

stemming heeft gegeven om die informatie op te halen bij het Inlichtingenbureau
(www.inlichtenbureau.nl).

Het Inlichtingenbureau controleert
uw financiële situatie (maandinkomen, vermogen en autobezit) en adviseert de gemeente over de kwijtschelding. Op het gemeentelijke verzamelbiljet is de automatische kwijtschelding verleend achter de rubriek
‘automatisch verleende kwijtschelding’.
Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, kunt u kwijtschelding
aanvragen met een het verzoekformulier kwijtscheldingen. Pas nadat
uw aanvraag is ontvangen, stopt de
gemeente met de invordering van
het bedrag dat u moet betalen.

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken tegen uw aanslag/WOZ-beschikking.
Dat
moet binnen zes weken na de
datum op uw aanslag of beschikking.
In uw bezwaarschrift vermeldt
u uw aanslagnummer, uw naam,
adres, de datum waarop u uw bezwaarschrift opstelt en de reden
van uw bezwaar. Daarna ondertekent u het bezwaarschrift en kunt
u het sturen naar de heffingsambtenaar, afdeling Belastingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Binnen twee weken
na ontvangst krijgt daarvan een
schriftelijke bevestiging. Elektronische bezwaarschriften worden
niet in behandeling genomen.

Ook als u bezwaar heeft ingediend,
moet u toch eerst uw aanslag betalen. De gemeente neemt elk binnengekomen bezwaar serieus. Als
uw bezwaarschrift gegrond blijkt,
krijgt u het teveel betaalde bedrag
met rente terug. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van
de tarieven; die heeft de gemeenteraad vastgesteld.
U kunt zelf bezwaar maken – of
iemand anders om dat voor u te
doen. Een beroepskracht inschakelen is dan nog niet nodig. Als u
iemand machtigt om namens u
bezwaar te maken, moet u bij het
bezwaar wel een ondertekende
machtiging doen.

Verzoekformulier
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, kunt u het verzoekformulier
kwijtscheldingen telefonisch opvragen bij de gemeente Velsen via het algemene nummer 0255- 567200, of afhalen bij de receptie van het Stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt het
formulier ook downloaden via internet. Ga naar www.velsen.nl, Digitaal Loket.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
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Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.
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. 14 0255.
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) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
Het Ondernemersloket is bereikbaar van
dinsdag tot en met vrijdag 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 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
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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
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van HVC, telefoon (0255) 566 100.
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven via www.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC 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.

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) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich 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,
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Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
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) 783 000, fax (0251) 783 001. 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

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

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : gebruikinrichting@vrk.nl
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.

Telefoon 14 0255
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

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

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
“Planetenweg”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van
9 februari 2012 het bestemmingsplan planetenweg
ongewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand vanaf
9 september 2011, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage gelegen.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een te
herstructureren woningblok van het Woningbedrijf
Velsen aan de Planetenweg te IJmuiden. Het gaat om
het blok met de huisnummers 278-336.
Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen is één zienswijze
ingediend. Deze gaf echter geen aanleiding tot
wijzigingen.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Planetenweg”
voor een ieder met ingang van 24 februari 2012
gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde

bestemmingsplan en daarbij behorende stukken zijn
in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden
gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identiﬁcatienummer
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0802PLANETENWEG-R001.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken,
kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van
terinzagelegging beroep instellen. Hiervoor is een
griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in
tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na aﬂoop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.
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w12.000086

w12.000088

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namen
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond
het volgende bekend.

w12.000089

Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor het
bestemmingsplan Planetenweg te Velsen is genomen.
w12.000090
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten
behoeve van het bestemmingsplan Planetenweg te
Velsen, een verzoek om vaststelling van een hogere
waarde in het kader van de Wet geluidhinder
ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarde
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai.

w12.000091

w12.000092
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van
hogere waarde Wet geluidhinder is gedelegeerd aan
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
Het dagelijkse bestuur heeft de uitoefening van deze
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de
Milieudienst IJmond.

w12.000093

w12.000094
De directeur van de Milieudienst IJmond heeft een
besluit hogere waarde Wet geluidhinder genomen ten
behoeve van het bestemmingsplan Planetenweg te
Velsen.
Het besluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt
met ingang van 24 februari 2012 gedurende zes
weken, samen met het bestemmingsplan, ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Eveneens is een exemplaar van het besluit samen
met het bestemmingsplan in te zien bij Milieudienst
IJmond, Stationsweg 48b te Beverwijk op werkdagen
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit
hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan
Planetenweg te Velsen”.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 11 februari
2012 tot en met 17 februari 2012 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) 567 424.
w12.000085

