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Ongevallen op A9 en A22
Regio - Bij een reeks ongeval-
len op de A9 en A22 zijn zon-
dag minstens acht personen 
gewond geraakt. De politie 
denkt dat de ongevallen ver-
oorzaakt zijn door het slech-
te weer.

Het eerste ongeval gebeurde om-
streeks 07.00 uur op de A9 ter 
hoogte van Beverwijk. Daar sloeg 
een auto met daarin een 34-jari-
ge bestuurder uit Alkmaar over 
de kop. De man werd uit voorzorg 
naar het ziekenhuis gebracht. 
Rond 10.00 uur overkwam een 
58-jarige vrouw uit Alkmaar het-
zelfde op de A22 in Velsen-Zuid. 
Ook zij sloeg met haar auto en-
kele keren over de kop. De vrouw 
is met onbekend letsel overge-
bracht naar het ziekenhuis.
Het grootste ongeval gebeur-
de omstreeks 14.00 uur op de A9 
ter hoogte van Spaarndam (foto). 
Daar raakte een auto in de slip en 
botsten zes auto’s tegen elkaar. In 
totaal werden vijf personen naar 
het ziekenhuis vervoerd. Drie per-
sonen raakten ernstig gewond. 
Om de hulpdiensten ruim baan 
te geven werd de rijbaan richting 

Amstelveen bijna 2 uur volledig 
afgesloten. Het verkeer dat zich 
nog niet op de snelweg bevond 
werd omgeleid via Haarlem. Op 
de rijbaan richting Alkmaar ont-
stond een lange kijkersfi le. 
Op de A22 bij de Velsertunnel ge-
beurde om 17.00 uur een ongeluk 
tussen twee personenauto’s. Een 
40-jarige vrouw uit Utrecht raakte 
daarbij ernstig gewond aan haar 
benen. Een 68-jarige bestuurder 
uit Beverwijk kwam met de schrik 

vrij. Dat gold ook voor de passa-
gier van de Utrechtse. De A22 is 
bijna een uur afgesloten geweest 
als gevolg van het ongeval. 
De laatste aanrijding van de dag 
gebeurde op de A9 bij Uitgeest. 
Daar raakte een 35-jarige vrouw 
uit Amsterdam met haar auto in 
de slip. Zij kwam tegen de vang-
rail tot stilstand. Zowel de be-
stuurster als haar baby bleven 
ongedeerd. (foto: Michel van Ber-
gen)

Meerhof brengt stem uit
IJmuiden - In basisschool Het Kompas aan de Stephensonstraat in IJmuiden bracht Rob Meerhof, vijfde 
op de lijst van de Partij van de Arbeid voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten in Noord-
Holland, al in de vroege ochtenduren zijn stem uit.  ,,Ik hoop dat veel mensen van de gelegenheid ge-
bruik maken om vandaag hun stem te laten horen’’, aldus Meerhof. In de Stephensonstraat hadden in 
ieder geval, een uur nadat het stembureau zijn deuren had geopend, al 95 personen een stembiljet in-
gevuld. (Joop Waijenberg)

Tweede stemronde 
nodig voor Telstar-shirt
Velsen - De verkiezing voor het 
nieuwe wedstrijdshirt van Telstar 
is - voor wat betreft het uitshirt 
- uitgelopen op een mislukking. 
Veel sponsors en supporters von-
den de ‘bolletjestrui’, het blauw/
rode shirt en het roze Palermo-
shirt ongeschikt als uitshirt. Over 
het thuisshirt bestond nauwelijks 
discussie: het volledig witte te-
nue kreeg verreweg de meeste 
stemmen. Commercieel directeur 

Steef Hammerstein: ,,Het is een 
zware bevalling en daarom roe-
pen we onze fans op om voor de 
wedstrijd tegen SC Cambuur van 
maandag om 19.00 uur aanwe-
zig te zijn in Paviljoen Schoonen-
berg. Daar moeten we met elkaar 
tot een akkoord komen, want de 
shirts moeten besteld worden.’’ 
Supporters kunnen hun voorstel 
tot vrijdag 17.00 uur mailen naar 
commercie@sctelstar.nl.
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Tijdwinst tot wel 20 minuten
Spitsstroken geopend
Regio - Via een live-verbinding 
met de Verkeerscentrale Noord-
west Nederland heeft minis-
ter Schultz van Haegen van In-
frastructuur en Milieu vandaag 
de spitsstroken op de A9 tussen 
Velsen en Badhoevedorp offi-
cieel geopend. Dit gebeurde in 
het bijzijn van Jos Nijhuis, presi-
dent-directeur Schiphol Group. 
Met de ingebruikname van de 
spitsstroken op de A9 verbetert 
de doorstroming van het ver-
keer op de drukke snelweg.
Zo verdwijnt naar verwach-
ting in de ochtendspits de fi-
le voor het knooppunt Velsen 
en kan het verkeer beter door-
stromen richting Haarlem. Voor 
de avondspits geldt dat door de 
openstelling van de spitsstro-
ken de dagelijkse files op de A9 
tussen Aalsmeer en Spaarndam 
nagenoeg verdwijnen. Daardoor 
rijdt het verkeer richting Alk-
maar beter door.
In de komende jaren neemt de 

mobiliteit toe. Op het traject 
Velsen–Raasdorp zal naar ver-
wachting 5 procent tot 15 pro-
cent meer verkeer gaan rij-
den. Tussen Badhoevedorp en 
Raasdorp is dat 25 procent tot 
30 procent meer verkeer. Deze 
spitsstroken zorgen ervoor dat 
de doorstroming en bereikbaar-
heid in de regio rond Haarlem, 
Amsterdam en Schiphol op de 
korte termijn al verbeteren.
Op 8 juli 2010 ging officieel de 
schop in de grond voor de aan-
leg van de spitsstroken. De 
werkzaamheden zijn met uit-
zondering van een korte perio-
de in de zomer, grotendeels ’s 
avonds en ‘s nachts uitgevoerd. 
Hierdoor is de hinder voor de 
weggebruikers beperkt geble-
ven. Dit bleek ook uit onder-
zoek onder weggebruikers, die 
de uitvoering van de werkzaam-
heden beoordeelden met een 
ruime voldoende. (foto: Reinder 
Weidijk)
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Hondentrimsalon 
Toulouse is verhuisd
IJmuiden - Per 1 maart is Hon-
dentrimsalon Toulouse verhuisd 
naar Lumeystraat 11. De trimsa-
lon was vijf jaar gevestigd aan 
de Kromhoutstraat. 
Bij Hondentrimsalon Toulou-
se kan men terecht voor de 
vachtverzorging van alle hon-
den. Knippen, plukken of effi-
leren kan allemaal en is uiter-
aard afhankelijk van de vacht 
of de wensen. Effileren is een 
techniek om het haar korter te 
knippen of uit te dunnen zonder 
dat je ziet dat het geknipt is, dit 
doe je met een effileer schaar, 
een schaar met aan een of twee 
kanten karteltjes, zodat je geen 
kniplijnen ziet. 
Bij elke trimbeurt wordt de 
hond gewassen en geföhnd zo-
dat het trimwerk strakker wordt. 
Bij sommige plukhonden wordt 
niet gewassen, omdat de huid 
al genoeg te verduren heeft ge-
had tijdens het trimmen. Moet 
de vacht echt gewassen wor-
den dan is er een speciale me-

dicinale shampoo voor die zeer 
zacht is voor de huid.
Honden krijgen alle gelegen-
heid om te wennen aan de trim-
salon voor de behandeling be-
gint. Het moet tenslotte voor de 
hond ook prettig zijn. Bij oude-
re honden kan tussendoor even 
pauze worden genomen, voor 
de nodige rust. Honden hoeven 
nooit lang te wachten, zodat ze 
niet nerveus worden. En na af-
loop van de behandeling mo-
gen ze even loslopen of des-
gewenst spelen met een ande-
re hond.
Hondentrimsalon Toulouse is 
geheel op de hond gericht. En 
niet alleen op het uiterlijk. De 
salon is voorzien van alle voor-
zieningen. Vachtverzorgings-
producten zijn bij de salon te 
koop.
Voor informatie of het maken 
van een afspraak kan men nog 
steeds terecht op hetzelfde te-
lefoonnummer: 0255-513232. 
Tot ziens in de Lumeystraat.
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gang gratis.
Tribute to Neil Young in Nozem 
en de Non, A. Verherenstraat 1 in 
Heemskerk. Aanvang 21.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Latin Lovers: 
Lucien Foort, Baggi Begovic en 
Rene Amesz. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 14,- vvk/add 15,- van-
af 18 jaar. Kleine zaal: Duveldu-
vel met Rosco & Nosa. 20.30 uur. 
Toegang 12,50. 23.00-04.00: Du-
velduvel afterparty. Toegang 5,- 
vanaf 16 jaar. Café: Irrational Li-
brary: Thomas Truax. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 6 maart
Lezing door d. HendrikJan 
Houthoff in De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis. The-
ma: De hand die ons leidt. Over 
de intimiteit van religieuze bele-
ving.
Bezoek Forteiland. Afvaarten 
zijn om 11.00, 12.45 en 15.15 uur. 
Vertrek naar de wal om 13.00, 
15.10 en 17.15 uur. Zie ook www.
fortijmuiden.nl of www.ijmuiden-
serondvaart.nl.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Knoppenwandeling in de Haar-
lemmerhout. Vertrek 11.00 uur 
bij restaurant Dreeftzicht, Fon-
teinlaan Haarlem.
ZoMiPo in De Dwarsligger, Pla-
netenweg 338 IJmuiden. Op-
treden The Beach Pop Singers. 
Aanvang 14.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: 
Strandexcursie Zuidpier IJmui-
den. Vertrek 14.00 uur bij eind-
punt bus 4 en 82 achterin de 
jachthaven. 
Lezing met beeldpresentatie in 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Thema: Moeilijkheden? Be-
dankt!
Lotos Ensemble in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Jazz bij Grandcafé De 19e van 
De Heemskerkse Golfclub. Aan-
vang 16.00 uur. Toegang gratis, 
ook voor niet-leden.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: Club Funday: Spokes en 
Tall Ships. 16.30 uur. Toegang 
gratis.

Maandag 7 maart

Collecteweek Jantje Beton tot 
12 maart.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Schone Schijn’. Aanvang 20.15 
uur.

Dinsdag 8 maart
 

Stadsschouwburg Velsen: The 
Dutch Eagles. Aanvang 20.15 
uur.
‘Vrouw Holland’ in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 9 maart

Donderdag 3 maart

Informatieavond door 
ZorgSpedialist van 19.30 tot 
20.30 uur over de nieuwe klein-
schalige woonprojecten voor 
dementerende ouderen. Aan-
melden via info@dezorgspecia-
list.nl of 023-5100200.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Café: Klerkx & The Secret. 22.30 
uur. Kleine zaal: LOS! 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar. Studenten gratis.

Vrijdag 4 maart
Viool en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
N. Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Veldhuis & Kemper. Voorstelling 
is uitverkocht.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
kleine zaal: The van Jets en The 
Tellers. 20.30 uur. Toegang 10,-. 
Café: Redtrack. 22.30 uur. Toe-
gang gratis. Dommelsch zaal: 
Disco Biscuits. 22.00-04.00 uur. 
Toegang 12,50 vanaf 18 jaar.

Zaterdag 5 maart
Fietstoertocht Toerclub Ex-
celsior. Zie www.toerclub-ex-
celsior.nl.
IVN Zuid-Kennemerland: Vo-
gelzang op landgoed Leyduin. 
Verzamelen 09.00 uur parkeer-
plaats Kakelye, Manpadslaan. 
Van 9.00 tot 11.00 uur.
iRun hardloopclinic bij atletiek-
vereniging Suomi in Santpoort-
Noord. Start 09.30 uur.
IVN Zuid-Kennermerland: 
Leuke natuurwerkdag in de Bui-
tenhuizerbraak. Van 9.30 tot 
15.00 uur. Startpunt nabij As-
sendelft langs het Noordzeeka-
naal.
Open dag Muziekschool ‘t Mu-
zenhuis, Zeilmakerstraat 50 in 
Velserbroek. Van 11.00 tot 17.00 
uur.
Balansmarkt in bibliotheek 
Velsen, Dudokplein IJmuiden. 
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Gratis proefles tennis in Tennis-
centrum Velserbroek van 17.00 
tot 18.00 uur.
Bingo en loterij in speeltuin De 
Veilige Haven, Heerenduinweg 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Veldhuis & Kemper. Voorstelling 
is uitverkocht.
Optreden Rebellies bij Café 
Cheers, Kennemerlaan IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur. Toe-

Wandelexcursie door 725-ja-
rig Spaarndam. Start om 14.00 
uur bij de Stompe toren, Kerk-
weg in Spaarndam. Aanmelden 
via www.vu-velsen.net.
Aswoensdag in de Engelmun-
duskerk, Wilhelminakade 119 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Filmavond in De Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. Film ‘De 
jongen in de gestreepte pyjama’. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 2,-.
Jamsessie in Muziekcafé De 
Halve Maan, Hagelingerweg 36 
in Santpoort-Noord. Van 20.00 
tot 23.00 uur. Toegang gratis.
Open repetitieavond bij zang-
groep Sparkle, Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat 227 Velserbroek. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Le-
nette van Dongen in nieuwe so-
lo ‘Hoogseizoen’. Aanvang 20.15 
uur.

Donderdag 10 maart

Stadsschouwburg Velsen: To-
neelversie van ‘Zadelpijn en an-
der Damesleed’. Aanvang 20.15 
uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: LOS! van 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar, 
studenten gratis. Café: Wecook-
withfire en Vuigtuig. 22.00 uur. 
Toegang gratis.

IJmuiden – Bibliotheek Velsen 
organiseert zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur een In Balans-markt in 
de centrale bibliotheek. Tijdens 
deze markt kunnen inwoners van 
Velsen erachter komen hoe ge-
zond hun leefpatroon is en wat 
ze daaraan nog kunnen verbete-
ren. Op het gebied van gezond-
heid en welness staan diverse in-
formatiekramen. Bovendien wor-
den de hele dag gratis smoot-
hies uitgedeeld. Op de In Balans-
informatiemarkt zijn verschillen-
de organisaties aanwezig, waar-
onder Verontruste moeders (over 
e-nummers), Pittige tantes (cake, 
broodjes, taart), Op een blaadje 
(voedingsadvies bureau), De hel-
pende plant ( natuurgeneeskun-
de) Tiptop nagels (nagelstyliste) 
Work-out Personal Fitness (sport-
school) en nog veel meer. Zie ook 
www.bibliotheekvelsen.nl.

In Balans-markt

IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium in Velsen presenteert zon-
dag 6 maart The Beach Pop Sin-
gers in buurtcentrum De Dwars-
ligger aan de Planetenweg 338. In 
de zomer van 2003 is het idee ont-
staan om een popkoor te begin-
nen. Zandvoort had al een vrou-
wen- en mannenkoor, een pop-
koor kon dus niet ontbreken. Het 
repertoire bestaat uit popsongs uit 
de jaren ’80 en ’90 en natuurlijk 
de nieuwste hits. Geoefende ama-
teurs die stuk voor stuk enthou-
siast meedoen. Kaarten à 4 euro 
zijn al verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-
locaties en zondag aan de zaal. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur,zaal open 13.30 uur. Zie ook 
www.buurthuisdebrulboei.nl.

