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StormvogelsTelstar tegen Blauw Wit A
Het is tijd voor de Rabobank.

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Prim 7 Stars
Oliehandel Klaas de Boer BV
Vrolijks Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

Brug defect, volle wegen
Velsen - Maandagmiddag was het weer raak: de brug over Zijkanaal C as weer defect. Het verkeer stond tot in de
wijde omtrek vast. Op de A9 werd het verkeer verzocht achteruit te rijden, maar sommigen draaiden liever om, zodat zij via het wrakkenterrein de A9 konden verlaten. Het verkeer kon via Spaarnwoude de weg richting Amsterdam
vervolgen. Ook daar was het dus beredruk. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Dieseldieven
betrapt
Velserbroek - Dankzij een tip van
een getuige konden politieagenten
vrijdag omstreeks 23.20 uur twee
mannen aanhouden op de Klompenmakerstraat. Zij stonden met
hun personenauto tussen geparkeerde vrachtauto’s. In hun auto
hadden zij een jerrycan met diesel en een aftapslang en een kleine
compressor. Zij worden ervan verdacht kort daarvoor uit de vrachtauto diesel te hebben gestolen. Het
duo, een 18-jarige uit Zwaag en een
51-jarige uit Tiel zijn voor nader onderzoek ingesloten.

uw audiospecialist!

wasmachines
vanaf 299,-

Enorme keus witgoed
aanbiedingen!!!

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Taxichauffeur
bestolen

Vanaf links de gelukkige ontvangers van de cheques te weten: Wim Plantijn, Mary van der Horden en Maarten Veth.

Rotary Velsen schenkt
cheques aan goede doelen
Velsen-Zuid - Na afloop van
een drukbezochte lunchbijeenkomst van de Rotary Club Velsen in De Theeschenkerij te
Velsen Zuid op donderdag 21
februari werd door Jack Kuin,
voorzitter van de Stichting
Community Service van Rotary
Velsen, aan diverse organisaties van projecten een cheque
aangeboden. De bedoeling
hiervan is dat hiermee nieuwe
projecten van de grond kunnen
komen en dat lopende projecten gecontinueerd kunnen worden.
Het te verdelen bedrag dat de Rotary ter beschikking stelt is afkomstig van de opbrengst van de
Highland Games, die elke twee
jaar door de Rotary Velsen in het
park Velserbeek worden georganiseerd. De opbrengst van dit tweejaarlijkse evenement bedroeg deze keer 55.000 euro! Het gehele

bedrag is ditmaal aan drie goede doelen geschonken, te weten:
Stichting Matthias, Stichting Velsen Samen Leven en Werken en
Waterproject Afrika.
Stichting Matthias houdt zich bezig met huisvestingsprojecten voor
autistische jongeren. Volgens Wim
Plantijn, die de cheque ter waarde
van 10.000 euro in ontvangst nam,
zal dit bedrag onder meer worden
besteed aan nieuwe inrichting van
de huisvesting, zoals bijvoorbeeld
keramische kookplaten.
Ook Mary van der Horden van de
startende Stichting Velsen Samen
Leven Werken was heel blij met
een cheque van eveneens 10.000
euro. Doel van deze Stichting, die
mede op initiatief vanuit Rotarykringen werd opgericht, is om onder meer door werk of stages de
moeilijk bemiddelbare allochtonen
aan de slag te krijgen middels training in sollicitatiegesprekken, cursussen in de Nederlandse taal, en-

zovoorts.
Tenslotte mocht Maarten Veth
voor Waterproject Afrika een zeer
gewaardeerde cheque van 35.000
euro in ontvangst nemen voor
drinkwaterprojecten in Kenia die
aldaar, in samenwerking met een
Rotaryclub in Kenia, worden gerealiseerd. Om de beperkte hoeveelheid regenwater beschikbaar te
houden voor consumptie worden
bijvoorbeeld dammen in regenriviertjes gebouwd. Ook worden ondiepe putten geslagen en worden
opslagtanks gebouwd die het regenwater door middel van goten
aan de huizen opvangen.
Buiten de bovengenoemde ondersteuning heeft de Rotary Velsen
recent ook nog financiële bijdragen gedaan aan een aantal andere
doelen, zoals Stichting Taaislijmvlies, Trombosestichting, Simavi,
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
en anderen.

IJmuiden - Zaterdag omstreeks
02.30 uur hielden politieagenten
een 18-jarige IJmuidenaar aan op
de Dokweg. Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor geld uit de
portemonnee van een taxichauffeur te hebben gestolen. Die had
zijn portemonnee vergeten in een
benzinestation en de verdachte
vond die. Bij zijn fouillering werd
het geld gevonden. De verdachte werd voor nader onderzoek ingesloten. Hij bekende de volgende ochtend de diefstal in dronken
toestand gepleegd te hebben. Er
wordt proces-verbaal tegen hem
opgemaakt.

Hollandse avond
IN

Sporthal
de Walvis
Zie elders in deze krant
Bedrijfsongeval
Velsen-Noord - Dinsdag rond
11.40 uur is bij een bedrijfsongeval
een 43-jarige man uit Velsen om het
leven gekomen. De man was in een
loods aan de Rooswijkweg aan het
werk en raakte bekneld tussen een
kooiladder en een kraan. De man
overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De Arbeidsinspectie heeft
een onderzoek ingesteld.

Surf eens naar

www.hofgeest.nl

Leerling Anna van het Ichthus College liep stage bij Olleke Bolleke

Havisten Ichthus lopen stage

Leerling Anna is
even begeleidster Anna
Santpoort-Noord - Klas vier Havo
van het Ichthus College Driehuis was
vorige week niet in de klas te vinden, zij waren verspreid over de gemeente en omstreken. De leerlingen
liepen namelijk hun maatschappelijke stage. Dit is het tweede jaar nadat het Ichthus de stagedagen heeft
ingevoerd. De stage is bedoeld om
de leerlingen respect te laten krijgen
voor vrijwilligerswerk en een mooie
ervaring mee te geven.
De leerlingen moesten zelf hun plek
zoeken, voor tenminste 24 uur. Voor
de overige leerlingen zijn de leraressen Van Bakel en Wolfs druk bezig
geweest met het vinden van stageplaatsen. ,,Ze hebben er allemaal
veel zin in”, zei Odijk, coördinator van
vier Havo een paar dagen voordat de
stages begonnen.
Een van de leerlingen is Anna. Zij

liep stage in Peuterspeelzaal Olleke
Bolleke in Santpoort. Ze wist van te
voren dat ze iets met kinderen wilde doen, maar waar was nog even
de vraag. Tot ze haar tante sprak die
werkt bij Olleke Bolleke.
Rustig zit Anna op een kleiner stoeltje dan normaal naast Dille. Een verlegen jongetje die die middag met
tranen in zijn ogen zijn moeder heeft
uitgezwaaid. ,,Het is mooi om te zien,
dat hij nu naast mij zit te puzzelen”,
zegt Anna.
Andere peuters komen soms even
langs voor een beetje aandacht, die
ze natuurlijk van de spontane Havo
leerling krijgen. Zij heeft deze dagen veel kinderen leren kennen en is
met plezier naar de peuterspeelzaal
gegaan. ,,Ik vind het jammer dat het
vandaag mijn laatste dag al is”, aldus
Anna. (Marjolein Blaauwbroek)

Doorrijden na ongeval
Haarlem - Zondag omstreeks 04.10 uur hebben politieagenten een bestelauto in beslag genomen. Met de auto was kort daarvoor in de Korte Zijlstraat over een motorfiets gereden. De bestuurder was volgens getuigen
uitgestapt had naar de schade gekeken, gelachen en was vervolgens weggereden zonder zich bekend te maken. Aan de hand van het genoteerde
kenteken troffen agenten de auto verlaten aan bij het woonadres van de
kentekenhouder. De auto is daarop in beslag genomen en door een sleepbedrijf afgevoerd. Er wordt een nader onderzoek naar de verantwoordelijke
bestuurder ingesteld.

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

VERSPREIDNET
BEZORGERS
gevraagd
Stuur een e-mail naar info@verspreidnet.nl
of bel met 0251-674433
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Ruimtelijk functioneel
kader Keetberglaan
De plannen voor de woningbouw aan de
Keetberglaan ( rond de huidige Keetbergflat )zijn
sinds juni 2007 in voorbereiding. De gemeente
bepaalt daarbij onder welke voorwaarden ze
meewerkt aan een wijziging van de huidige situatie.
Deze voorwaarden worden vastgelegd in een
zogenaamd: “Ruimtelijk functioneel kader”. Hierover
vindt nu inspraak plaats.
Inloop-/inspraakbijeenkomst
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het
Ruimtelijk functioneel kader Keetberglaan en uw
mening daarover te geven op donderdag 13 maart
van 17.00 tot 20.30 uur in het wijksteunpunt Zeewijk,
Zeewijkplein 260 te IJmuiden.
Vertegenwoordigers van zowel de gemeente Velsen
als van de ontwikkelende partij, Woningbedrijf
Velsen, zijn op deze avond aanwezig om een
toelichting te geven op de plannen en om vragen te
beantwoorden.
Deze bijeenkomst wordt nadrukkelijk niet
georganiseerd ten behoeve van de verkoop of
verhuur van woningen. Dit gaat later plaats vinden in
2008 of 2009, al naar gelang het proces vordert. Het
initiatief hiervoor komt van Woningbedrijf Velsen.

Wilt u inspreken?
De inspraakprocedure start op 27 februari 2008
en eindigt op 2 april 2008. In die periode kunt u de
plannen inzien op het Stadhuis, Dudokplein 1 en in
de openbare bibliotheek, Dudokplein 16, in IJmuiden
gedurende de gebruikelijke openingstijden. U kunt
schriftelijk reageren tot en met 2 april 2008 bij het
college van burgemeester en wethouder van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding
van het onderwerp: Keetberglaan.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan
Stationsomgeving Beverwijk
De plannen om van het Stationgebied in Beverwijk
een mooie en leefbare omgeving met een goede
infrastructuur te maken, zijn onderdeel van het
programma Beverwijk Vitale Stad. Een deel van deze
plannen vindt ook plaats binnen de gemeentegrens
van Velsen.
Afgelopen maandag, 25 februari jl.
besloot het college van Velsen daarom om
samen met het college van Beverwijk het
voorontwerpbestemmingsplan voor deze
Stationsomgeving in de inspraak te brengen.  
Voorwaarde
Het college van Velsen stelt wel als voorwaarde dat
-voor de volgende stap in de procedure wordt gezet
-zij een sluitend plan van het college van Beverwijk
ontvangt met betrekking tot de verkeersafhandeling
Stationsgebied, Westelijke Randweg en Velser

Traverse.
Inspraak
Een voorontwerpbestemmingsplan is een concept
van een bestemmingsplan dat nog open staat
voor inspraak en overleg. Na vaststelling van het
voorontwerpbestemmingsplan krijgt iedereen de
gelegenheid om te reageren. Na verwerking van de
reacties wordt het voorontwerpbestemmingsplan
omgezet in een ontwerpbestemmingsplan.
Inspraak kan schriftelijk door een brief te schrijven
aan burgemeester en wethouders van Beverwijk.
Gaat het om het Velsense deel, dit is het voormalig
Hertenkamp in Beverwijk, dan aan burgemeester en
wethouders van Velsen.
De voorontwerpen liggen vanaf 7 maart 2008
ter inzage op het Stadhuis van Velsen en op het
Stadskantoor van Beverwijk.
De inspraaktermijn duurt van 7 maart tot 4 april 2008.

Toezichthouders WWB
aangewezen
Het college van burgemeester en wethouders
heeft een aantal medewerkers van Sociale Zaken
aangewezen als toezichthouder. Dat geeft deze
functionarissen meer bevoegdheden bij het doen van
onderzoek naar de rechtmatigheid van uitkeringen.
Zo mag de toezichthouder plaatsen betreden,
inlichtingen vorderen, om een legitimatiebewijs
vragen en inzage vragen in zakelijke gegevens en

afschriften daarvan maken.
Het doel is om nog beter dan nu te waarborgen dat
uitkeringen alleen worden ontvangen door hen die
daarop daadwerkelijk recht hebben.
Als u zelf ziet dat er misbruik van uitkeringsgelden
wordt gemaakt, kunt u dat al dan niet anoniem
melden bij Sociale Zaken, Postbus 168 1970 AD
IJmuiden of per e-mail: meldpuntfraude@velsen.nl.

Begraafplaats De Biezen hoog
genoteerd op watkiesjij.nu
Omdat het voor veel mensen onbekend is
wat de provincie Noord-Holland doet, wil
de provincie haar inwoners op een andere
manier over haar werk informeren. Zo
kunnen alle inwoners van Noord-Holland
via de website www.watkiesjij.nu stemmen
op ‘zijn of haar favoriet’. Tussen februari en
december 2008 komt er iedere maand één
ander thema aan de orde waarbinnen een
favoriet gekozen kan worden. In februari is
het thema; “de favoriete religieuze plek”.
In het kader van het jaar van het religieuze
erfgoed kun je hier op je favoriete
religieuze plek stemmen. Ook is het
mogelijk om zelf een plek te nomineren.
De gemeentelijke begraafplaats De Biezen
in Santpoort-Noord staat inmiddels hoog
genoteerd in deze lijst en is genomineerd
tot één van de zes mooiste plekjes in de
provincie Noord-Holland. Het kerkhof, naar
ontwerp van L.P. Zocher (1820 - 1915),
werd in 2004 met steun van de provincie
Noord-Holland gerestaureerd en is een
rustpunt in een drukke omgeving. Ben
je geïnteresseerd? Kijk eens op www.
watkiesjij.nu

Bereikbaarheid VVV
Het VVV Agentschap in de bibliotheek van
IJmuiden is nu ook via email bereikbaar voor
het beantwoorden van toeristische vragen. Het
mailadres is: toerisme@velsen.nl.
Voor een persoonlijk advies kunt u terecht bij het

VVV Agentschap in IJmuiden,aan het Dudokplein
16 in IJmuiden.De openingstijden zijn maandag,
woensdag en vrijdag 12.00-20.00 uur. Dinsdag en
donderdag 10.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-15.00
uur.

B EL A ST I N G S P E C I A L g e m e e n t e v e l s e n

Deze week vallen de aanslagen
van de gemeentelijke
belastingen in de bus
Eén dezer dagen ontvangt u de aanslag
gemeentelijke belastingen: het zogenaamde
verzamelbiljet. Hierop kunnen zowel WOZbeschikkingen als aanslagen onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolrecht,
afvalstoffenheffng en hondenbelasting
voorkomen.
De aanslagen zijn gebaseerd op gemeentelijke
belastingverordeningen. De gemeenteraad
van Velsen heeft die vastgesteld. In deze
belastingverordeningen bepaalt de gemeenteraad
onder andere wie belastingplichtig is, hoeveel
het tarief bedraagt en op basis waarvan belasting
wordt geheven.

hondenbelasting is afhankelijk van het aantal
honden, dat u hebt.
De totale OZB-opbrengst bedraagt ongeveer 13
miljoen euro. Alle gemeentelijke belastingen bij
elkaar leveren de gemeente bijna 30 miljoen euro
op. Dit is een kwart van de totale begroting. Het
overige geld komt uit het Gemeentefonds van de
rijksoverheid.

In de wet WOZ staat dat de waarde van alle
onroerende zaken bepaald moet worden op een
landelijke uniforme peildatum. Voor het WOZ-tijdvak
2008 is de peildatum 1 januari 2007.
Dit betekent dat de waarde van de onroerende zaak
op 1 januari 2007 bepalend is voor de WOZ-waarde.
De WOZ-waarde gebruikt de gemeente voor als basis
voor de aanslag onroerende zaakbelastingen 2008.
Jaarlijkse herwaardering
Vanaf 2007 dient elke Nederlandse gemeente over
te gaan tot een jaarlijkse herwaardering van de
onroerende zaken. Met de invoering van de jaarlijkse
herwaardering stelt de gemeente voortaan elk jaar
een nieuwe WOZ-waarde van uw onroerende zaak
vast, die de gemeente aan u kenbaar maakt door het
toesturen van het verzamelbiljet.
Waardebepaling
De wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ)
schrijft voor dat bij de waardebepaling moet worden
uitgegaan van de veronderstelling dat het onroerende
zaak leeg verkocht en onmiddellijk in gebruik kan
worden genomen. Dit is bijvoorbeeld bij woningen
de vrije verkoopwaarde van het onroerende zaak. Er
mag dus geen rekening gehouden worden met onder
meer het waardedrukkende effect van verhuur of
erfpacht.

Het tarief 2008 voor het rioolrecht-gebruik is ten
opzichte van 2007 verhoogd.
De tarieven 2008 voor de OZB,
afvalstoffenheffing, hondenbelasting en
rioolrecht- eigendom zijn ten opzichte van 2007
verlaagd.
Met ingang van het belastingjaar 2008 moet elke
Nederlandse gemeente jaarlijks de waarde van
alle binnen haar gebied liggende onroerende
zaken vaststellen.
Voor 2008 wordt de waarde van alle onroerende
zaken vastgesteld naar prijspeildatum 1 januari
2007.
De gemeente heeft de taxaties van de
onroerende zaken uitbesteed aan een
onafhankelijk taxatiebureau. Uit de taxaties
is gebleken, dat de waarde van woningen ten
opzichte van de vorige prijspeildatum (1 januari
2005) is gestegen.
Het taxeren van woningen en niet-woningen
gebeurt - steekproefgewijs - op wijkniveau.
Hierbij wordt een landelijk protocol gevolgd.
Het aanslagbedrag OZB komt tot stand door
de waarde van de onroerende zaak te delen
door € 2.500,00 en de afgeronde uitkomst te
vermenigvuldigen met het OZB-tarief.
Voor het rioolrecht, afvalstoffenheffing
gelden vaste tarieven. Het aanslagbedrag

Wet waardering onroerende
zaken (WOZ)

De waarde van een onroerende zaak wordt
bepaald naar de waarde die het onroerende zaak
op de waardepeildatum heeft naar de staat waarin
het onroerende zaak op die datum verkeert. De
waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het
kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld,
dus 1 januari 2007.
Indien een onroerende zaak in het kalenderjaar
voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar
waarvoor de waarde wordt vastgesteld:
a. opgaat in een of meer andere onroerende zaaken,
b. wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing,
verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel van
bestemming verandert, of
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg
van een andere, specifiek voor het onroerende
zaak geldende, bijzondere omstandigheid,
wordt de waarde bepaald naar de staat van het
onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar
waarvoor de waarde wordt vastgesteld.
Wethouder Karel Ockeloen

Voor de waardebepaling heeft de gemeente

de beschikking over veel informatie over een
onroerende zaak: metingen en verkoopprijzen uit het
Kadaster, panoramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder
door de gemeente vastgelegde gegevens enz. Deze
informatie vult de gemeente aan met de gegevens
over veranderingen in de afgelopen periode
(verbouwingen en dergelijke).
Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld,
worden de prijzen van soortgelijke verkochte
woningen (rond 1 januari 2007) onderzocht, op
marktconformheid.
Op grond van de “Uitvoeringsregeling instructie
waardebepaling Wet Waardering onroerende zaken”
dient de gemeente een permanente marktanalyse
van de verkooptransacties van woningen en
niet-woningen uit te voeren. Bij verkoop stuurt de
gemeente een inlichtingenformulier ten behoeve van
de marktanalyse.
Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake
rijksbelasting, waarnaar artikel 30, lid 1 van de
wet WOZ verwijst bent u gehouden de gevraagde
gegevens, vermeld op het inlichtingenformulier, te
verstrekken.
Er vindt een vergelijking plaats van verschillende
woningen in de omgeving. Niet iedere woning wordt
bekeken. Vaak volstaat het bezoeken van één of een
beperkt aantal woningen in een straat of buurt.
Aan de hand van de verkoopprijzen rond 1 januari
2007, de kenmerken van de woningen en rekening
houdend met de onderlinge verschillen, wordt de
waarde van uw onroerende zaak bepaald.
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 op 1 januari van het belastingjaar (2008)
gereed is.
Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de
waardebepaling van uw woning wilt, kunt u een
taxatieverslag van uw onroerende zaak opvragen via
www.velsen.nl
Het is technisch mogelijk om een taxatieverslag van
een niet-woning op te vragen via www.velsen.nl
U kunt het taxatieverslag van uw onroerende zaak
ook schriftelijk bij bureau Belastingen opvragen.
Meer informatie over de waardebepaling en de wet
WOZ kunt u vinden op de site www.wozinformatie.
nl/publieksinformatie
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B E L A S T I N G S P E C I A L ge m eente v elsen

Gemeentelijke belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast de WOZ waarde
ook verschillende belastingen.
Hierna leest u een korte toelichting per
belastingsoort.
Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen (OZB)
zijn belastingen op onroerende zaken. Een
onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, een
bedrijfsgebouw of een perceel grond. Wanneer u
een woning, gebouw of perceel grond huurt of in
bezit heeft, wordt OZB geheven.
Er zijn twee soorten onroerende zaakbelastingen:
een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.
Eigenarenbelasting
Als u op 1 januari 2008 als eigenaar van een
onroerende zaak bij het Kadaster bekend staat,
moet u OZB aan de gemeente betalen.
Gebruikersbelasting
Met ingang van 1 januari 2006 is de
gebruikersbelasting voor woningen afgeschaft. De
gebruikersbelasting wordt alleen nog geheven als
u op 1 januari 2008 gebruiker bent van een nietwoning. Onder niet-woningen vallen bijvoorbeeld
bedrijven, kantoren en percelen grond.
Gevolgen van verhuizing bij de OZB
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 januari
2008, heeft u géén 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
2008 bepalend is. Met wijzigingen in de loop van
het jaar mag de gemeente geen rekening houden.
Rioolrechten
Over elke onroerende zaak dat direct of indirect
is aangesloten op de gemeentelijke riolering
wordt rioolrecht 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 rioolrechten: een
eigenarenrecht en een gebruikersrecht.
Eigenarenrecht Rioolrecht
Als u op 1 januari 2008 als eigenaar van een
onroerende zaak bij het Kadaster bekend staat,
moet u Eigenarenbelasting Rioolrecht aan de
gemeente betalen.
Gebruikersrecht Rioolrecht
Als u op 1 januari 2008 als gebruiker van
een onroerende zaak bekend staat, moet u
Gebruikersbelasting Rioolrecht aan de gemeente
betalen.

Rioolrecht en garages
Met ingang van het belastingjaar 2008 worden
de garages niet langer vrijgesteld voor de
heffing rioolrecht door de invoering van de Wet
gemeentelijke watertaken. Deze wet maakt het
mogelijk om rioolrecht te heffen voor het afvoeren
van hemelwater/ grondwater.
Hondenbelasting

Heeft u één of
meer honden, dan
bent u verplicht
hiervan aangifte
te doen voor de
hondenbelasting
door middel van
het toesturen van
een aangiftebiljet
hondenbelasting.
Hebt u niet
langer een
hond dan kunt
u dit doorgeven door middel van het toesturen
van een afmeldingbiljet hondenbelasting. Bij het
afmeldingbiljet dient u een verklaring van de
dierenarts (euthanasieverklaring) of van de nieuwe
eigenaar mee te sturen.
Het aangiftebiljet, afmeldingbiljet hondenbelasting
en de brochure kunt opvragen via www.velsen.nl
Het aangiftebiljet, afmeldingbiljet hondenbelasting
en de brochure kunt u ook afhalen bij de receptie
van het Stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden.
Telefonisch aanvragen kan ook: 0255-567322.

Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen 2008
Wanneer kwijtschelding?
Deze week ontvangt u de aanslag voor de
gemeentelijke belastingen. Op de aanslag staat
voor welke datum u deze moet betalen. Als u
meent, dat u daartoe niet in staat bent, dan kunt
u om kwijtschelding vragen. Als u een inkomen
op of iets boven het minimum heeft, is de kans
groot dat u daarvoor in aanmerking komt.
Bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering, een
‘kale’ AOW-uitkering, een lage werkloosheidsof arbeidsongeschikheidsuitkering ontvangt, of
omdat u het minimumloon verdient.
NB. Als u in 2007 volledige kwijtschelding
hebt gekregen voor de gemeentelijke
belastingaanslagen en u ontvangt nog steeds
een WWB- uitkering of alleen AOW, dan krijgt
u binnen drie weken bericht van Sociale Zaken.
Wacht u dit bericht eerst af want mogelijk
komt u dan automatisch in aanmerking voor
kwijtschelding.
Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor:
rioolrechten
afvalstoffenheffing
hondenbelasting (1e hond)
onroerende zaakbelasting (eigenaarsdeel)

Tijdig aanvragen
U kunt kwijtschelding alleen aanvragen met een
door de gemeente verstrekt formulier. Pas nadat
uw aanvraag is ontvangen, wordt de invordering
van de door u te betalen bedragen gestopt. Dit
geldt overigens niet als u gebruik maakt van
automatische incasso! Als u de automatische
incasso wilt stopzetten kunt u bellen met 0255567345. We adviseren u dan ook zo snel mogelijk
na het ontvangen van de aanslag(en) een verzoek
tot kwijtschelding in te dienen.
Het aanvraagformulier
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, kunt u
het verzoekformulier kwijtscheldingen telefonisch
opvragen bij de afdeling Sociale Zaken, Welzijn
en Sport op telefoonnummer 0255- 567850
(maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur). U kunt het
ook zelf komen afhalen bij de receptie van het
Stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt het formulier en de bijlage ook
downloaden via internet. Ga naar
www.velsen.nl, kies voor digitaal loket/
belastingen/kwijtschelding.

Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw huisvuil ophalen
door ReinUnie. Voor de kosten van het inzamelen
en het verwerken van uw huishoudelijk afval vraagt
de gemeente van u een bijdrage in de vorm van een
aanslag afvalstoffenheffing.
Gevolgen van verhuizing bij rioolrechten,
hondenbelasting en afvalstoffenheffing
Als u verhuist in de loop van 2008 naar een andere
gemeente, dan heeft u recht op vermindering
van de aanslag gebruikersrecht rioolrechten,
hondenbelasting en afvalstoffenheffing. Deze
aanslagen zullen worden verminderd voor de
periode, dat u niet meer in de gemeente Velsen
woont. Bij de berekening van de vermindering
wordt uitgegaan van uw uitschrijving in het
bevolkingsregister. Laat uw verhuizing dus tijdig
opnemen in het bevolkingsregister om voor een
juiste vermindering in aanmerking te komen.
U hebt geen recht op vermindering van de
aanslag eigenarenrecht rioolrechten, omdat dit
een tijdstipbelasting is. Dit betekent, dat voor de
oplegging van de aanslag de situatie op 1 januari
2008 bepalend is. Met wijzigingen in de loop van
het jaar mag de gemeente geen rekening houden.

Alles op een rijtje
De gemeentelijke belastingtarieven voor 2008 zijn:
Onroerende zaakbelastingen
Per volle € 2.500,-- economische waarde
voor de eigenaar van een woning
voor de eigenaar van een niet-woning
voor de gebruiker van een niet-woning
Rioolrechten
rioolrecht voor de eigenaar
rioolrecht voor de gebruiker
Afvalstoffenheffing

€
€
€

2,25
5,22
4,19

€ 105,39
€ 65,16
€ 298,88

Hondenbelasting
Eerste hond
Tweede hond
Elke volgende hond

€ 91,86
€ 116,39
€ 130,73

Een aanslag OZB wordt berekend door de
WOZ-waarde te delen door € 2.500,-, vervolgens
deze uitkomst naar beneden af te ronden
op hele eenheden en deze hele eenheden te
vermenigvuldigen met het tarief.
Bijvoorbeeld eigendom woning, waarde € 260.000,- : € 2.500,- = 104 eenheden x € 2,25 = € 234,-.

Gemeentelijke
belastingaanslagen en
woz-beschikking op het
verzamelbiljet
Met dagtekening 29 februari 2008 ontvangt u de
jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen
over 2008.
De aanslagen gemeentelijke belastingen en de WOZbeschikking zijn samengevoegd op het verzamelbiljet.
Bij het verzamelbiljet treft u een toelichting aan met
uitleg over de inhoud van het verzamelbiljet.
Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en
werkklimaat in Velsen. Hierbij valt te denken aan het
ophalen van huisvuil, aanleggen en onderhouden
van riolering, het onderhouden van groen,
straatverlichting etc. De gemeentelijke belastingen
zijn nodig om de uitvoering van deze taken te kunnen
betalen.
Het verzamelbiljet
De gemeente combineert de belangrijkste
gemeentelijke belastingen én de WOZ-beschikking

op één aanslagbiljet het zogenaamde verzamelbiljet.
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de
onroerende-zaakbelastingen, maar ook
voor de inkomstenbelasting 2008 en de
waterschapsheffingen 2008. U doet er zeer
verstandig aan het verzamelbiljet goed te bewaren,
omdat u de WOZ-waarde dient op te geven bij uw
verzoek teruggaaf Inkomstenbelastingen 2008.
De belastingen die u op het verzamelbiljet kunt
aantreffen zijn:
- de WOZ beschikking;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het
eigendom;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het
gebruik;
- de aanslag rioolrechten voor het eigendom;
- de aanslag rioolrechten voor het gebruik;
- de aanslag afvalstoffenheffing;
- de aanslag hondenbelasting.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van het verzamelbiljet meer dan
€ 50,-- doch minder dan € 3.000,-- bedraagt, kunt u
de gemeente via de bijgevoegde machtigingskaart
automatische incasso verlenen. De aanslag wordt
dan in tien gelijke termijnen van uw bank- of

girorekeningnummer afgeschreven. Automatisch
incasso is alleen mogelijk bij de onroerende
zaakbelasting, het rioolrecht, de afvalstoffenheffing
en hondenbelasting.

Bezwaar
Tegen uw aanslag/WOZ-beschikking (=
verzamelbiljet) kunt u uitsluitend schriftelijk
bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening
van uw aanslag/WOZ-beschikking. In uw
bezwaarschrift vermeldt u uw aanslagnummer,
uw naam, adres, de datum waarop u uw
bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar.
Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan de
heffingsambtenaar, bureau Belastingen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden en per post verzenden.
Bezwaarschriften, die via elektronische weg worden

ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
Het indienen van uw bezwaarschrift ontheft u
niet van uw betalingsverplichting. In veel gevallen
zult u de aanslag eerst moeten voldoen. Als
uw bezwaarschrift gegrond blijkt, zal het teveel
betaalde bedrag met een rentevergoeding aan u
worden terugbetaald.
U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte
van de tarieven. Deze zijn door de gemeenteraad
vastgesteld. Als u iemand machtigt om voor
u bezwaar te maken, stuurt u dan een door u
ondertekende machtiging mee.

Inlichtingen
Internet
Vragen over de aanslag/beschikking
Vragen over de betaling/aanmaning
Vragen over automatische incasso
Vragen over kwijtschelding
Postadres
Openingstijden

www.velsen.nl
0255 - 567 322
0255 - 567 345
0255 - 567 345
0255 - 567 200
Gemeente Velsen
Bezoekadres
Postbus 465		
1970 AL IJmuiden		
ma t/m vr 09.00-12.00 uur

U kunt relevante informatie nalezen in de gemeentegids of op www.velsen.nl
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Dudokplein 1
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Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250
info@velsen.nl / www.velsen.nl

MEDEDELINGEN
Adres
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

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

RAADSPLEIN

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur bellen met de
afspraken- en infolijn van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Sessie 1-1
19.00 - 19.55 uur Kadernota Sportbeleid
Locatie: Raadzaal
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur Uitgifte in erfpacht t.b.v. herbouw West tribune
Telstar
Locatie: Raadzaal
Sessie 2-1
19.00 - 19.25 uur Herziening Reglement John van Dijk Fonds
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-2
19.30 - 20.30 uur Regionalisering Brandweer
Locatie: commissieruimte 1

Bouw- en Woningtoezicht
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Telefoon (0255) 56 73 22, fax (0255) 56 76 97
Kadaster- en Wkpb-balie
Alleen op afspraak: tel. (0255) 56 73 97
De kadaster- en Wkpb-balie is er voor:
- informatie uit het door het Kadaster bijgehouden openbaar register
van onroerende zaken (kadastrale percelen) en de daarop gevestigde
rechten
- informatie over het al dan niet aanwezig zijn van publiekrechtelijke
beperkingen op een kadastraal perceel of een gedeelte daarvan.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 78 50
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 15.00 uur
Voorzieningen gehandicapten: ma 14.00 - 15.00 uur
di, wo, do, vrij 10.00 - 11.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen, tel. (0255) 53 38 85:
ma, di, do, vrij 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur:
Uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand:
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 Centrum voor Werk
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur.
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Dudokplein 1, IJmuiden: maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot
20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp
bij het huishouden).
- Informatie over schuldhulpverlening.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties.

Donderdag 6 maart 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad weer
in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Alleen over agendapunt 1-2 (uitgifte in erfpacht t.b.v. herbouw West
tribune Telstar) kan worden ingesproken. Om te kunnen inspreken moet
u zich uiterlijk woensdag 5 maart a.s. 16.00 uur melden bij de Griffie,
tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via
e-mail: griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering
naar de raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering
Aanvang 21.30 uur
Locatie: Raadzaal
Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering
14 februari 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Vrijstelling voor aanleg paardenbak Groenelaantje Santpoort-Noord
5R Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Kennemerland - toetreding GGD
6R Wijziging Maatregelenverordening WWB 2006
7R Advies van de commissie Bezwaarschriften inzake verzoek om
vergoeding van planschade
8R Voorbereidingskrediet voorontwerp Groot Helmduin
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook schriftelijk een
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook
via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf worden vanaf
19.00 uur live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda
en een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen bij
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 56 77 14,
e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Burgemeester
Voor vragen over handhaving, personeel en organisatie, openbare orde,
brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, communicatie, burgerzaken, mondiale bewustwording, regionale samenwerking, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert.
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester terecht om
te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van de burgemeester, telefoon (0255) 56 72 48.
Wekelijks spreekuur wethouders
De wethouders van de gemeente Velsen houden wekelijks een spreekuur.
Belangstellenden kunnen elke woensdag tussen 08.30 en 09.30 uur terecht
bij de collegeleden om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie.
Belangstellenden voor het wekelijkse spreekuur van de wethouders
kunnen zich telefonisch of per e-mail wenden tot het secretariaat van
de desbetreffende wethouders, onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en het onderwerp waarover men wil spreken.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar en projecten
Grote Buitendijk, Centrumplan, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord, kunt u
zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 55.
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid, openbaar vervoer,
Pieter Vermeulenmuseum, Zijkanaal B, pontveren, jeugdbeleid/jeugdzorg en projecten Beeckestijn en Kustvisie, kunt u zich wenden tot
wethouder Annette Baerveldt,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 73 08.
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, vergunningenbeleid,
openbare werken, verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg,
water, strandzaken waaronder strandhuisjes, bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning, kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 72 47.
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering, facilitaire zaken,
Geo-informatie, milieu en project Forteiland, kunt u zich wenden tot
wethouder Carel Ockeloen,
secretariaat: telefoonnummer (0255) 56 74 01.
- Wet maatschappelijke ondersteuning WMO, welzijn, volksgezondheid,
wijkgericht werken, kunst en cultuur, monumentenbeleid, UMTS-masten
en projecten KG-terrein, Groot Helmduin, kunt u zich wenden tot
wethouder Margo Bokking,
secretariaat telefoonnummer (0255) 56 73 07,

RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER
KEETBERGLAAN (KEETBERGFLAT)
De plannen voor de woningbouw aan de Keetberglaan (de Keetbergflat)
zijn sinds juni 2007 in voorbereiding. De gemeente bepaalt daarbij onder
welke voorwaarden ze meewerkt aan een wijziging van de situatie. Deze
voorwaarden worden vastgelegd in een Ruimtelijk functioneel kader.
Over dit Ruimtelijk functioneel kader vindt nu inspraak plaats.
Inloop-/inspraakbijeenkomst
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het Ruimtelijk functioneel
kader Keetberglaan en uw mening daarover te geven op donderdag
13 maart van 17.00 tot 20.30 uur tijdens een inloop-/inspraakbijeenkomst in het wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260 te IJmuiden.
Om een toelichting te geven op de plannen, alsmede om vragen te
beantwoorden zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente
Velsen en van de ontwikkelende partij Woningbedrijf Velsen.
Overigens wijzen wij erop dat deze inloopbijeenkomst niet georganiseerd
is ten behoeve van de verkoop of verhuur van woningen. Deze activiteiten
vinden later plaats in 2008 of 2009 al naar gelang het proces vordert.
Woningbedrijf Velsen zal daarvoor het initiatief nemen.
Wilt u inspreken?
De inspraakprocedure start op 27 februari en eindigt op 2 april 2008.
In die periode kunt u de plannen inzien op het stadhuis, Dudokplein 1
en in de openbare bibliotheek, Dudokplein 16 in IJmuiden gedurende
de gebruikelijke openingstijden. U kunt schriftelijk reageren tot en met
2 april 2008 bij het college van Burgemeester en Wethouder van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van het onderwerp:
Keetberglaan.

KAPVERGUNNINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer
aantal en soort
dagtekening
kapvergunning
Rijnstraat 108
1 kastanjeboom
26 februari 2008
Paulus Potterstraat 1
1 es
26 februari 2008