Breesaperhof 39 Velsen-Noord
het wijzigen van de bestemming
winkel naar wonen (13/02/2012)

De Lumeystraat 2 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(13/02/2012)
Bloemendaalsestraatweg 136
Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw
(14/02/2012)
Roos en Beeklaan 37A
Santpoort-Noord
het oprichten van een berging
(14/02/2012)
Duinlustparkweg 74A
Santpoort-Zuid
het verwijderen van een asbesthoudende materialen (14/02/2012)
Trompstraat 209 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(14/02/2012)
Biezenweg 70 Santpoort-Noord
melding verjaardagsfeest in
leegstaande kas van tuincentrum
Groenrijk van Duijn (16/02/2012)
Biezenweg 70 Santpoort-Noord
melding brandveilig gebruik
(16/02/2012)
Amsterdamseweg 10 Velsen-Zuid
het oprichten van een veldschuur/
tractieloods (17/02/2012)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 14255.

BESLUITEN
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(college van burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere
procedure

w11.000741
w12.000027

Terrasweg 63 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van een
woning (17/01/2012)

Ontwerpomgevingsvergunning
en ontwerpverklaring van geen
bedenkingen Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend
dat zij voornemens zijn om voor de onderstaande
aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen:
i10.008696

Roos en Beeklaan ongenummerd
Santpoort-Noord
het oprichten van seniorenwoningen
met bijbehorende voorzieningen

De aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide
procedure en met toepassing van de buitenplanse
afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a
onder 3° Wabo. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 24 februari 2012 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage bij de werkeenheid Vergunningen.
Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op
www.velsen.nl via het menu: meer nieuws/ inzage
ontwerpbesluiten/ downloads ontwerpomgevingsvergunning.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een-

w11.000773

w11.000775

w12.000006

w12.000013

w12.000016

w12.000017

w12.000018

w12.000019

Thorbeckelaan 39 Velsen-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (16/02/2012)
Kennemergaardeweg ong.
Santpoort-Noord
het wijzigen van de verleende
omgevingsvergunning w11.000552
(het oprichten van een Relaishuis)
(15/02/2012)
Hagelingerweg 28 Santpoort-Noord
het vergroten van een supermarkt en
het gedeeltelijk slopen van een loods
(15/02/2012)
Hagelingerweg 84 Santpoort-Noord
het veranderen van een winkel naar
een appartement (20/02/2012)
Zijkanaal B weg 10 Velsen-Zuid
het kappen van een kastanjeboom
(16/02/2012)
Rijnstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 59)
het kappen van een boom
(20/02/2012)
Stokmanplantsoen ong.
IJmuiden (t.o. nr. 9)
het kappen van een boom
(20/02/2012)
De Rijpstraat ong. IJmuiden
(t.o. nr. 15)
het kappen van een boom
(20/02/2012)
Evertsenstraat ong. IJmuiden
(t.o. nr. 23)
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het kappen van een boom
(16/02/2012)
Eenhoornstraat ong. IJmuiden
(t.o. nr. 115)
het kappen van 1 iep (16/02/2012)
Rijksweg 434 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(16/02/2012)

Wijziging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke
ordening het besloten het bestemmingsplan
Velserbroek te wijzigen voor het perceel:
i11.007110

Slaperdijk 16 Santpoort-Noord
(verzonden 10 februari 2012)
het wijzigen van de bestemming
Agrarisch nevenbedrijf in Ambachtelijke en verzorgende bedrijven

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit binnen 6 weken
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621,2003 BR Haarlem. Het beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht kan de

Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat ook beroep is ingesteld.
Digitaal het beroep – en verzoekschrift indienen
kan ook bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor dient men te beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de voor de precieze voorwaarden.