ZoMiPo

De Oude Kerk:
een bezoek waard
Spaarndam - ‘Denkend aan 
Holland zie ik brede rivieren 
traag door oneindig laagland 
gaan’. Wie kent dit eerste cou-
plet niet uit het bekende gedicht 
van Hendrik Marsman ‘Herinne-
ring aan Holland’. Maar het vier-
de couplet is wellicht minder be-
kend en dat luidt: ‘boomgroe-
pen, dorpen, geknotte torens, 
kerken en olmen in een groots 
verband’. Beide coupletten zou-
den kunnen slaan op het mooie 
dorp Spaarndam, waar de rivier 
Het Spaarne doorheen loopt en 
waar van verre de toren van de 
Oude Kerk al te zien is. De Oude 
Kerk, gebouwd in 1627, heeft in-
middels een verleden achter de 
rug waarin namen van beroem-
de Nederlanders geen onbekend 
fenomeen zijn want Frans Hals is 
er getrouwd en de bekende wa-
terstaatkundige Cruquius ligt er 
begraven. De stichting Vrienden 
van de Oude Kerk spant zich al 
vele jaren in om de kerk, afge-
zien van de reguliere zondag-
se kerkdiensten, ook met andere 
activiteiten meer onder de aan-
dacht te brengen.
Peter Duval Slothouwer, be-
stuurslid van de stichting, is één 
van de stuwende krachten ach-
ter de initiatieven die ter verde-
re promotie in gang zijn gezet. 
Desgevraagd weet Peter, zonder 

nadenken, een veelheid aan ac-
tiviteiten op te noemen die ook 
dit jaar weer zullen plaatsvin-
den. In de maanden oktober tot 
april vinden de, inmiddels be-
kende, Zondagmiddagconcerten 
plaats met elke keer een zeer af-
wisselend programma. ,,En ook 
dit jaar zullen op 3 april en op 
29 mei leden van het Konink-
lijk Concertgebouw Orkest een 
tweetal concerten geven”, ver-
telt Peter. Enthousiast gaat hij 
verder: ,,De akoestiek van de-
ze kerk is werkelijk prachtig en 
is zeer geschikt voor vocale- en 
instrumentale concerten.’’ Maar 
ook bij de jaarlijkse kunstmark-
ten, die op de laatste drie zater-
dagen van juli en de eerste twee 
zaterdagen van augustus plaats-
vinden, neemt de kerk een cen-
trale plaats in. En, net als in de 
tijd van Frans Hals, wordt de kerk 
ook nu gebruikt als trouwlocatie 
en kunnen er recepties worden 
gehouden in de grote tuin van de 
Oude Kerk. 
Op zaterdag 27 en vrijdag 28 au-
gustus vindt het Cultuurfesti-
val Spaarndam/Spaarnwoude 
plaats in de Oude Kerk en Stom-
pe Toren. Voor meer informa-
tie is Peter te bereiken via  023-
5370802 of 06-41153122. Zie 
ook www.vriendenvandeoude-
kerk.nl. (Joop Waijenberg)

Wandeling door 
725-jarig Spaarndam
Regio - Grenzend aan Velser-
broek ligt Spaarndam. De kort-
ste verbindingsweg tussen de-
ze twee kernen is de karakte-
ristieke Slaperdijk. Spaarndam 
viert dit jaar haar 725-jarige be-
staan. In het vastleggen van de 
geschiedenis van deze plaats 
speelt de Historische Werkgroep 
Spaarndam een belangrijke rol.
In deze excursie wandelt men 
met deskundige leden van de-
ze werkgroep door de histori-
sche dorpskern en bezoeken 
een aantal interessante gebou-
wen, waaronder het beeldbepa-
lende kerkje Stompe Toren. Dit 
kerkje, in zijn stenen vorm ge-

bouwd rond het jaar 1200, ligt 
midden in Spaarnwoude. Gedu-
rende haar ruim 800-jarig be-
staan heeft de kerk een aan-
tal gedaantewisselingen onder-
gaan.
Tot de jaren twintig van de ne-
gentiende eeuw bleef het ge-
bouw in gebruik als kerk, daar-
na werd het gebruikt als atelier 
en als woning. Rond 1950 werd 
er een museum in gehuisvest en 
kreeg zij een culturele functie. 
De excursie start woensdag 9 
maart om 14.00 uur bij de Stom-
pe Toren, gelegen aan de Kerk-
weg in Spaarnwoude. Aanmel-
den kan via www.vu.velsen.net.
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25 jaar lid van de PvdA
Velsen - Op 26 februari reikte 
PvdA-gedeputeerde en kandi-
daat-Statenlid Rob Meerhof (fo-
to rechts) samen met wethou-
der Ronald Vennik een jubile-
umspeld uit aan enkele trouwe 
PvdA-leden.
Mevrouw Van Kruiningen Bon-
der uit Driehuis (foto) is net als 
het echtpaar Pennings uit Vel-
serbroek al 25 jaar lid. Zij beho-
ren tot de groep mensen die het 
belangrijk vinden om hun maat-
schappelijke betrokkenheid te 

tonen door lid te zijn van een po-
litieke partij. Deze trouwe leden 
werden nadrukkelijke bedankt 
voor hun loyaliteit door de jaren 
heen.
Ook de andere leden van de af-
deling Velsen die dit jaar 25 jaar 
lid zijn krijgen binnenkort hun 
jubileumspeld persoonlijk uitge-
reikt. Het bezoek werd door de 
leden bijzonder op prijs gesteld. 
Voor de PvdA-Velsen is dit een 
prima manier om de band met 
de leden aan halen.

Maandagmiddag 21 februa-
ri tussen 14.00 en 15.00 uur lo-
pen mijn vriendin en ik - met 
onze honden - te wandelen op 
de Duinweg in Santpoort-Zuid. 
Langs de kant staat een politie-
auto, waaruit snel twee jonge 
mannen in politieuniform sprin-
gen. Zenuwachtig en haastig 
vragen ze de weg naar de Loui-
se de Colignylaan. Nou dat zal 
wel urgent zijn, dus snel wijzen 
we ze de weg. 
‘Eigenlijk raar’, denken we hard-
op pratend. ‘Dat de politie zelf 
de weg niet weet. Zouden ze 
nog geen Tom Tom in de auto 
hebben?’
We lopen door en enkele minu-
ten later worden we weer ge-
passeerd door een politieauto, 
die ons in vliegende vaart vanaf 
het station tegemoet komt.
Nou dat is vast ernstig, wat daar 
op de Louise de Colignylaan ge-
beurt; ze vragen om assistentie.
We lopen weer door, maar na 
enkele minuten horen we in de 
verte alweer een politie auto 
aankomen. Dat is nummer drie 
die met loeiende sirene over het 
spoor ons tegemoet komt en 
richting Louise de Colignylaan 

verdwijnt.
Potverdorie! Misschien wel een 
gewapende overval! En dan 
nog wel op klaarlichte dag. We 
zijn toch wel een beetje erg ge-
schrokken.
Maar wat lezen we 23 februa-
ri in het Haarlems Dagblad? “De 
politie is, met zes man sterk dus, 
een huis binnengedrongen - 
zonder een arrestatiebevel - om 
een Ghanese vrouw in te reke-
nen, die daar huishoudelijk werk 
verrichtte en misschien illegaal 
in Nederland zou verblijven. De 
rechter heeft haar vrijgesproken 
- goddank!
Maar wat zal ze angstig en ge-
schrokken zijn. Wat een intimi-
datie-actie van de Nederland-
se politie. En wat een Helden 
zijn deze agenten, die, naar wij 
dachten, levens aan het redden 
waren.
Eigenlijk zou ik een klacht willen 
indienen tegen zoveel geweld. 
Ik hoop dat de werkgever van 
de Ghanese vrouw dit doet. Ik 
schaamde me die dag om Ne-
derlander te zijn, en wat vindt u 
daarvan?

Naam bij redactie bekend

Vrouw Holland zet 
Thalia Theater op stelten
IJmuiden - Met hun nieuwe 
muzikale cabaretprogramma 
‘Vrijheid van de slechte smaak’ 
zet Vrouw Holland het Thalia 
Theater op stelten. En wel op 
een heel bijzondere dag, dinsdag 
8 maart (20.30 uur), oftewel In-
ternationale Vrouwendag. Fysie-
ke humor, prachtige meerstem-
mige samenzang, dolle persifl a-
ges en gedurfde sketches. Ca-
baret met klasse en stijl: voca-
le krachtpatserij waar de lust en 
de energie vanaf spatten. Dát is 
Vrouw Holland.
Het is alweer het zevende pro-
gramma van Gabriëlle Glasbeek, 
Marieke Klooster, Karin Noeken 
en pianist Reinout Douma. Hun 
eerdere shows waren ook te zien 
in Velsen. De drie robuuste da-
mes en hun tengere pianist bren-
gen ongelimiteerd meerstemmig 
cabaret. Met eigenzinnige én 
onzinnige teksten op muziek uit 
allerlei genres, vermengt met ab-
surde theatrale humor doen de 
dames hun zegje over de wereld. 
Aan de vooravond van het Song-
festival komt Vrouw Holland bij-
een. Dit is het moment waar-
op een lang gekoesterde droom 
werkelijkheid wordt. Om het ge-

voel van een hele natie te kun-
nen vertolken, maken ze dank-
baar gebruik van Oost-Europese 
charmes, veel make-up en val-
se kitch. Happend naar sensatie 
en gewokte lucht gooien ze al-
les in de strijd, desnoods met de 
broek op de knieën. May we ha-
ve your votes please, for Vrouw 
Holland?! 
8 Maart staat sinds het begin 
van de 20e eeuw in het teken 
van de vrouw. Op die dag vond 
de eerste staking van vrouwen 
plaats in New York. De staking 
was het prille begin van de strijd 
voor de vrouwenemancipatie en 
tegen de vrouwendiscriminatie. 
Sinds de jaren zestig wordt de 
Internationale Vrouwendag weer 
volop gevierd. Vrouwen uit al-
le landen, gezindten en politieke 
stromingen nemen eraan deel. 
In 1978 werd de Internationale 
Vrouwendag door de Verenigde 
Naties erkend. Op Internationale 
Vrouwendag 2011 kan er in het 
Thalia Theater genoten worden 
van de ‘vrolijke gekte’ van Vrouw 
Holland. Prijs: 19,75, incl. pauze-
drankje en garderobe. Zie ook  
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
(foto: Laurien Riha)

Wijksteunpunt Zeewijk, 
Zeewijkplein 260, IJmuiden, 
0255-520650, g.schol@zorg-
balans.nl
Open tafel vrijdag 4 maart: 
Krabcocktail, Hongaarse zuur-
kool, suikerwafel met warme 
kersen toe. 2 Dagen van te vo-
ren opgeven.
Optreden vrouwen Shanty-
koor Grace Darling op don-
derdag 11 maart om 19.30 uur. 
Toegang 3,50 incl. koffi e/thee.
Optreden Klavierschippers 
woensdag 16 maart om 19.30 
uur.
Modeshow maandag 21 
maart om 10.00 uur, daarna 
verkoop tot 12.00 uur.
Expositie Adri Hoekstra van 
den Dool. Van 1 maart tot eind 
april. 

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Open tafel, vrijdag 4 maart: 
uiensoep, groente, aardap-
pelen, gepocheerde zalm en 
vruchten met slagroom toe. 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Hofstede thuisbioscoop vrij-
dag 11 maart. ‘Police Academy 
1. Kaarten (2,-) verkrijgbaar 
aan het buffet.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Klaverjassen op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur. 
Modeshow vrijdag 11 maart. 
Aanvang 11.00 uur.
Kienen zondag 13 maart. 
Kaartverkoop start 25 februa-
ri vanaf 10.00 uur.

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

Wijksteunpunt De Water-
vliet, Doelmanstraat 34 in Vel-
sen-Noord, telefoon 0251-
226445
Optreden Mariska van 
Kolck, vrijdag 25 maart om 
14.30 uur.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Matje van Edendag met op-
treden van de Diego’s, zater-
dag 5 maart om 15.00 uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Bromfi etscontrole
Regio - De politie heeft vorige 
week woensdag van 19.00 tot 
21.45 uur een bromfi etscontro-
le gehouden op de Velserweg 
in Beverwijk. Tijdens deze con-
trole werden 53 bromfi etsers 
door de politie in de omgeving 
van de Velserweg uit het ver-
keer gehaald en gecontroleerd. 
Hierbij werd gelet op de con-
structiesnelheid, de draag-
plicht van de helm en op het rij-
den onder invloed van alcohol. 
Een bromfi etser, een 20-jarige 
man uit Velsen-Noord, trok di-
rect de aandacht van de politie 
omdat hij zonder helm reed en 
over het trottoir had gereden. 

Bij hem werd een blaastest af-
genomen waaruit bleek dat hij 
onder invloed van alcohol ver-
keerde. Hij werd aangehouden 
en de politie vorderde zijn rijbe-
wijs in.
Een 23-jarige IJmuidenaar die 
met zijn bromfi ets door de poli-
tie aan de kant was gezet, bleek 
niet in bezit van een geldig rij-
bewijs. Ook hij kon te voet ver-
der. De politie deelde daarnaast 
nog acht bekeuringen uit voor 
het niet dragen van de helm, 
het overschrijden van de con-
structiesnelheid en voor het 
niet kunnen tonen van het rij-
bewijs.

Velsen-Noord - Onbeken-
den hebben vorige week vel-
gen weggenomen van een au-
to. De luxe auto stond op een 
afgesloten terrein van een au-
todealer aan de Lijndenweg. Al-
le velgen van de auto zijn gede-

monteerd en weggenomen. De 
gloednieuwe auto heeft men op 
het chassis achtergelaten. De 
politie roept mensen die iets 
bijzonders hebben gezien om 
zich te melden bij de politie via 
0900-8844.

Velgen gestolen
Alcoholcontrole
Velsen-Noord - Politiemensen 
hebben zaterdag tussen 19.30 en 
21.45 uur op de Noordersluisweg 
gecontroleerd op het rijden on-

der invloed. Van de 107 bestuur-
ders die een blaastest afl egden 
bleek geen onder invloed van al-
cohol te rijden.
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Energiek met Yoga!
Santpoort - Yogastudio Sant-
poort is een inspirerende plek 
waar je vijf dagen per week kunt 
genieten van diverse vormen van 
yoga, zowel voor beginners als 
gevorderden.
Voel je vrolijk, uitgerust en ener-
giek, oftewel, lekker in je vel. Het 
beoefenen van yoga werkt. Al 
door één les in de week ervaar 
je dat het een uitstekende ma-
nier is om de vitaliteit te bevor-
deren en om lichaam en geest in 
balans te brengen. 
In de sfeervolle studio van Yo-
gastudio Santpoort wordt Vin-
yasa yoga gegeven. Deze vorm 
bestaat uit een aaneenscha-
keling van bewegingen, waar-
bij de houdingen, op het ritme 
van de adem, met een vloeien-
de beweging in elkaar overgaan. 
Ook wordt er Slow Yoga, Asht-
anga Yoga, Hatha yoga, zwan-
gerschaps yoga en kinder/tiener 

yoga aangeboden. Regelmatig 
worden er leuke workshops ge-
organiseerd. Zo kun je 13 maart 
ervaren wat het is om samen 
yoga te doen in een workshop 
Partneryoga. Zondag 10 april is 
er alweer voor de derde keer een 
workshop Familieyoga: yoga sa-
men met je kind. Ook is het mo-
gelijk om in april een weekend 
workshop Ashtanga yoga te vol-
gen. 
Vanaf mei wordt er op zaterdag 
bij mooi weer Buitenyoga gege-
ven bij Villa Westend in Velser-
broek. Ook toe aan nieuwe ener-
gie? Sluit een proefpakket af.  
Met dit proefpakket kun je drie 
lessen volgen naar keuze. Zo 
kun je een idee krijgen of er een 
les is die aanspreekt. 

Kijk voor meer informatie op 
www.yogastudiosantpoort.nl of 
de advertentie in deze krant. 

Afslanken met garantie 
bij Ben Rietdijk Sport
Velserbroek - Ben Rietdijk start 
met ‘Loose it’, een lifestyle pro-
gramma gericht op afslanken en 
afvallen. 
Met 20 jaar ervaring met diverse 
afslank- en afvalprogramma’s is 
Ben Rietdijk er van overtuigd dat 
Loos It het programma is dat re-
sultaat op gaat leveren voor de 
deelnemers.
De Velserbroekse sportschool-
houder van Ben Rietdijk Sport, 
Health & Beauty heeft samen 
met zijn team de afgelopen 
maanden dit programma uit-
gewerkt. Bij Ben Rietdijk Sport 

is men zo overtuigd van een 
goed resultaat dat er zelfs een 
100 procent geld terug garantie 
wordt afgegeven.
Het lifestyle programma Loose 
It bestaat uit een intakegesprek, 
doelstellingbepaling en daarna 
de uitleg van het trainingspro-
gramma.
Meedoen aan deze pilot of meer 
informatie ontvangen? Ben Riet-
dijk Sport, Health & Beauty, Za-
delmakerstraat 42-46, Velser-
broek, telefoonnummer 023-
5384002 of stuur een e-mail 
naar: info@benrietdijksport.nl.