Bloemendaalsestraatweg 4A
1 linde
26 februari 2008
Willebrordstraat ong.
1 linde
26 februari 2008
(boom voor huisnummer 30 mag gekapt worden omdat deze te dicht
op de gevel staat)
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen
kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte,
tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-30-2008 Wijk aan Zeeërweg 192 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-31-2008 Kanaaldijk 227 by te IJmuiden; het vernieuwen van
2 steigers
BP-32-2008 Willem de Zwijgerlaan 40 te Santpoort-Zuid; het vergroten van een woning d.m.v. een kelder
BP-33-2008 Wulverderlaan 3 te Santpoort-Noord; het oprichten van
een ketenpark en een bouwbord
BP-34-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van
45 stacaravans
BP-36-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van
50 stacaravans
BP-37-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van
105 stacaravans
BP-38-2008 Hoofdstraat 189 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een magazijnruimte (achter winkelpand)
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-38-2008 Stelling 39 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
BL-39-2008 Molenveltlaan 18 te Santpoort-Noord; het oprichten van
een garage/berging
BL-40-2008 Broekbergenlaan 42 te Santpoort-Noord; het plaatsen
van gevelreclame
BL-41-2008 Van Maerlantlaan 5 te Driehuis; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw
BL-42-2008 Liniepad 49 te Velserbroek; het legaliseren van een
berging en een prieel
BL-43-2008 Marie Jungiusstraat 2 te Velserbroek; het plaatsen van
een dakkapel (achtergevel)
BL-44-2008 Zwaanstraat 35 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een erker en het veranderen van de
voorgevel
BL-45-2008 Planetenweg 62 te IJmuiden; het plaatsen van 2 rolluiken
BL-46-2008 De Kamp 77 te Velserbroek; het veranderen van de voorgevel
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de
Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering
(09.00 tot 13.00 uur) van 6 maart 2008.
BL-35-2008 Hagelingerweg 120 te Santpoort-Noord; het vernieuwen
van een erfafscheiding
BL-44-2008 Zwaanstraat 35 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van een woning met een erker en het veranderen van de
voorgevel
BL-46-2008 De Kamp 77 te Velserbroek; het veranderen van de voorgevel
BP-23-2008 Meeuwenlaan 4 te IJmuiden; het veranderen en vergroten
van de zolderverdieping (Meeuwenlaan 4 en Cederstraat 54)
BP-24-2008 P.C. Hooftlaan 70 te Driehuis; het plaatsen van een
balkonhek
BP-25-2008 Reyndersweg ong. te Velsen-Noord; het oprichten van
3 windturbines
BP-26-2008 Schoutenstraat 11 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met een uitbouw (zij- en achtergevel)
BP-27-2008 Elisabeth Vijlbriefstraat 13 te Velserbroek; het veranderen
en vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-28-2008 Elisabeth Vijlbriefstraat 15 te Velserbroek; het veranderen
en vergroten van een woning met een dakopbouw
BP-29-2008 Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden; het veranderen van
een winkel tot woning
BP-30-2008 Wijk aan Zeeërweg 192 te IJmuiden; het veranderen en
vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-31-2008 Kanaaldijk 227 by te IJmuiden; het vernieuwen van 2 steigers
BP-32-2008 Willem de Zwijgerlaan 40 te Santpoort-Zuid; het vergroten
van een woning d.m.v. een kelder
BP-33-2008 Wulverderlaan 3 te Santpoort-Noord; het oprichten van
een ketenpark en een bouwbord
BP-34-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van
45 stacaravans
BP-35-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van
50 stacaravans
BP-36-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van
50 stacaravans
BP-37-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het plaatsen van
105 stacaravans
BP-38-2008 Hoofdstraat 189 te Santpoort-Noord; het plaatsen van
een magazijnruimte (achter winkelpand)
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-9-2008
Stelling 20 Velsen-Zuid; het legaliseren van 3 bergingen
BP-356-2007 Schoener 73 Velserbroek; het veranderen en vergroten
van de 2e verdieping van een woning
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden)
gedurende zes weken ter inzage van 29 februari t/m 11 april 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)
Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een
vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering van 29 februari t/m 14 maart 2008 ter inzage.
BP-339-2007 Valeriuslaan 86 te Driehuis; het plaatsen van een
opbouw/toegangsportaal naar bovenwoning
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
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februari
Toneelschuur Haarlem:
19.30
uur:
Valentijnsfilmdiner
in het
Thalia
Het geheven
vingertje. JeugdvoorTheater,
Breesaapstraat
52 IJmuistelling
vanaf 1019.00
jaar. uur. Toegang
den.
Aanvang
40,incl. film en diner.Velsen: Deel
Stadsschouwburg
Filmschuur
Haarlem:
No
4 ‘De Geschiedenis
van 19.00:
de Familie
Country
For Old 20.15
Menuur.
première.
Avenier’. Aanvang
19.15:
Foe. Kanaalstraat
21.15: Lust, CouWitte Hallam
Theater,
257
tion.
21.30:Leina
Eastern
Promises.in ‘TheIJmuiden:
& Roebana
Sociaal
Netwerkcafé
riak’. Aanvang
20.30 uur. Delftwijk
in
het moedercentrum,
Patronaat,
Zijlsingel 2 Generaal
Haarlem:
Spoorlaan
2 in
Haarlem.
Aanvang
Café: Emma
Black.
Aanvang
21.00
19.00
uur.
uur. Toegang
gratis.
Dag
van de
Liefde
de BaptisSeasons
Après
SkibijSchool
Parten
Gemeente
IJmuiden,
Eemstraat
ty. Aanvang
22.00
uur. Toegang
5,IJmuien.
Bijeenkomst
met Angevanaf 16 jaar
(recht op toegang
onlo
Munk om 19.30 uur. Toegang
derdevoorbehoud).
gratis. Zie ook www.baptistengemeenteijmuiden.nl.
Informatieavond over leukemie
in het Kennemer Gasthuis, locatie
Zuid,
Boerhaavelaan 22 Haarlem.
Kijken-met-je-neus-tocht.
VerVan
trek 20.00
11.00 tot
uur22.00
vanafuur.
de Zandwaaier,
Toneelschuur
Haarlem:Kosten
20.00 2,50,
uur:
Zeeweg in Overveen.
De
Kleine Patriot.
20.30
uur: De Grakinderen/65+
1,50.
Verplicht
aanvin van Parma (try-out).
melden via 023-5411129 of www.
Stadsschouwburg Velsen: Big,
npzk.nl. Sterrentocht vanaf 8 jaar.
Black & Beautiful. Aanvang 20.15
Vertrek 19.00 uur vanaf de Zanduur. Voorstelling is uitverkocht.
waaier. Kosten 2,50, Carl
kinderen/65+
Kammerorchester
Philipp
1,50.
Emanuel
Bach & Quirine Viersen in
Samenwerken
aan
Haarlemse
de grote zaal van de Philharmonie
woningbouwopgave,
vanuur.
13.30Om
tot
Haarlem.
Aanvang 20.15
17.00 uur
uur inleiding.
in het voormalige Belas19.15
tingkantoor,
Surninameweg
2 HaarWitte
Theater,
Kanaalstraat
257
lem.
IJmuiden:
Film ‘The Assasinatin of
Witte James
Theater,
Kanaalstraat
257
Jesse
by the
coward Robert
IJmuiden:
Unieke
Zaken
Ford’
. Aanvang
20.30
uur. speelt ‘De
Wonderbaarlijke
Love
in ConcertGeschiedenis
met Nick en van
SiBetje in
Bloem’
. Aanvang 14.30
uur.
mon
de Lichtfabriek
in Haarlem.
Filmschuur
Haarlem:
14.30: 25,The
Van
20.30 tot 22.30
uur. Kaarten
Fox and
the Child
6+. 15.00: Heimatzijn
te koop
via www.loveinconcert.
klänge. 16.45: The Year My Parents
nl.
Went On Vacation.
HeimatPatronaat,
Zijlsingel17.00:
2 Haarlem,
klänge. 19.00: Kleine
The Year
023-5175858:
zaal:My
DeParents
week
WentdeOnLiefde
Vacation.
19.15:Aanvang
Heimatvan
rapbattle.
klänge.
21.00:
There
Be16Blood.
21.00
uur.
Toegang
3,-Will
vanaf
jaar.
21.15:Whip.
A Man
To Remember.
Café:
Aanvang
21.00 uur. ToeNetwerkborrel
bij Rico’s, Kennegang
gratis.
merlaan IJmuiden. Van 16.00 tot
19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Twee
delen van ‘De Geschiedenis van de
Expositie
‘Een .goede
Buur’
in uur.
het
Familie Avenier’
Aanvang
19.00
ABC
Architectuurcentrum,
Groot
Schaaktoernooi
Ichthus College,
Heiligland
in Haarlem.
Expositie
Wolff en Dekenlaan
Driehuis.
Eerste
duurt
tot 30ommaart.
Geopend van
ronde start
19.30 uur.
12.00
tot 17.00 uur, zondag
13.00
SwingSteesjun
Feestje.vanStation
tot
17.00 uur.
Haarlem,
wachtkamer 2e klasse,
Lezing
overVan
Salomon
de 01.00
Bray om
perron 3a.
20.00 tot
uur.
14.00
uur 6,50
in hettot
Frans
Hals
Museum
Toegang
21.00
uur,
daarna
in
8,-.Haarlem.
Filmschuur
Haarlem:
16.30/19.00:
Toneelschuur
Haarlem:
20.00 uur:
No
Country
For Old Men.20.30
16.45: JELaatste
Nachtmerrie.
uur:
SINA
uromnw. 19.15: Hallam
Wordt WN
aan gewerkt.
Foe.
21.15:
Lust, Caution.
21.30: Berg
EasPatrick
Hopper
en Hjalmar
tern
in ‘tPromises.
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Opening
de Griffioen,
Frans
NaeSantport-Noord.
Aanvang
20.15
uur.
reboutstraat
in IJmuiden,
Toegang gratis,
bijdrage 17.00
in deuur.
onLadies
Lounge Nihgt in de Lichtkosten wensenlijk.
fabriek
in
Haarlem.
Aanvang
19.00
Rob de Nijs in de grote zaal van
uur. Toegang 10,-, deelnemen aan
de Philharmonie Haarlem. Aanvang
het buffet kost 12,50. Reserveren via
20.15 uur.
www.ladiesnight@lichtfabriek.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
Klaverjassen bij StormvogelsTelIJmuiden:
film ‘4 Maanden,
3 Weken
star,
Zuiderkruisstraat
72 IJmuiden.
, 2 Dagen.20.00
Aanvang
Aanvang
uur. 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel
Haarlem:
Toneelschuur
Haarlem:220.00
uur:
Dommelsch zaal: Voicst. Aanvang
Zekket.
21.00
uur.
Toegang
11,-.
23.00-04.00
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
uur Electric Trash. Toegang
10,- vanSantpoort-Noord:
Liedrecital
met
af 18 jaar. Café:
Charlottefield.
23.00
Marijke
Groenendaal.
Aanvang
uur. Toegang
gratis. gratis, bijdrage
20.15
uur. Toegang
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Theatergroep Carver
speelt ‘Gods Wachtkamer’. Aanvang
Negende
20.30
uur. Zeevismarathon op de
Noordpier.Dinges,
Start 08.00
uur en einEetcafé
Kennemerlaan
digd zondag
maart om
IJmuiden:
Live2 zanger
met14.00
eigenuur.
DJ.
Schaaktoernooi
Aanvang
22.00 uur. Ichthus
Toegang College,
gratis.
Wolff en Dekenlaan
RonPatronaat,
ZijlsingelDriehuis.
2 Haarlem,
de twee, drie Dommelsch
en vier starten
023-5175858:
zaal:09.00,
Pop14.00 Van
en 19.30
corn.
23.00uur.
tot 04.00 uur. ToeRommelen boekenmarkt
voor
gang
10,- voorverkoop,
12,40 aan
Engelmunduskerk
in Driehuis.
de deur,
vanaf 16 jaar. Café:
A Silent
Express.
uur. Toegang
gratis.
Van 09.0023.00
tot 12.30
uur.
Rommelmarkt, Hof van Eden, Muiderslotweg 222a Haarlem-Noord.
Van 09.00 tot 15.00 uur.
Schminkfeestje voor kinderen in
IVN-natuurdag.
Verzamelen
om
speeltuin Floragaarde,
Van Oosten
09.30
uur parkeerplaats
landgoed
de Bruijnstraat
Haarlem. Van
10.00
Leyduin,
tot 11.30 Manpadslaan.
ur. Kosten 2,-.
Minimarathon
klaverjassen
klaFilmschuur Haarlem:
14.00:bijThere
verjasvereniging
Schoppen-Aas
in
Will Be Blood. 14.30:
The Fox and
de
Mercuriusstraat,
inthe Pieterskerk,
Child 6+. 15.00:
Heimatklänge.
gang
deurMy
flatsParents
70 tot Went
135.
16.45: glazen
The Year
Er
ook een lift
aanwezig
voor rolOnis Vacation.
17.00:
Heimatklänge.
stoelen.
Toegang
persoon.
19.00: The
Year 3,Myper
Parents
Went
Kinderkermis
bij basisschool
De
On Vacation. 19.15:
Heimatklänge.
Klipper
in IJmuiden.
Van 10.00
21.00: There
Will Be Blood.
21.15:totA
16.00
uur.
Man To
Remember.
Gratis
consult gewichtsconsulente
Kamermuziekconcert
met dans
in
Vegro
op stationThuiszorgwinkel,
Haarlem, Perron Crocus3a. Toestraat
Santpoort-Noord.
Van
10.00
gang gratis.
tot
14.00
uur.
Opening fototentoonstelling VelGildewandeling met Hans Hulssen helpt Galle, de stand van zaken
bergen om 10.00 uur. Gestart wordt
in beeld. Om 16.00 uur.
vanaf station kaartjeshal. Kosten
Speuren naar sporen. Excursie
2,50.
start om 16.00 uur rolstoelhockey
bij ingang MidCompetitiedag
densportcomplex
Herenduin, Tetterode
Santpoort-Noord.
in
in OverKostenVan2,50,
veen.
11.00 kinderen/65+
tot 16.00 uur. 1,50.
Aanmelden
www.npzk.nl
023Poppentheater De ZilverenofMaan
5411129.
speelt
‘Ohh Hemeltje’ op Landgoed
Stadsschouwburg
Twee
Elswout
in Overveen. Velsen:
Info en reserdelen van ‘De Geschiedenis van de
Familie Avenier’. Aanvang 19.00 uur.
SwingSteesjun Dance Classics.
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Zaterdag 1 maart
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Station Haarlem, wachtkamer 2e
veren via 023-5362412
klasse, perron 3a. Van 20.00 tot
Bloemenbetoging voor Birmese
01.00 uur.van
Toegang
totuur
21.00
monniken
12.00 tot6,50
13.00
in
uur,
daarna
8,-.
Haarlem bij het stadhuis op de GroToneelschuur
Haarlem: 20.00 uur:
te
Markt.
Laatste Nachtmerrie.
20.30grote
uur:
Voorwegkoor
Heemstede,
Wordtinaan
foyer
de gewerkt.
Philharmonie Haarlem.
Drums United
in de grote zaal van
Aanvang
12.30 uur.
de Philharmonievoor
Haarlem.
Aanvang
Tennismiddag
kinderen
van20.15
uur.
af
5 jaar
bij LTC de Heerenduinen in
Optreden
Mark
Benz
in
het
CenTenniscentrum IJmuiden, Dokweg
trum, Kennemerlaan
IJmuiden.
43/45.
Van 13.00 tot 15.00
uur. DeelWitteis Theater,
Kanaalstraat 257
name
gratis.
IJmuiden: Theatercompagnie
Filmschuur
Haarlem: 14.15: speelt
No
‘De Wilde
Eend’
20.30Kidz
uur.
Country
For
Old. Aanvang
Men. 14.30:
Countdown
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in de Lichtin
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16.45:
en
fabriek, Minckelersweg
Haarlem.
automne.
17.00: Eastern 2Promises.
Vam 22.00
tot 04.00 For
uur. Old
Patronaat,
19.00:
No Country
Men.
Zijlsingel
2 Foe.
Haarlem:
zaal:
19.15:
Hallam
21.15: kleine
Lust, CauLucky
fonzEastern
III. Aanvang
20.30 uur.
tion.
21.30:
Promises.
ToegangMaarten
10,-. 23.00-04.00
uur Dikke
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om
Dubstep
Dub
Infusions.
Toe17.00
uur Invites
over zijn
recent
verschegangboek
9,- vanaf
jaar. Dommelsch
nen
‘Drie 18
Oorlogen’
in Athenaeum
Boekhandel
zaal: 23.00-04.00
uur.haarlem,
90’s Now.GeToedempte
Haarlem.
gang 9,-Oude
vanaf Gracht
18 jaar. in
Café:
Alles of
Toegang
gratis.
Beats. 23.00
uur. Toegang gratis.
Clinic door Grand Prix ruiter Sander
Marijnissen bij manege De Groene
Heuvel, Heuvelweg 1 Velsen-Zuid.
De avond begint om 18.30 uur.
‘Om
te zingen naar
de kerk’
in
Schaaktoernooi
Ichthus
College,
de
Ichthuskerk,
Snelliusstraat
40 in
Wolff
en Dekenlaan
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IJmuiden.
19.30 uur.
vijf en zesAanvang
starten 09.00,
14.00 uur.
Toneelschuur
Haarlem:
20.00 uur:of
Lezing: God met
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Zekket.
een rotgodje in de Kapel, PotgieterKinderdisco
van 20.00Aanvang
tot 22.0010.30
uur
weg 4 Bloemendaal.
in
wijkcentrum
Hof van Eden, Muiuur.
Toegang gratis.
derslotweg
222a met
in Haarlem.
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in de
3,incl. consumpties.
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in de Schoter Scholenuur.
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in
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Aanvang
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20.15
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IJmuiden.
11.15 tot
15.00 uur. 257
IJmuiden: Theatergroep Carver
Bib Band Velsen bij Informatiespeelt ‘Gods Wachtkamer’. Aanvang
boerderij Zorgvrij. Van 13.00 tot
20.30 uur.
15.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
café Restaurant
IJmuiden
Zee.
023-5175858:
beide
zalen:aan
Retro
Optreden
Cock Zwanenburg
en 5
DeLuxe
& BoemKlatsch.
23.00-04.00
procent
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in verband
uur.
Toegang
9,- vanaf
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Klei-5jarig
bestaan.
ne
zaal:
An Acoustic Adventure with
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ElsSteve
Wynn. Aanvang
20.30 uur. Toewout.12,-.
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uur achter
het
gang
Café: 14.00
Supasound
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de wittegratis.
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23.00 uur.bijToegang
ten 2,50,Style
kinderen/65+
1,50. AanSeason
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melden niet
nodig. Excursie
gaat alHaarlem.
Toegang
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koop,
15,- aan de deur. Aanvang
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Filmschuur Haarlem: 14.00: There
Will Be Blood. 14.30:
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and
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A Man
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Man
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13 Blood.
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To Remember.
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da, Leonard Springerlaan 1 Haarlem.
Rommelmarkt
15.00 .
Film ‘De graaf van
van 10.00
MontetotChristo’
uur.
Speeltuinvereniging
DVS, 3,CloAanvang
14.00 uur. Toegang
invisstraat
56 Haarlem. Toegang gracl. drankje.
tis.
Salsa Station Haarlem, Perron 3a,
Handtekeningenactie
tegen
wilwachtkamer 2e klasse. Van
14.00
tot
de
dieren
het circus
in Burcht
ter
17.30
uur.inGratis
proefles
beginners
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14.00Stadskweektuinen,
uur. Daarna feest tot
17.30 uur.
9Toegang
in Haarlem.
gratis.Van 13.00 tot 16.00
uur.
Spiritueel café bij Nicky’s PlaKidsdag
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HFC
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Bruynstraat
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Haarlem
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een
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Vooraf
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schrijverde
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schap
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Theater, BreesVanaf
12.00 52
uur is
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Museum
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Ralf van in
Raat
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de Philharmonie
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Aanvang
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14.30 uur.
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Noord. Aanvang
15.00 14.00:
uur. Toegang
Filmschuur
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in deinonkosten
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14.30: Kidz
da hood wen8+.
selijk. Hallam Foe. 17.00: Eastern
16.45:
COV
IJmuiden
met
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Men.
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uur. in
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ingang gratis.Aanvang 14.30 uur. Om
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FilmschuurAanvang
Haarlem:
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14.30
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peuterspeelzaal
uur.
gratis.
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Dinsdag 19 februari

Donderdag 21 februari

Win kaarten voor ‘A Nightmare’

Hardcore in Ahoy met
‘From Cradle To Grave’

Woensdag 20 februari

Donderdag 6 maart

Dierenleed

Vrijwilligers gezocht!

Paardrijden voor kinderen
met een beperking

Mother of Pearls in
Stage Café Witte Theater
Israël
Producten Hoorns Byzantijns
Mannenkoor in
Centrum

Gemeld bij Zorgbelang Noord-Holland
Dorpskerk Santpoort

Fors meer klachten
over de zorg in 2007

Chauffeur raakt
controle kwijt

Leerlingen promoten
Kunstencentrum met strip
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Kienen

Velsen-Noord - Klaverjasvereniging Velsen-Noord organiseert
weer de bekende kienavond. En
nodigt u wederom uit op vrijdag 7
maart. Aanvang 20.00 uur en de zaal
gaat om 19.00 uur open. De kosten
zijn weer 5 euro voor de drie ronden
en een staronde. Natuurlijk houden zij ook weer de grote verloting.
Het kienen vindt plaats in het dienstencentrum Watervliet op de hoek
van de Wijkerstraatweg en de Doelmanstraat in Velsen-Noord.

Excursie
bij VU Velsen
IJmuiden - Woensdag 5 maart om
13.30 uur organiseert Volksuniversiteit Velsen een excursie naar het
grootste spuigemaal van Europa dat
in IJmuiden nabij de Noordersluisweg staat. Grote pompen zorgen
er ondermeer voor dat het gebied
waarin wij wonen ‘droge voeten’
houdt en vissen die naar ‘buiten’
(de Noordzee in) of naar ‘binnen’
(het Noordzeekanaal in) dit kunnen doen via een ‘vistrap’? Er zijn
nog enkele plaatsen vrij voor deze
boeiende excursie waarvoor de toegangsprijs 7 euro bedraagt inclusief
koffie/thee.
Opgeven kan uitsluitend via telefoon: 0255-519313, 06-10571529 of
via de website van Volksuniversiteit
Velsen www.vu.velsen.net.

Te snelle scooter
Velserbroek - Tijdens een surveillance rond 20.55 uur heeft de politie
woensdag twee 15-jarige jongens
uit Spaarndam aangehouden. De
jongens reden met hoge snelheid
samen op een scooter over de Klipper. Zij reden zonder helm en zonder kentekenplaatje. Bij het zien van
de politie was het tweetal niet van
plan te stoppen. Even later gingen
zij met de scooter onderuit en renden weg.
De jongens zijn door de politie aangehouden. Na verhoor bleek dat zij
niet de eigenaar zijn van de scooter. De scooter is in beslag genomen. Een van de verdachten is bij
de politie bekend als veelpleger. Hij
is voor nader onderzoek ingesloten.
De andere verdachte krijgt een proces-verbaal voor het niet tonen van
een legitimatiebewijs en het rijden
zonder helm.

Vrolijke gezichten tijdens voorstelling ‘Plastic Fantastic’ in Stadsschouwburg

Lekker lachen bij ‘Plastic Fantastic’

Parnassiaschool te gast in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Stadsschouwburg Velsen
nodigt alle door de brand gedupeerde leerlingen van de Parnassiaschool in Santpoort-Noord uit voor
de clownshow ‘Plastic Fantastic’, zaterdag 8 maart om 19.00 uur in de
Velsense schouwburg.
,,Omdat de schouwburg zich graag
‘hét podium voor alle Velsenaren’
noemt, doen wij graag iets extra’s
voor de Santpoortse leerkrachten
en leerlingen die door de brand in
hun schoolgebouw een erg verdrietige start van het nieuwe jaar beleefden”, licht Suzanne van der Hoeven,
Marketing en Publiciteit, toe. ,,Wij
vinden het geweldig dat de leerlingen weer vol goede moed naar
school gaan. Natuurlijk kunnen zij
altijd nog een beetje extra opgevrolijkt worden. Daarom nodigen wij de
getroffen klassen uit voor de leukste familievoorstelling van het jaar,
‘Plastic Fantastic’. In de pauze krijgen de leerlingen van ons een lek-

ker ijsje.”
De Mimi Richiclowns, makers van
hitshow ‘Paper World’, laten het publiek in hun nieuwe show ‘Plastic Fantastic’ lekker lachen en tonen wat er allemaal mogelijk is met
alledaagse voorwerpen als plastic tassen en ballonnen. De clowns
hebben graag dat het publiek een
handje meehelpt om al dat plastic
de baas te blijven. Stil zitten hoeft
niet en is zelfs bijna onmogelijk.
Andere kinderen, ouders, opa’s en
oma’s die ook deze grappige clowns
aan het werk willen zien, kunnen
nog kaarten reserveren voor de
avondvoorstelling van ‘Plastic Fantastic’ om 19.00 uur. De matineevoorstelling is helemaal uitverkocht.
Prijs: 17,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje. Kinderen tot
en met 12 jaar betalen 15 euro. Informatie: Stadsschouwburg Velsen,
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 0205709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt:
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 0651174089.
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: Per 1 oktober zijn de openingstijden van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht,
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaarneming wordt vervolgens, uitsluitend voor
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur,
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel.
0255-515348.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 0235319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, ingang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openingstijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website:
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 0654743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcpam.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.0016.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken
en informatie telefonisch bereikbaar via 0255519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden:
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudokweg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885,
www.voedselbankvelsenn.nl

Verkeersmaatregelen reconstructie Kruisberglaan

De dames van de kostuumploeg op de knieën voor Ismaël

Voorbereidingen in volle gang

Bel Canto met Nabucco
IJmuiden – Een aria klinkt door het
gebouw de Abeel. Hier repeteren de
solisten, die het Velser Operagezelschap Bel Canto komen versterken.
Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13
april wordt in de Stadsschouwburg
Velsen Nabucco van Verdi gebracht.
Een opera over haat en angst, hoop
en liefde. Over een ontheemd volk,
dat verlangt naar de terugkeer van
een verloren tijd. Het speelt zich af
in 586 voor Christus, het jaar waarin de Babylonische koning Nabucco
de Hebreeuwse tempel in Jeruzalem
verwoestte.
Even later komen de solisten hun
kostuums doorpassen. Het gewaad
van Ismaël, gespeeld door Livio Gabrielli, hangt op de grond. ,,Daar
struikelt hij over. Hij moet wel de
ruimte hebben om zich goed op het
toneel te kunnen bewegen’’, roept
regisseur Xander Straat. Een dame
van de kostuumploeg ligt al op haar
knieën om de zoom af te spelden.
Sopraan Jitske Bras lijkt in haar jurk
te zwemmen. ,,De mouwen moeten
er nog ingezet worden, dat komt
goed’’, wordt er geroepen.
De kostuumploeg van Bel Canto bestaat uit Rie, Gerda, Thecla, Sonja,
Dien, Leny en Coby. Vanaf oktober
vorig jaar kwamen zij elke vrijdag bij
elkaar in de Abeel om alle kostuums
in elkaar te zetten en nu worden de
laatste puntjes op de i gezet.
Zo moesten er 80 jurken gemaakt
worden, 80 effen en 50 gekleurde
shawls en ook nog eens 29 fezzen.

Dat laatste hadden ze nog nooit gedaan. Sonja had het thuis helemaal
uit zitten puzzelen, daarna werd iedere fez op maat gemaakt. Er was
bedacht, dat de kostuumploeg zich
tijd kon besparen, door de leden de
jurken mee naar huis te geven, om
ze daar in elkaar te zetten. Er ging
heel veel werk in het knippen van de
patronen zitten, maar het lukte. Wie
handig was, nam de stof mee naar
huis. Maar meer dan de helft van de
jurken kwam retour en de kostuumploeg kon er alsnog mee aan de
slag. Maar dat vonden ze niet erg,
daar zijn ze tenslotte voor. Ze hebben het ook heel gezellig met elkaar, elke vrijdag. Maar de komende
weken zal het even aanpoten voor
ze zijn. Voor iedereen, bij Bel Canto. Het resultaat zal er straks in april
vast naar zijn.
(Carla Zwart)

Woord van God
IJmuiden - Wie belangstelling
heeft wordt vriendleijke uitgenodigd om te komen luisteren naar
het Woord van God in eenvoudige
samenkomsten, iedere donderdagavond in maart van 19.45 tot 20.45
uur. De samenkomsten worden gehouden in Buurtcentrum De Spil,
Frans Halsstraat 29 te IJmuiden.
Heeft u er weleens bij stil gestaan
dat er een verschil is tussen godsdienst en God dienen? Voor informatie: H. Oskam en J. Stoutjesdijk,
telefoonnummer 06-10753232.

IJmuiden - Aannemingsbedrijf Dura Vermeer Infrastructuur B.V. startte deze week in opdracht van de gemeente Velsen met de reconstructie van de Kruisberglaan. Dit betreft
het gedeelte van de Bellatrixstraat tot
aan de Heerenduinweg. Deze reconstructie houdt in het vervangen van
de rijbanen, parkeervakken, fietspaden, trottoirs, lichtmasten en het
bijplaatsen van bomen. Deze werkzaamheden worden in twee fases
uitgevoerd en zullen in totaal ongeveer tien weken in beslag nemen,
dus tot half mei. Fase 1 betreft de
oostzijde (kant winkelcentrum) van
de Kruisberglaan en fase 2 de westzijde (kant Wijksteunpunt Zeewijk en
Duinpark). Voor beide fases geldt dat
het verkeer vanaf de Heerenduinweg
richting het centrum zal gaan rijden.
Het verkeer vice versa zal door middel van omleidingen zijn bestemming
vinden. Hierin is gekeken naar een zo
goed mogelijke oplossing, waarin zoveel mogelijk rekening is gehouden
met de bereikbaarheid. In verband
met deze werkzaamheden worden in
fase 1 de volgende verkeersmaatregelen genomen: het fiets-, brom- en
autoverkeer vanaf het centrum richting Heerenduinweg, Scheiberglaan
en omliggende straten wordt omgeleid via het Pleiadenplantsoen, de
Orionweg en de Scheiberglaan. Het
fiets-, brom- en autoverkeer vanaf het centrum richting het parkeerdek winkelcentrum, de Schiplaan en
rondomliggende straten wordt omgeleid via de Doorneberglaan. Het fiets, brom- en autoverkeer vanaf het
centrum richting de Sterflat en wijksteunpunt Zeewijk zal ook worden
omgeleid via het Pleiadenplantsoen,
de Orionweg en de Scheiberglaan.
De bewoners van de Wouwekoplaan, de Kruisbergflat en het Dagcentrum IJmuiden kunnen gebruik
maken van de tijdelijke ontsluiting op
de Heerenduinweg. Deze wordt voorzien van een tijdelijke verkeersinstallatie. De parkeergarage van het winkelcentrum is vanuit het centrum wel
bereikbaar vanaf de Kruisberglaan.
In fase 2 wordt het fiets-, brom- en
autoverkeer vanaf het centrum richting Heerenduinweg, Scheiberglaan
en omliggende straten omgeleid via
het Pleiadenplantsoen, de Orionweg en de Scheiberglaan. Het fiets-,
brom- en autoverkeer vanaf het centrum richting het parkeerdek winkelcentrum, de Schiplaan en rondomliggende straten wordt omgeleid via de
Doorneberglaan. Het fiets-, brom- en
autoverkeer vanaf het centrum rich-

ting de Sterflat, Wijksteunpunt Zeewijk en de parkeergarage winkelcentrum zal ook worden omgeleid via het
Pleiadenplantsoen, de Orionweg en
de Scheiberglaan. De bewoners van
Kruisberglaan 2 tot en met 16 kunnen
gebruik maken van de tijdelijke ontsluiting op de Scheiberglaan.
De reconstructie heeft ook gevolgen
voor de bussen van Connexxion: Lijndienst 4, 75, 82 en 575 richting het
centrum kunnen hun route gewoon
vervolgen. Alleen de bushalte aan
het Zeewijkplein (kant winkelcentrum) wordt tijdelijk verplaatst naar
de zijkant van de flat De Doorneberg
aan de Doorneberglaan, recht tegenover de Bellatrixstraat. Lijndienst 4,
75, 82, 286 en 575 richting de Heerenduinweg / Scheiberglaan kunnen
hun gebruikelijke route niet vervolgen. Zij gaan rijden via het Pleiadenplantsoen, de Orionweg en de Scheiberglaan. Dit betekent dat de bushaltes aan het Zeewijkplein (kant Wijksteunpunt), de Scheiberglaan en de
Orionweg / Dennekoplaan gedurende het project komen te vervallen.
Door deze maatregelen ontstaat tijdelijk een wijziging van het gebruikelijke verkeersbeeld. Gelet op de
veiligheid verzoekt de gemeente de
weggebruikers nadrukkelijk zich te
houden aan de tijdelijke maatregelen die tijdens de uitvoering van deze
werkzaamheden worden ingesteld.
Aan de ouders/verzorgers van kinderen het dringende verzoek kinderen te attenderen op de grotere verkeersdrukte. De gemeente streeft ernaar de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en
dankt u voor uw begrip.