Het college van burgemeesters en wethouders
heeft een op grond van artikel 2.20 APV vergunning
verleend voor de exploitatie van een openbare
inrichting:
i12.001056

Kompasstraat 38 te IJmuiden,
wijziging leidinggevende/
exploitatievergunning verstrekken
van snack en spijzen (20/02/2012)

Aanwezigheidsvergunning Kansspeelautomaten
Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het
organiseren van een evenement:
i12.000796

i12.000769

op Plein 1945 te IJmuiden, een
autoshow van nieuwe, schone en
zuinige voertuigen op 2 juni 2012
(16/02/2012)
op Plein 1945 te IJmuiden, en
vervolgens van Plein 1945 naar
begraafplaats Westerveld, een
herdenkingsplechtigheid met
aansluitend een herdenkingstocht
op 4 mei 2012 (16/02/2012)

Te hoge
vrachtwagens
Velsen - De politie kreeg
dinsdagmiddag
omstreeks
15.15 uur een melding van een
te hoge vrachtwagen bij de
Wijkertunnel. De vrachtwagen
met opleggercombinatie bleek
een hoogte van 4.32 meter te
hebben.
De combinatie is aan de ketting gelegd totdat de boete van 900 euro is betaald.
De chauffeur heeft een andere truck geregeld om verder te
kunnen rijden met de oplegger.
In Velsen-Noord kreeg op diezelfde dinsdagmiddag omstreeks 15.30 uur de politie
een melding dat een te hoge
vrachtwagen met lagesnelheid
door de Velsertunnel reed. De
vrachtwagencombinatie had
het rode verkeerslicht bij de
tunnel genegeerd. De agenten zagen de combinatie op de
Velsertraverse rijden en hebben de vrachtwagen met oplegger aan de kant gezet.
De combinatie bleek 4.09 meter hoog te zijn. De bestuurder,
een 28-jarige Oost-Europeaan,
is bekeurd voor de hoogte van
de vrachtwagen, hetniet dragen van de gordel en het negeren van het rode verkeerslicht en moet een boete van
1064 euro betalen.
De vrachtwagencombinatie is
aan de ketting gelegd totdat
de boete betaald is.

Exploitatie

Burgemeester heeft op grond van de Wet op de Kansspelen (Art. 30b) onderstaande vergunning verleend:
i12.001683

Kanaalstraat 65 te IJmuiden
aanwezigheid van 2 kansspelautomaten (20/02/2012)

Stadsschouwburg Velsen

‘Kantje Boord’ met Jon
van Eerd en Vera Mann

Stadsschouwburg Velsen

Japans slagwerkspektakel in Velsen
Velsen - De fameuze Japanse percussiegroep Dadadadan Tenko brengt op dinsdag 6
maart (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen een visueel
en muzikaal spektakel waarin
daverend slagwerk, zang, dans
en clownerie elkaar in hoog
tempo afwisselen.
Al eeuwenlang is het bespelen
van de taiko een belangrijk onderdeel van de Japanse cultuur.
Danser, choreograaf en artistiek

leider Isaya Mondori en zijn jonge muzikanten geven aan deze
oude muziekkunstvorm echter
een verfrissende moderne draai.
Bovendien speelt tijdens deze
knallende show ook het publiek
een grote rol.
Toegang vanaf 28,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe
Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Bas Czerwinski)

Velsen - Jon van Eerd werkt
zich op donderdag 8 maart
(20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen in de gloednieuwe
komedie ‘Kantje Boord’ weer
eens heerlijk in de nesten. Als
goudeerlijke accountant van
een groot bedrijf, wordt Harrie
Vermeulen uitgenodigd voor een
weekeindje varen op het jacht
van zijn baas. Al vanaf zijn eerste stap op de loopplank wordt
hij meegesleurd in een kolderieke achtbaan van intriges en verwikkelingen. Harrie moet schipperen tussen een ijdele matroos,
een flirtende schoonzus en een
snibbige gastvrouw met moordplannen. Als zijn baas hem dan
ook nog met allerlei louche
zaakjes probeert op te zadelen
en overboord wil dumpen, is de
boot aan. Een doldwaze vaartocht waarbij de bulderlach over
het water van het Noordzeekanaal zal schallen!
Met de Gouden Notenkraker op
zak, mag Jon van Eerd zich volgens zijn collega’s scharen in
het rijtje van grote komische acteurs als John Kraaykamp Sr. en
John Lanting. Jon is een meester in timing en maakte van zijn
‘Oranje Boven’ een van de leukste komedies sinds jaren. Met
steractrice Vera Mann aan zijn
zijde is het Jon met ‘Kantje

Boord’ gelukt om over dat succes heen te komen. De voorstelling speelt – met een nominatie voor de Toneel Publieksprijs
op zak – voor volle zalen. Voor
de voortelling in Velsen zijn nog
enkele goede kaarten beschikbaar.
Toegang vanaf 28 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789 (foto: Michel Porro)