Vita Slen is verhuisd
Santpoort-Noord – Vita Slen 
is onlangs verhuisd. De praktijk 
bleef in de buurt: om de hoek, 
aan het Burgemeester Weerts-
plantsoen 112. 
De buren, Fysio Therapeutisch 
Centrum, zaten eerder in hetzelf-
de pand, op de begane grond en 
op de tweede verdieping. Zij wil-
den graag uitbreiden en alles op 
dezelfde verdieping. Daarom be-
trokken zij de hele begane grond 
en VitaSlen verhuisde naar de 
tweede verdieping, waar een lift 
aanwezig is. 
De verbouwing is nu in de af-
rondende fase. Het is een lichte, 
overzichtelijke ruimte die gezellig 
aandoet. Astrid de Jong en haar 
medewerkers Ina, Ingrid en Pa-
tricia voelen zich er al helemaal 
thuis. Net zoals de vaste bezoe-
kers. Ook nieuwkomers weten 
Vita Slen al te vinden. Onlangs 
was er een mevrouw, die na een 
knie- en heupoperatie haar con-
ditie wilde verbeteren. Ze kwam 
kijken of Vita Slen iets voor haar 
kon betekenen. Het beviel haar 
zo goed, dat ze direct afspraken 
voor de hele maand liet vastleg-
gen.
In de nieuwe ruimte worden ook 
nieuwe diensten aangeboden. 
Zoals de Joba trainer. Dit is ge-
heel nieuw. Het is een uitsteken-
de methode om de buik-, bil-, 
bovenbeen- en bekkenbodem-
spieren te trainen, waar mensen 
veel baat bij hebben. Om het uit 
te proberen is er een actie: men-
sen betalen slechts 3,50 euro per 

keer, voor een training van vijf-
tien minuten.
Ook nieuw is de infrarood ca-
bine die op therapeutische ba-
sis functioneert. Deze heeft full 
spectrum stralers. Dit geeft stra-
len die diep in de huid doordrin-
gen. Hierdoor worden de spie-
ren goed verwarmd en daardoor 
soepeler. Ook is het goed voor 
de afvoer van afvalstoffen. Dit is 
goed voor mensen met reumati-
sche klachten, tevens helpt het 
goed bij vermoeidheidsverschijn-
selen. Het werkt ontspannend 
en is weldadig voor het lichaam. 
Na de sessie is er gelegenheid 
om te douchen, om het goed af 
te sluiten. Wat blijft bij Vita Slen 
zijn natuurlijk de zonnebank, de 
massagestoel en de slenderban-
ken. De bewegingsbanken zijn 
goed voor iedereen en werken 
ontspannend en stressvermin-
derend. Daarnaast zijn ze uitste-
kend geschikt voor mensen die 
plaatselijk hun fi guur willen ver-
beteren of een dieet gaan vol-
gen. Het houdt de spieren stevig. 
Mensen die om medische rede-
nen niet mogen sporten, zoals bij 
reumatische of hartklachten, vin-
den er veel baat bij. Ook mensen 
die geen tijd of zin hebben om in 
clubverband en op vaste tijden 
te sporten, kunnen goed bij Vita 
Slen terecht. 

Vita Slen is nu dus gevestigd aan 
het Burgemeester Weertsplant-
soen 112 en is  telefonisch be-
reikbaar via 023-5377774.

Nieuwe Schwinn 
Spinnfi etsen bij Donar
IJmuiden - Fitnesscentrum Do-
nar heeft niet zoveel last van 
de economische crisis. Door de 
steeds groter wordende groep 
leden en de hoge kwaliteit van 
lessen en instructeurs, kunnen 
zij blijven investeren in topkwa-
liteit.
De nieuwe aanwinst zijn 21 
gloednieuwe Schwinn-Spinnfi et-
sen. Wie nieuwsgierig is naar 
een les op deze nieuwe fi etsen, 
is van harte welkom aan Reau-
murstraat 4. Het is handig om 

van te voren een fi ets te reserve-
ren, want de lessen zijn populair.   
Ook is Donar alweer bezig met 
het voorbereiden van een nieu-
we workout: Outdoor Bootcamp. 
Deze workout zal in april plaats 
vinden. Donar houdt u graag op 
de hoogte van alle ontwikkelin-
gen rond deze workout.
Voor meer informatie kan men 
bellen of langs gaan, dan krijgt 
men al de informatie mee. Het 
telefoonnummer is 0255-517725. 
Zie ook www.donarfi tness.nl.
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IJmuiden - Zondag 6 maart 
vanaf 16.30 uur staan de Lin-
ke Binke in het Stage Café. De 
toegang is gratis. De Bever-
wijkse binken laten zien en ho-
ren dat je met een semi-akoes-
tisch geluid een zaal volledig 
op zijn kop kunt zetten. De le-
den hebben in het verleden 
hun sporen verdiend in bands 
die in binnen-  en buitenland 
grote bekendheid genoten zo-
als de Bintangs, Barrelhouse 
en Carlsberg. De Linke Binke 
spelen nummers op een eigen-
zinnige wijze met een knipoog 
naar een nostalgisch en cari-
bisch sfeertje. De Binke zijn de 
link tussen het leeftijdsover-
schrijdende en het drempel-
verlagende, en laten het pu-
bliek na een avondje uit zijn 
dak te zijn gegaan met een 
glimlach huiswaarts keren. Het 
repertoire kan dan ook het best 
omschreven worden als een 
akoestisch reisje door de tijd. 
Linke Binke zijn Hans Olden-
burg, Paul Freid, Willem Visser 
en Burt van der Meij.

Linke Binke in 
WT Stage Café

Driehuis - De eerste teams 
van Strawberries vertrekken 
vrijdagochtend naar Madrid 
voor een driedaagse hockey-
stage. In de Spaanse hoofd-
stad wordt de batterij opgela-
den voor de tweede seizoens-
helft. Vrijdagmiddag wordt ge-
traind op het waterveld van 
Somontes en later op de dag 
speelt Heren 1 een oefenwed-
strijd tegen Complutense, een 
team van de Universiteit van 
Madrid. Dames 1 oefent tegen 
eersteklasser Phoenix uit Zeist. 
Dat team is komend weekein-
de ook in Spanje. De hockey-
stage is mede mogelijk ge-
maakt door een groot aantal 
sponsors. In het geval van Da-
mes 1 zijn de kosten zelfs vol-
ledig gedekt. Heren 1 betaalt 
een eigen bijdrage.

Strawberries 
naar Madrid

Jamsessie in
De Halve Maan
Santpoort-Noord - Woens-
dag 9 maart is er weer de be-
kende jamsessie in Muziekca-
fé De Halve Maan aan de Ha-
gelingerweg 36. De sessie be-
gint om 20.00 uur en ein-
digt om 23.00 uur. In die drie 
uurtjes zijn er weer muzikale 
hoogstandjes te horen van ie-
dereen die muziek kan en wil 
maken! De muzikanten worden 
weer, zoals gewoonlijk, bijge-
staan door de sessieband. Men 
kan zich eventueel van te voren 
aanmelden via annebelvan-
wijk@gmail.com. Kom op tijd 
en neem je instrument mee! De 
toegang is gratis.

Santpoort dolblij met 
Lunchroom Laantje
Santpoort-Noord - De Hoofd-
straat heeft eindelijk wat het mis-
te: een echte lunchroom. Met de 
opening van Lunchroom Laantje, 
verwijzend naar de voornaam van 
eigenaresse Lany Noordam, is de 
leukste straat van Velsen nu echt 
af!
Een sfeervolle, niet al te grote 
lunchroom waar je overdag te-
recht kunt voor een kop warme 
chocolademelk, heerlijke koffie-
variaties met huisgemaakte koek-
jes en natuurlijk de allerlekker-
ste broodjes. Zo kun je Laantje 
het beste omschrijven. ,,Iedereen 
zegt: dit had Santpoort nog no-
dig’’, aldus Lany, die de lunchroom 
samen met haar dochter Lotte 
runt. ,,Ik was al een tijdje op zoek 
naar een dagtent. Toen ik hoorde 
dat dit pand vrijkwam, ben ik snel 
gaan informeren.’’ Lany nam bijna 
anderhalf jaar geleden afscheid 
van De Halve Maan omdat het fy-
siek te zwaar werd en haar an-
dere dochter Anne naar Curacao 
verhuisde. ,,Een lunchroom is pri-

ma te doen’’, lacht ze. Hoofdstraat 
190 werd in anderhalve maand 
verbouwd tot een sfeervolle zaak 
met een mooie open keuken en 
smaakvol gekozen kleuren. In-
middels weten steeds meer men-
sen Lunchroom Laantje te vinden. 
,,De piek ligt tussen twaalf uur en 
half drie’’, vertelt Lany. ,,De men-
sen moeten nog even ontdekken 
dat ze hier ook kunnen ontbij-
ten en aan het einde van de mid-
dag een wijntje kunnen drinken.’’ 
Na 17.00 uur is Lunchroom Laan-
tje af te huren voor borrels, be-
drijfsfeestjes en vergaderingen. 
Ook Laantjes Hightea - inclusief 
prosecco, scones en sandwiches 
- wordt steeds populairder, merkt 
Lany. Dat geldt ook voor de be-
zorgservice: alles wat op de me-
nukaart staat, kan ook worden 
bezorgd. Handig voor bedrij-
ven! Meer weten? Loop eens bin-
nen van dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur, bel 
met 023-7519610 of kijk op www.
laantje.net.

Fietstoertochten van 
Toerclub Excelsior
Haarlem - Toerclub Excelsior 
houdt elke zaterdag in het sei-
zoen, van maart tot oktober, een 
toertocht. Meestal gaat het om 
korte tochten, van 50 km, maar er 
zitten ook wel eens tochten van 
170 km bij. Start is bij het clubhuis 
van Atletiekvereniging Haarlem, 
Pim Mulier Sportpark aan de Jaap 
Edenlaan. Of bel met de toercom-
missie: 023-5273821.
Bij Excelsior kan iedere fietser kie-
zen voor de snelheid die goed bij 
hem of haar past, daarom is het 
ook een toerclub. Je hebt geen 
speciale fiets nodig om in de zo-
genaamde hybridegroep mee te 
fietsen met een snelheid van 20 
tot 22 km per uur. Dan is er een 
groep met een snelheid van rond 
de 25-27 km per uur en een groep 
die wat harder gaat en daar is een 
racefiets aan te bevelen, rond de 
30 km per uur. De korte tochten 
zijn in de mooie omgeving van 
Haarlem, de toercommissie zoekt 
steeds weer nieuwe routes uit. 
Vrijblijvend meerijden is altijd mo-

gelijk. Je schrijft je in, betaalt een 
kleine bijdrage (voor de verzeke-
ring) en je kunt heerlijk meefiet-
sen. Zaterdag 5 maart gaat de 50 
km toer richting Aerdenhout, Lan-
gevelderslag en terug via Over-
veen terug. Zaterdag 12 maart-
een kleine 50 km tocht, via Vel-
serbroek naar IJmuiden. Vanaf 
IJmuiden, naar Velsen-Zuid, zijka-
naal C, Houtrakpolder en Spaarn-
dam terug naar het startpunt. Za-
terdag 19 maart is een Excelsior–
DTS tocht met een keuze uit drie 
afstanden: 50, 70 of 100 km. Voor 
een uitgebreide beschrijving zie 
de website www.toerclub-excel-
sior.nl, onder het kopje toertoch-
ten. Zaterdag 26 maart, 55 km, 
via Haarlemmerliede, Vijfhuizen, 
Hoofddorp, Rijsenhout, Aalsmeer-
der-brug (omgeving Ringvaart), 
Rozenburg, Zwanenburg, Half-
weg, Spaarndam naar Haarlem. 
Voor de eigen veiligheid maar ook 
om het fietsplezier van je mede-
fietsers niet te bederven, heeft de 
club een helmplicht ingesteld.

Praktijken werken 
samen in Velserbroek
Velserbroek - In het centrum 
van Ben Rietdijk Sport hebben 
de fysiotherapeuten, osteopaat, 
acupuncturiste en diëtiste  zich 
verenigd. Lichamelijke klach-
ten worden daar vanuit verschil-
lende perspectieven beoordeeld 
en behandeld. De gezamenlij-
ke aanpak levert een beter be-
handelresultaat op met een la-
gere kans op herhaling van de 
klachten.
De fysiotherapeuten van Fit & Vi-
taal Fysiotherapie leveren een 
hoge kwaliteit zorg door indivi-
duele-  en groepsbehandeling.  
Op verwijzing of eigen verzoek 
stellen wij een behandelplan sa-
men, zo nodig met de hieronder 
genoemde disciplines. De fysio-
therapeuten zijn Bart van Bu-
chem, Bas Bernards of Annemie-
ke Venema. Zie ook www.fitenvi-
taal.com of bel 023-5384002.
Osteopathie; Osteopathie is een 
manuele onderzoeks- en behan-
delmethode van alle weefsels 
van het lichaam, met als doel het 
opheffen van bewegingsbeper-
kingen en het optimaliseren van 
de mobiliteit in het lichaam. Tij-
dens de behandeling wordt er 
gewerkt aan de oorzaak van de 
problemen en niet aan de symp-

tomen.  De osteopaat is Arjen 
Germans. Zie ook www.osteo-
pathiedriehuis.nl of bel 0255-
533224.
Acupunctuur als onderdeel van 
de Traditionele Chinese Genees-
kunde (TCG) kan goed samen-
gaan met de reguliere Wester-
se geneeskunde. De Traditione-
le Chinese Geneeskunde richt 
zich zowel op de oorzaak als het 
symptoom van uw klacht. Acu-
punctuur activeert en stimu-
leert het zelfgenezend vermogen 
van het lichaam. De acupunctu-
riste is Monique Bijl-Poeth. Zie 
ook www.mingmo.nl of bel 06-
38820166.
Diëtistenpraktijk In Balance is 
gespecialiseerd in sportdiëtiek 
en voeding bij diabetes en tij-
dens zwangerschap. Maar voor 
een voedingsadvies voor een 
gezond gewicht of een ener-
giek gevoel kunt u ook terecht 
bij haar. Nadat u bijvoorbeeld bij 
de eerder genoemde disciplines 
bent hersteld i s het vaak raad-
zaam de verbeterde lichamelij-
ke situatie te behouden door een 
goed uitgebalanceerd dieet. De 
diëtiste is Marlies Seinstra Gude. 
Zie ook www.inbalancedietist.nl  
of bel 023-5383237.

Alzheimer Café over 
dementie en veiligheid
Regio - Op dinsdag 8 maart is 
er weer Alzheimer Café in IJmui-
den. Het onderwerp deze  avond 
is ‘dementie en veiligheid in 
huis’. 
Gastspreker is een ergothera-
peute die tips geeft over hoe 
de veiligheid in huis vergroot 
kan worden. Hierbij valt te den-
ken aan zaken als het gas laten 
branden, deuren niet meer af-
sluiten, etc. De ergotherapeut 
richt zich op de praktische ge-
volgen van een ziekte of handi-
cap in het dagelijks leven. De-
ze zoekt naar hulpmiddelen en 
praktische oplossingen om be-
lemmeringen op te heffen of te 
verminderen. Wie wil komen, 
maar geen vervoer heeft of het 
bezoek liever niet aan familie of 

vrienden wil vertellen, kan con-
tact opnemen met de organi-
satie. Zij zullen dan trachten 
een anonieme oplossing te vin-
den. en kan bellen naar tel.: 06-
29507734.   
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Café 
in de Centrale Bibliotheek op het 
Dudokplein 16 in IJmuiden.
Het programma start om 19.30 
uur. 

Iedereen is welkom, de toegang 
én het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig. Werkgroep Alzheimer Ca-
fé is overdag bereikbaar onder 
tel.: 06-33631872. Kijk ook eens 
op www.alzheimer-nederland.
nl/midden-kennemerland.  
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Geslaagde doemiddag 
op Vellesan College
IJmuiden - Op woensdagmid-
dag 16 februari was het weer 
een drukte van belang in de lo-
kalen en sporthallen van het 
Vellesan College. Bijna 180 leer-
lingen van groep 8 hadden zich 
opgegeven om tijdens de doe-
middag te ervaren hoe er les 
gegeven wordt op het Vellesan 
College.
De achtste-groepers uit IJmui-
den en omstreken hadden zich 
tevoren via de website opgege-
ven om aan één van de actieve 
lessen mee te doen. Dat kon op 
het Zorg & Welzijn-plein, in het 
laptoplokaal, in de sporthal in 
het bètalab, of in de danszalen 
van het kunstencentrum. 
Achter de fornuizen van de in-
structiekeuken bij Zorg & Wel-
zijn stonden achtste-groepers 
met rode konen appelflappen te 
maken. Ook in de kapsalon wa-
ren leerlingen geconcentreerd 
bezig om de paspoppen van een 
mooi kapsel te voorzien terwijl 
anderen in het Zorgdeel  leer-
den hoe je een rollator of rol-
stoel moet sturen. 
Ondertussen werd in de spothal 
gebadmintond en een circuit-
tje afgelegd door meer dan 60 
kinderen. Ook de klimmuur van 
het Vellesan College bleek een 
(in)spannende uitdaging voor 

de leerlingen. Gymdocenten ge-
assisteerd door de eigen sport-
leerlingen zorgden ervoor dat 
alles veilig en in goede banen 
verliep.
In het bètalab van het Vellesan 
College leerde een groep leer-
lingen meer over de samen-
stelling van stoffen en gels. En 
ook in het laptoplokaal heers-
te een uiterst geconcentreer-
de werksfeer. De leerlingen die 
zich voor deze les hadden op-
gegeven werkten aan een fo-
tostrip die ze aan het einde van 
de middag aan hun klasgeno-
ten konden laten zien. En zo’n 
30 dansklas-leerlingen tenslot-
te, werkten zich in het zweet 
om zich de eerste echte pas-
sen van een moderne showdans 
eigen te maken. Aan het einde 
van de middag verzamelden de 
180 leerlingen met hun ouders 
zich in de aula van het hoofd-
gebouw. De dansklas-leerlingen 
lieten in een prachtige show 
zien wat ze die middag hadden 
geleerd. Waarna met frisdrank 
en chips een zeer geslaagde 
middag werd afgesloten. Gezien 
het plezier en enthousiasme van 
de achtste-groepers mag van 
een zeer geslaagde doemiddag 
op het Vellesan College gespro-
ken worden.