Vernieling aan
Radarstraat
IJmuiden - Politieagenten kregen
vorige week dinsdag omstreeks
15.25 uur een melding dat er zou
worden ingebroken in een pand aan
de Radarstraat. Toen zij ter plaatse kwamen, zagen zij een groepje jongeren wegrennen. Na een
korte achtervolging konden agenten even later een 13-jarige jongen
uit IJmuiden aanhouden. Ook is er
voor het pand een koevoet aangetroffen. De koevoet is in beslag genomen. De politie stelt een onderzoek in naar de andere verdachten.
De jongen wordt overgedragen aan
bureau HALT.

De prijswinnaars bij elkaar

Goede zondag voor
danscentrum Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zondag deed
Timo Auler met Anne van der Hurk
mee aan een landelijke danswedstrijd in Den Bosch.
In de latin C-klasse bereikten zij
de tweede ronde. Vincent Mars
met Marloes van Hamburg en Tom
Mantje met Naomi Ebbeling gingen
naar Heerhugowaard, om aldaar

mee te doen aan een Krivada danswedstrijd Ballroom en Latin.
Ondanks het hoge niveau werd Tom
met Naomi in de open klasse vijfde
bij ballroom en zelfs derde bij Latin.
Bij de derde jaarsleerlingen nog
een mooier resultaat. Vincent met
Marloes werden zowel bij ballroom
en Latin kampioen.

100ste Matthäus Passion
door COV IJmuiden
IJmuiden - De Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden viert en
zingt op vrijdag 14 maart met gepaste trots haar 100ste Matthäus
Passion, die zij in 1957 voor het eerst
zong met Willem Wiesehahn als dirigent. Ook vele trouwe koorleden
hebben een jarenlange ervaring opgebouwd, om het grote werk van
J.S. Bach muzikaal veel diepgang
mee te geven. Dit bijzondere concert wordt opgeluisterd door de medewerking van de bekende sopraan
Nienke Oostenrijk, die reeds diverse keren heeft gezongen voor leden
van het Koninklijk Huis. Het koor
wordt verder bijgestaan door een
aantal gerenommeerde solisten, die
hun sporen ruimschoots verdiend
hebben. Het hoeft geen betoog, dat
de COV u als luisteraar een oratorium wil laten beleven, waarin de
prachtige koralen, de emotionele
aria’s en de passievolle koorstukken
een centrale rol spelen.
De vaste bezoekers van de concerten van de COV weten dit beken-

de muziekstuk reeds lang te waarderen, maar voor nieuwe belangstellenden zal een muzikale wereld
open gaan. Medewerking aan dit
concert wordt verleend door: Nienke Oostenrijk, sopraan. Myra Kroese, alt. Arco Mandemaker, tenor. Igor Bogaert, bas. Robbert Overpelt,
evangelist. Pierre Mak, Christus Partij. Jan Insinger, viola da gamba. Cor
Brandenburg, kistorgel. Jaap Zwart,
orgel. Philharmonia Amsterdam, orkest. Sorores Meae, coro in ripiene.
Piet Hulsbos, dirigent.
De kerk aan de Kanaalstraat gaat
open om 18.45 uur. Het concert
begint stipt om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 20 euro. Voor
jongeren tot en met 16 jaar onder
begeleiding geldt een prijs van 5
euro.
Kaarten voor dit concert kunt u
vooraf telefonisch bestellen bij mw.
A. Voskamp, telefoon 0255-533145
of anneke.voskamp@wolmail.nl, bij
de leden of via de website www.covijmuiden.nl.
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Inloop voor mensen
met geheugenproblemen

Linda van Dyck

Stadsschouwburg Velsen

Linda van Dyck in ‘Una
Giornata Particolare’
Velsen - De toneelversie van Scola’s
beroemde film ‘Una Giornata Particolare’ is donderdag 13 maart (20.15
uur) te zien in de Stadsschouwburg
Velsen. Het ontroerende toneelstuk
met Linda van Dyck en Tom Jansen
in de hoofdrollen is inmiddels genomineerd voor de Toneel Publieksprijs.
Ger Thijs heeft het scenario van de
legendarische Italiaanse film ‘Una
Giornata Particolare’ bewerkt tot een
toneelstuk. Na Sophia Loren speelt
Linda van Dyck nu de uitgebluste
huisvrouw Antonietta die een bijzondere ontmoeting heeft met de homoseksuele radioreporter Gabriele, gespeeld door Tom Jansen.
‘Una Giornata Particolare’ is het indrukwekkende verhaal van twee
mensen die allebei slachtoffer zijn
van de platte machocultuur van het
fascisme. Antonietta is door haar
fascistische echtgenoot tot huissloof
en broedmachine gedegradeerd. Gabriele, een fijnzinnig, maar kritisch
intellectueel, is vanwege zijn homoseksualiteit ontslagen als radioreporter.Als heel Rome in 1938 uitloopt
om Adolf Hitler in levende lijve te
zien, ontmoeten de twee elkaar toevallig in het flatgebouw waar zij wonen. Gedurende één bijzondere dag
(una giornata particolare) ontspint
zich een bijzondere relatie tussen de
twee ogenschijnlijk zeer verschillen-

de mensen die, onder druk van de
omstandigheden, elkaar erkennen
en waardigheid geven.
Regisseur Peter de Baan heeft van
‘Una Giornata Particolare’ een ontroerend en tegelijkertijd zinderend
toneelstuk gemaakt. Handelend over
universele thema’s als uitsluiting,
angst, hoop, herkenning en erkenning. De makers hebben de voorstelling de pakkende ondertitel ‘een liefde onder vuur’ meegegeven.
‘Una Giornata Particolare’ is genomineerd voor de Toneel Publieksprijs.
Dé prijs waarbij het publiek bepaalt
wie de winnaar is. Een prijs die Linda
van Dyck eerder won met ‘Herfstsonate’, ook een toneelbewerking van
een hitfilm (van Ingmar Bergman).
Op speciale stemavonden in het land
geeft het publiek aan toneelvoorstellingen een cijfer tussen de 1 en 10.
Waardeert het publiek een voorstelling met een 8,1 of hoger, dan is deze
genomineerd. Welke voorstelling de
meeste stemmen krijgt uitgebracht
op www.toneelpublieksprijs.nl, is de
uiteindelijke winnaar.
Gratis voorbeschouwing in de theaterzaal van 19.30 tot 20.00 uur.
Toegang 24,50, 23,50 of 22,50 euro,
inclusief garderobe en pauzedrankje. CJP 2 euro korting. Informatie:
Stadsschouwburg Velsen, telefoon
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Tentoonstelling: Velsen
helpt Galle in beeld
Velsen - Na de tsunami hebben de
inwoners van Velsen gul gegeven
aan de actie Velsen helpt Galle die
op 26 december 2004 van start ging.
Sinds die tijd is een aantal projecten in Galle gerealiseerd en het laatste project (huizenbouw) loopt naar
verwachting medio september 2008
af. In december 2007 is de stichting
Velsen helpt Galle opgeheven en de
afhandeling van zaken overgedra-

gen aan de stichting S.O.S. Velsen.
Om de burgers van Velsen te informeren over de stand van zaken van
de projecten van beide stichtingen
wordt in de maanden maart en april
een fototentoonstelling gehouden in
het Witte Theater.
De heer mr. P.A.G. Cammaert, burgemeester van Velsen, zal de tentoonstelling zaterdag 1 maart om
16.00 uur openen.

Regio - Elke week gaat inloop De
Ontmoeting door op twee plaatsen
in de regio. Deze inloop is er speciaal voor mensen die vergeetachtig worden, die problemen hebben
met hun geheugen, zoals vergeetachtigheid, of die denken aan beginnende dementie. Zij kunnen er
alleen of samen met hun partner,
dochter, zoon, vriend of andere kennissen, zonder aanmelding naar
binnen lopen. Daarnaast is ook iedereen die vragen heeft op het gebied van vergeetachtigheid en geheugenverlies er welkom. De Ontmoeting is, tot aan de zomervakantie, iedere donderdag in buurtcentrum de Dwarsligger aan de Planetenweg 338 in IJmuiden en iedere
vrijdag in het wijkcentrum Prinsenhof in het centrum van Beverwijk.
Van 10.00 uur tot 13.30 uur biedt
De Ontmoeting haar bezoekers in
een sfeervolle en veilige omgeving
een vrijblijvend programma van in-

formatieve en vooral ontspannende
activiteiten. Er wordt begonnen met
een koffie-inloop en aan het einde
is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd. Gedurende het eerste uur is er
in hetzelfde gebouw als de inloop
een spreekuur van Tandem informele zorg. Hier kan men – ook los van
De Ontmoeting - terecht kan voor
individuele vragen. De Ontmoeting
is elke donderdag van 10.00 uur tot
13.30 uur. Op de vrijdagen opent De
Ontmoeting haar deuren in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in
Beverwijk. De openingstijd is gelijk
aan die in IJmuiden.
Voor meer informatie over De Ontmoeting kan men terecht bij Nanda
Ramakers van Stichting Welzijn Velsen in buurtcentrum de Dwarsligger, telefoon 0255-512725 en Anneke van der Molen van Stichting Welzijn Beverwijk in Wijkcentrum Prinsenhof, telefoon 0251-220944.

K3-ster Kristel

K3-ster Kristel in musical
‘Pinokkio’ in Stadsschouwburg
Velsen - In de fantasievolle, meeslepende familiemusical ‘Pinokkio’ vrijdag 14 (19.00 uur), zaterdag
15 (14.30 uur) en zondag 16 maart
(14.00 uur) beleeft het publiek (4+)
allemaal spannende avonturen met
Pinokkio. Niemand minder dan Kristel van K3 speelt het geweten van de
houten pop. Studio 100, de Vlaamse
theaterproducent van kinderhits als
‘Piet Piraat’, ‘Kabouter Plop’ en ‘K3’,
heeft het beroemde sprookje ‘Pinokkio’ omgetoverd tot een vrolijke musical voor het hele gezin. Een musical met prachtige muziek, vrolijke
meezingers, verrassende decors en
kleurrijke kostuums. Kristel Verbeke
speelt Nina de Ballerina, het geweten van Pinokkio (Anne Deliën). ‘Op
zoek naar Evita’-finaliste Wieneke
Remmers is te zien als Blauwe Fee.
En musicalster Bill van Dijk als Grimaldini, de gemene baas van Luilekkerland. Elke woensdag om 14.40 uur
is op televisie (Nederland 3) de making of ‘Pinokkio’ te bekijken. In ‘Op
zoek naar Pinokkio kids’ strijden jonge musicalsterretjes om een rol naast
Kristel en de anderen in de nieuwe
hitmusical.
In een vissersdorpje, ergens in Italië, woont Gepetto. Hij is houtsnijder
van beroep. Zijn werkruimte staat vol
met de prachtigste poppen. Maar wat
had de eenzame man graag een echte zoon willen hebben. Op een avond

wordt zijn droom werkelijkheid. De
Blauwe Fee wekt zijn lievelingspop
Pinokkio tot leven!
Maar dat is nog niet alles. De fee belooft Pinokkio dat hij een echte jongen van vlees en bloed kan worden.
Maar dan moet hij zich wel voorbeeldig en heel moedig gedragen. Om
een echte jongen te worden gaat Pinokkio op zoek naar zijn hart. Gelukkig stuurt de Blauwe Fee Nina de Ballerina als zijn geweten mee op reis.
Zij moet Pinokkio het verschil tussen
goed en kwaad proberen bij te brengen. En dat is nog niet zo eenvoudig.
Want op zijn weg komt Pinokkio allerlei verleidingen tegen. Van het spectaculaire circus tot het adembenemende Luilekkerland. Zal hij al deze
verleidingen kunnen weerstaan? En
niet teveel liegen, waardoor zijn neus
alsmaar langer en langer wordt? En
is hij dapper genoeg om zijn vader
Gepetto te redden uit de buik van de
walvis? Of de Blauwe Fee hem uiteindelijk omtovert tot een echte jongen,
is te zien in de Stadsschouwburg
Velsen. De voorstellingen op zaterdag en zondag zijn inmiddels uitverkocht. Voor de vrijdagavond zijn nog
kaarten. Prijs: 32 euro, kinderen tot
en met 12 jaar 27 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje. Informatie:
Stadsschouwburg Velsen, telefoon
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Nieuws uit de huizen De Spil De Mel
buur t

De Brulboei,

Kanaalstraat 166 IJmuiden,
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Rijbewijskeuringen maandag 3 maart. Keuring kost 30 euro en is bedoeld voor automobilisten vanaf 70 jaar. Ook personen die jonger zijn dan
70 jaar en die om medische redenen gekeurd moeten worden voor velenging van Rijbewijs B/E of groot rijbewijs (behalve beroepschauffeurs) de
keuring kost 35,-.
Instuif voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar van 14.00 tot 15.30 uur. Elke
woensdagmiddag. De eerstvolgende instuif is op 5 maart. Kosten 1 euro.
Cursus babymassage start o maandag 10 maart van 09.30 tot 11.00 uur.
Kosten 72,50 euro, inclusief een kopje thee en massageolie. Cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten.

Nieuws
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i
u
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t
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De Mel,

eG en krant gehad?

Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord,
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.

De Nieuws
Spil, Fransvoor
Halsstraat 29 IJmuiden,

Bel 0255-533900

telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl.
Koppelkaarttoernooi Klaversientje. Zondag 9 maart, aanvang 10.30 uur.
Deelname koppels 6 euro.
Meezingavond smartlappenkoor de Tweede Stem op woensdagavond 26
maart van 20.00 tot 21.30 uur. De meezingavond is gratis te bezoeken.
Altijd al willen leren breien en haken? Dan is de Geef ‘m van katoenclub
iets voor u. De cursus bestaat uit achte lessen op maandagmiddag van
13.30 tot 15.00 uur en zal 31 maart van start gaan. Kosten voor acht lessen
28 euro, inclusief basismaterialen.

de schoter?

info@deschoter.nl

Nieuws voor de schoter?
De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek,
023-5491817,
e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl.nl
info@deschoter

HipHop Streetdance cursus. De cursus telt tien lessen en kost 35,-. De
groepen starten zodra er een groep vol is. Mogelijk op maandag, dinsdag of
woensdag in overleg. In de schoolvakantie vrij.

De Dwarsligger,

Planetenweg 338, IJmuiden,
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Talententuin, een activiteit waarbij kinderen hun talenten ontdekken en
ontwikkelen, zoekt vakdocenten. De kinderen worden in verschillende groepen gesplitst, van de onderbouw van 16.00 tot 17.00 uur en bovenbouw van
17.00 tot 18.00 uur. Vindt u het leuk om met kinderen te werken, dan kunt u
contact opnemen met Silvia Hamersma, telefoon 0255-512725. Er worden
voor diverse andere kinderactiviteiten vrijwilligers gezocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Silvia Hamersma.
Rommelmarkt zaterdag 8 maart van 09.30 tot 12.30 uur. Tafel reserveren
kan vanaf maandag 3 maart 08.30 uur via L. Wilmink, telefoon 0255-515395.

Dae rsDe lDwgger Bru
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Geen Magré
krant gehad?
Piet
bij Velsen Centraal

Bel 0255-533900

IJmuiden - In de rubriek Velsen Centraal van Seaport TV is deze week
Piet Magré van het Pieter Vermeulenmuseum de hoofdgast. De huidige medewerkers van dit Velsense
natuureducatiecentrum Hiske Brouwer en Gerda Ransijn zijn de andere
studiogasten. De gespreksleiding is
in handen van de eindredacteur van
het programma, Jac. Zuurbier.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

sen het museum. Bij de verhuizing
van het museum naar de lokalen
van de vroegere Jan Campertschool
in Driehuis heeft ook Piet Magre afscheid genomen van ‘zijn’ museum.
Zijn medewerksters, Hiske Brouwer
en Gerda Ransijn, hebben de fakkel
overgenomen. Van beide dames zullen we in de uitzending horen wat
voor man Piet Magré was. Hoe groot
was zijn betekenis voor de natuureducatie in Velsen? Welke plannen
heeft het museum voor de nabije
en verre toekomst? Hoe is het bestuur erin geslaagd om een nieuwe
vestiging te krijgen op het IJmuider
strand? Is de locatie Jan Campertschool een tussenfase in de verhuizingsplannen? Hoe staat het met
de fianciering? Deze en andere onderwerpen zijn te zien en te horen
in de uitzendingen op vrijdagavond
29 februari, zaterdagavond 1 maart
en maandagavond 3 maart om 18.00
uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen Centraal onder de
regie van Edwin Woning zien via de
Velser TV-kabel op S12++ (frequentie 240 mHz).
Nadere bijzonderheden staat op de
teletekstpagina 331 van Seaport TV.

Geen krant gehad?

Het Pieter Vermeulenmuseum was
met het Culturele Centrum bij de roronde van het begin van de Lange
Nieuwstraat een markant punt in de
bebouwing van het Moerbergplantsoen. Thans torent een groot flatgebouw hoog boven de bestaande bebouwing uit. Pieter Vermeulen, de naamgever van het natuureducatiecentrum, was de stichter
van de christelijke lagere school op
de Heide, het latere IJmuiden oost.
Hij bezat ook een grote collectie,
dat geschikt was om kinderen liefde voor de natuur bij te brengen.
Deze collectie was de start van het
Pieter Vermeulenmuseum. Piet Magré veeft vele jaren besteed aan het
toegankelijk maken en houden van
het museum. Hij was voor vele men-

Bel 0255-533900

Ouderennieuws

ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano
maandagochtend
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur.
Schilderen
donderdagochtend
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00
uur. Er kunnen weer nieuwe leden
geplaatst worden.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmuiden, 06-42106818, mevrouw Nupoort.
Zelf kleding maken op woensdagmorgen van 09.30 tot 1.230 uur.
Schilderen maandagmiddag, dinsdagmiddag creatief, woensdagmorgen kleding maken, woensdag tiffany, donderdag darten, vrijdagmiddag tiffany. Activiteiten worden gegeven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur
computerles.
Darten, iedere donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Houthobby elke middag open
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 0642106818.
Elke donderdagmorgen is er computerles voor mensen met Afasie. Op
Vrijdagmorgen is iedereen welkom
voor computerles, de stichting werkt
met de Davilex-methode, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen tempo een
onderdeel van de computer onder de knie krijgen. De stichting is
geopend van 9.30 tot 11.30 en van
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Vrijdag 7 maart: groentesoep, hutspot, hamburger en chocoladevla met slagroom. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij voor de open
tafel. Aan het eind van de maaltijd
altijd een kopje koffie. Kosten 4,50
euro. Opgeven uiterlijk 2 dagen van
te voren.
Restaurant is er op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een
3-gangen a la carte menu inclusief
drankje voor 6,-.
Paascadeauverkoop, woensdag 5
maart van 09.30 tot 13.30 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dinsdagochtend. Verder op alle middagen en ook in het weekeinde.
Het wijksteunpunt gaat een nieuwe Dartclub starten op de vrijdagmiddagen van 14.15 tot 16.30 uur.
55plussers kunnen zich hiervoor opgeven. Kosten 15,- per seizoen. De
dartclub gaat van start bij minimaal
acht aanmeldingen.
Cinema Zeewijk. Tot en met maart
elke derde donderdagavond van de
maand. Kosten 2,- incl. kopje koffie/
thee en een hapje.
Internetcursus voor senioren op
maandagmiddag. Kosten 10,- voor
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur.
U moet hiervoor een afspraak maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel
0255-533885 (ouderentelefoon). De
allochtone medemens kan op donderdagochtend van 09.00 tot 10.30
uur terecht.
Erwtensoep maaltijd is op woensdag 5 maart voor de laatste keer.
Aanvang 12.00 uur. Kosten 1,50 per
kom.
Expositie olieverfschilderijenm van
IJmuiden van Gerard Dalman. Expositie is te zien van 3 maart t/m 29
april Open 09.00 tot 17.00 uur, weekend 13.30 tot 16.30 uur.
Paasbrunch maandag 24 maart, 2e
Paasdag. Brunch begint om 11.00
uur. Aansluitend een optreden van
Carina Lemoine. De middag zal
rond 15.30 uur afgelopen zijn. Kaarten bedragen 7,-. Kaartverkoop start
voor de brunch op maandag 3 maart
tussen 10.00 en 11.30 uur op werkdagen.
Optreden duo Kelly & Erwin donderdag 27 maart. Zij brengen het
programma ‘Aan de voet van die
ouwe Wester’ met o.a. liedjes uit
de Jantjes. Van 19.30 tot ca 21.15
uur. Kaartverkoop start maandag 3
maart tussen 10.00 en 11.30 uur.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om
de gehele week (ook zon- en feestdagen) te komen ontbijten. Vanaf
08.45 tot 10.00 uur. De kosten bedragen 2,40 euro per keer. Gaarne
wel even vooraf aan melden bij de
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg
is zeven dagen per week geopend
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich
niet vooraf aan te melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost 6 euro maandag t/m zaterdag. Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Expositie schilderijen en aquarellen van de heer Dirk Bongertman.
De expositie is te zien tot 19 maart.
Wijksteunpunt De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 0235386528.
Open tafel vrijdag februari: tomatensoep, bloemkoolvariatie, schouderkarbonade, trifle en koffie met
slagroom. Kosten 4,50. Aanvang
12.30 uur. Aanmelden februari tussen 11.00 en 12.00 uur.