Bluestrain to Thalia
IJmuiden - Zaterdag 2 april 
vindt de vijftiende editie plaats 
van Bluestrain to Thalia. Op ver-
zoek van de vele fans gaat de le-
gendarische bluesband John the 
Revelator dit jaar uitpakken met 
een speciaal en extra lang con-
cert. 
De band speelt als eerste een 
set waarbij zij het nieuw uitge-
brachte album ‘Underway’ live 
ten gehore brengen. Daarnaast 
spelen zij een uitgebreide set 
met ‘classic songs from the six-
ties’. De band heeft daartoe een 
aantal prominente gasten uitge-
nodigd die de band komen ver-
sterken: Alabama Horn saxofo-
nist Bert Baars, The Mississip-
pi Threesome op vocalen en co-
producer Hank ‘DG’ Suurling op 
bas en vocalen.
Het voorprogramma wordt ver-
zorgd door het power blues trio 
Blues Experience. Deze band is 
in 1999 opgericht door de Re-
velator-leden Cor Dijkhuizen 
(drums) en Tom Huissen (bas en 
vocalen) en draait om super-gi-
tarist Henk Schippers uit IJmui-
den. De band heeft op diver-
se festivals in Europa opgetre-
den en maakt zich nu op voor 
een tournee door Australië, eind 
dit jaar.
De Bluestrain to Thalia is de af-
gelopen jaren een begrip gewor-
den in IJmuiden. Een avond waar 

de bluesliefhebber reikhalzend 
naar uit kijkt. De afgelopen jaren 
heeft een keur aan nationale en 
internationale artiesten het Tha-
lia podium beklommen, waaron-
der Peter Green and The Splin-
ter Group, Chicken Shack, Chris 
Farlowe, Snowy White, Buddy 
Whittington, Barrelhouse, Cuby 
& the Blizzards, Kaz Lux, Frank 
Kraaijeveld, Jacques Kloes en  
Julian Sas. In deze vijftiende edi-
tie doet de band het op veler ver-
zoek op eigen kracht, ‘with a lit-
tle help from their friends’. 
Entree: 15 euro. Aanvang: 21.00 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Hotel Augusta, Music Store en 
via www.thaliatheater.nl.

Dennis van der Geest
voorbeeld Wajongers 
Regio -  Een goede begeleiding 
van Wajongers; dat is de sleutel 
van het succes van de Avontu-
renbaan van KennemerJob. Dat 
was de uitkomst van het on-
langs gehouden onderzoek on-
der een aantal bedrijven in Ken-
nemerland. De bereidheid om 
Wajongers in dienst te nemen is 
groot, maar de meeste bedrijven 
zijn teleurgesteld in de begelei-
ding van de werknemers door de 
gevestigde instellingen. Hierin 
wil de Avonturenbaan verande-
ring brengen door de aanwezig-
heid van twee begeleiders op de 
werkvloer. Eén begeleider richt 
zich op de Wajongers en de an-
der op de kwaliteit van het werk. 
Deze begeleiding wordt ook zeer 
gewaardeerd door de Wajongers  
zelf.
De Avonturenbaan gaat uit van 
wat de jongeren met een lich-
te verstandelijke beperking wel 
kunnen. Daarbij worden zij ge-
holpen en begeleid. De Avon-
turenbaan neemt de Wajongers 
serieus en biedt daarom een be-
taalde baan; het is geen leer-
werktraject. Het initiatief wordt 
als eerste door Schoonmaakbe-
drijf Ruud Zander omarmd. Dit 
bedrijf is maatschappelijk be-
trokken en hoopt dat er meer-
dere bedrijven zijn die het initi-
atief volgen. 
Doel is om meerdere banen aan 
te bieden in diverse branches, 
zodat er ook loopbaantrajecten 

voor de Wajongers ontwikkeld 
kunnen worden. 
Dennis van der Geest, debe-
kende judoka ondersteunt het 
initiatief van KennemerJob en 
werkt mee om de Wajongers hun 
kracht te laten ontdekken. Den-
nis is immers een voorbeeld van 
kracht en ook van wat je kan be-
reiken door gebruik te maken 
van alle talenten. Hij is aanwezig 
op 11 maart waar hij om 11.00 
uur de Avonturenbaan op het 
Adventurepark SA Plaza opent. 
De locatie is A. Hofmanweg 62, 
2031 BL Haarlem. SA Plaza on-
dersteunt het initiatief van Ken-
nemerJob. Zie ook www.Ken-
nemerJob.nl. Er is nog plek voor 
nieuwe Wajongers. Aanmelden 
kan via info@KennemerJob.nl of 
023-7114520.

Een nieuwe 
baan!
Een nieuwe baan! Iedereen zal 
het herkennen... Aan de ene 
kant leuk, spannend en uitda-
gend. Aan de andere kant een 
moment van nieuwe collega’s, 
leermomenten en gewenning. 
Je vraagt je toch af of de nieuwe 
omgeving en werkzaamheden 
wel bij je passen.
Zo ben ik op 1 januari jl. gestart 
als accountmanager Private 
Banking bij Rabobank Velsen en 
Omstreken. Nu ben ik niet he-
lemaal nieuw in de wereld van 
de Rabobank (tot eind vorig jaar 
was ik werkzaam bij Rabobank 
Haarlem red.), maar het is toch 
een nieuwe stap in mijn carriè-
re. Daarnaast is de ene Rabo-
bank de andere niet. 
Ondanks dat Rabobank Velsen 
en Omstreken een relatief kleine 
lokale bank is, zijn we in Velsen 
zeer vooruitstrevend. De bank 
heeft een duidelijke strategie, is 
nauw betrokken bij activiteiten 
en projecten in de omgeving en 
stelt de klant centraal. De doe-
len, wensen en behoeften van 
de klant staan duidelijk voorop. 
Neem bijvoorbeeld de indeling 
van de website www.rabobank.
nl/velsen. Alles is erop ingericht 
om het u zo makkelijk mogelijk 
te maken. U kunt online direct al 
uw bankzaken zelf regelen.
Deze vorm van klantbediening 
kunt u tijdens de gesprekken 
met mij of één van mijn collega 
accountmanagers ook ervaren. 
Het uiteindelijke doel van onze 
advisering en begeleiding is er 
samen met u voor zorgen dat al 
uw financiële zaken op orde zijn 
zodat u uw dromen kunt verwe-
zenlijken. 
Inmiddels ben ik alweer ruim 
vijf weken in dienst. De eer-
ste fase van gewenning is ach-
ter de rug, mijn nieuwe collega’s 
zijn erg behulpzaam en ik kan 
me uitstekend vinden in de wij-
ze waarop Rabobank Velsen en 
Omstreken zich om u bekom-
merd. Kortom, ik kan spreken 
van een geslaagde overstap. 
Had ik me daar zo druk over ge-
maakt?

Raymon Wijers FFP, accountma-
nager Private Banking, private-
banking@velsen.rabobank.nl, 
telefoon 023-5133570

Soli treedt op in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Op zaterdag 12 maart 
geeft muziekvereniging Soli haar 
jaarlijkse concert in de schouw-
burg van Velsen. Muziekvereni-
ging Soli bestaat uit bijna 200 
enthousiaste leden, van jong tot 
oud, en heeft verschillende or-
kesten. ‘Dans’ is het thema van 
de avond. 
Het harmonieorkest onder leiding 
van Vincent van de Bijlaard, het 
Klein Orkest onder leiding van 
van Jos Heutmekers en de slag-
werkers onder leiding van Hennie 
Veenendaal, spelen allen stukken 
op het thema ‘Dans’. Het thema 
dans wordt visueel gemaakt door 
de dansers van balletschool Jo-
lein en door de eigen majorettes 

van Soli. De muziek varieert van 
swingende latinmuziek tot sierlij-
ke balletscènes.
De allerjongste leden van de mu-
ziekvereniging zullen bij aan-
komst en in de pauze in de foy-
er spelen, zodat de bezoekers de-
ze avond geen moment zonder 
muziek zullen doorbrengen. Te-
vens verkoopt het jeugdactivitei-
tenteam lootjes waarvan de op-
brengst ten goede komt aan de 
jongste leden van Soli. Kaarten 
à 15 euro zijn online verkrijgbaar 
via www.stadsschouwbgvelsen.
nl, op werkdagen tussen 10.00 en 
15.00 aan de kassa en via 0255-
546146 op 12 maart tot één uur 
voor aanvang van het concert.
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Velserbroek - Vrijdag 18 maart 
houdt De Ark aan de Platbodem 
201 voor de 19e keer een kle-
ding- speelgoedbeurs. De beurs 
wordt gehouden van 19.00 tot 
20.30 uur. Er wordt voorjaar- 
en zomerkleding vanaf maat 
80 ingezameld. Ook kinderwa-
gens, buggy’s en ander baby 
goed zijn welkom. Boeken, cd’s, 
dvd’s, videobanden en derge-
lijke kan men ook inbrengen. 
Voor een inbrengnummer kan 
men vanaf 2 maart contact op-
nemen met Monique Kortekaas, 
telefoon 023-5396619. Van de 
opbrengst is 70 procent voor de 
inbrenger.

Kleding- en 
speelgoedbeurs
in De Ark

Expositie Kunstkring 
‘88 in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In ’t Mos-
terdzaadje exposeren tot en met 
27 maart drie leden van Kunst-
kring ’88. Deze vereniging van 
professionele kunstenaars uit 
de Duin- en Bollenstreek koos 
uit haar veertig leden de kun-
stenaars Anne Marie Posthuma, 
Corrie Ravensbergen en Jan-

neke Tanke. Ook van Ellen van 
Randeraat, die eerder in Sant-
poort exposeerde, hangt een 
schilderij. Meer informatie over 
Kunstkring ’88, haar werkend le-
den en de kunstuitleen op www.
kunstkring88.nl. De tentoonstel-
ling is voor en na afloop van de 
concerten te bezichtigen. 

Kinderkleding- en 
speel-goedbeurs 
Velserbroek - Woensdag 16 
maart wordt er een kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs van de 
OBS De Molenweid, Sluisweid 9.
De beurs zal plaats vinden tus-
sen 19.30 en 21.00 uur. Er zal 
kinderkleding te koop zijn van 
maat 92 tot maat 170. En speel-

goed voor allerlei leeftijden.
Natuurlijk kan er ook weer zelf 
kleding en speelgoed ingebracht 
worden. Voor meer informatie: 
Debbie de Goeij, telefoon 023-
5379419, Annemarie Boelens, te-
lefoon 06-36549815 of kleding-
beursmolenweid@gmail.com.

Vesper Pearls of Life 
zaterdag in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zater-
dag 5 maart om 19.00 uur is er 
weer een sfeervolle vesper in de 
Dorpskerk. Het zal een muzika-
le en meditatieve vesper zijn met 
zang, mooie teksten, meditatieve 
stilte en de mogelijkheid om een 
kaars te branden. 

Het projectkoor Dorpskerkcan-
torij onder leiding van Antje de 
Wit zingt Engelstalige en Angli-
caanse geestelijke muziek. De 
kaarsen branden in een cirkel, 
geïnspireerd op de ronde pro-

testantse gebedsarmband met 
‘Levensparels’. Het koor zingt 
volgens de Anglicaanse tradi-
tie een vierstemmige psalm, ook 
wel psalm-‘chanting’ genoemd. 
Verder komt de prachtige hym-
ne van Thomas Tallis ‘If ye love 
me’ (Johannes 14: vers 15-17) 
aan bod. Dan zijn er mooie in-
spirerende liederen van Iona en 
andere bronnen. Piano- en or-
gelbegeleiding door Jaap Harin-
ga. Kerk is open vanaf 18.30 uur. 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
U bent van harte welkom.

Zangproject 
voor Pasen
Santpoort-Noord - Op dinsdag-
avond 8 maart om 20.00 uur start 
de  eerste repetitie van een nieuw 
Paaszangproject van projectkoor 
Dopskerkcantorij onder leiding 
van Antje de Wit, in het Ontmoe-
tingscentrum van de Dorpskerk. 
Het jaarlijkse Paaszangproject in 
de Dorpskerk zingt gedurende de 
gehele periode voorafgaand aan 
het Pasen, en wel van Aswoens-
dag tot en met het feest van Pa-
sen. In eerste instantie wordt re-
pertoire voorbereid om te zin-
gen op aswoensdag, woensdag 9 
maart, waarmee het begin van de 
voorbereidingstijd (veertigdagen-
tijd) tot aan Pasen wordt gemar-
keerd. Verder vervolgen de repe-
tities met mooie liederen voor een 
vesper op zaterdag 9 april en voor 
passende bijdragen aan de dien-
sten van Witte Donderdag, Goe-
de Vrijdag en Pasen. Het muzika-
le hart van dit project wordt een 
mooi werk voor orgel en koor op 
Goede Vrijdag en een feestelijk 
werk van bijvoorbeeld Albert de 
Klerk voor Pasen. Iedere deelne-
mer kan dus wel vijf uitvoeringen 
zingen, maar mag indien gewenst 
ook aangeven aan welke dien-
sten men wel of niet wil meezin-
gen. De Dorpskerkcantorij is een 
laagdrempelig en flexibel project-
koor met een warme sfeer. In de 
repetities wordt naast repertoire-
studie ook veel aandacht besteed 
aan adem, klank, zangtechniek, 
ontspanning en samenklank. Het 
koor heeft een vaste kern van on-
geveer 12 leden aangevuld met 
projectleden tot zo’n 20 of 30 
zangers. Kosten Paaszangproject: 
25 euro (voor acht repetities en 
bladmuziek). Aanmelden kan bij 
de cantor via 06-21805104 of e-
mail symphonia@xs4all.nl.  www.
pknsantpoortenvelserbroek.nl.

Velserbroek – Op vakantie 
in Griekenland voelde Astrid 
zich beroerd. Ze gaf het Griek-
se eten de schuld. Maar weer 
thuis bleef ze misselijk. Ze 
kocht een zwangerschapstest 
en die was positief: ze was acht 
weken zwanger. Jaap: ,,Dat 
was even schrikken, want het 
was niet gepland. We kregen 
juist wat meer tijd voor ons zelf, 
Astrid zou meer gaan werken.’’ 
Nu beschouwen ze Mats als 
een toetje, maar daar ging 
heel wat aan vooraf. Vanwege 
haar leeftijd, ze is 43, zou As-
trid een test ondergaan om on-
der andere het Syndroom van 
Down uit te sluiten. Die mis-
lukte: de baby zat in de weg. 
De gynaecoloog besloot daar-
om een vlokkentest te doen als 
Astrid 16 weken zwanger zou 
zijn. Net op dat moment waren 
ze op vakantie in Frankrijk. As-
trid en Jaap reden ‘even’ heen 
en weer voor de test. Daar-
na zaten ze nog vier dagen in 
spanning, maar de uitslag was 
goed. Dochter Anna was des-
tijds met een spoedkeizersne-
de geboren, omdat er geen 

Aangenaam

Geboren: Mats Bakker
Zoon van: Astrid en Jaap Bak-
ker
Broer van: Marc (16), Toby (13) 
en Anna (8)
Geboren op: 23 december 2010 
om 16.47 uur
Geboortegewicht: 3538 gram

harttonen meer te horen wa-
ren. Daarom moest Astrid van-
af de 36e week elke dag naar 
het ziekenhuis, om via een 
CTG-scan het hartje van de ba-
by te laten controleren. Ook 
stond ze vanwege haar suiker-
ziekte onder strenge controle. 
De baby reageerde nogal hef-
tig op de insuline, die ze moest 
spuiten. Met 30 weken kreeg 
ze al harde buiken. Op 17 de-
cember moest ze na een con-
trole blijven, omdat de hartto-
nen van de baby niet goed wa-
ren. Na een nachtje ziekenhuis 
mocht Astrid weer naar huis. 
Op 20 december was ze bij 
de gynaecoloog en die vertel-
de dat ze mocht blijven, omdat 
hij ging proberen de bevalling 
in te leiden. Dit mislukte en er 
werd besloten om de volgende 
dag verder te kijken. Marc, To-
by en Anna gingen naar opa en 
oma, de ouders van Astrid, zo-
dat Jaap er voor zijn vrouw kon 
zijn. Die volgende dag werd het 
toch een keizersnede. De dag 
voor Kerst was Mats er. Jaap 
was de volgende dag jarig en 
vond het een prachtig verjaar-
dagscadeau. Op tweede kerst-
dag mocht Mats naar huis. As-
trid wilde ook: ,,Ik was dat hele 
ziekenhuis zo zat.’’ Het mocht, 
omdat er thuis voldoende 
hulp was. Dus Kerst kon toch 
nog een beetje gevierd wor-
den, thuis met het hele gezin. 
En nu gaat het prima, Mats is 
een lief en tevreden manne-
tje. Zijn naam ontstond door de 
voorletters van de namen van 
zijn broers en zus: Marc, An-
na, Toby Samen. ,,Zo ontstond 
er Mats’’, vertelt Jaap. ,,Toen 
ik ging kijken of die naam be-
stond, las ik dat de betekenis 
van de naam Mats ‘geschenk 
van God’ was. Ik ben niet ge-
lovig, maar toen wisten we ze-
ker, dat het die naam moest 
worden, want hij was meer 
dan welkom.’’ Iedereen geniet 
enorm van Mats, zijn grote zus 
en broers zijn helemaal dol op 
hem. Geen gebrek aan aan-
dacht, dus. (Carla Zwart)

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen
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Wie bouwt een 
kunstwerk met latten?
Velserbroek - Is bouwen je hob-
by en ben je een beetje kunstzin-
nig? Doe dan op 19 maart in het 
winkelcentrum van Velserbroek 
mee aan de wedstrijd ‘Stapelgek 
met latten’. 
Dit is één van de kunstzinnige 
activiteiten die Jongerencentrum 
de Koe in het kader van 25 jaar 
Velserbroek op 19 maart organi-
seert. Met een team van twee tot 
vier personen maak je in 50 mi-
nuten een kunstwerk van 1000 
latten. Een deskundige jury be-
oordeeld de werken op origina-
liteit, kunstzinnigheid maar ook 
op samenwerking in een team. 

Er worden nog een paar teams 
gezocht. Lijkt het je leuk om met 
een team mee te doen, dan kun 
je je nog aanmelden. Iedereen 
vanaf 12 jaar, dus ook volwas-
senen zijn welkom. Deelname 
is gratis en de drie beste teams 
gaan naar huis met een trofee en 
een spellen of dvd-pakket.
De teams kunnen van te voren 
een avond oefenen in Jongeren-
centrum de Koe.
Aanmelden kan via een inschrijf-
formulier bij Jongerencentrum 
de Koe, telefoon 023-5491817. 
Zie ook www.25jaarvelserbroek.
nl of www.jcdekoe.nl.

Velserbroek - De aanhef van 
deze wedstrijd had ook kun-
nen zijn: Als je niet scoort kan je 
niet winnen. Op het redelijk tot 
goed te bespelen veld in Alk-
maar opende VSV voortvarend. 
De eerste de beste aanval verliep 
vloeiend en Henk Martens kwam 
een teenlengte te kort om de 
score te openen. Toen vlak daar-
op ook Denzel Meijer niet wist te 
scoren ebde het overwicht van 
de Velserbroekers weg. Eerst 
raakte topschutter Gijzen van 
de gastheren nog de buitenkant 
van de paal maar na een half uur 
was het wel raak. Uit een klutssi-
tuatie wisten de Alkmaarders de 
1-0 te maken. In de pauze kwam 
Roel Pistra voor Pascal Maat en 
al in de eerste minuut na de her-
vatting leek deze speler op een 
steekbal van Erik Metgod de ge-
lijkmaker te scoren, maar helaas 
belandde zijn schot in het zij-
net. VSV was heer en meester 
maar de gelijkmaker wilde maar 
niet vallen. Speltechnisch waren 
de Rood-Witten duidelijk de bo-
venliggende partij maar dat le-
vert over het algemeen weinig 
winstpunten op. Zo ook nu, in de 
eindfase kregen de Flamingo’s 
zelfs nog de mooiste kansen om 
de wedstrijd definitief te beslis-
sen maar de 2-0 bleef VSV be-
spaart. Een resultaat dat uitste-
kend paste bij de weersgesteld-
heid van deze middag, uiterma-
te teleurstellend. VSV had mi-
nimaal een gelijkspel uit deze 
kletsnatte middag moeten be-
halen en moet dus nog steeds 
waakzaam naar onderen blijven 
kijken. VSV 2 speelde een ver-
re bekerwedstrijd tegen reser-
ve hoofdklasser Zouaven 2. Vo-
rig seizoen was dezelfde ploeg in 
de kwartfinale nog het eindstati-
on in het bekertoernooi. Nu ech-
ter niet. VSV wist met tien man 
met 1-3 te winnen. Na de ro-
de kaart voor doelman Sluiters 
bleek Rick Olthof over bovenge-
middelde keeperkwaliteiten be-
schikken en maakte hij verschil-
lende vijandelijke aanvallen on-
schadelijk. Zondag is er een in-
haalprogramma in eigen huis 
voor zowel VSV 1 als 2. VSV 2 te-
gen Kolping Boys 2 en VSV 1 te-
gen Den Helder 2.

VSV verzuimt 
te scoren tegen 
Flamingo’64

Santpoort-Zuid - De Vereni-
ging Santpoorts Belang is een 
vereniging die zich ten doel stelt 
het onderlinge contact tussen de 
bewoners van de woongemeen-
schap Santpoort-Zuid te bevor-
deren. In het kader daarvan or-
ganiseert zij zaterdag 12 maart 
van 16.30 tot 18.00 uur een len-
teborrel in ’t Brederode Huys aan 
de Bloemendaalsestraatweg 201 
voor veertigers, vijftigers, hun 
kinderen en iedereen die pas in 
Santpoort-Zuid is komen wo-
nen. Locatie: Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

Lenteborrel

25 jaar Velserbroek
Tinholt in schaaksfeer 
met ridder Hans Böhm
Velserbroek - In Velserbroek is 
dit jaar elke maand een feest, van-
wege het 25-jarig jubileum. Za-
terdag werd Autobedrijf Tinholt 
in schaaksfeer gebracht met een 
spannende schaaksimultaan met 
de geridderde Hans Böhm. De ge-
louterde schaker weet zijn simul-
taanpartijen meestal te winnen. 
Het was dan ook verrassend dat hij 
uitgerekend in Velserbroek tegen 
vier remises opliep. 
Autobedrijf Tinholt, dealer van Mit-
subishi, Hyundai en Kia is hoofd-
sponsor van ‘25 jaar Velserbroek’. 
Met de gedachte iets terug te wil-
len doen voor alle klanten in Vel-
serbroek, gaf Rob Tinholt zaterdag 
Schaakvereniging Santpoort graag 
alle ruimte voor een schaaksimul-
taan. Tafels, tafelkleden, een hap-
je en een drankje en bovendien 
een optreden van de negenkop-
pige band Full Count werden met 
enthousiasme georganiseerd. Er 
werd zelfs extra parkeerruimte ge-
regeld voor al het publiek. Rob Tin-
holt had slechts een voorwaarde: 
het feestje mocht niets met auto’s 
te maken hebben. Tussen de glan-
zende automobielen heerste zater-
dag een ontspannen sfeertje. Ter-
wijl jonge en oudere schakers ge-
concentreerd nadachten over hun 
volgende zetten, was er voor het 
publiek genoeg gelegenheid om  
gezellig bij te praten. Want scha-
ken is een heel sociale denksport.
Ongeveer de helft van de 42 deel-
nemers kwam van Schaakclub 
Santpoort. Verder waren er spe-
lers van het IJmuidense Kijk Uit, 
van HWP en Chesscool uit Haar-
lem en zelfs een uit Koedijk. Ook 
twaalf huisschakers durfden de 

confrontatie met Böhm aan. De 
openingszet werd door gastheer 
Rob Medemblik van Autobedrijf 
Tinholt gedaan. Huisschaker Peter 
van den Zwaag (57) wist als eer-
ste een remise af te dwingen. De 
tweede remise was voor Ozden Tu-
na zowel lid van Kijk Uit als van 
Santpoort. Voorzitter van SC Sant-
poort ,Wim Gravemaker, dwong de 
derde remise af. Gerard Swier (SC 
Santpoort) bood remise aan in een 
betere stand wat gretig door Hans 
Böhm werd aangenomen. Deze 
vier schakers werden beloond met 
een mooie medaille, gedoneerd 
door Swier Sleutel- en Slotservice 
uit IJmuiden. Niemand van de aan-
wezigen waaronder journalist en 
schrijver Bart Boele, oud-onder-
nemer Wim Geels en Nederlands 
kampioen tot 10 jaar Cheryl Looij-
er wist van de meester te winnen. 
Van de eerste elf borden hield 
Jaap Rotte van HWP het het lang-
ste vol. Sommige jeugdspelers gin-
gen echt lang door terwijl ze al dik 
verloren stonden, Hans Böhm gaf 
tips liet ze zelfs zetten terug zet-
ten maar ook zij moesten uiteinde-
lijk het hoofd buigen voor de rid-
derlijke meester. De oudste deel-
nemer was Kees Giesberts (78) 
van Kijk Uit, die samen met zijn 
kleinzoon Jansen Wesbren kwam, 
die met zijn 7 jaar de jongste spe-
ler was. Gijsbert de Bock (SC Sant-
poort) en zijn zoon Oscar moesten 
ook beiden genoegen nemen met 
een nul. Het was de hele dag ge-
zellig druk en iedereen kreeg een 
herineringsvaantje als aandenken. 
Elke maand is er een festiviteit in 
het kader van 25 jaar Velserbroek. 
Zie ook www.25jaarvelserbroek.nl.

Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs
Regio - Maandag 14 maart wordt 
in de St. Adalbertusschool, Claes 
van Kietenstraat 2 in Spaarndam 
van 19.00 tot 20.30 uur een ge-
zellige kinderkleding- en speel-
goedbeurs gehouden. Er wordt 
zowel speelgoed als zomer- en 
winterkleding aangeboden vanaf 
maat 74 tot en met 176. Het is nog 

steeds mogelijk om kleding en/of 
speelgoed in te brengen. De ver-
koper van de kleding ontvangt 
60 procent van de opbrengst en 
40 procent komt ten gunste van 
de school. Meer informatie of 
voor het verkrijgen van een kle-
dingnummer : oudercommissie: 
oc.adalbertus@gmail.com.

‘t Mosterdzaadje
Top talenten en
het Lotos Ensemble 
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
4 maart om 20.00 uur geven de 
violiste Maria Milstein en de pi-
aniste Miriam Leskis een try-out 
concert in ’t Mosterdzaadje. Zij 
spelen Schubert, Janacek, Beet-
hoven en Stravinsky.
Twee toptalenten, geboren 
in Moskou, groeiden elders 
op.Maria Milstein in Frankrijk 
en Miriam Leskis in Israël. Bei-
den vielen al jong in de prijzen 
en wonnen studiebeurzen. Zo 
ontmoetten de meisjes elkaar 
in Londen. Hun samenwerking 
ging daar zo natuurlijk en ge-

makkelijk dat ze meteen beslo-
ten samen te blijven spelen. Wat 
is er heerlijker om naast lesge-
ven in muziek zélf te musiceren. 
Dat vinden in elk geval de leden 
van het Lotos Ensemble dat op 
zondag 6 maart om 15.00 uur in 
’t Mosterdzaadje een bijzonder 
mooi en afwisselend programma 
komt spelen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.
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Metamorfose Bloemen 
en Plantenbeurs 
Santpoort-Noord - Wie op zoek 
is naar een bosje bloemen of een 
plantje komt al snel bij De Bloe-
men en Plantenbeurs terecht. 
Deze winkel is al dertig jaar een 
fenomeen in de regio. Maar ach-
ter de vertrouwde gevel gaat 
sinds deze week een compleet 
nieuwe bloemen- en plantenwin-
kel schuil. Met als filosofie een 
zo breed mogelijk assortiment 
tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Vaste klanten is het vast niet ont-
gaan: de Bloemen en Planten-
beurs aan Hagelingerweg 22 in 
Santpoort-Noord is van eigenaar 
veranderd. Na jarenlang de win-
kel met veel plezier te hebben 
gerund besloten mevrouw Duin 
en Corina Duin-Pluimert om er-
mee te stoppen. Bij deze bedan-
ken zij al hun klanten voor het ja-
renlange vertrouwen en wensen 
de nieuwe eigenaars veel succes.
Dat zijn Michel Goemaat en Jan 
van der Horst. Deze twee vrien-
den kennen elkaar al hun hele 
leven. Samen hebben Michel en 

Jan meer dan veertig jaar erva-
ring in de bloemen- en planten-
sector. Naast hun gezamenlijke 
passie voor alles wat met bloe-
men en planten te maken heeft, 
deelden ze al jaren een droom: 
het opzetten van een eigen win-
kel. Dinsdag 1 maart ging deze 
droom in vervulling, bij de ope-
ning van hun Bloemen en Plan-
tenbeurs.
Hoewel de naam van de win-
kel niet is veranderd, is de opzet 
wel nieuw. Naast binnenplanten 
biedt de Bloemen en Planten-
beurs nu ook alles voor buiten. 
Maar de meest opvallende ver-
andering is dat de keus uit bloe-
men en planten groter is dan ooit 
tevoren. ,,Onze filosofie is om een 
zo breed mogelijk assortiment te 
bieden voor elke portemonnee,’’ 
vertellen Jan en Michel. ,,Dat be-
tekent dus letterlijk een winkel 
bomvol planten en bloemen. Met 
continu te veel aanbiedingen om 
op te noemen. Maar dat mogen 
de mensen zelf komen ervaren.’’

Landgoed Beeckestijn 
officieel overgedragen
Velsen-Zuid - Maandagmid-
dag vond dan eindelijk de lang 
verwachte overdracht plaats van 
landgoed Beeckestijn. Voor deze 
belangrijke handeling waren ve-
le afgevaardigden van de provin-
cie, de  gemeente en van diver-
se betrokken organisaties aan-
wezig. De gedeputeerden Rob 
Meerhof en Bart Heller gaven 
acte de prèsence, evenals de 
wethouders Baerveldt, Wester-
man en Verkaik. En van de nieu-
we eigenaren, Vereniging Na-
tuurmonumenten en Vereniging 
Hendrick de Keyser, waren res-
pectievelijk de directieleden J.J. 
de Graeff en C. Huijts naar Vel-
sen-Zuid afgereisd.
Voor de officiële openingshan-
deling kwamen laatstgenoem-
den, zijnde de nieuwe eigenaren,  
door de grote toegangspoort 
naar de voordeur gewandeld. Na 
een druk op de bel deed Annette 
Baerveldt, namens de gemeen-
te de huidige eigenaar, de deur 
open waarna de nieuwe bezitters 
hun aanwinst konden betreden. 
In zijn toespraak wees gedepu-
teerde Heller er nog eens op dat 
ook in dit geval de spreuk ‘de 
aanhouder wint’ weer zijn waar-
heidsgehalte heeft bewezen. Na 
vele jaren van onderzoek, over-
leg, onderhandelen, een gron-
druil en tenslotte het verkrijgen 

van de definitieve toestemming 
van het Rijk, konden de betrok-
ken partijen vandaag tenslotte 
hun handtekeningen onder de 
definitieve overeenkomst zetten.
Tijdens deze bijeenkomst vond 
in het Koetshuis nog een andere, 
officiële, handeling plaats en wel 
de ondertekening van een twee-
tal intentieverklaringen. Eén van 
de verklaringen betreft de Bin-
nenduinrand welke ligt bij Haar-
lem tussen de zee en de Haar-
lemmermeerringvaart en loopt 
van de grens van Zuid-Hol-
land tot het Noordzeekanaal. De 
tweede intentieverklaring gaat 
over de Bufferzone ‘Spaarnwou-
de’ die ligt tussen Velsen, Haar-
lem, Hoofddorp, Schiphol, Am-
sterdam en Noordzeekanaal.
De provincie Noord-Holland en 
de betrokken gemeenten gaan 
voor deze twee gebieden geza-
menlijke ontwikkelstrategieën 
opstellen dat wil zeggen visies 
ontwikkelen op deze gebieden 
en uitvoeringsprogramma’s met 
concrete projecten opstellen.
De doelstelling hierbij is om het 
open en groene karakter van de-
ze gebieden, dat door de toe-
nemende verstedelijking onder 
druk staat, te behouden en om 
de recreatieve toeristische po-
tentie beter te gaan benutten. 
(Joop Waijenberg)

Rebellies in Café Cheers
IJmuiden - Na een afwezigheid 
van ruim een half jaar is Rebel-
lies terug op het podium en wel 
in Café Cheers. Zaterdag 5 maart 
vanaf 21.00 uur kan er in dit oer-
gezellige café weer genoten wor-
den van het aanstekelijke reper-
toire van deze sympathieke, tot 
trio gereduceerde rockband. Het 
repertoire van Rebellies bestaat 
uit covers uit het totale spectrum 
van de pop-rockhistorie. Tijdens 

optredens passeren nummers 
van onder andere Black Crowes, 
Herman Brood, Golden Earring 
en nog vele anderen. Ook ech-
te oude rock & roll classics van 
Carl Perkins, Chuck Berry en The 
Beatles zullen ten gehore wor-
den gebracht. Rebellies bestaat 
uit Marco Otter (gitaar en zang), 
Peter Mooij (drums) en Bas van 
Geldorp (bass en zang). Zie ook 
www.rebellies.com.