Expositie Schildersclub Velserhooft
tot en met 3 maart. Toegang gratis, Geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag
11.10 tot 13.30 uur.
Snertmaaltijd donderdag 1 maart.
12.00 uur. Kosten 2,50.
Niet meer aanmelden voor computerles, de klassen zijn vol.
Kids & Respect zondag 2 maart.
Voorstelling Frans Hakkermars. Toegang 1,-. Van 10.30 tot 11.30 uur.
Thuisbioscoop vrijdag 7 maart.
‘Come on George’. Aanvang 19.30
uur. Kosten 2,- incl. koffie/thee en
hape.
Klaverjasmarathon zaterdag 15
maart. Opgeven via 023-5386528.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmuiden, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren
dat bij het woon- en zorgcentrum
wil zij een creatieve middag organiseren. B.v. figuurzagen, schilderen
enz. Deze middagen zullen plaats
gaan vinden elke eerste dinsdag van
de maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat,
IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur
maandag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden
iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u
terecht bij Frontoffice van Zorgbalans.
Tenslotte kunt u terecht voor vele
vormen dienstverlening. Telefoon
wonenplus 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras,
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 0235396962.
Open tafel, ieder woensdag voor
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf 16.00
uur bent u welkom. Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00
uur.
Paasworkshop dinsdag 11 maart
om 19.30 uur. Kosten 18,-. Opgeven
via 023-5384845.Paaskien donderdag 13 maart om 13.30 uur. Aanvang
1,50 incl. kop koffie/thee.
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms
Tel 023 5384997 0617044490
Busreis dinsdag 11 maart naar Land
van Strijen. U krijgt in het museum
een overzicht wat gebeurd is tijden
de watersnood in 1953. Met een
gids wordt u door dit gebied gereden. Kosten incl. koffie, lunch en gids
35,50 euro.
Vijfdaagse vakantiereizen naar Lunteren van 9 tot en met 13 juni, of naar
Valkenburg van 21 juli tot en met 25
juli. Naar Zeddam van 9 tot en met
13 september. Geheel verzorgd 350
euro, exclusief verzekeringen.
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Oplage 20.025 ex.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag
in Velserbroek, Santpoort-Zuid,
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en Driehuis
Oplage 15.600 ex.
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VSV speelt sterke
wedstrijd tegen EVC
Velserbroek - Na de probleemloze overwinning tegen Edo zaterdag
voor de HD-cup afgelopen dinsdag
wachtte zondag de wedstrijd tegen
EVC.
Een belangrijke wedstrijd voor de
tweede periode en voor de tweede
plaats in de derde klasse B.
De eerste tegenvaller was dat Robert Schippers niet mee kon spelen
door een schorsing. Daar tegenover
stond de terugkeer van Jes Viskil die
sneller dan verwacht weer mee kon
doen na een jukbeenbreuk.
VSV begon sterk aan de wedstrijd
en zette EVC onder druk door middel van goed en gedurfd combinatiespel. Met name Dave Kalkman en
Yilmaz Akin schoven bij voortduring
in en waren constant aanspeelbaar.
Dit resulteerde uiteindelijk in een
prima schot van Marcus Verdikt die
via de vingertoppen van de doelman
de lat raakte. De attent meegelopen
Floyd Hille wist de bal echter in het
lege doel te tikken (1-0). Vlak hierna
waren dezelfde twee spelers weer
bij een goede combinatie betrokken. Floyd speelde zich goed vrij en
gaf de bal op een presenteerblaadje
aan Marcus die echter vanaf twee
meter jammerlijk overschoot.
Hierna ging de wedstrijd wat gelijker
op en plotseling scoorde EVC vanaf
de zijkant de gelijkmaker. De anders
zo betrouwbare doelman Matthé de

Vent zag er bij deze situatie niet helemaal okselfris uit (1-1).
De tweede helft begon zeer voortvarend voor de Velserbroekers. Al na
drie minuten kogelde Rick Olthof de
2-1 vanaf de linkerkant binnen.
Hierna was VSV heer en meester
op het veld. Onder leiding van de
zeer gedreven spelende aanvoerder Noureddine Abdelaziz pakte
VSV het middenveld en daarmee de
wedstrijd in handen.
Het was daarom ook niet meer dan
logisch dat Marcus Verdikt de 3-1
scoorde na een slim genomen vrije
trap van Dave Kalkman. Dit was tevens de laatste actie van de VSVspits die hierna met een hamstringblessure het veld moest verlaten en
zich liet vervangen door Steef van
Oever.
In de eindfase kreeg VSV nog een
aantal uitstekende mogelijkheden
maar Roy Schoorl (twee maal),
Bob Schol en Stefan van Oever (na
een geweldig schot) wisten het net
niet te vinden.
Aldus haalde VSV een zeer nuttige
en verdiende overwinning binnen
en blijven de Velserbroekers in de
running voor de tweede plaats en
de tweede periode.
Volgende week speelt VSV weer
een thuiswedstrijd tegen IVV uit
Landsmeer. Dus komt allen naar het
sportpark de Hofgeest.

Pole fitness bij
Sportschool Fun for Life
Beverwijk - Pole fitness is een zeer
complete nieuwe fitness workout,
waarbij technieken uit het traditionele paaldansen worden gecombineerd met Gogo-aerobics, gogo
dansen in aerobics stijl.
Bij de fitnessactiviteiten van vandaag wordt veel individueel getraind, bij of met anderen, maar
niet samen. Tijdens een Pole fitness
work out echter, is er contact en interactie tussen de deelnemers in de
vorm van lichamelijke ondersteuning en feedback. Bij Pole fitness
worden technieken gebruikt uit het
traditionele paaldansen, samen met
oefeningen uit de turnwereld.
Tijdens een Pole fitness workout
worden erg veel spiergroepen op effectieve wijze getraind, zowel spierversterkend als op het gebied van
spieruithoudingsvermogen. Waar bij
andere fitness-takken juist zoveel
mogelijk spieren apart worden getraind, speelt bij Pole fitness de coördinatie tussen de spieren een gro-

te rol.
De technieken worden getraind op
een toegankelijke wijze en in korte
tijd zijn de deelneemsters in staat
spectaculaire draaien en andere
technieken uit te voeren. Het goed
leren beheersen van deze technieken is een extra stimulans om zich
maximaal in te zetten tijdens de training. Het plezier komt niet alleen uit
het hard werken, zweten, presteren
en voelen dat er getraind is, maar
ook uit het kunnen en leren.
Sportschool Fun for Life in Beverwijk gaat vanaf 17 maart deze work
out op verschillende dagen aanbieden, zie www.funforlife.nl, buiten
het normale abonnement om. Een
cursus van 10 lessen van 1 uur per
week kost maar 100 euro, dit is voor
leden en niet-leden van Fun for Life.
Per les is er ruimte voor 15 deelnemers.
Sportschool Fun for life vind je op de
Kuikensweg 82b in Beverwijk, telefoonnummer 0251–200620.

Een mooie overwinning voor Akrides

Akrides wint van Punch
Velsen - De heren van Velser Basketbal Club Select Windows Van der
Vlugt Akrides hebben afgelopen zaterdag in de eigen Sporthal IJmuiden-Oost met 84-69 gewonnen van
de Delftse Studenten Basketbal Vereniging Punch. Het was voor de formatie van coach Kees Amama de
derde overwinning op rij.
Akrides opende de score middels
een driepunter van aanvoerder Bas
van Riessen op assist van Sebastiaan Zijlstra. Punch antwoordde vervolgens met scores van routiniers
Virgil Ormskerk en Rob de Graaf.
Bas van Riessen was in het openingskwart voor Akrides goed voor
vijf punten en vijf rebounds en Ralf
de Pagter kwam tot vier punten en
zeven rebounds. Er stond na het
eerste kwart een stand van 15-15
op het scorebord. Akrides pakte in
de eerste periode van tien minuten
acht aanvallende rebounds maar
had regelmatig moeite met scoren.
Ook in het tweede kwart viel het
schot niet erg gemakkelijk voor het
thuisspelende team uit Velsen. Marvin Martina had echter geen moeite met scoren. Hij kwam tot elf punten in kwart twee door een mooie
dunk en drie driepunters. Er zou gerust gaan worden met een stand
van 32-31.
Na de pauze in het derde kwart vergrootte Akrides met attractief basketbal de voorsprong tot een stand
van 60-50 na drie kwarten. Bas van
Riessen en Paul Wessels kwamen
beiden tot acht punten in kwart drie.
Bas van Riessen was goed voor drie
scores inside en voor Paul Wessels
was het twee keer prijs vanuit drie-

puntsland. Beide spelers lieten ook
nog zonder te missen twee vrije
worpen goed vallen. Pointguard Yahir Rock kwam tot ondermeer zes
punten en drie assists in het derde
kwart. Bij Punch produceerde Roel
van den Hof acht punten in de derde periode van tien minuten waarvan zes punten uit twee driepunters.
In het vierde en laatste kwart liet
Akrides vijf driepunters op het wedstrijdformulier noteren. Paul Wessels kwam in kwart vier tot twee
driepunters en de andere driepunters waren afkomstig van Mart Kieftenbeld, Marvin Martina en Sebastiaan Zijlstra. Akrides was in de wedstrijd tegen Punch goed voor maar
liefst dertien driepunters. Vijf driepunters kwamen op naam te staan
van Paul Wessels en Marvin Martina
was goed voor vier driepunters. Paul
Wessels was met acht punten de
meest productieve speler voor Akrides in kwart vier en hij werd met
twintig punten topscoorder van de
wedstrijd. Koen van Boggelen kwam
voor Punch eveneens tot acht punten in het vierde kwart. De formatie
van coach Kees Amama won uiteindelijk met 84-69 van de formatie van
coach Jan Sikking en Akrides boekte zijn derde overwinning op rij.
De heren van Velser Basketbal Club
Select Windows Van der Vlugt Akrides spelen hun volgende wedstrijd
op zaterdag 8 maart. Er wordt dan
wederom thuis gespeeld in de eigen Sporthal IJmuiden-Oost en de
tegenstander van Akrides is dan
promovendus Basketbal Vereniging
Rooi uit Sint-Oedenrode.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 1 maart

Huizen-odin’59 (1a)
Kennemerland (2a)-Zandvoort
monnickendam-eDo (2a)
IJmuiden (3a)-Castricum
Jong Hercules (4e)-vvGa
vvH/velserbroek (4e)-Kon.HFC
HbC-vSv (4e)
velsen (5a)-united/Davo
Waterloo (5a)-Saenden

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

zondag 2 maart
aDo’20 (hoofdklasse)-DWS
Stormvogelstelstar (1a)-blauw Wit. a.
eDo (1a)-Quick 1890 aFC
velsen (2a)-vitesse’22
De Kennemers (2a)-Flamingo’s
Dem (2a)-alcmaria victrix
roda’46-onze Gezellen (2b)
vSv (3b)-Ivv
evC-DSS (3b)
Schoten (4D)-alliance’22
bloemendaal-FC velsenoord (4D)
Westzaan-beverwijk (5C)
Waterloo (5F)-SvIJ
terrasvogels (5F)-overbos
Wijk aan Zee (6b)-Zuidermeer

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

Uit-gevoetbald…
IJmuiden - Rond de jaarwisseling moest de club - op de speelvelden - afscheid nemen van twee
voetballers die hun sporen - de één
recentelijk en de ander al jaren terug - voor de vereniging dik hebben
verdiend. Nadat Remco Wentink 16
september 1995, onder leiding van
trainer Cees Nagtzaam zijn debuut
- nog als Remco Schol - in het eerste elftal maakte, (1-4 verlies tegen
OSDO) speelde hij dertien seizoenen later (27 oktober 2007, 3-3 tegen BOL) z’n 170ste en laatste duel in IJmuidens vlaggenschip. Totaal
scoorde hij daarin, nog wel als verdediger, twaalf maal. Blessuregevoeligheid deed Wentink (31 jaar)
besluiten z’n prestatieve loopbaan
bij zijn club voortijdig te beëindigen om daarvoor zijn politieopleiding prioriteit te verlenen. Om toch
wekelijks te kunnen blijven voetballen zou spelen in het tweede elftal
voor hemzelf alsook voor de club
een optie zijn terwijl de vereniging
in de begeleiding ook met mensen
als Remco Wentink verder kan.
Een voetballer die - als veteraan vanwege een hardnekkige blessure moet stoppen is de nu 54-jarige
Joop Herinx. Met z’n techniek, inzet
en ‘kijk op het spelletje’ was hij in
zijn meest prestatieve periode een
groot voorbeeld voor velen en niet
alleen binnen zijn eigen club. Het
betaalde voetbal als ook de bollenstreekclubs waren en bleven enkele jaren aaneen geïnteresseerd in
de verrichtingen van middenvelder
Herinx en deden hem ook lucratieve

voorstellen. Joop Herinx bleef echter altijd z’n club trouw en beleefde daarmee tijdens drie seizoenen
- 1979/1980 tot en met 1981/1982
- topvoetbal in de toen hoogste zaterdagklas, de eerste. Na degradatie
in 1982 kon het sportieve niveau vooral door gewijzigde beleving van
voetballen op zaterdag - nooit meer
worden geëvenaard.
Omdat in vroegere jaren bij de club
geen statistiek werd vervaardigd
kan niet worden nagegaan wanneer
Herinx z ’n debuut maakte in het
eerste elftal, maar gezien zijn leeftijd
moet dit ongeveer in 1974 zijn geweest. Vanaf het seizoen 1976/1977
werd dit wel bijgehouden en tot met
en het seizoen 1987/1988 maakte
hij deel uit van IJmuidens vlaggenschip.
In plusminus twaalf seizoenen eerste elftal, speelde hij in elk geval
231 officiële KNVB-wedstrijden en
scoorde daarin 49 goals, waarvan
alleen in drie seizoenen eerste klas
19. De club bedankt beide gestopte
spelers voor hun sportieve clubinzet
en wenst hun nog vele gezonde en
goede toekomstjaren toe!
Aanstaande
zaterdag
ontvang
IJmuiden S.C. Castricum, de club
die zichzelf wekelijks in het Noord
Hollands Dagblad aanpraat niet in
de derde klas thuis te horen, maar
daarin inmiddels wel achtien punten
liet liggen. In Castricum won IJmuiden met 1-2 en aanstaande zaterdag mag Castricum laten zien dat
dit verlies gewoon als ‘n vergissing
moet worden gezien.

Klaverjassen
StormvogelsTelstar
IJmuiden - Afgelopen vrijdag waren er tien tafels bezet in de kantine van StormvogelsTelstar aan de
Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden.
De hoofdprijs, een Vloerlamp, ging
deze keer naar de heer B. Prudon.
Vrijdag 29 februari zijn de prijzen bij
het klaverjassen een rollade, drank

en nog veel meer. Zij hopen u weer
te mogen ontvangen op in de kantine van StormvogelsTelstar. De aanvang is om 20.00 uur. De hoofdprijs
in de loterij is dan een stofzuiger.
Meer informatie: 0255-513826 of
06-34040940 of mail hj.retz@quicknet.nl.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 23 februari waren er zestien leden van Full
Speed afdeling klootschieten aanwezig in het clubhuis, en twee introducés, Joke en Jannie, die door Jan
Schoorl uitgenodigd waren, om een
keer mee te gooien.
De weergoden waren in goeden
doen omdat Cupido ook aanwezig
is. Het verheugt de klootschieters
zeer, omdat niemand alleen hoeft te
blijven in dit leven. U ziet, het kan
raar lopen met dit spel , zo zit je gezellig koffie te drinken, onderweg bij
het huis met de beelden, en zo na
een poosje heb je een vriendin. Heel
veel geluk gewenst.
In Spaarnwoude was het normale
parcours aan de beurt, met de beelden, het langste parcoures, zo’n 4,8
kilometer.
Team 1 met Sonja, Ton en Dirk werd
eerste met 72 schoten en 20 meter, dus 6 punten. Team 4 met Nico, Ina en Elly, werd tweede met 81
schoten en 18 meter, dus 5 punten.

Team 2 met Lina, Harm en Bianca,
werd derde met 83 schoten en 11
meter, dus 4 punten. Team 3 met
Cor, Jan St. en Bertus, werd vierde
met 84 schoten en 13 meter, dus 3
punten. Team 5 met Lia, Willem K.
en Joke Kr. werd vijfde met 87 schoten en 52 meter, dus 2 punten. Team
6 met Jan Sch. Joke en Jannie werd
zesde met 106 schoten en 23 meter,
dus 1 punt. Dat wordt de volgende
keer zeker minder dan honderd, als
ze de weg weten te vinden.
De marathon op zondag 2 maart
gaat niet door, het was te kort dag
om goed te organiseren. Volgend
seizoen komt die er zeker in, maar
let op het is 10 km. op de grote weg
, het is best zwaar en ook moet het
in de wintertijd zodat het wat rustiger is met auto’s.
Wilt u ook vriendschap sluiten, kom
dan klootschieten. Voor info bel Nico Prins via 0255-518648 of Dirk
Sieraad 0255-515602 of kijk op
www.svfullspeed.nl

Maurits van Rees

Onverwachte matten
bij jeugd Kijk Uit
IJmuiden - Afgelopen donderdagavond werden in de eerste partijen
van de jeugd van Kijk Uit de mooiste matten op de borden getoverd.
Wat daarbij opviel was dat het de
matzetter zelf nog het meest verbaasde.
Als eerste sloeg Thomas Rebel toe.
In een niet echt betere stelling besloot hij Koen van de Velde met
zijn paard schaak te zetten. Tot beider verbazing was het mat, de loper van Thomas sloot de vluchtgang
van Koen af. Even later was het de
beurt aan Gizem Erdogan. Even onverwacht werd ook met een paard
Ben Eppink voor onoplosbare problemen gesteld. Marnix van der Bijl
- ‘goed oplettend’ - dacht, dat kan ik
ook. Met een pion dacht hij Marco
Wellinga te hebben matgezet. Helaas voor Marnix was de pionzet onreglementair en moest hij op zoek
naar nieuwe mogelijkheden.
Anne Dijkman vond het mat niet tegen debutante Jared van der Zee.
Na de vijftig zetten regel te hebben toegepast, hielden beide speelsters een halfje over aan deze partij.
Guido de Waal speelde deze avond
sterk tegen Pieter Rebel. Met logische zetten boog hij zijn materiaal-

voorsprong om in winst. Armando
Noordzij zorgde opnieuw voor een
schaakstunt door Boy Wu midden
op het bord mat te zetten.
Ingmar Visser besliste zijn partij tegen Roelof Stikker met een zogenaamde magneetaanval. De aandachtig toekijkende schaaktrainer
Patrick de Koning had daarvoor
nog wat moois voor Roelof gezien.
Ingmar en Patrick hebben over dit
moois tot laat in de avond zitten
analyseren, zij kwamen er niet uit.
Mark Scholten kon zijn sterke optreden van vorige week geen vervolg geven. Tegen Maurits van Rees
verspeelde hij al snel zijn dame en
was de partij gespeeld. Ook Erin Lucassen verloor zijn dame. In de aanval verloor hij het overzicht, wat hem
zijn koningin kostte. Tegenstander
Tom Noordzij promoveerde en met
twee dames won hij.
Barry Broek liep tegen Wim Dijkman
in een paardvork. Menno Jaspers
zette zijn zegereeks voort, Thomas
Otte was het slachtoffer. Roland
de Bruin en Fanuel de Klark wonnen met zwart van Stef Brouwer en
Thomas Lichtendaal. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl. Informatie op
telefoon 0255-535743.

Excursie bij VU Velsen
IJmuiden - Woensdag 5 maart om
13.30 uur organiseert Volksuniversiteit Velsen een excursie naar het
grootste spuigemaal van Europa dat
in IJmuiden nabij de Noordersluisweg staat. Grote pompen zorgen
er ondermeer voor dat het gebied
waarin wij wonen ‘droge voeten’
houdt en vissen die naar ‘buiten’ (de
Noordzee in) of naar ‘binnen’ (het

Noordzeekanaal in) dit kunnen doen
via een ‘vistrap’?
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor
deze boeiende excursie waarvoor de
toegangsprijs 7 euro bedraagt inclusief koffie/thee. Opgeven kan uitsluitend via telefoon: 0255-519313,
06-10571529 of via de website
van Volksuniversiteit Velsen www.
vu.velsen.net.

Jesse Bos in aktie voor DCIJ tegen voormalig dameskampioen van Nederland
Barbara Graas

DCIJ–nieuws

Jesse Bos naar clubtitel
IJmuiden - Het is in de 83-jarige geschiedenis van de damclub
IJmuiden slechts zelden voorgekomen dat een speler zoveel overmacht, zoals Jesse Bos nu, ten toon
spreidde in de onderlinge competitie. We moeten terug gaan naar de
dertigerjaren van de vorige eeuw.
Toen was Barend Dukel de te kloppen man die de ene clubtitel na de
andere behaalde. In de vijftigerjaren was die rol weggelegd voor de
toenmalige wereldkampioen Piet
Roozenburg.
Nu door werkzaamheden in het buitenland Stijn Tuytel moest afhaken is
er van enige concurrentie voor Bos
geen sprake meer. Wekelijks rijgt hij
de ene zege na de andere aaneen.
Tegenstanders van formaat laten
het om uiteenlopende redenen afweten. Cees Pippel heeft een jaartje
rust genomen en Martin van Dijk en
Marcel Kosters laten de studie prevaleren.
Maar of zij, de in supervorm verkerende, Bos een halt hadden kunnen toeroepen blijft een open vraag.
De manier waarop hij Koos de Vries
aan de kant zette was imponerend.
Technisch en tactisch was hij voor
De Vries een maatje te groot. Na afloop liet De Vries weten dat hij weinig moeite had met het verlies. Hij
had vooral vrede met de wijze waarop hij een nederlaag moest accep-

teren. ,,Hij is een klasse apart waar
ik niet tegen opkan”, aldus De Vries
na afloop.
Na een uiterst onderhoudende partij met wisselende kansen trok Piet
Kok aan het langste eind tegen Jan
Apeldoorn. In een moeilijk eindspel
miste de ex- voorzitter de weg die
een punt op moest leveren. Marcel
Doornbosch was net een maatje te
sterk voor de 10-jarige Jelmer Gouda. Er wordt te vaak nog te snel gespeeld door de jeugd. waardoor niet
alle mogelijkheden onderkend worden. Met de elementaire zetjes zit
het wel goed maar de kansen die
de tegenpartij heeft worden nog
onderschat. Rick Hartman behaalde weer eens een snelle winst binnen tegen Berrie Bottelier. Ook hier
zouden de spelers wat grondiger te
werk moeten gaan.
Het is vaak nog net te onvoorspelbaar. Maar gezien de leeftijd van
Hartman (11 jaar) en Bottelier (14
jaar) is het niet zo verwonderlijk dat
ze snel spelen. De vele jeugdtoernooien waaraan ze meedoen worden met sneldammen afgewerkt.
Overige uitslagen: L. Binkhorst –
J. Schouten 2-0. P. Smit – H. van
Grumbkow 1-1. P. Pippel – J. Wind
1-1. M.A. Hühl – N. Schouten 2 – 0.
C. Remeijer – H. van der Vossen 1
– 1 en V. van der Wiele – M. Kosters 1-1.

u contact opnemen met Formulierenbrigade Velsen. Even langskomen kan ook. Lukt dat niet dan komen zij eventueel bij u thuis. U kunt
bellen met 0255 533 885 of e-mail
naar: formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. Als u langs wilt komen
is het adres: Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Rijnstraat 2
1972 VG IJmuiden.
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Zin in vriendschap?

Vriendschapscursus
voor oudere vrouwen
Driehuis - Woensdagochtend 9
april start een Vriendschapscursus
voor vrouwenvanaf 60 jaar in Huis
ter Hagen. De cursus wordt georganiseerd door Sociaal Maatschappelijke Dienst Midden-Kennemerland
in samenwerking met Zorgbalans.
Veel vrouwen die ouder worden
komen alleen te staan. Een grote
groep wordt weduwe, het aantal gescheiden vrouwen neemt toe en er
zijn vrouwen die lang alleen geleefd
hebben. Voor allen geldt dat de
kring van familie, vrienden en kennissen in de loop der jaren kleiner
wordt. Vriendschappen verbeteren
of nieuwe vriendschappen sluiten is
het doel van de cursus. De lessen
bestaan uit informatie, bespreking
van persoonlijke ervaringen en oefeningen. Bij elke les horen ook op-

drachten. De thema’s zijn verwachtingen, vriendschap in het verleden,
zelfwaardering, nieuwe contacten
maken en omgaan met teleurstellingen en conflicten.
Er zijn zes bijeenkomsten van 2 uur
op woensdagochtenden 9, 15 en 23
april en 7, 14 en 21 mei van tien tot
twaalf uur in Huis ter Hagen, Lodewijk van Deyssellaan 254 in Driehuis.
Voor informatie kunt u bellen met
Annie Huisman van SMD MiddenKennemerland, via 0255-519107 of
bel naar Frontoffice Zorgbalans: Brigit Graaman via 0255-533885.
Voor de start van de cursus zal met
iedereen een persoonlijk gesprek
plaatsvinden. De kosten van de cursus bestaan alleen uit een eigen bijdrage voor koffie of thee.