Velserbroek - Een studententeam 
van de politie is begonnen met een 
project om de overlast van (brom)
fietsers in Winkelcentrum Velser-
broek te verminderen. Sinds vorige 
week week worden mensen in en 
rond het winkelcentrum geïnfor-
meerd dat er in het winkelgebied 
een voetgangersgebied geldt. Hier 
mag dus niet gereden worden op 
een (brom)fiets. Nadat bezoekers 
een week lang uitgebreid geïnfor-

meerd zijn over het bestaande be-
leid, zullen er vanaf 28 februari met 
regelmaat controles plaatsvinden 
in samenwerking met toezicht-
houders. Er zal dan repressief op-
getreden worden. De politie is dit 
project in samenwerking met stu-
denten begonnen omdat de prak-
tijk leert dat er sprake is van over-
last van rijdende (brom)fietsers. 
Dit kan voor gevaarlijke situaties 
zorgen voor het winkelend publiek.

Politie pakt fiets- en 
bromfiets overlast aan

Velsen-Zuid - Onbekenden heb-
ben vrijdag tussen 17.00 en 23.00 
uur ingebroken in een beneden-
woning van een flat aan de Meers-
hoef. Aan de achterzijde van de 
lamp is een nachtlamp vernield 
waarna een raam was opengebro-
ken. De politie vraagt mensen die 
vanwege het geluid van de vernie-
lingen mogelijk iets gezien hebben 
en informatie hebben over de in-
brekers, contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Politie 
onderzoekt 
inbraak

Eigenwijs 
werkt hard 
aan neus van 
Pinokkio
Velsen - Op 15 en 16 april treedt 
Eigenwijs Musicalkids Velsen op 
in Stadsschouwburg Velsen. Dit 
jaar presenteren zij de familiemu-
sical Pinokkio. Natuurlijk zijn de 
repetities in volle gang en oefe-
nen de kinderen en jong volwas-
senen hard om alle theaterlief-
hebbers een leuke avond te ge-
ven. Op dit moment buigt ook een 
aantal vrijwilligers zich over een 
bijzonder aspect van de voorstel-
lingen: de groeiende neus van Pi-
nokkio. Hoe gaat Eigenwijs dat 
oplossen? Bij het opvoeren van 
een musical vraag je als vereni-
ging de rechten van het stuk aan 
en bij toekenning krijg je een 
script en de muziek. Technische 
details, zoals de kenmerken-
de neus van Pinokkio, zijn door-
gaans niet bij het pakket inbegre-
pen. Om die reden is een deel van 
de decorploeg, de grimeur en een 
aantal vrijwillige ingenieurs hard 
bezig met deze hersenkraker. 
Hoe kan op een gemakkelijke, 
veilige maar vooral ook betrouw-
bare manier de neus van Pinok-
kio op het juiste moment groei-
en en weer krimpen? Als we be-
denken wat er fout kan gaan – de 
neus gaat niet uit, de neus gaat 
niet meer in, de neus is te slap – 
dan is de uitdaging des te groter. 
Want al heeft de houten pop een 
dito stompje als reukorgaan, het 
moet uiteindelijk wel op een neus 
lijken. Avond aan avond zijn de-
ze fantastische vrijwilligers be-
zig met prototypes, snoertjes, 
draadjes, materiaalsoorten en 
steeds opnieuw proberen. Lukt 
het straks om de neus van een 
afstand te bedienen, doet Pinok-
kio het zelf of bedenken ze toch 
iets heel anders en onverwachts? 
Eén ding is zeker: een verras-
sing zal het zijn. Er kan nu na-
tuurlijk nog niet worden verklapt 
welke ideëen verder worden uit-
gewerkt. Ben je benieuwd of het 
goed komt? Kom dan op vrijdag 
15 of zaterdag 16 april kijken naar 
Pinokkio. Kaarten zijn te koop via 
de stadsschouwburg Velsen via 
0255 – 546 146 of www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

TOV organiseert
gratis proefles tennis
Velsen - Tennis Organisatie Vel-
sen (TOV) verzorgt al jarenlang de 
tennislessen en trainingen voor 
LTC Brederode in Santpoort en LTC 
Hofgeest in Velserbroek. Naast de 
tennislessen die de kinderen krij-
gen, verzorgen de verenigingen 
een leuk en aansprekend tennis-
programma in de zomermaanden, 
met veel verschillende recreatieve 
tennisactiviteiten. Het nieuwe ten-
nisseizoen 2011 gaat in april weer 
beginnen. Om jeugd in de leeftijd 
van 5 tot en met 9 jaar de kans te 
geven de tennissport eens te pro-
beren, organiseert Tennis Orga-
nisatie Velsen in samenwerking 
met LTC Brederode en LTC Hof-

geest een super leuke proefles. 
Deze gratis tennisles wordt ge-
geven op zaterdag 5 maart van 
17.00 tot 18.00 uur in Tenniscen-
trum Velserbroek. Onder leiding 
van de trainers van Tennis Organi-
satie Velsen gaan ze een uur lang 
laten zien hoe een tennisles werkt. 
Kinderen die nog geen lid zijn van 
een tennisvereniging kunnen zich 
ter plaatse opgeven. Het enige dat 
de kinderen mee moeten nemen 
zijn schone (sport)schoenen, zon-
der zwarte zool, voor de rest van 
het materiaal wordt gezorgd. Mee-
doen? Meld je voor vrijdag 4 maart 
aan via info@tennisvelsen.nl of 
06-12321921.
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Velsen - Heeft u onlangs de 
aanslagen voor de waterschaps- 
en gemeentelijke belastingen 
weer ontvangen? En twijfelt u of 
u misschien recht heeft op kwijt-
schelding? De Formulierenbriga-
de Velsen kan u hierbij helpen. 
De Formulierenbrigade Velsen 
kan samen met u kijken of u mo-
gelijk in aanmerking komt voor 
kwijtschelding van de belastin-
gen. Ook bieden de consulenten 
van de Formulierenbrigade Vel-
sen, indien gewenst, hulp bij het 
invullen van de aanvraag. Verder 
kunnen zij u informeren over an-
dere voorzieningen waar u mo-
gelijk recht op heeft. Nieuws-
gierig geworden? U kunt altijd 
even bellen, mailen of langsko-
men. Als het langskomen niet 
lukt, dan komen de consulenten 
bij u thuis. De Formulierenbri-
gade Velsen is gevestigd in Lo-
ket Velsen voor Wonen, Welzijn 
en Zorg, gebouw ‘de Delta’, Rijn-
straat 2 te IJmuiden. Op werk-
dagen zijn zij bereikbaar tussen 
09.00-17.00 uur op 0255-533885 
of: formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl. 

Recht op 
kwijtschelding

IJmuiden - Woensdag 9 maart 
om 19.30 uur vieren de Oud-Ka-
tholieke parochies in de IJmond 
de liturgie van Aswoensdag in 
de O.K. Engelmunduskerk aan 
Wilhelminakade 119. Deze dag 
wordt een begin gemaakt met de 
40 dagen durende vastentijd, die 
loopt tot paaszaterdag. Gastpre-
dikant is Henk de Roest, werk-
zaam als hoogleraar aan de Pro-
testantse Theologische Universi-
teit in Leiden. Na de dienst zijn 
aanwezigen welkom in De Bol-
der, waar Henk de Roest een in-
leiding houdt over de toekomst 
van kerk en samenleving, met 
gelegenheid voor gezamenlijke 
bezinning over de interkerkelij-
ke geloofsgemeenschappen in 
de IJmond. Een ieder is van har-
te welkom.

Aswoensdag

Collectanten
gezocht
Velsen - Van 2 mei tot en met 
7 mei vindt de jaarlijkse collec-
te van de Stichting Dierenam-
bulance Velsen plaats. De col-
lecte is de grootste inkomsten-
bron van de Stichting Dieren-
ambulance Velsen. Om het werk 
voort te zetten en uit te breiden, 
is het dus van belang dat de col-
lecte gesteund blijft door vrijwil-
ligers. Zij zoeken daarom collec-
tanten. Meldt u aan als collec-
tant en ‘doneer’ de Stichting Die-
renambulance Velsen een uur-
tje van uw tijd. En u kunt er veel 
mee betekenen voor de Stich-
ting Dierenambulance Velsen. 
Voor aanmelding graag een e-
mail sturen aan: communicatie@
dierenambulancevelsen.nl of bel 
met 0255-533239.

Forteiland IJmuiden 
zondag te bezoeken
IJmuiden - Zondag 6 maart is 
het Forteiland in IJmuiden weer 
te bezoeken voor het publiek. Na 
het carbidschieten in februari, 
ter gelegenheid van de opening 
van het seizoen, staat deze zon-
dag in het teken van de rondlei-
dingen door de gidsen.
Zij nemen u mee op ontdek-
kingsreis langs de gevangenis, 
de privaten, de medische af-
deling, de keuken, de bakkerij 
en de slaapverblijven. Dwalend 
door het oude fort beleeft men 
de tijden van weleer.
Binnen de Vrienden van Fortei-
land hebben drie organisaties 
hun eigen plek binnen het ro-
buuste bouwwerk, dat tussen 
1876 en 1888 in opdracht van 
Koning Willem III werd gebouwd.
Dat zijn de stichting Atlantikwall 
Wapens en Munitie Museum 
(AWMM), de Werkgroep Onder-
zoek Verdedigingswerken IJmui-
den (WOVIJ) en de Vereniging 
Forteiland, met de gidsen en an-
dere vrijwilligers van het Fort. 
De AWMM geeft in diverse di-
orama’s een realistisch beeld in 
het verleden en men komt al-

les te weten over zowel de Ne-
derlandse als de Duitse periode 
van het eiland. De WOVIJ laat de 
historische achtergrond van de 
Duitse bunkerbouw herleven. Zij 
hebben de museumbunker, ty-
pe 644, compleet met pantser-
koepel en zes schietgaten,  inge-
richt met veel origineel materiaal 
uit de periode 1940–1945. In de 
koepelzaal van het fort kan men-
wat eten en drinken. De catering 
wordt verzorgd door de vrijwillig-
sters van de Vrienden van Fort-
eiland. Hier worden ook diverse 
posters en boekjes over het fort 
te koop aangeboden.

De afvaarten vanaf de Kop van 
de Haven met de rondvaartboot 
“Koningin Emma”zijn om 11.00 
uur, 12.45 uur en 15.15 uur. Re-
serveren via 0255–511676. Het 
vertrek met de rondvaartboot te-
rug naar de wal is om 13.00 uur, 
15.10 uur of de laatste afvaart 
om 17.15 uur. Dit bepaalt u zelf. 
Zie www.ijmuidenserondvaart.nl 
en www.fortijmuiden.nl. E-mail 
naar forteilandijmuiden@gmail.
com.

Spektakelmusical Joop 
van den Ende in Velsen
Velsen - Op zaterdag 19 febru-
ari hebben de kijkers van ‘Op 
zoek naar Zorro’ massaal geko-
zen voor Tommie Christiaan als 
Zorro. Op vrijdag 8 en zaterdag 
9 april (20.15 uur) is Tommie in 
de Stadsschouwburg Velsen te 
zien als de beroemde gemas-
kerde held die vecht voor recht-
vaardigheid en het avontuur lie-
ver opzoekt dan uit de weg gaat. 
Een levenslustige hartenbreker 
bij wie het ritme van de Spaanse 
klanken door het bloed stroomt. 
‘Zorro’ is een avontuurlijke mu-
sicalervaring vol passie, humor 
en romantiek, omlijst met de au-
thentieke Spaanse Flamenco en 
de aanstekelijke muziek van de 
Gipsy Kings, waaronder bekende 
hits als ‘Bamboleo’, ‘Djobi Djo-
ba’ en ‘Baila Me’. Geïnspireerd 
op het boek van Isabel Allende 

over de eerste echte gemasker-
de held.
Naast de 24-jarige Alkmaarse 
musicalheld Tommie Christiaan 
(‘High School Musical’) ziet het 
publiek Lone van Roosendaal 
(‘Mama Mia’), René van Kooten 
(‘Urinetown’) en Thom Hoffman 
(‘My Fair Lady’). Lone van Roo-
sendaal zal de rol van de humo-
ristische Inez, de Spaanse scho-
ne, op zich nemen. René van 
Kooten zal te zien zijn in de rol 
van Ramon, de broer van Zor-
ro en Thom Hoffman in de rol 
van de verteller en van Don Ale-
jandro, de vader van Ramon en 
Zorro.
De toegang bedraagt 51,75 in-
clusief pauzedrankje en garde-
robe. Reserveren en informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Zumba- en stepsfestijn
Velserbroek - Zweten was het 
wel, vrijdagavond in de Spring-
plank. RK Gymvereniging Vel-
sen hield een zumba- en steps-
festijn. Drie lessen achter elkaar 
kon men gratis meedoen aan 
zumba, stepaerobics en zumba 
toning om kennis te maken met 
deze pittige work-outs.

Organisatoren Bianca en Mir-
jam gingen met enthousiasme 
aan de gang op de leuke muziek 
en kregen de aanwezige dames 
al gauw met de voetjes van de 
vloer. Zumba is een salsa-ach-
tige work-out waarin de pas-
jes van de dansschool weer te-
rugkomen. Maar zumba doe je 
met je hele lichaam, vooral met 
de heupen. Goed voor de buik-
spieren dus. Zumba toning voegt 

daar nog de armspieroefeningen 
aan toe met de toning-sticks. Bij 
zumba en zumba toning worden 
flink wat caloriën verbrand. Dat-
zelfde geldt voor steps-aerobics. 
Onvoorstelbaar wat veel com-
binaties je kunt doen met een 
step. Elke les is dan ook anders, 
al zijn de grondoefeningen wel 
een vast onderdeel voor de total 
work-out.
Gelukkig was er voor de afge-
peigerde belangstellenden een 
gratis flesje AA voor de nodige 
extra energie. Stepaerobics kan 
elke maandag en donderdag-
avond van 20.00 tot 21.00 uur in 
de Springplank in Velserbroek. 
Zumba kan op dinsdagavond in 
de Sluiswijkzaal in IJmuiden. Kijk 
voor het hele lesprogramma van 
RKGV op www.rkgv-velsen.nl.

Akrides wint van 
The Black Eagles
IJmuiden - De heren van VBC 
Akrides hebben zaterdagavond 
thuis in Sporthal IJmuiden-Oost 
met 103-67 gewonnen van The 
Black Eagles. Vijf Akridessers 
eindigden qua punten in de 
dubbele cijfers en Simon Fluks 
werd met 29 punten topsco-
rer van de wedstrijd. En er wer-
den twee double-doubles geno-
teerd. Pointguard Joost Smet-
sers kwam tot 10 punten en 13 
assists en power forward Den-
nis Roos was goed voor 11 pun-
ten en 14 rebounds. De formatie 
van coach Joaquin Zschuschen 
nam door deze overwinning ver-
der afstand van degradatiezor-
gen. Akrides kreeg in het ope-
ningskwart dertien punten van 
shooting guard Lennart Me-
ijland en er waren dunks te be-
wonderen van Mart Kieftenbeld 
en Simon Fluks. Akrides leidde 
na het eerste kwart met 29-21. 
In het tweede kwart viel Akri-
des met succes de basket aan 
en was het weer Simon Fluks die 
ging dunken. Akrides scoorde 
acht keer inside en produceerde 
drie driepunters in kwart twee 
maar ook het team uit Rosmalen 
bleef scoren door ondermeer de 
derde en vierde driepunter in de 
eerste helft van ‘good old’ Wou-
ter Wels. Ruststand was derhal-

ve 54-42.
Na de pauze in het derde kwart 
genereerde Akrides negen in-
tercepties, vergrootte het de 
voorsprong tot 83-55 en eis-
te Pasqualis Jansen een hoofd-
rol voor zich. De center van Akri-
des scoorde drie maal inside, 
liet twee driepunters goed val-
len en verzilverde een vrije worp 
en kwam zo tot dertien pun-
ten. En hij was tevens goed voor 
vijf rebounds waarvan vier aan-
vallende rebounds, twee ste-
als en twee assists. Hulp kreeg 
hij van Simon Fluks die in kwart 
drie zonder te missen goed was 
voor acht punten. In het vierde 
en laatste kwart bereikte Akri-
des voor de tweede wedstrijd 
op rij de honderd punten en het 
was Pasqualis Jansen die mid-
dels een lay-up drie cijfers voor 
de Velsenaren op het scorebord 
liet verschijnen. Verder was het 
in het afsluitende kwart een keer 
prijs vanuit driepuntsland voor 
Mart Kieftenbeld en de wed-
strijd werd afgesloten met de 
derde dunk van de avond van 
Simon Fluks.
Zondag 6 maart speelt Akrides 
uit in de Amsterdamse Apollohal 
tegen het tweede team van ere-
divisionist ABC Amsterdam. (Ar-
chibald Akerboom)
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Open repetitieavonden 
zanggroep Sparkle
Velserbroek - Zing je graag 
en voel jij je ook een popstar, 
al meezingend met de radio of 
onder douche, misschien vind 
je het dan ook wel leuk om sa-
men met 60 andere vrouwen te 
zingen. Kom dan meezingen en 
laat je talent horen in popkoor 
Sparkle Velsen onder leiding van 
Frank Anepool.
Je bent welkom op de volgen-
de gezellige open repetitieavon-
den in de Hofstede, Aletta Ja-
cobsstraat 227, Velserbroek. Van 
20.00 tot 22.00 uur woensdag 9, 
23 en 30 maart

Je zingt zo mee met ons moder-
ne poprepertoire van onder an-
dere Adèle, Krezip en Duffy. Ook 
zingt Sparkle Nederlandstalige 
songs en zijn ze druk aan het re-
peteren voor deelname aan het 
smartlappenfestival Nederland-
se lied op 25 juni in Velserbroek. 
Zingen kan echt reuze ontspan-
nend zijn in een druk leven.
Enthousiast geworden en wil je 
meer weten over Sparkle, surf 
dan eens naar de website www.
sparklevelsen.nl. Van harte wel-
kom op de open repetities in 
maart.

Hersenkraker voor technici

Eigenwijs werkt hard 
aan neus van Pinokkio
Velsen - Op 15 en 16 april treedt 
Eigenwijs Musicalkids Velsen op 
in Stadsschouwburg Velsen. Dit 
jaar presenteren zij de familie-
musical Pinokkio. Natuurlijk zijn 
de repetities in volle gang en oe-
fenen de kinderen en jong vol-
wassenen hard om alle thea-
terliefhebbers een leuke avond 
te geven. Op dit moment buigt 
ook een aantal vrijwilligers zich 
over een bijzonder aspect van 
de voorstellingen: de groeiende 
neus van Pinokkio. Hoe gaat Ei-
genwijs dat oplossen?
Bij het opvoeren van een musical 
vraag je als vereniging de rech-
ten van het stuk aan en bij toe-
kenning krijg je een script en de 
muziek. Technische details, zo-
als de kenmerkende neus van 
Pinokkio, zijn doorgaans niet bij 
het pakket inbegrepen. Om die 
reden is een deel van de decor-
ploeg, de grimeur en een aan-
tal vrijwillige ingenieurs hard be-
zig met deze hersenkraker. Hoe 
kan op een gemakkelijke, veili-
ge maar vooral ook betrouwba-
re manier de neus van Pinokkio 

op het juiste moment groeien en 
weer krimpen? 
Als we bedenken wat er fout kan 
gaan – de neus gaat niet uit, de 
neus gaat niet meer in, de neus 
is te slap – dan is de uitdaging 
des te groter. Want al heeft de 
houten pop een dito stompje als 
reukorgaan, het moet uiteinde-
lijk wel op een neus lijken. Avond 
aan avond zijn deze fantastische 
vrijwilligers bezig met prototy-
pes, snoertjes, draadjes, mate-
riaalsoorten en steeds opnieuw 
proberen. Lukt het straks om de 
neus van een afstand te bedie-
nen, doet Pinokkio het zelf of be-
denken ze toch iets heel anders 
en onverwachts? 
Eén ding is zeker: een verras-
sing zal het zijn. Er kan nu na-
tuurlijk nog niet worden verklapt 
welke ideëen verder worden uit-
gewerkt. Ben je benieuwd of het 
goed komt? Kom dan op vrij-
dag 15 of zaterdag 16 april kij-
ken naar Pinokkio. Kaarten zijn 
te koop via de stadsschouwburg 
Velsen via 0255 – 546 146 of 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen - In de week van 7 tot 
12 maart komen de collectan-
ten van een van de plaatselij-
ke verenigingen aan de deur 
met de bekende vraag: ‘Heeft 
u nog iets over voor Jantje Be-
ton?’ Dit jaar zal de openings-
zin echter iets anders lui-
den. Jantje Beton gaat name-
lijk 2 euro vragen. De ene euro 
gaat rechtstreeks naar de lo-
kale vereniging, de andere eu-
ro naar Jantje Beton. In aan-
loop naar de collecteweek zal 
de publiciteit worden gezocht 
om de actie onder de aan-
dacht te brengen. In de ge-
meente Velsen collecteren al-
le scoutinggroepen. Er wordt 
gecollecteerd door mensen 
van de IJmondtrekkers, Nan-
nie van der Wiele, Wiawaha, 
Michiel de Ruitergroep, Rad-
boud of Scouting Velserbroek. 
Daarnaast zijn ook een aan-
tal sportverenigingen aan het 
collecteren. Dit zijn Smashing 
Velsen, Badmintonclub Vel-
serbroek, Sportbond IJmond 
en Akrides. Donatie aan deze 
verenigingen levert hen direct 
50 procent van de opbrengst 
op. Het werk van Jantje Beton 
wordt steeds belangrijker. In 
ons drukbevolkte landje komt 
de speelruimte voor kinderen 
steeds meer in het gedrang. 
Terwijl ze juist volop ruimte 
nodig hebben om vrij en veilig 
buiten te kunnen spelen. Soms 
zijn er letterlijk meer vierkante 
meters speelruimte nodig, op 
andere plekken moet de in-
richting verbeteren. We moe-
ten kinderen vooral ruimte ge-
ven om afwisselend en fanta-
sierijk te kunnen spelen. Over-
al in Nederland spelen kinde-
ren minder buiten en zitten ze 
langer voor de tv en achter de 
computer. Steeds meer kinde-
ren worden te zwaar. Spelen is 
belangrijk voor een gezonde 
ontwikkeling, niet alleen licha-
melijk, ook geestelijk en soci-
aal. Wie geeft aan Jantje Beton 
helpt daaraan mee, want sa-
men buitenspelen is gezonder.

Jantje Beton 
komt weer
aan de deur

‘Wie wat bewaart heeft wat’
Bijzonder project 
op de Toermalijn
Driehuis - Basisschool de Toer-
malijn is net terug van een duik 
in de historie. Taal en geschie-
denis gingen twee weken lang 
hand in hand onder het motto 
‘Wie wat bewaart heeft wat’. 
Alle groepen hebben archieven 
thuis, op het internet en in diver-
se musea doorgespit. Het project 
werd afgesloten met een druk-
bezochte tentoonstelling waar 
alle leerlingen lieten zien wat je 
zoal kunt bewaren en waarom 
dat best wel leuk en nuttig is. 
Van geboortekaartjes tot post-
zegelverzamelingen, van poëzie-
albums uit 1926 tot de boeken 
waaruit oma ooit leerde lezen, 
alles was aanwezig bij de afslui-
ting van het project.
Marco Veenboer en Daniël Boer-

horst uit groep 8 legden de hand 
op een oude klassenfoto van 
de voormalige H. Hartschool uit 
IJmuiden en constateerden dat 
de jongens op die foto er wel 
heel netjes en ook wat stijfjes 
bij zitten, een heel verschil met 
de klassenfoto’s waar ze intus-
sen zelf op staan. Eigenlijk wil-
len Marco en Daniël graag iets 
meer weten over de foto. Kent 
iemand enkele leerlingen van 
toen? Wanneer is de foto ge-
maakt? Heeft u andere interes-
sante gegevens? U kunt uw ver-
haal kwijt via basisschool@toer-
malijn-driehuis.nl of gewoon per 
post naar basisschool de Toer-
malijn, Driehuizerkerkweg 121, 
1985 HB in Driehuis. Graag ter 
attentie van Marco en Daniël.

Supporters Telstar 
zijn ‘lekker op dreef’
Velsen-Zuid - De supporters-
vereniging van Telstar is weer 
helemaal terug van weggeweest 
en organiseert weer diverse ac-
tiviteiten. Dat ze terug zijn bleek 
door de busrit naar AGOVV. Het 
was de eerste Telstar bus sinds 
tijden. En waren de drie punten 
daar dan toeval of hielp de steun 
van de achterban? De suppor-
ters zijn dan ook blij en trots dat 
ze ook met een bomvolle bus 
richting Rotterdam gingen om de 
Witte Leeuwen te ondersteunen. 
En zie eens aan: ook daar wer-
den drie punten weggesleept. 
Zij gaan dus zeker door met het 
volgen van Telstar. Daarom heb-
ben ze de volgende buscombina-
ties (busreis met kaartje voor de 
wedstrijd) in de aanbieding. Vrij-
dag 11 maart FC Den Bosch te-
gen Telstar. Vertrek bij Cineworld 
Beverwijk om 17.10 uur. Vertrek 
parkeerplaats Schoonenberg om 
17.30 uur. De prijs voor leden be-
draagt 20 euro, voor niet-leden 
25 euro.
Vrijdag 18 maart gaat de bus 
naar de wedstrijd FC Dordrecht 
tegen Telstar. Vertrek bij Cine-
world Beverwijk om 17.40 uur. 
Vertrek bij parkeerplaats Schoo-

nenberg om 18.00 uur. Prijs le-
den: 15 euro, voor niet-leden 20 
euro.
Naast de busreizen organiseert 
de supportersvereniging bij elke 
thuiswedstrijd al jaren de secon-
de-loterij en dat zullen ze blijven 
doen. Verder kan men van de 
supportersvereniging feestavon-
den en forumavonden verwach-
ten over zaken die Telstar aan-
gaan. En ‘last but not least’ zijn zij 
een spreekbuis namens de sup-
porters richting de club en ver-
tegenwoordigen ze alle suppor-
ters op alle tribunes in diverse 
overleggen. Als lid van de sup-
portersvereniging geniet men bij 
activiteiten natuurlijk vaak voor-
rang en altijd korting. Zo krijgt 
men bijvoorbeeld bij elke busreis 
5 euro korting. Alle reden dus 
om lid te worden. Voor de jeugd 
tot en met 16 jaar en 65 plussers 
is het lidmaatschap voor het res-
terende seizoen 2010/2011 gra-
tis. Overige leden en gezinsle-
den betalen slechts 5 euro voor 
de rest van het seizoen. Eén bus-
reis mee en je hebt je contribu-
tie voor dit seizoen al terug ver-
diend. Nog geen lid? Schrijf dan  
in via info@svtelstar.nl.

Snelheidscontrole
Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week in Velsen-
Zuid gecontroleerd op te hard 
rijden. 
Dat gebeurde op de Amsterdam-
seweg, waar een maximumsnel-

heid geldt van 80 kilometer/uur. 
Van de ruim 1380 passanten re-
den er 122 te hard. Eén wegge-
bruiker maakte het erg bont door 
met 147 kilometer per uur de 
controle te passeren.
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Trijntje Oosterhuis
in Stadsschouwburg
Velsen - De fenomenale soulstem 
van Trijntje Oosterhuis reikt tegen-
woordig ver over de grenzen. Ie-
dereen die de ongekroonde konin-
gin van de Soul hoort zingen is on-
middellijk onder de indruk, zelfs de 
wereldberoemde liedjesschrijver 
Burt Bacharach was geïmponeerd 
door haar vocale kracht. De laat-
ste jaren is Oosterhuis vooral in 
een akoestische setting te horen 
geweest. Hoog tijd voor de souldi-
va om weer eens groots uit te pak-
ken met haar band! Op dinsdag 
15 maart (20.15 uur) komt Trijntje 
naar Velsen voor een sprankelend 
concert waarin zij haar oude hits 
afwisselt met nieuwe juweeltjes. 
Dat zij weet hoe zij muzikaal vuur-
werk moet ontsteken, bewees 
Trijntje Oosterhuis al met haar sa-
menwerking met grote namen als 
Queen, Andrea Bocelli, Lionel Ri-
chie, Salomon Burke en niet te 
vergeten Burt Bacharach. Dat zij 
haar soulvolle prachtstem ook 
in een intiem concert kan laten 
gloeien, konden de fans ervaren 
in het concert met gitarist Leonar-
do Amuedo. La Oosterhuis houdt 
van avontuur en afwisseling, maar 
houdt ook graag vast aan haar 
‘roots’. En dat verlangen brengt 

de diva terug bij haar weergaloze 
showband Total Touch. Feestelijke 
toptijden herleven als een van de 
beste zangeressen van ons land 
haar persoonlijke feestband om 
zich heen roept voor een spran-
kelend concert vol en swingen-
de Trijntje-klassiekers, afgewis-
seld met nieuwe juweeltjes. Toe-
gang 28,75 euro, CJP 25,75 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en gar-
derobe. Reserveren en informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl of 
telefoon 0255-515789. (foto: Alexa 
Singer)

Stadsschouwburg Velsen
Crazy Pianos spelen 
verzoeknummers
Velsen - In Scheveningen zijn 
de muzikanten van de Cra-
zy Pianos al jaren een begrip. 
Ook in Velsen zijn ze sinds 
Pre-Sail 2010 geen onbeken-
den meer. De heren komen 
op woensdag 16 maart (20.15 
uur) naar de Stadsschouw-
burg Velsen voor een zin-
derende avond vol muzikaal 
vuurwerk. 
Ook op deze avond bepaalt 
het publiek hoe de show er-
uit ziet! Het improvisatiever-
mogen van de muzikanten is 
enorm en hun repertoire on-
gelooflijk breed. 
Uitgaansgelegenheid de Cra-
zy Pianos ligt aan het strand 
van Scheveningen onder het 
bekende Kurhaus hotel. De 
Pianisten spelen 7 dagen per 
week jaren ‘70, ‘80 en ‘90 mu-
ziek en ook hedendaagse top-
pers ontbreken zeker niet. 
Naarmate de avond vordert 
wordt de muziek wat meer in-
tens totdat uiteindelijk het dak 
eraf gaat! Op 16 maart worden 

de ‘Crazy’ pianisten uit Sche-
veningen weggehaald om een 
nog nooit eerder vertoonde 
show te geven in de Stads-
schouwburg Velsen. Het spec-
taculaire optreden zorgt voor 
een live vertolking van de bes-
te hits begeleid op knalrode 
vleugels, een drummer en ui-
teraard de Crazy pianisten! 
Het publiek zal geëntertaind 
worden met rock, pop, seven-
ties, eighties muziek, heden-
daagse toppers en bekende 
meezingers. De Crazy-pianis-
ten kunnen daadwerkelijk al-
les spelen, een door het pu-
bliek ingediend verzoekje zal 
niet veel later ten gehore ge-
bracht worden. De zaal wordt 
volledig op hun kop gezet met 
diverse acts achter, op en on-
der de rode piano’s! 
De toegang bedraagt 26,75 
euro, inclusief pauzedrank-
je en garderobe. Reserveren 
en informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789.