Met de bus
naar TunFun
Velsen - Buurtcentra van Stichting Welzijn Velsen organiseren de
voorjaarsvakantieactiviteit TunFun
op woensdag 27 februari. TunFun
is een compleet overdekt speelpark
in Amsterdam voor kinderen tot en
met 12 jaar. Kinderen kunnen zich
hier op sportieve, creatieve en actieve manier vermaken. Kinderen in
de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar
kunnen mee.
Kosten
euro,
inFoto’s van Jaspert de Klerk en Jeanne Nederhoed
van hun
reis zijn
door8 de
USA
poffertjes,
zijn de gehele maand maart in de Centraleclusief
Bibliotheek
te zienlimonade en een
traktatie. Vertrek om 9.45 uur bij
De Mel, Wijkermeerweg 1, VelsenNoord, 0251-210050. Daarna pikt
de bus kinderen op bij De Brulboei,
Kanaalstraat 166, 0255-510652,
De Dwarsligger, Planetenweg 338,
0255-512725. Tot slot langs De Spil,
Frans Halsstraat 29, 0255-510186.
Terug in tegengestelde volgorde,
tussen
ongeveerprijs
15.45
ende
16.00
uur
IJmuiden - De gehele maand maart haar
schoonheid
aan
doorzijn de
terug. track’
Opgeven
exposeren Jaspert de Klerk en Jean- zetter
die kinderen
‘off the beaten
gaat.en
betalen
bij het
jouw
ne Nederhoed foto’s van hun zwerf- Grand
Circle
is buurtcentrum
de klassieke in
rondbuurt vóór
vrijdag
22 februari.
tocht door Death Valley en de gro- reisroute
langs
plekken
als Zion,
te nationale parken in het zuidwes- Bryce, Grand Staircase Escalante en
ten van de USA. Met Las Vegas als Arches. Stuk voor stuk de plaatsen
knooppunt hebben zij, te voet en per waar je te voet verder gaat.
auto, zeven weken rondgetrokken De expositie is vanaf 1 maart te zien
met hun camera als voornaamste in de Centrale Openbare Bibliotheek
reisgenoot.
van Velsen, Dudokplein 16 IJmuiden.
- Zondag
februaDeIJmuiden
openingstijden
zijn op 17
maandag,
ri, 17.00 uur
treedt Magic
Slimtot
op
Death Valley is letterlijk een hel voor woensdag
en vrijdag
van 12.00
in de
van heten
Witte
Theater.
de slecht voorbereide reiziger. Maar 20.00
uur,foyer
op dinsdag
donderdag
Dit10.00
blueskwartet
van
in het najaar – oktober en november- van
tot 17.00 onder
uur enleiding
op zaterRobbert
Fossen,
brengt
zondag een
geeft Death Valley haar geheimen en dag
van 11.00
tot 15.00
uur.
ode aan de legendarische bluesman
Magic Slim, die ooit nog in het Witte Theater heeft gespeeld met zijn
band de Teardrops. Niet alleen de
puristen onder ons, ook de neutrale
muziek liefhebber krijgt een prima
middagje voor geschoteld.
Toegang gratis.

Fototentoonstelling
in Centrale Bibliotheek

Frontale aanrijding op Dokweg

Taxichauffeur
bestolen
IJmuiden - Zaterdag omstreeks 02.30
uur hielden politieagenten een 18-jarige IJmuidenaar aan op de Dokweg.
Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor geld uit de portemonnee van een

taxichauffeur te hebben gestolen. Die
had zijn portemonnee vergeten in een
benzinestation en de verdachte vond
die. Bij zijn fouillering werd het geld
gevonden. De verdachte werd voor
nader onderzoek ingesloten. Hij bekende de volgende ochtend de diefstal in dronken toestand gepleegd te
hebben. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Dierenbescherming zoekt
vrijwilligers
IJmond - De Dierenbescherming
in IJmond is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers
voor diverse functies. Door de belangeloze inzet van vrijwilligers kan
veel dierenleed worden verholpen
en voorkomen. Bijvoorbeeld door
voorlichting op markten en in winkelcentra. Misschien iets voor u?
Of helpt u liever mee als wijkhoofd
voor de jaarlijkse collecte rond Werelddierendag? De Dierenbescherming heeft nog meer vacatures voor
Hanne Wagemaker schildert onder meer intuïtief
vrijwilligers. Voor informatie kunt u
contact opnemen via 072-5150071
of e-mail naar info@dierenbeschermingnhn.nl

Hanne Wagemaker
exposeert in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Kunstenares Hanne
Wagemaker uit Velsen-Zuid exposeert vanaf 1 maart tot en met
eind mei in het Spaarnwoude Resort aan Oostbroekerweg 17, 1981
LR Velsen-Zuid, in het recreatiegebied Spaarnwoude.

Felison Brass

Brassband voorjaarsconcert in Beverwijk
Regio - Zondag 9 maart vindt in
de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 150 in Beverwijk een voorjaarsconcert plaats door twee Brass
Bands uit Noord-Holland Het zijn de
Brass bands Felison Brass uit Velsen
Noord en Backum Brass uit Castricum die gezamenlijk het voorjaar
feestelijk gaan inluiden door een
Engels getint concert.
Een brassband is een typische Engelse traditie en wordt gekenmerkt
door een vaste bezetting, alleen koperblaasinstrumenten. De instrumentgroepen sluiten naadloos op
elkaar aan waardoor de muziek
groots en magistraal kan klinken,
maar ook zeer ingetogen en warm.
Om deze reden beslaat het brassband repertoire een groot spectraal van koraalmatige muziek tot
grootse imposante werken. De twee
brassbands hebben een programma samengesteld met een feestelijk karakter wat iedere bezoeker
een voorjaarsgevoel zal geven. Ook
samen zullen ze de Engelse traditie
‘massed bands’ volgen, wat inhoudt
dat zij samen het concert zullen besluiten. Dit doen zij met een typisch
Engels werk ‘Lost Chord’.
Felison Brass is veel te horen op
concerten en manifestaties binnen
en buiten de regio. Sinds 2004 is Fe-

lison Brass een volwaardige Brassband, die elk jaar ook uitkomt op de
Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Groningen. De brassband uit Velsen-Noord staat onder
leiding van Alexander Zwaan.
De tweede brassband is Backum
Brass en is het jongste onderdeel
van Muziekvereniging Emergo uit
Castricum, dat dit jaar haar 100-jarige jubileum viert. Op 19 januari gaven zij hun eerste Brassband concert in deze vorm met de Engelse
gastsolisten Steven Mead en Lesley
Neish. Backum Brass staat onder
leiding van de vaste dirigent Willem van Kooi. Zowel Felison Brass
als Backum Brass brengt een gevarieerd programma tijdens het voorjaarsconcert. Ook solistisch spel zal
ruimschoots vertegenwoordigd zijn.
Felison Brass heeft onder meer de
prachtige cornetsolo Nesun Dorma van Puccini op het programma
staan en Backum Brass heeft diverse solistische werken op sopraan
cornet, flugelhorn en euphonium.
Beide bands hopen vele luisteraars
te mogen begroeten. Voor meer info:Juan Cruz van Felison Brass, 0650591888. Kaarten 5 euro, per stuk
zijn te reserveren via info@emergo.
org. Zaal open om 13.30 uur. Aanvang concert 14.00 uur.

Lid worden van Club Literair kan via
clubliterair@stadsschouwburgvelsen.nl of via telefoonnummer 0255
515789. (Carla Zwart)
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Een camera als reisgenoot

Tribute to
Magic Slim

IJmuiden - Op de Dokweg ontstond vorige week donderdag omstreeks
14.00 uur een frontale aanrijding tussen twee auto’s. De 46-jarige automobiliste uit Velsen raakte bekneld als gevolg van de aanrijding, zij is door de
brandweer uit haar auto bevrijd. Zij is met onbekende verwondingen vervoerd naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam. De andere bestuurder, een 20jarige inwoner uit IJmuiden, kwam met de schrik vrij. Uit eerste onderzoek
bleek dat hij op de verkeerd weghelft terecht is gekomen, de exacte toedracht wordt onderzocht. (foto: www.reinderweidijk.nl)

ten van de mooiste boeken en de
beste schrijvers op de planken. Lid
worden is gratis en leden kunnen
rondom het literaire aanbod profite-

De schilderijen waarmee zij exposeert zijn in drie groepen onder te
verdelen. Een deel van de schilderijen
zijn grote kleurrijke en vooral intuïtief
geschilderde werken op papier. Het
tweede deel van de expositie beslaat
een vijftiental zwart/witte werken. En
het derde deel is geschilderd op doek
met als thema ‘sterrenstelsels’. Zelf
zegt zij het volgende over haar werk:
‘Ik schilder om mijn levensstroom te
ervaren en daar uitdrukking aan te
geven. Verbinding te maken met de
taal van het hart en de taal van de
emotie. Harmonie en autonomie zijn
hierin belangrijke elementen voor
mij. Mijn passie voor vrijheid is in het
werk zichtbaar waardoor mijn schilderijen vaak ademen in een sfeer van

ruimtelijkheid. In de serie over ‘sterrenstelsels’ heeft het ruimtelijke heel
letterlijk zijn vorm gevonden. Ik ben
blij als mijn schilderijen mensen iets
doen, ruimer later ademen en misschien even een verbinding met hun
ziel maken’.
Hanne Wagemaker werd in december
1953 als boogschutter aan het Haarlemse Spaarne geboren. Begin jaren
‘90 heeft zij haar carrière als maatschappelijk werkster losgelaten en
is zich gaan toeleggen op het schilderen en haar kwaliteiten als healer.
Zelf zegt zij daarover dat ze gedurende dit proces steeds meer toegang is
gaan krijgen tot haar ‘eigen wijsheid’
waardoor veel van haar schilderswerken intuïtief tot stand zijn komen. De
laatste 5 jaren geeft zij les in het intuïtieve schilderen onder andere door
middel van themadagen waarbij het
schilderen vanuit een meditatieve
houding centraal staat. Ook heeft zij
een healingspraktijk. Voor meer informatie, zie www.hannewagemaker.
nl of e-mail: wage15@xs4all.nl

De Stationsweg in Velsen-Zuid (foto: Erik Baalbergen)
De Broekbergenlaan nabij het tankstation (foto: Bram van Woensel)
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nieuws’ op de site wordt u
tijd stamt ook het derde station, ter op de hoogte gehouden. Indien u
hoogte van het Tiberiusplein. Vanaf in die periode op deze school heeft
1927 werd dit station Velsen- IJmui- gezeten, laat het dan in ieder geval
den Oost genoemd. Herman Pieter even weten, ook als u geen interesse
de Noo (1887-1943) was er stati- heeft of het nog niet weet. U wordt
onschef, totdat hij in de Tweede We- dan beschouwd als opgespoord.
reldoorlog gefusilleerd werd wegens werk in het verzet. Aan hem
heeft de De Noostraat zijn naam te
danken.
Na de ingebruikname van de spoortunnel, in 1957, verdween de spoorbrug en lag het station alleen nog IJmuiden - Politieagenten kregen
aan de lijn tussen IJmuiden en vorige week dinsdag omstreeks
Haarlem en was in gebruik tot in 15.25 uur een melding dat er zou
1983 het passagiersvervoer op die worden ingebroken in een pand aan
lijn werd opgeheven.
de Radarstraat. Toen zij ter plaatDe Stationsweg is heel wat keren op se kwamen, zagen zij een groepde schop geweest. Aanvankelijk liep je jongeren wegrennen. Na een
de weg ten noorden van de latere korte achtervolging konden agenDe Noostraat richting Pontplein. De ten even later een 13-jarige jongen
hele wijk werd in de Tweede Wereld- uit IJmuiden aanhouden. Ook is er
oorlog door de Duitsers gesloopt voor het pand een koevoet aangeom schootsveld te verkrijgen. Na de troffen. De koevoet is in beslag geoorlog liep het deel in IJmuiden iets nomen. De politie stelt een onderzuidelijker. Dit kreeg, vanaf het Plein zoek in naar de andere verdachten.
1945 tot aan de kruising van de Bri- De jongen wordt overgedragen aan
niostraat en de Willebrordstraat, de bureau HALT.

Reünie Bernhard
HBS en College
IJmuiden

Vernieling aan
Radarstraat

Gymnasium Felisenum
krijgt klimaatbosje
Velsen-Zuid - Woensdag 5 maart
plaatste het Noordhollands Landschap bij het Gymnasium Felisenum
een klimaatbosje, bestaande uit een
aantal walnotenboompjes.
Dit evenement ging gepaard met een
enigszins officieel tintje. Drs Mark
Bothof, medewerker van de VU Faculteit Aarde en Economie, houdt voor
alle leerlingen van de vierde klas met
aardrijkskunde in hun pakket in de
aula een lezing over de gevolgen van
de klimaatverandering voor West-Nederland. Hij zal hierin ook het planten
van klimaatbosjes betrekken.
In het aardrijkskundeprogramma voor
klas vier zijn wereldwijde klimaatveranderingen in het verleden, het heden
en in de toekomst uitgebreid aan de
orde geweest. Het schooljaar zal worden afgesloten met het onderwerp
‘Water in Nederland’. Ook hierbij komen uiteraard de gevolgen van de klimaatverandering aan de orde.
Inmiddels verrijzen in heel Noord-Holland klimaatbosjes, in het kader van
de landelijke bewustwordingscam-

pagne HIER.nu. Het zijn herkenbare signaalbosjes, bestaande uit drie,
zes of negen walnotenbomen in een
driehoek. Landschap Noord-Holland
biedt de bosjes aan en zorgt zo nodig
voor de aanplant. De HIER-campagne
wordt ondersteund door de Nationale
Postcode Loterij. Het eerste klimaatbosje verscheen op het schoolplein
van het Bonhoeffer College in Castricum. Daarna volgden er snel meer: bij
kinderboerderijen, scouting, in parken
en bij musea. In totaal zijn er nu elf
klimaatbosjes in Noord-Holland geplant en de komende maanden volgen er nog minstens twintig. In de
landelijke klimaatcampagne HIER.nu
spannen 38 goede doelenorganisaties
zich in om de klimaatverandering op
de agenda te krijgen. Op initiatief van
Anne-Christine Elzinga, docent aardrijkskunde werden ook bij het Gymnasium Felisenum walnootbomen geplaatst. De school ondersteunt het initiatief van Landschap Noord-Holland
en liet daarom een aantal walnotenboompjes extra planten.

Vrachtauto op z’n kant
Velsen-Noord - Vorige week woensdag rond 14.30 uur heeft de politie geassisteerd bij een ongeluk op de Rijk de Waalweg. Door nog onbekende reden kantelde daar een vrachtwagen, gevuld met ongeveer 26 ton leisteen.
De chauffeur werd lichtgewond naar een ziekenhuis vervoerd. In verband
met het wegtakelen van de vrachtwagen, werd de weg afgesloten. De politie heeft het verkeer geregeld. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de
toedracht van dit ongeluk. (foto: Ko van Leeuwen.)
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Monniken in Velsen
IJmuiden - Vrijdagmorgen rond 10
uur was het opvallend druk bij het
pand van Siam – Wellness Center
aan Kennemerlaan 27, voorheen Het
Kleine Oosten, daar waren namelijk
een drietal monniken van de Thaise
Tempel uit Waalwijk.
Zij kwamen het Wellness center inzegenen, aangezien het center officieel haar deuren opende. Dit is een
vaste traditie in de oosterse cultuur
bij het openen van een nieuwe zaak.
En het heeft gewerkt: de afspraken
stromen binnen. Voorafgaande aan
de officiële opening heeft Siam –
Wellness Center proefgedraaid. Een
aantal mensen heeft in die periode

al uitgebreid kennis gemaakt met
de oosterse-, voet-, nek-, schouder-,
kruidenstempel-, ontspanningsmassage en een heerlijke stoomdouche
met sauna om echt helemaal even
alle stress van u af te gooien en als
herboren thuis te komen.
Het Siam- Welness Center geeft
een nek- en schoudermassage van
30 minuten voor 20,00 euro. Heeft
u vragen dan ben u van harte welkom aan de Kennemerlaan 27, 1972
EG IJmuiden, telefoonnumer 0255–
537538. Kijk ook op www.SiamWellness.nl

Het Siam - Wellness Center werd officieel geopend door een inzegening van
monniken van de Thaise Tempel in Waalwijk

Alcmar Blues Express in
Witte Theater Stage Café
IJmuiden - Zondagmiddag 2 maart
zal om 17.00 uur de Alcmar Blues
Express (A.B.E.) optreden in het Witte Theater Stage Café, de toegang is
gratis. Speciale gas is Guus la Porte
van Barrelhouse.
Na vele tours langs de bluespodia in binnen- en buitenland stopt
de A.B.E. bij het station Stage Café. Van een tour langs onder andere Leningrad, Moskou, en Praag is
door de drummer en oprichter van
A.B.E. Kees Wortel, een prachtig
boek verschenen met de titel Hoogspanning.

Actuele verkeersinformatie
via nieuwe bermDrip’s

Speciale gast die zondagmiddag
met de A.B.E. mee speelt is de bekende Barrelhouse gitarist Guus la
Porte, die met zijn befaamde solo’s
elke zaal naar zijn hand zet. Het repertoire bestaat dan ook uit rauwe
ongepolijste nummers afgewisseld
met uitgebalanceerde slowblues
waarbij de gitaristen het best tot
hun recht komen.
De A.B.E. speelt zondag in de volgende bezetting: Kees Wortel, Simon Droog, Robert Waas, Kees Volkers en Guus la Porte. U vindt het
Witte Theater aan de Kanaalstraat.

Dertig uur vissen is alleen voor doorzetters

Negende Zeevismarathon
Wijk aan Zee - Voor de negende
keer wordt in samenwerking met
www.zeevissen.com de Zeevismarathon op de Noordpier georganiseerd. Zaterdag 1 maart gaat deze 30 uur durende marathon om
8.00 uur van start, om op zondag 2
maart om 14.00 uur te eindigen.
De deelnemers mogen al die tijd
hun visstek niet verlaten. Het gaat
hier om een uithoudingsproef, in
combinatie met de spanning van
het wedstrijdelement. Deze vorm
van zeevissen vereist veel uithoudingsvermogen en is voor echte
doorzetters.
Vissers uit alle delen van Nederland
en België hebben zich alweer voor
deze negende marathon ingeschreven. Een groot aantal van deze deelnemers en hun partners zullen zich op vrijdagavond in Hotel
Sonnevanck te Wijk aan Zee verzamelen om aldaar het gezamenlijke vissersdiner te nuttigen en te
overnachten zodat zij zich op zaterdagochtend om 06.00 uur kunnen
melden bij Restaurant Sea You op
de kop van de Noordpier. Restaurant Sea You verzorgt al jaren, dag
en nacht de marathon-catering. Zij
brengen lunch, diner, snacks, koffie, thee, enz. geheel verzorgd op
de visplek.
De vissers mogen tijdens deze 30
uur hun visplek niet verlaten. Het
gaat hier om een uithoudingsproef gecombineerd met de spanning van het wedstrijdelement. Deze manier van zeevissen is niet zomaar een hengeltje uitgooien maar
vereist een hoge mate van uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en het constant bezig zijn
met zeevissen. Uit ervaring weet
men dat dit absoluut geen eenvou-

dige opgave is.
Na onderhandelingen met de
sponsors, waaronder een financiële sponsor (Buurtcentrum De Brulboei in IJmuiden), een hengelsportwinkel en een aantal hengelsportartikelenfabrikanten, wordt er op
zaterdag 1 maart om 08.00 uur gestart met de wintereditie van deze
30 uur durende zeevismarathon. De
marathon zal eindigen op zondag 2
maart om 14.00 uur.
Het volhouden van de marathon
is de hoofdzaak en uiteraard is de
vangst voor de deelnemers van
groot belang. Degene die de meeste vissen heeft gevangen en degene die de meeste meters aan vis
heeft gevangen zijn de winnaars.
Tevens wordt er een pechprijs uitgereikt.
Zoals de hengelsportliefhebbers
weten, kan men in de maand maart
zijn hart ophalen. Er is in deze periode van het jaar een groot assortiment aan vis te vangen waaronder
gul, schar en wijting. De marathon
zal zeker geen eenvoudige opgave
worden voor de deelnemers. De ervaring leert dat de eventuele koude
weersomstandigheden van grote
invloed zijn op het al dan niet volbrengen van deze wedstrijd. Maar
de marathon gaat altijd door, bij
welk weertype dan ook: bij zware
regen, harde wind, hagelbuien of
sneeuw . Alleen bij zeer gevaarlijke weersomstandigheden wordt de
marathon verplaatst naar het volgende weekeinde: 8 en 9 maart.
Door hoofdsponsor Goedvolk Hengelsport uit Haarlem is voor alle deelnemers een aandenken en
prachtige prijzen voor de winnaars
beschikbaar gesteld.

Formulierenbrigade helpt

Zondag 9 maart organiseert de Hofgeestruiters een springwedstrijd

Voorjaarsspringwedstrijd
bij de Hofgeestruiters
Velserbroek - Zondag 9 maart organiseren de Hofgeestruiters weer
een springwedstrijd. Je hoeft geen
lid te zijn om mee te doen. Schrijf
je snel in via info@hofgeestruiters.nl
want er is maar beperkt ruimte.
De rubrieken die gereden worden
zijn: Rubriek A: 20 tot 40 centimeter
pony’s, 30 tot 50 centimeter paarden. Rubriek B: 40 tot 60 centimeter
pony’s, 50 tot 70 centimeter paarden. Rubriek C: 60 tot 80 centimeter
pony’s, 70 tot 90 centimeter paarden. Rubriek D: 80 tot 100 centimeter. Ook is er puissance-springen in
2 aparte groepen (pony’s en paarden). Hierbij gaat de balk steeds iets

Velsen - De gemeente Velsen kent
de regeling bijzondere bijstand die
de noodzakelijke kosten in het bestaan vergoeden. Het gaat dan om
kosten die buiten de normale uitgavenpatroon vallen als gevolg van
sociale of medische omstandigheden van u of uw gezinsleden. Bij de
aanvraag moet u in eigen woorden
omschrijven wat deze omstandigheden zijn. Voor de bijzondere bijstand
geldt als hoofdregel: eerst aanvragen, dan aanschaffen!
De bijzondere bijstand kunt u gebruiken voor o.a. de eigen bijdrage
tandartskosten, (mits u verzekerd
bent voor de tandarts), het aanschaffen van een bril, gehoorapparaat en andere duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine,
koelkast gasfornuis enz . U hebt

recht op bijzondere bijstand als uw
inkomen en vermogen lager zijn dan
de vastgestelde grenzen de hoogte
daarvan hangt af van uw woon- en
leefsituatie. Mocht u meer informatie willen hebben over de bijzondere
bijstand of andere gemeentelijke regelingen en voorzieningen dan kunt
u contact opnemen met de Formulierenbrigade Velsen. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en
Zorg, gebouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2
te IJmuiden. Op werkdagen zijn zij
bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur
op telefoonnummer 0255-533885
en via de e-mail: formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl. Voor mensen die graag hulp willen maar niet
mobiel zijn: de Formulierenbrigade
Velsen komt graag bij u thuis.

Reden voor het eerder opbreken
van het trainingskamp zijn de vele blessures en de fysieke gesteldheid van de Russische spelersgroep
in het algemeen waardoor het verstandiger is om komende vrijdag al
terug te reizen naar Sint Petersburg.
Vanuit Rusland zal Zenit zich verder

Afgenomen kaarten voor de wedstrijd die geen doorgang kan vinden kunnen ingeleverd worden tijdens kantooruren op het secretariaat van StormvogelsTelstar aan de
Tolsduinerlaan 10a te Velsen-Zuid.
Voor meer informatie kan men bellen naar 0255-546920.

Montagefoto van een bermDrip

Grootse klaverjasmarathon
Velsen-Zuid - Zondag 16 maart organiseert Stichting Gehandicaptensport SGH in nauwe samenwerking
met SV Full Speed IJmuiden wederom een groots opgezette klaverjasmarathon.
Er worden die dag zes spellen gespeeld, van elk 16 ronden. Er wordt
Amsterdams gespeeld en dus geen
koppelkaarten. Er wordt gezorgd
voor een uitgebreide lunch om circa
12.30 uur. Om ongeveer vier uur eindigt deze dag met een fantastisch
grote loterij en het uitreiken van de
eindprijzen van het klaverjassen.

De klaverjasmarathon vindt plaats in
het Clubhuis van SV Full Speed aan
de Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid,
achter het Telstar terrein. De aanvang is om 10.00 uur. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de Gehandicaptensport in Kennemerland.
Voorinschrijving en informatie: Mon
Portanger 023-5335379, Jos Breij
023-5254105 of Peter Verdoes 0255523592.
Iedereen is van harte welkom welkom op deze zondag.

Man overlijdt tijdens
werkzaamheden

Velsen-Noord - Ook de tweede
dag van de estafettestaking in de
kleinmetaal is volgens FNV Bondegenoten succesvol verlopen. In Assen, Groenlo, Wijk bij Duurstede en
Amsterdam legden vele werknemers
het werk dinsdag neer. Ook woensdag 27 februari riep FNV Bondgenoten de werknemers bij bedrijven
door het hele land op om mee te
doen aan deze estafettestaking. Op
27 februari zou worden gestaakt bij
negen bedrijven in Friesland, maar
ook bij Harsveld in Velsen-Noord.

Velsen-Noord - Dinsdag rond
11.40 uur is bij een bedrijfsongeval
een 43-jarige man uit Velsen om het
leven gekomen. De man was in een
loods aan de Rooswijkweg aan het
werk en raakte bekneld tussen een
kooiladder en een kraan. De man
overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De Arbeidsinspectie heeft
een onderzoek ingesteld.

IJmuiden – Woensdag 5 maart is er
weer een speciale middag voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met
10 jaar. Het thema is: ‘Vrede in je
hart’. Misschien zijn er wel dingen op
school of thuis gebeurd waardoor je
geen vrede in je hart hebt. Dat kan
zomaar gebeuren door ruzie of door
petsen of andere dingen.

Metaalstaking

Hoe krijg je dan weer vrede in je
hart? Doormiddel van spel, toneel,
zang, muziek en knutselen gaan zij
hier samen over nadenken. De kindermiddag wordt gehouden van
14.00 tot 16.00 uur aan de Eemstraat 28-30 in IJmuiden. De toegang is gratis. Meer informatie: telefoon 0255-531299.

Full Speed Darts nieuws

De Russen komen njet
voorbereiden op het treffen in de
Uefa-Cup van aanstaande week en
de start van de Russische competitie medio maart. StormvogelsTelstar toont alle begrip voor de situatie waarin Zenit met haar spelersgroep is terecht gekomen en wenst
de Russische landskampioen verder
veel succes in haar voorbereidingen
op de achtste finale in het Uefa-Cup
toernooi en de start van de Russische competitie.

ting A9. Rijkswaterstaat heeft samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk de locaties
vastgesteld. Vorig jaar is alvast de
fundering aangebracht waarop de
bermDRIPs worden geplaatst.
De informatie die op de nieuwe
bermDRIPs komt te staan is ook in
afgelopen zomer bij het Groot Onderhoud A9 door tekstwagens met
reistijden aangegeven. Weggebruikers kregen toen actuele reistijdinformatie en alternatieve routes. Uit
onderzoek blijkt dat weggebruikers
deze actuele informatie betrouwbaar en nuttig vinden.
Tussen maandag 3 maart en donderdag 6 maart plaatst Rijkswaterstaat de bermDRIPs. De plaatsing
van de bermDRIPs vindt of overdag
buiten de spits of ’s nacht plaats.
Het verkeer ondervindt nauwelijks
hinder van de werkzaamheden.
Rijkswaterstaat wil samen met provincie Noord-Holland en gemeenten
de komende jaren meer bermDRIPs
op gemeentelijke en provinciale wegen plaatsen. Dit past geheel in de
netwerkvisie Noord-Holland. Samen
werken aan samenhangende wegennetwerken waardoor het verkeer
vlotter en beter kan doorstromen.

Kindermiddag Baptisten
Gemeente IJmuiden

hoger, tot er maar één ruiter over is.
Je mag in twee rubrieken plus de
puissance meedoen. Startgeld per
rubriek is 4 euro voor leden en 5 euro voor niet leden. Startgeld voor de
puissance is 2 euro.
Zie ook www.hofgeestruiters.nl.
Kom eens kijken, ook als je zelf
niet meedoet. Zeker het puissancespringen is spannend op te zien en
de ruiters verdienen aanmoediging.
De Hofgeestruiters is op zoek naar
iemand die wil helpen met het onderhoud van het terrein en de rijbak.
Heeft u zin om dat te doen? Spreek
dan één van de bestuursleden aan
bij de wedstrijd of stuur een e-mail.

Velsen-Zuid - Tot grote teleurstelling heeft Dick Advocaat, de hoofdtrainer/-coach van Zenit Sint Petersburg, moeten besluiten om het
trainingskamp met de afsluitende
oefenwedstrijd tegen Stormvogels
Telstar eerder af te breken dan in
de planning stond. Dien ten gevolge kan de geplande oefenwedstrijd
tussen de club uit Velsen-Zuid en
de Russische kampioen geen doorgang vinden.

Regio - Vanaf dit voorjaar informeren bermDRIPs (Dynamische Route
Informatie Panelen in de berm) op
provinciale en gemeentelijke wegen
in de IJmond weggebruikers over de
actuele verkeerssituatie. De weggebruikers krijgen informatie op maat
waardoor zij de verkeersdrukte op
hun route kunnen ontwijken door
een keuze te maken om via een provinciale weg of via een snelweg te
rijden naar bestemming.
De route-informatie bestaat uit reistijdinformatie naar Amsterdam over
de A9 en alternatieve provinciale
routes. Het inwinnen van de reistijdinformatie gebeurt via lussen in de
snelweg en met kentekencamera’s
op de provinciale en de gemeentelijke wegen. De reistijd wordt berekend door het tijdverschil te meten
van de auto’s die langs de camera’s
rijden. De kentekens die door de camera’s worden gelezen worden niet
opgeslagen en alleen gebruikt voor
de reistijdberekening.
Op vijf strategische locaties komen
de eerste bermDRIPs te staan. Op de
Parkweg in IJmuiden en Velsertraverse Velsen Noord richting Velsertunnel. En op de Wijkermeerweg in
Beverwijk, in de toerit A9 in Heemskerk en op de N203 in Uitgeest rich-

Jaarlijks wordt een voorlichtingsactie gegeven dat het Gildenspoor geen

Gildenspoor geen
speelplaats
Velsen-Noord – Ruim 40 leerlingen
van groep 5 van basisschool De Triangel in Velsen-Noord kregen donderdag 21 februari bezoek van de
wijkagent en een treinmachinist van
Corus. Zij gaven de kinderen uitleg over de gevaren van het spelen op het spoor. Over het naburige Gildenspoor rijden dagelijks vele
zwaarbeladen treinen van het staalbedrijf naar de havens.
Met deze jaarlijkse voorlichtingsactie wil de werkgroep Gildenspoor

de kinderen duidelijk maken dat het
spoor geen speelplaats is.
Daarnaast organiseert de werkgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente,
de regiopolitie, de basisschool en
Corus, jaarlijks een tekenwedstrijd
en een remdemonstratie, waarbij
scholieren met eigen ogen kunnen
zien hoe lang het duurt voordat een
met zware rollen staal beladen trein,
ook bij een noodstop, tot stilstand
komt.

Velsen-Zuid - Dinsdag 19 februari wist Els Prins in haar partij tegen Arend van Vierzen de eerste leg
in de 501 te winnen. Hierna zette
Arend zijn beroemde tactiek in en
wist met 2 tegen 1 en de tac-tic te
winnen. In haar inhaal wedstrijd tegen Chris Roossien wist zij ook nog
een puntje binnen te halen zodat zij
met twee punten naar huis kon.
Albert Mol die in de race is voor het
clubkampioenschap van Full Speed
wist in de 501 tegen John Roskam
te winnen met 3 tegen 0 waarbij hij
in de eerste leg een score van 180,
zijn vierde van het seizoen, wist neer
te zetten. In de tac-tic nam John revanche zodat hij toch nog een puntje mee pikte. John wist later op de
avond Dennis Verzijlberg te verschalken hij won de 501 met 2 tegen
1 en pakte de tac-tic ook nog mee.

Martin de Vreugd speelde in zijn
jacht naar de eerste plek in de derde divisie twee wedstrijden tegen
Ard de Jong en Chris Roossien beide met het zelfde resultaat de 501
met 2 tegen 1 en stak de tac-tic in
zijn zak.
De Full Speed Darts competitie wordt gespeeld op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur. U mag twee
keer gratis meespelen. Kosten van
het lidmaatschap zijn 32,00 euro per
seizoen, maar als u nu lid wordt betaalt u 16,00 euro voor de rest van
het seizoen.
Clubhuis de Voltreffer is te vinden
aan de Tolsduinerlaan achter het
clubhuis van VV IJmuiden. Voor
meer informatie kunt u terecht bij:
ww.svfullspeed.nl of Mark van Loon
via 0255-534876 of e-mail naar: fullspeeddarts@quicknet.nl
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De Stern start
nieuwe roeiopleiding
IJmuiden - Roeivereniging de Stern
start zaterdag 12 april met een nieuwe basisopleiding roeien.
In de basisopleiding maakt de beginnende roeier kennis met deze
sport en worden de basisvaardigheden aangeleerd. Ervaren instructeurs
geven les in roeitechniek, terwijl ook
de veiligheid op het water ruim aandacht krijgt. De basisopleiding duurt
ongeveer 13 weken. Een ieder, vanaf
12 jaar wordt uitgenodigd om zich
aan te melden voor een introductie
lidmaatschap; voorwaarde is wel dat
je kunt zwemmen.
De roeisport heeft jong en oud veel
te bieden! Roeien bevordert de gezondheid en is een leuke manier om
anderen te ontmoeten of om heerlijk

van de buitenlucht te genieten
Meld je daarom aan voor deze basisopleiding roeien of kom langs op
de open ochtend op zaterdag 5 april,
tussen 10.00 uur en 13.00 uur.
Roeivereniging de Stern is gevestigd op het Sluiseiland 38 te IJmuiden, ter hoogte van de Middensluis
(achter de rijkswoningen).
Direct opgeven voor de basisopleiding roeien? Dat kan telefonisch
via 0255-514987 of schriftelijk door
middel van het invullen en verzenden
van het inschrijfformulier (downloaden van www.rvdestern.nl).
Roeivereniging de Stern presenteert zich in de maand maart in de
benedenvitrine van de Bibliotheek
aan het Dudokplein te IJmuiden.

Oplichters gezocht

Ongeveer een uurtje later belden
twee mannen aan bij een woning
aan het Junoplantsoen (HaarlemNoord). De bejaarde bewoonster
deed open. De mannen vertelden
haar dat de waterdruk gecontroleerd moest worden en dat er een
gaslek in huis was. De vrouw vroeg
de mannen om legitimatie en wees
hen de deur.
Hierop dropen de mannen af. Rond
13.30 uur probeerde een man met
hetzelfde verhaal over het gaslek,
het huis binnen te komen van een
bejaarde vrouw in de Jan Steenstraat (eventuele buit onbekend).
Niet veel later was het voor de
vierde keer raak. Nu in Santpoort-

Collectanten
gezocht
Velsen - Help Dierenambulance
Velsen, maar vooral de dieren in
Velsen, door collectant te worden.
Dierenambulance Velsen heeft haar
collecteweek dit jaar van 17 tot en
met 22 maart. Collectanten krijgen
zoveel mogelijk een wijk in de buurt.
Heeft u interesse? Meld u dan aan
bij de Centrale Post onder telefoonnummer 0255-533239. Of stuur een
mailtje met uw gegevens naar info@dierenambulancevelsen.nl. Er
wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

De Grote Buitendijk
en de nul-optie

Halfzussen Claudia Drommel uit IJmuiden en Helma Akkermans uit NoordBrabant hebben elkaar gevonden

Zus na 37 jaar gevonden

Roeien is een heerlijke buitensport

Regio - Op verschillende plaatsen
in de regio Kennemerland zijn oplichters actief geweest, vermoedelijk steeds dezelfde mannen. ‘s Ochtends, rond 11.15 uur, belde een man
in de Gouwweteringkade (Haarlem)
aan bij een bij een bejaarde vrouw.
Hij vertelde haar dat er een gaslek
was en dat zij haar geld en sierraden moest halen. Toen zij dit deed,
griste de man een geldbedrag uit
haar handen en ging ervandoor.

Ingezonden brief

Noord aan de Rijksweg. Ook hier
belde een man aan bij een bejaarde
vrouw met een smoes over een gaslek. Hier bedroeg de buit sierraden
en geld. Het signalement van verdachte mannen luidt als volgt: een
man van ongeveer 1.80 meter lang,
Nederlands uiterlijk en een normaal
postuur. Hij was ongeveer tussen de
40 en 50 jaar oud, had blond lang
haar tot in zijn nek en een slonzig
uiterlijk. Hij droeg een donker jack
en een spijkerbroek.
De tweede man was iets langer,
rond de 1.82 meter, eveneens een
Nederlands uiterlijk en een normaal postuur. Ook hij was tussen
de 40 en 50 jaar oud, had blond
haar en een verzocht uiterlijk. Hij
droeg grijskleurige kleding. De politie roept getuigen of mensen die
meer weten over deze oplichters op,
om contact op te nemen met de politie via 0900 - 8844. Anoniem iets
melden kan ook, via Meld Misdaad
Anoniem, tel. 0800 - 7000.

Waarschuwing
voor verkopers
van nep-goud
Regio - Bij de politie kwam dinsdag
de melding binnen dat er op het
Prins Beatrix in Haarlem een burger is benaderd door twee mannen
die hem nep-goud wilde verkopen.
Gelukkig liet de man zich niet in de
maling nemen door deze twee oplichters. Omdat enige tijd geleden
al enkele soortgelijke meldingen
bij de politie zijn binnengekomen,
roept de politie mensen op die meer
weten over deze oplichter, om contact op te nemen met de politie via
0900-8844. Anoniem iets melden
kan ook, via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.

Hangplek Broekeroog
nog steeds zandbak
Velserbroek - De aanstaande hangplek voor jongeren aan de Broekeroog
is op het moment meer geschikt voor kinderen in de zandbakleeftijd. Men
is namelijk nog steeds in afwachting van materialen die uit het buitenland
moeten komen. Tot die tijd is het dus zandkastelen bouwen. (foto: www.
reinderweidijk.nl)

IJmuiden - Halfzussen Claudia
Drommel en Helma Akkermans
hebben elkaar onlangs na 37 jaar
voor het eerst ontmoet. Helma, die
in 1965 in Brabant is geboren en
opgroeide bij haar opa en oma, ontmoette haar vader op twaalfjarige leeftijd voor het eerst en tijdens
die ontmoeting vertelde hij dat ze
nog een zusje had die in Santpoort
woonde.
Door omstandigheden is het contact
met haar vader na een paar jaar gestopt. Jaren later werd ze toch wel
nieuwsgierig, maar ze had te weinig
informatie om haar zusje te vinden.
Na een beetje speurwerk te hebben
verricht kwam ze achter de voornaam en geboortejaar van haar zusje, maar ook daar kwam ze niet veel
verder mee. In 2006 heeft Helma
een oproep gedaan op een site voor
gezochte familieleden, maar jammer
genoeg kwam daar geen reactie op.
Helma had eigenlijk al de hoop opgegeven om ooit haar zus te vinden.
Tot 11 januari van dit jaar.
Op die avond zat Claudia wat te in-

ternetten en tot haar grote verbazing zag ze daar de oproep staan
van Helma die haar zus Claudia uit
Santpoort zocht. Claudia, die in 1971
is geboren en inmiddels in IJmuiden
woont, wist niet van het bestaan van
Helma af en heeft al 30 jaar geen
contact meer met haar vader. Ze
heeft de oproep eerst wel tien keer
gelezen voordat ze zeker wist dat dit
over haar moest gaan.
Na een voorzichtig e-mailtje gestuurd te hebben, kreeg ze al snel
bericht terug en een week later is
Claudia met haar gezin naar Brabant
gereden om daar haar zus en gezin
te ontmoeten. Het was een heel gezellige dag en sindsdien hebben ze
elkaar al een paar keer opgezocht
en bellen en mailen zij regelmatig
met elkaar. Er was natuurlijk 37 jaar
te bepraten en ze zijn ontzettend blij
met elkaar! Maar het verhaal gaat
nog verder, want de zussen hebben
vernomen dat er ook nog een broer
moet zijn. Dus aan die zoektocht zijn
zij nu samen begonnen en hopen
hem snel te kunnen vinden.

Velserbroek - Dat VSV afgelopen
week in de IJmuider Courant verbaasd was over de ‘0’ optie in het
onderzoek naar mogelijke bebouwing langs de Grote Buitendijk, leidt
op zichzelf alweer tot verbazing. Die
toezegging werd al afgelopen zomer
gedaan door wethouder Annemieke
Korf tijdens een zeer goed bezochte
bijeenkomst in het Polderhuis in Velserbroek, georganiseerd door actiegroep Velserbroek Oost.
Waar wij het VSV bestuur wel in kan
ondersteunen, is het uitblijven van
een gedegen inhoudelijke discussie
met alle betrokkenen. Keer op keer
wordt door de politiek over procedures gesproken en wordt de werkelijke inhoud steeds verder naar achteren verschoven in het proces.
VSV en ook mevrouw Hennie Meijles
(die onlangs een tegenoproep deed
in de IJmuider Courant om juist wel
te bouwen) hebben natuurlijk gelijk dat ook in Velserbroek op termijn
behoefte is aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren die
kleiner willen gaan wonen. Waar zij
echter aan voorbij gaan, is dat de locatie Grote Buitendijk niet geschikt
is voor dat type woningbouw, gezien
de enorme infrastructurele kosten,
die met bebouwing van dat gebied
gepaard gaan. Het is echt een illusie
te denken dat bouwen op de weilanden langs de Grote Buitendijk het
woningtekort voor starters en ouderen gaat oplossen.
Als puur naar het belang van de wijk
wordt gekeken, dan is alleen inbreiden een te overwegen optie, zodat
ook de wijk Velserbroek een beetje kan meedoen aan de wens tot
nieuwbouw in een overigens al behoorlijk dicht op elkaar gebouwde
wijk. Dat inbreiden zou op termijn
kunnen plaatsvinden op bijvoorbeeld terreinen waar nu nog behoorlijk wat (noodlokalen van) scholen staan. Het is al decennia lang
een bekend verschijnsel dat de behoefte aan schoolgebouwen op den
duur afneemt. Kijk bijvoorbeeld in

IJmuiden naar de Eenhoornstraat/
Radarstraat, waar een hele straat vol
scholen heeft plaatsgemaakt voor
een verpauperd aangezicht, terwijl
ook daar plaats zou zijn voor woningbouw. Merkwaardig genoeg wil
politiek Velsen deze ‘0-plus’ optie
niet onderzoeken, met als argument
dat dat te lang zou duren. En dat is
merkwaardig; de structuurvisie is immers een visie die zou gelden tot en
met 2015, dus volgens de actiegroep
een royale periode om een dergelijke stukje extra onderzoek te kunnen
doen. Overigens blijft het een gegeven dat de bouwopgaaf van de provincie nooit een dwingende opgaaf
is geweest, maar slechts een wens.
De groeiambities van VSV hebben
vooral te maken met belangen van
grondbezitters, aannemers en andere belangen, die weinig te maken
hebben met het welzijn van de Velserbroekse voetballers. Dat de problemen met te weinig capaciteit aan
kleedkamers op korte termijn moet
worden opgelost, lijkt logisch. En
reeds eerder werd het voorstel gedaan om samen te werken met bijvoorbeeld VVH.
Het wordt dus tijd voor een goede
inhoudelijke discussie. Wethouder
Korf wil dat in de huidige situatie
niet doen, maar eerst de eerste fase
van het onderzoek uitvoeren, waarop dan gereageerd mag worden. Wij
vinden dat een verkeerde volgorde.
Wat ons betreft komt nu eerst die inhoudelijke discussie, met of zonder
politiek. Laten partijen zo sportief zijn
om nu eindelijk eens met elkaar van
gedachten te wisselen en de politiek
langs deze weg op andere gedachten te brengen. En voor Velserbroek
mag dan niet als excuus gelden, dat
de kosten voor de inhoudelijke discussies rondom het Centrumplan in
IJmuiden moeten voorkomen dat in
Velserbroek hetzelfde gebeurt. Ook
deze jonge wijk (helaas met weinig
politieke samenhang) verdient een
eerlijke behandeling.
Actiegroep Velserbroek Oost

Gevaarlijk fietspad
Westbroekerplas

Sanne Raadsveld met haar eigen paard Ober (foto: Hannie Corsmit)

Springwedstrijd bij
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zondag was er
weer een springwedstrijd, georganiseerd door Ruitersport Vereniging
Duin en Kruidberg, bij manege Kennemergaarde. Dit is al jaar en dag
het thuisfront van R.S.V. Duin en
Kruidberg. Het was een gezellige,
zonnige middag met veel publiek.
Zowel langs de kant van de buitenrijbaan, waar ingereden werd, als in
de foyer van de manege, waar iedereen goed zicht had op het professioneel uitgezette springparcours
in de binnenrijbaan. Er werd zowel

op manegepaarden gereden als op
pension (eigen) paarden.
De deskundige jury Henk Voormeer
bekeek vanuit de jurykamer kritisch
het deelnemersveld en kwam tot de
volgende uitslag:
Rubriek 40-60: 1. Chantal Dolfing
met Odesteny; 2. Dominique de Keizer met Goldie; 3. Kristy Timmers
met Sunlight.
Rubriek 60 -80: 1. Marianne Polman
met Pardon.
Rubriek 80-100: 1. Stefanie Ruyter
met Ninanda.

Geacht College,
Allereerst mijn complimenten voor
het opknappen van de Westbroekerplas en omgeving. Met het schone zand, de speelplekken en de
bankjes ziet het er een stuk beter
uit. Maar één belangrijk ding is vergeten`; een fietspad!
De toegangsweg er heen is voor
fietsers levensgevaarlijk, vooral
vanuit Haarlem-Noord. De bermen
langs de toch vrij smalle weg ziten
vol grote moddergaten en aan één
kant loopt de berm steil af naar het
water. Vooral voor ouder met kinderen op de fiets naast zich en ook
nog vaak een kind voor- of achter-

op de fiets, waarbij de automobilisten rakelings passeren, is de situatie
heel gevaarlijk.
Waarom is er voor zo’n fijn recreatiegebied dat met de fiets voor velen zo
makkelijk te bereiken is, geen goed
fietspad aangelegd? Nu nemen veel
ouders voor dat stukje rijden toch de
auto, om met hun kinderen veilig bij
de plas te komen. Hopelijk wilt u deze situatie zo spoedig mogelijk eens
bekijken, zodat wij en velen met ons
straks veilig van dit mooie recreatiegebied gebruik kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
Mevr. T. de Vries, Haarlem

Waterschapverkiezing 2008

CDA zoekt kandidaten
Velsen - Wie bestuurslid van een
waterschap wil worden kan niet
meer op persoonlijke titel meedoen.
Dit is verander. Een waterschapsbestuur zal uit vertegenwoordigers bestaan vanuit verschillende categorieën. Elke categorie dient daarvoor
een programma te maken en een
lijst te vormen. De eerstkomende
waterschapsverkiezing op deze wijze is in november. Ook het CDA zal
met programma en lijst deelnemen
aan deze verkiezing. De provinciale
CDA-afdeling is belast met de voorbereiding daarvan. Hiervoor roept
zij de hulp in van haar plaatselijke
afdelingen. In de gemeente Velsen
is dat de CDA-afdeling Velsen. Aan
haar is verzocht namen door te geven van personen die zich voor deze
verkiezing willen kandideren (maximaal vijf namen).
De gemeente Velsen heeft te maken
met twee waterschappen. Ten noorden van het Noordzeekanaal het
waterschap Hollands Noorderkwartier en ten zuiden daarvan het waterschap Rijnland. Voor elk waterschap zal het CDA een lijst opstellen van twintig kandidaten.
De kandidaten zijn of worden dragers van het CDA-gedachtengoed
en hebben bij voorkeur naast een
nuchtere en heldere kijk op water

en ruimtelijke ordening, bestuurlijke ervaring. Tevens dienen zij woonachtig te zijn in het waterschap, minimaal 18 jaar oud en geen functie/
ambt te hebben van burgemeester,
wethouder, statenlid of gedeputeerde. De geschiktheid wordt beoordeeld aan de hand van een profielschets.
Elk lid van de CDA-afdeling Velsen
is persoonlijk aangeschreven met de
vraag of hij/zij zich beschikbaar wil/
kan stellen voor deze kandidatenlijst.
Tevens is hem/haar gevraagd deze
mogelijkheid van kandidaatstelling
door te geven aan CDA-sympathisanten en/of CDA-stemmers (vrienden, kennissen en/of familieleden),
waarvan zij vermoeden dat zij er belangstelling voorhebben.
Een vertrouwenscommissie voert
gesprekken met de kandidaten en
brengt advies uit aan het bestuur
van het CDA-Noord-Holland. Aan
de hand hiervan stelt het bestuur
de lijsten per waterschap op. In een
algemene ledenvergadering zal uiteindelijk de definitieve lijst bij stemming worden vastgesteld.
Nadere informatie over de bovenomschreven procedure inzake de
waterschapsverkiezing vindt u op
de website va CDA Noord-Holland,
www.cdanh.nl.

Voorjaar in aantocht
Velserbroek - We hoeven niet allemaal zelf een tuintje te hebben om te
kunnen genieten van het naderende voorjaar. Op veel plekken in Velsen
kondigen felgele narcissen het voorjaar al aan. Zoals hier bij Winkelcentrum Velserbroek, waar het langsrazende en wandelende verkeer een blik
kan werpen op deze voorjaarsbloeiers. Daar word je toch vrolijk van! (foto:
www.reinderweidijk.nl

Snuffelmarkt voor Tanzania
Velsen-Noord - De grote jaarlijkse
snuffelmarkt van de Werkgroep Tanzania van de RK Parochies IJmuiden-Oost en IJmuiden-West wordt
gehouden op vrijdag 7 en zaterdag
8 maart van 09.30 tot 16.00 uur.
De opbrengst van dit jaar gaat geheel naar de onderwijsprojecten in
Dar Es Salaam en Bukoba, kleuteren lagere scholen, en naar Tabora,
een school voor dove kinderen. De
ouders in Tanzania vinden goed onderwijs voor hun kinderen heel belangrijk. Zij moeten zelf voor schooluniformen en de leermiddelen zor-

gen. In het afgelopen jaar hebben
ze meer dan 300 Engelse kinderboeken kunnen opsturen, waar ze
dolblij mee waren!
Op de Tanzaniamarkt is van alles
te koop. Tevens is er een Rad van
Avontuur (een plankje, twee kansen, nog steeds voor 50 eurocent).
De toegang is gratis en voor de inwendige mens wordt ook gezorgd.
De markt vindt plaats in de Laurentiuskerk aan de Fidelishof in IJmuiden-Oost (achter de Rabobank aan
de Lange Nieuwstraat). Voor meer
informatie, telefoon 0255-513891.
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Het is weer tijd voor de
enting van uw konijn(en)

Briljanten echtpaar Tegelaars de Lange

Velserbroek - Het voorjaar nadert
met rasse schreden. Nog even en
dan kunnen we weer genieten van
een zonnetje en aangename temperaturen. Heerlijk voor ons en voor
onze huisdieren. Maar de oplopende temperatuur wekt ook de insecten tot leven. En deze dieren kunnen
vervelende ziektes overbrengen. Zeker bij konijnen. Jaarlijks sterven er
vele wilde en tamme konijnen aan
myxomatose en VHD. Beide aandoeningen worden door stekende
insecten overgebracht. Deze insecten komen ook door openstaande
ramen uw huis binnenvliegen en
kunnen ook uw konijnen in uw huiskamer besmetten. Beide ziektes zijn
dodelijk en verlopen zeer snel. Bescherm uw dier daarom bijtijds en
laat ze inenten tijdens onze konijnen-inentings-dagen.

IJmuiden – Afgelopen zondag
waren de heer J. Tegelaars de
Lange (87) en mevrouw W. Tegelaars de Lange-Ettema (84)
65 jaar getrouwd. Loco-burgemeester A. Korf kwam het echtpaar hiermee feliciteren en overhandigde namens de gemeente
een mooie bos bloemen.

U kunt voor de enting tegen gereduceerd tarief terecht op dinsdag 4
maart en woensdag 5 maart.
Maakt u, om lange wachttijden te
voorkomen, alstublieft een afspraak!
Kunt u op beide dagen niet komen
met uw konijn belt u dan gerust voor
de wachtlijst, dan bellen wij u terug
met nieuwe data.
De kosten voor de inenting tijdens
de inentingsdagen zijn 17,90 euro (buiten de actiedagen betaald u
34,20 euro)
Tijdens het consult dat bij de inenting hoort kunnen ook de nagels
worden geknipt en het gebit worden
bekeken. Uw konijn krijgt weer eens
een goede check-up en misschien
heeft u nog wel vragen over de gezondheid van uw konijn.
Tot ziens op één van de inentingsdagen!

Nicole Samson (links) en Floor Stembert (rechts)

‘Het is alle dagen feest bij ons’

Problemen met afwatering, de loop van het water en de kwaliteit

Velsen Lokaal bezorgd
over Groen- en Waterplan
Velsen-Noord - Velsen Lokaal
maakt zich ernstig zorgen over de
waterhuishouding in en rondom
Velsen-Noord. Er ligt een Groen- en
Waterplan, dat naar zeggen van de
gemeente veranderd is om redenen
die Velsen Lokaal niet bekend zijn.
Door eigen waarnemingen en contacten met het Hoogheemraadschap
blijkt dat er veel mis is met de loop
van het water, de kwaliteit ervan
en de afwatering. Deze problemen

nemen ernstig toe zodra Beverwijk
gaat beginnen met de aanleg van de
Westelijke Randweg, maar ook met
de aanleg van de parkeergarage in
het plan van de Vitale Stad.
Velsen Lokaal vraagt het college om
hier de nodige aandacht aan te besteden en knelpunten op te lossen
voordat de voorziene problemen in
Velsen-Noord leiden tot schade aan
de leefomgeving en de bewoners
van de wijk.

Vrijdag Business
Netwerkborrel in Rico’s
Woon, zorg en welzijnscafé in Huis ter Hagen
Driehuis - Maandag 3 maart vindt
in Huis ter Hagen een woon, zorg en
welzijnscafé plaats. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor
bewoners, familie, medewerkers en
andere belangstellenden. Elke keer
wordt een thema behandeld dat
met wonen, zorg en welzijn te maken heeft. Vandaar de naam:
Vorig jaar stond het thema ‘Dementie’ centraal. Marijke Kots speelde
een eenakter met de titel ‘Is dat uw
moeder?’ Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen en
ging men met elkaar in gesprek. Het
woon, zorg en welzijnscafé is gehouden in Huis ter Hagen, de Hofstede,
Breezicht, De Moerberg en het WF.
Visserhuis. Tijdens deze avonden
werd duidelijk dat ‘Afscheid nemen’
een goed onderwerp zou kunnen
zijn voor een nieuwe reeks bijeenkomsten, omdat steeds naar voren
kwam hoe moeilijk dat is. Het thema voor dit café heet daarom ‘Afscheid nemen’.
Onder leiding van Marijke Kots
werkt men dit thema uit aan de hand
van de vier seizoenen: lente, zomer ,

herfst en winter. Het wordt een gevarieerd en interactief programma
met beelden, muziek en toneelspel.
U krijgt de gelegenheid om opmerkingen te maken of vragen te stellen
en met elkaar over dit thema te praten. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon luisteren naar het programma
en naar wat anderen erover zeggen.
Het is maar net wat u wilt.
Bewoners, familie, belangstellenden
uit de wijk en medewerkers zijn van
harte uitgenodigd in het café. Voordat we beginnen met het thema is er
koffie. In de pauze, tijdens een kopje
koffie en na afloop kunt u uitgebreid
met elkaar van gedachten wisselen.
Dat willen wij van harte stimuleren
en daarom schenken wij na afloop
frisdrank.
U bent van harte welkom op maandag 3 maart. U kunt vanaf 19.15 uur
binnenlopen in het restaurant van:
Huis ter Hagen,Lodewijk van Deijsellaan 254 in Driehuis. Het café
begint om 19.30 uur en het thema
duurt tot 21.30 uur. Om 22.00 uur
sluit het restaurant. Tot ziens in het
café!

IJmuiden – Het is bijna het einde
van de maand. U en vele anderen
weten natuurlijk wat dit inmiddels
betekent: het is weer tijd voor de
maandelijkse business borrel in Rico’s voor ondernemers, werkgevers,
werknemers, raadsleden en andere
belangstellenden.
Iedere laatste vrijdag van de maand
tussen 16.00 en 19.00 uur is Rico’s
de omgeving, waar. door inmiddels
velen, zakelijke deals zijn afgesloten en besproken. Het blijkt dus dat
de businessborrel in Rico’s werkt!
Met een drankje en een hapje kunt
u met collega’s en collega-ondernemers de maand afsluiten in een
trendy omgeving.
Nog steeds worden de businessborrels in Rico’s door vele raadsleden
bezocht. Zij horen graag van het bedrijfsleven hoe er over de gemeentepolitiek gedacht wordt. Dit is een

uitgelezen kans voor bedrijfsleven
en branche-organisaties om van gedachten te wisselen met de politiek
in Velsen en hun mening te geven.
Het team van Rico’s verwelkomt iedere bezoeker iedere keer weer in
een sfeervolle omgeving, met een
heerlijk hapje en bijpassend drankje. Het succes valt en staat met u
als enthousiaste bezoeker. Schroom
niet om ook collega’s of relaties uit
te nodigen voor de businessborrels in Rico’s en bouw zo mee aan
een nieuwe traditie in de gemeente
Velsen. Nog steeds zijn suggesties
voor het doen slagen van deze borrels van harte welkom en men hoopt
weer velen te mogen begroeten.
Ondernemers, werknemers, raadsleden en andere geïnteresseerden
zijn welkom op vrijdag 29 februari
aanstaande vanaf 16.00 uur in Rico’s, Kennemerlaan 44 in IJmuiden.

Veertiende editie Dance
Valley op zaterdag 12 juli
Velsen-Zuid - Zaterdag 12 juli is de dag dat Dance Valley haar
veertiende editie gaat beleven. Een
editie die een hoop verrassingen
voor haar bezoekers in petto heeft!
Dance Valley wordt een muzikale
ontdekkingstocht langs nieuwe wegen, spannende aftakkingen en hele nieuwe terreinen.
Het glooiende landschap geeft
Spaarnwoude een on-Nederlands
tintje en de reusachtige betonnen
kunstwerken geven de bezoekers
zelfs het gevoel op een andere planeet te zijn beland. Dit terrein blijkt
al veertien jaar de perfecte setting
te zijn voor Dance Valley. Dit jaar
zal ook de tweede Valley weer herrijzen in het surrealistische recreatiegebied! Naast deze spectaculaire toevoeging zal de organisatie de
schoonheid van het terrein ook op
andere manieren benutten.

De Renault Goelette uit 1953

Brokking & Bokslag heeft
‘nieuwe’ oude rouwauto
Regio - Een oldtimer als rouwauto waarin drie à vier familieleden
samen met hun dierbare vervoerd
worden. Dat zou prachtig zijn dachten de dames van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding uit Haarlem toen zij de Renault Goelette uit
1953 zagen. Sinds kort zijn zij de
trotse bezitters van deze auto. Hij zal
dienst doen in het gebied in en rond
Haarlem. Derden in de regio kunnen
hem huren.
Deze Renault Goelette, uit 1953,
werd te koop aangeboden op
Marktplaats.nl. Een Nederlandse
liefhebber van oldtimers had hem in
Frankrijk gekocht. Bij nader inzien
was het toch niet waar hij naar op
zoek was. Het liefst verkocht hij de
Renault aan een begrafenisonderneming.
Op het eerste gezicht en na telefonisch informatie ingewonnen te heb-

ben leek het de dames van Brokking
& Bokslag Uitvaartbegeleiding echt
iets voor hen. Zij hebben de sprong
gewaagd. Nu zijn zij de bezitters van
een mooie oldtimer waarin meerdere nabestaanden hun dierbare kunnen begeleiden naar een laatste
rustplaats.
Zoals altijd met een oldtimer zijn er
meer herstelwerkzaamheden dan in
eerste instantie gedacht. De levenspartner van één van de dames en
een vriend van hem hebben de auto
dan ook drastisch onder handen genomen. Nu is het zover dat de oldtimer ingezet kan worden bij uitvaarten. Naar ieders tevredenheid is hij
al twee keer gebruikt.
Meer informatie kunt u krijgen bij
Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding, Eksterlaan 104, 2026 XJ Haarlem, telefoonnummer 023-5310238.
Zie ook: www.brokkingenbokslag.nl

Zuid en daarna volgt Driehuis,
IJmuiden, Velsen-Noord, SantpoortNoord, Velserbroek en Velsen-Zuid.
Gelijk met het vervangen van de
straatnaamborden wordt een aantal
verkeersborden vernieuwd. Veel van
deze borden zijn gestolen of vernield. De nieuwe borden reflecteren
beter en de hoek waaronder de borden leesbaar blijven is groter. De totale werkzaamheden zullen tot ongeveer september 2008 duren.

Vaarbewijs deze zomer
IJmuiden - Het vaarseizoen staat
voor de deur. Op het drukker wordende vaarwater is het belangrijk
dat iedereen de voorrangsregels
kent. Aanvaringen tussen beroepsen recreatievaart komen regelmatig
voor. De politie controleert steeds
intensiever op Vaarbewijs, reddingsmiddelen en drankgebruik. Bovendien betekent varen met inzicht veilig varen met plezier. De cursussen Vaarbewijs starten in maart te
Alkmaar en Haarlem. In zo’n opleiding leert men onder andere over
de veiligheid aan boord, meteorologie, vaarregels, lichten, geluids-

Loco-burgemeester A. Korf overhandigt bloemen namens de gemeente

Lezing van Joop Albers
IJmuiden - Vorig jaar nam de Oudkatholieke Adelbertusparochie afscheid van Anglicaans priester Joop
Albers. Komende dinsdag 4 maart
komt hij naar IJmuiden om te vertellen over zijn ervaringen als ‘airport-chaplain’
luchthavenpastor.
Pastoor Albers zal vertellen over
zijn pastorale ervaringen met reizi-

gers uit verschillende landen en culturen, maar ook over de dagelijkse
gang van zaken voor zover die op
een zo groot en internationaal vliegveld bestaat. De avond begint met
een kort avondgebed om 19.30 uur
in de Adelbertuskerk aan de Sparrenstraat 46 te IJmuiden. Toegang is
gratis.

Ook de bekend making van de lineup zal dit jaar op een nieuwe manier
gebeuren. Op www.dancevalley.com
kun je je inschrijven voor een wekelijkse nieuwsbrief. Via die nieuwsbrief wordt elke week een deel van
de line-up bekend gemaakt en krijg
je exclusief de allerlaatste info. Wil jij
dus als eerste de line-up ontvangen,
schrijf je dan snel in!
Als voorproefje krijg je hieronder alvast het overzicht van de verschillende area’s die je dit jaar kunt verwachten op misschien wel de meest
spectaculaire editie van Dance Valley ooit! Op Dance Valley verschijnen: HQ, Renaissance, Electronation, Drumcode, Madhouse, Toolroom Knights, Stereo 70, Gregor
Salto presents Bateria, Wicked Jazz
Sounds, What Is Happening Here,
Gary’s Global Castle, Chill on the Hill
en Multigroove.

Nieuwe straatnaamborden
Velsen - Vorige week is de gemeente Velsen gestart met het vervangen van straatnaamborden. Veel
van deze borden komen in aanmerking voor vervanging omdat ze stuk
zijn of niet meer goed leesbaar. Deze blauwe borden met witte letters,
hebben een levensduur van ongeveer tien jaar. Na inspectie is gebleken dat circa 750 borden moeten
worden vervangen.
Er wordt begonnen in Santpoort-

Het stel leerde elkaar kennen op de
kermis van Hem, gemeente Venhuizen. Het dansen op kermissen was in
die dagen een grote hobby van mevrouw. Zij was nog erg jong toen ze
trouwde, negentien jaar. Ze trouwden in 1943 om te voorkomen, dat
de man als dwangarbeider moest
gaan werken in Duitsland. Getrouwde mannen hoefden dat niet. Later
veranderde die maatregel en moest
meneer alsnog twee jaar gaan werken in Duitsland. Gelukkig kwam hij
heelhuids terug.
Het echtpaar Tegelaars de Lange
woont sinds 1945 in IJmuiden, sinds
1966 op het huidige adres. Zij kregen vier kinderen, drie zonen en een
dochter. Helaas is de oudste zoon op
vierjarige leeftijd door een ongeluk
om het leven gekomen. Een groot
gemis, nog elke week wordt zijn graf
bezocht. De heer Tegelaars de Lange was tijdens zijn werkzame leven
actief als timmerman in de bouw,
later als opzichter van diverse woningbouwverenigingen. Het bespelen van de accordeon was zijn grote

hobby. Hij begon hiermee als dertienjarige jongen en werd later veel
gevraagd om op bruiloften en partijen te komen spelen. In 1990 stopte
hij met dit optreden. Mevrouw Tegelaars de Lange was, naast de zorg
voor haar gezin, actief als dienstbode en interieurverzorgster. Zij belt
nog veel met een vriendin, die ze al
80 jaar trouw is.
Ze wonen nog steeds zelfstandig in
het huis, waar ze sinds 42 jaar wonen. Maar hun gezondheid gaat
achteruit. Beiden zijn slecht ter been
en zien steeds minder goed. Meneer
is nog wel mobiel en doet de boodschappen met zijn scootmobiel. Ook
kookt hij nog elke dag. Iets, dat door
zijn slechte zicht steeds zwaarder
werd. Daarom heeft het echtpaar
zich onlangs in laten schrijven voor
een verzorgingshuis. Ze moesten
daarvoor een hoge drempel over.
Toch is het echtpaar Tegelaars de
Lange tevreden en vinden zij, dat ze
het goed hebben. Ook is het stel, na
al die jaren, nog steeds dol op elkaar. ,,Het is alle dagen feest bij
ons’’, zegt mevrouw. ,,We mopperen
wel eens op elkaar, maar we blijven
lachen.’’ Haar man beaamt: ,,Overal
is wel eens wat. Daar moet je niet
te lang bij stil blijven staan. Je moet
doorgaan en optimistisch blijven.’’
Diezelfde avond ging het echtpaar
Tegelaars de Lange met familie en
vrienden uit eten, om hun briljanten
bruiloft te vieren. (Carla Zwart)

seinen, betonning en waterkaarten.
Verder wordt de navigatie bij wind
en stroom en bij bruggen en sluizen
aangeleerd.
Wie nu start heeft deze zomer zijn
vaarbewijs. Het vaarbewijs is verplicht voor motorboten die sneller
kunnen dan 20 kilometer per uur.
Dus ook voor opblaasboten, waterskien en jetskien.
Voor kleine binnenwateren is er het
VB1, voor IJsselmeer en Waddenzee het VB2. Velen halen hun vaarbewijs vrijwillig. Voor meer informatie en aanmelden www.toplicht.nl of
0251-239832.

Thalia Theater

Argentijnse bandoneonist
Gustavo Toker in IJmuiden
IJmuiden - De Argentijnse bandoneonist Gustavo Toker is één van
werelds beste bespelers van dit instrument dat prachtige, melancholische klanken voortbrengt. Met pianist José Lopretti brengt Gustavo
Toker zondag 16 maart (14.30 uur)
in het Thalia Theater de mooiste
tangomelodieën en milongasalvo’s
ten gehore.
Gustavo Toker staat met Carel Kraayenhof (huwelijk Willem-Alexander
en Maxima) te boek als een van de
meest toonaangevende bandoneonspelers ooit. Gustavo Toker is vurig pleitbezorger van de tango en
de milonga, de oude muziekstijlen
van zijn geboorteland Argentinië.
Hij verwierf zijn roem als muzikale
spil in de band van de beroemde Argentijnse zanger Léon Gieco. Vanaf
1992 beschouwt Gustavo Nederland
als zijn tweede vaderland en bouwde vanuit ons land aan een grote internationale carrière.
Toker, tevens componist en arrangeur, creëerde in zijn zoektocht naar
de Argentijnse wortels van de tango en milonga arrangementen voor

twee instrumenten, de bandoneon
en de piano. Het resultaat zijn virtuoze, energieke bewerkingen van
meesterwerken van o.a. Troilo, De
Caro, Pugliese en Piazolla.
Dit theaterseizoen brengt Gustavo
Toker met de uit Uruguay afkomstige
en wérkelijk ‘razend muzikale’ latinpianist José Lopretti deze arrangementen op de planken. Gustavo en
José delen hun liefde voor de grote
maestro’s uit de muziekgeschiedenis van Buenos Aires en dat laten zij
in ‘The Art of Duo, Tango y Milonga’
op onnavolgbare wijze horen. Het
publiek geniet van betoverend mooi
bandoneon- en pianospel. Met hun
rijke tangomelodieën en prikkelende milongasalvo’s maakten Gustavo Toker en José Lopretti de wereld
voor even een stukje mooier.
De toegang bedraagt 21 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje. Lokatie: Thalia Theater, Breesaapstraat
52 in IJmuiden.
Informatie: Stadsschouwburg Velsen, telefoon 0255-515789 of reserveer via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