Velsen - Dokter Dolittle’ is een 
beestachtig leuke musical en een 
echte kinderklassieker. Bijna ie-
dereen kent het verhaal over de 
dokter die kan praten met die-
ren, maar ondertussen bijna ver-
geet te praten met de mensen om 
hem heen. Eddy Murphy liet in 
zijn filmversie uit 1998 een nieu-
we generatie kennismaken met 
de geliefde dokter, op donder-
dag 17 en vrijdag 18 maart (19.30 
uur) kruipt Edwin Rutten in diens 
huid. Dokter Dolittle woont in 
een dorpje aan de Engelse kust 
en komt daar op voor groot en 
klein dierenleed. Een ontmoe-
ting met de jonge Emma leidt 
tot een avontuur dat hen beiden 
naar het andere eind van de we-
reld brengt. Voor iedereen die van 
dieren houdt is ‘Dokter Dolittle’ 
een echte aanrader. Die musical 
zit boordevol dieren: honden, kat-
ten, een paard, een vos, een dub-
belkoppige lama (wat dat is, zul je 
wel zien), een eend, een aap, een 
varken en ga zo maar door. Dok-
ter Dolittle kan met al die dieren 
praten. Dat heeft de Dokter ge-
leerd van zijn papegaai, want pa-
pegaaien kunnen praten met die-
ren èn met mensen. Toch is er 
één dier dat de Dokter nog nooit 
gezien en gesproken heeft. Dat is 
de Reuze Roze Zeeslak. Om die 
Zeeslak te ontmoeten gaat de 
Dokter met een bootje de zee op. 
Twee kinderen, een vriend van 
de Dokter en vier van zijn dieren 
gaan mee op reis. De Dokter en 
zijn bemanning dobberen over de 
oceaan, lijden schipbreuk, belan-
den op een wonderlijk eiland en 
komen pas na allerlei avonturen 
weer thuis. Of de Dokter onder-
weg ook nog kennismaakt met de 
Reuze Roze Zeeslak? Dat is op 17 
en 18 maart te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. Voor ieder-
een vanaf 6 jaar. Toegang 32,25  
incl. pauzedrankje en garderobe. 
Reserveren en informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Edwin Rutten 
in ‘Dokter 
Dolittle’

Joost Zwagerman
in het Thalia Theater 
IJmuiden - De Stadsschouw-
burg Velsen zet graag schrij-
vers in het zonnetje. Zo kan 
het publiek binnenkort genie-
ten van de veel geprezen to-
neelbewerking van ‘De Aan-
slag’. 
In samenwerking met Boek-
handel Erasmus nodigt het 
theater jaarlijks ook een aantal 
auteurs uit om op de planken 
te vertellen over hun werk en 
leven. Op woensdag 16 maart 
(20.30 uur) komt romanschrij-
ver, poëet, essayist Joost Zwa-
german naar het Thalia The-
ater voor een literaire avond 
over zijn schrijverschap en 
over alles wat hem nog meer 
bezig houdt.
Met succesromans als ‘Gim-

mick!’, ‘Vals Licht’, ‘De bui-
tenvrouw’, ‘De houdgreep’ en 
bloemlezingen over ‘De Ne-
derlandse en Vlaamse litera-
tuur vanaf 1880’ behoort Joost 
Zwagerman inmiddels tot de 
meest gelezen schrijvers van 
zijn generatie. Ook is hij een 
bekende tv-persoonlijkheid. 
Hij presenteerde ‘Zomergas-
ten’ en is een graag  geziene 
gast in ‘De Wereld Draait Door’ 
waar hij zijn visie mag geven 
op uiteenlopende zaken. 
De toegang bedraagt 16,75 
euro, inclusief pauzedrankje 
en garderobe, Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
telefoon 0255-515789.

Velsen - ‘De man die sneller 
speelt dan zijn eigen schaduw.’ 
‘De man met zes vingers aan ie-
dere hand.’ Eric-Jan Overbeek 
alias Mr. Boogie Woogie doet zijn 
bijnamen eer aan. De vliegens-
vlugge, expressieve pianist (uit 
Haarlemmermeer) werd in 2006 
uitgeroepen tot ‘Best European 
Blues Pianist’. Met zijn band vol 
topmuzikanten komt hij ook Vel-
sen op zaterdag 19 maart (20.15 
uur) muzikaal op stelten zetten. 
De toegang bedraagt 26,25 euro,  
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. Reserveren en informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789.

Mr. Boogie 
Woogie in 
Velsen

Sterrencast in 
‘In Wankel Evenwicht’
Velsen - ‘Wie is er bang voor 
Virginia Woolf’ mag dan het be-
kendste toneelstuk van Edward 
Albee zijn, ‘In Wankel Evenwicht’ 
wordt vaak beschouwd als zijn 
mooiste. Met o.a. Nettie Blanken 
en Porgy Franssen krijgt dit stuk 
op dinsdag 22 maart (20.15 uur) 
in de Stadsschouwburg Velsen 
de droomcast die het verdient. 
Het verhaal speelt zich af in het 
huis van Agnes en Tobias, een 
op elkaar uitgekeken echtpaar. 
Dochter Julia heeft er na haar 
vierde echtscheiding onderdak 
gevonden, net als Agnes zuster 
Claire, een treiterende alcoholis-
te. Door de komst van twee huis-
vrienden raakt het toch al wan-
kele evenwicht verstoord.
In ‘In wankel evenwicht’ zien we 
een gezin, bestaande uit een 
strenge, hysterische vrouw Ag-
nes (Nettie Blanken), een lamge-

slagen man Tobias (Porgy Frans-
sen) die zich enkel om zijn ge-
storven kat en zijn Bach sonaten 
lijkt te bekommeren, een leef-
tijdsloze drankzuchtige zus Clai-
re (Anneke Blok) en een doch-
ter Julia (Mirjam Stolwijk) die net 
is weggevlucht uit haar inmid-
dels vierde huwelijk. Dan maakt 
het bevriende echtpaar van de 
familie, Edna en Harry, onver-
wacht zijn entree, met koffers 
en al. Ze verhuizen naar het huis 
van Agnes en Tobias, en maken 
daar geen verdere woorden aan 
vuil. Het drama is compleet. ‘in 
Wankel Evenwicht’ is genomi-
neerd voor de Toneel Publieks-
prijs 2011. Toegang 27,75 euro, 
CJP 24,75 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe.
Reserveren en informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789. 
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Uitspraak Rechtbank Haarlem
Geen tijdelijk noodgebouw 
Bosbeekschool en Het Terras
Dinsdag 22 februari 2011 dienden bij 
de Rechtbank in Haarlem twee be-
roepszaken van een aantal omwonen-
den van de J.M. van Nassaulaan tegen 
de tijdelijke huisvesting van Dorps-
huis Het Terras en vier lokalen van de 
Bosbeekschool aan de J.M. van Nas-
saulaan in Santpoort-Noord. Deze 
omwonenden hadden beroepschriften 
ingediend tegen de verleende onthef-
fing van het ter plaatse geldende be-
stemmingsplan voor de plaatsing van 
deze tijdelijke voorzieningen aldaar.

Het Terras en de Bosbeekschool zijn op dit 
moment nog gehuisvest in de voormalige 
IJmond MTS aan de Roos en Beeklaan in 
Santpoort-Noord. Vanwege de voorgeno-
men ontwikkelingen van de eigenaar van 
dit gebouw bestaat  voor de gemeente de 
noodzaak om voor beide organisaties an-
dere tijdelijke huisvesting te zoeken terwijl 
ook gewerkt wordt aan definitieve huis-
vesting.

Op 1 maart 2011 is het college geïnfor-
meerd over de uitspraak van de Recht-
bank. De Rechtbank heeft de beroepen 
tegen de tijdelijke ontheffing gegrond ver-
klaard. Dit betekent dat plaatsing van de 

tijdelijke units aan de J.M. van Nassaulaan 
niet mogelijk is.

De rechtbank is van mening dat de tij-
delijkheid van de voorzieningen niet vol-
doende is aangetoond. De bouwplannen 
van Het Terras en de Bosbeekschool zijn 
volgens de rechter onvoldoende concreet 
om aannemelijk te maken dat binnen de 
genoemde termijnen van respectievelijk 
twee en drie jaar nieuwbouw gereed is. 
Dit betekent dat er niet alleen uitspraak 
is gedaan over de keuze van deze locatie 
maar dat dit ook zou gelden voor alle loca-
ties die in aanmerking zouden komen voor 
tijdelijke plaatsing.

Het Terras voorziet in nieuwbouw aan de 
Terrasweg in Santpoort-Noord per eind 
2012. De nieuwe locatie is bekend, een 
Ruimtelijk Functioneel kader is vastge-
steld en er heeft inspraak plaatsgevon-
den op het voorontwerp van het nieuwe 
bestemmingsplan. Desondanks acht de 
rechtbank deze feiten toch onvoldoende 
om de bouw van een tijdelijk locatie te on-
derbouwen.

Het college beraadt zich over de noodza-
kelijk te nemen vervolgstappen.

De GGD Kennemerland heeft het E-
movo onderzoek Velsen 2009 be-
kendgemaakt. Het e-movo onder-
zoek geeft inzicht in de gezondheid, 
leefstijl en welbevinden van jongeren 
tussen de 12 en 16 jaar en wordt in 
het voortgezet onderwijs uitgevoerd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 
scholieren in Velsen over het algemeen 
hun gezondheid als ‘goed tot zeer goed’ 
ervaren net als de psychische gezond-
heid. De meest in het oogspringende re-
sultaten zijn: dat er in 2009 in vergelij-
king met 2005 meer jongeren een sigaret 
roken (15 procent in 2009 tegen 11 pro-
cent in 2005) en minder jongeren alco-
hol drinken. Het aantal jongeren dat een 
week voor het onderzoek alcohol heeft 
gedronken, komt overeen met leeftijds-
genoten uit de regio, maar is hoog: 47 
procent. 

Andere opmerkelijke uitkomsten zijn: dat 
een op de vijf jongeren geslachtgemeen-
schap heeft en dat bijna de helft daarvan 
niet altijd een condoom heeft gebruikt. 9 
procent van de jongeren in Velsen heeft 
wel eens harddrugs aangeboden gekre-
gen; in 2005 was dit nog 5 procent.

In de gemeente Velsen hebben 1285 
scholieren een vragenlijst ingevuld. De 
resultaten van het onderzoek zijn sa-
mengevat in een factsheet en worden 
vergeleken met resultaten uit de regio 
en het E-movo onderzoek dat is uitge-
voerd in 2005. 

De gegevens van de onderzoeken wor-
den een belangrijke input voor het 
nieuw te formuleren lokaal gezond-
heidsbeleid 2012 – 2015 en voor een 
uitvoeringsplan van aanpak alcohol en 
genotmiddelen.

De rapporten van de GGD zijn digitaal 
beschikbaar via www.ggdkennemer-
land.nl en www.velsen.nl. Voor een pa-
pieren exemplaar kunt u contact opne-
men met de Griffier van de gemeente 
Velsen.

Hondenbezit in Velsen
De grootste overlast is die van hon-
den – dat vinden de inwoners van de 
gemeente Velsen. Waar moet een 
hond wel of niet aan de lijn, wat kost 
een bekeuring en moet de honde-
neigenaar zich kunnen legitimeren - 
in dit artikel brengt de gemeente de 
verschillende aspecten van het hon-
denbezit nog eens extra onder de 
aandacht.

Wel of niet aan de lijn
In de hele gemeente, dus ook in parken 
en plantsoenen, moeten honden aan de 
lijn en moeten eigenaren de honden-
poep zelf opruimen. Op deze regel zijn 
twee verschillende uitzonderingen:

1. op losloopplaatsen, te herkennen aan 
‘losloopborden’, hoeven honden niet 
aan de lijn en hoeven de eigenaren 
de hondenuitwerpselen niet op te rui-
men. 

2. op speelterreinen, te herkennen aan 
‘verbodsborden’, mogen honden he-
lemaal niet komen. 

Op de site van de gemeente Velsen 
staan onder het kopje Hondenbeleid 

(onder Digitaal Loket) de hondenuit-
laatplaatsen op een kaart ingetekend.

Overtreding kost geld
Het Team Toezicht & Handhaving van 
de gemeente Velsen gaat strenger con-
troleren of hondeneigenaren zich hou-
den aan dit beleid. Als de handhavers 
een overtreding constateren, kan de ei-
genaar een proces-verbaal krijgen. De 
hoogte van de bekeuringen in 2011 zijn:

1. een niet aangelijnde hond e 70,-
2. hondenpoep niet opruimen e 100,-
3. een hond op een speelterrein e 100,-

Legitimatieplicht
Eigenaren die in overtreding zijn, moe-
ten zich kunnen legitimeren. Als ze dat 
niet kunnen of willen, kunnen ze wor-
den aangehouden en daar een pro-
ces-verbaal voor krijgen, bovenop de 
bekeuring voor de hond. De hoogte 
van de bekeuring voor het niet legiti-
meren stelt de rechter vast. Alle regels 
over het houden van honden staan op 
de site van de gemeente Velsen, www. 
velsen.nl > Bestuur en Organisatie > 
Beleid > Honden.

Alleen voor fietsers en bromfietsers
Officiële opening Pontweg
Maandag 28 januari 2011 is de Pont-
weg, tussen de Grote Hout- of Ko-
ningsweg en de Concordiastraat, of-
ficieel geopend door de wethouders 
Ronald Vennink en Robert te Beest. 
Zij deden dit door samen een boom 
te planten.

De Pontweg is nu definitief afgesloten 
voor autoverkeer en ingericht als fiets- 
en bromfietspad. Het kruispunt Grote 
Hout- of Koningsweg / Pontweg / Stra-
tingplantsoen / Duinvlietstraat is tevens 
aangepast. Het bedrijventerrein Velsen-
Noord IV, De Grote Hout en de sluizen 
zijn vanaf de Westelijke Randweg N197 
bereikbaar via de Wenckebachstraat, 
Staalhavenweg en de Noordersluisweg.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 
het kader van het project Frisse Wind in 
Velsen-Noord, dat gericht is op verbete-
ring van de leefkwaliteit in de woonkern. 
Eén van de hoofddoelstellingen van het 
project is het weren van vrachtverkeer uit 
de kern van Velsen-Noord. Met de afron-
ding van deze werkzaamheden komt dit 
doel weer een stapje dichterbij.

Het project Frisse Wind is veelomvattend. 
Er gebeurt veel en er staat nog veel te 
gebeuren. De gemeente werkt aan de 
wijk en soms steken ook andere partij-
en de schop in de grond. Dat levert ge-
regeld overlast op. De gemeente reali-
seert zich dat terdege en vraagt uw be-
grip hiervoor. (foto: Ko van Leeuwen)

Resultaten E-movo onderzoek bekend
Minder Velsense
jongeren drinken alcohol 
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Start herinrichting Kromhoutstraat
In het voorjaar van 2011 gaat de ge-
meente Velsen aan het werk met de 
Kromhoutstraat in IJmuiden. Er ko-
men gescheiden rijbanen voor werk- 
en overig verkeer, en een nieuw voet- 
en fietspad. Het werk gaat ongeveer 
een jaar duren.

De gemeente Velsen wil meer toeristen 
en daarmee meer ondernemers naar on-
ze kust halen om de toeristische econo-
mie te stimuleren. Daarnaast heeft het 
kustgebied van IJmuiden aan Zee nog 
een belangrijke functie, namelijk de con-
centratie van een industrie met veel ha-
vengebonden activiteiten. Om deze func-
ties goed met elkaar te kunnen combine-
ren, is een plan gemaakt waarbij bewo-

ners en bedrijven zijn betrokken. 

Het project Herinrichting Kromhoutstraat 
houdt in dat er gescheiden rijbanen ko-
men: een parallelweg voor de bedrijven 
en een hoofdroute voor het strand. Daar-
door blijven de verschillende verkeers-
stromen beter gescheiden. Het strand-
verkeer, en dus ook de bus, heeft minder 
last van draaiende, kerende en lossen-
de vrachtwagens. Omgekeerd heeft het 
werkverkeer geen last van doorgaand 
verkeer naar het strand. Deze aanpak 
komt ook de veiligheid ten goede. Er 
komt ook een apart voet- en fietspad. 

Aan de zuidkant van de weg komt een 
groenstrook om de strandroute herken-

baarder te maken. Aan de noordkant 
komt een muur die op artistieke wijze 
wordt vormgegeven. Deze muur is tege-
lijkertijd de scheiding tussen het vrij lig-
gende fietspad en de weg.

Er worden eerst werkzaamheden uitge-
voerd aan kabels en leidingen. Die be-
ginnen op 7 maart tussen de Raafstraat 
en de Bronsstraat, aan de zuidkant van 
de Kromhoutstraat. Het doorgaande ver-
keer kan aan de noordkant van deze 
werkzaamheden blijven rijden. 

Voor de bereikbaarheid van de bedrijven 
en het strand wordt het project in fases 
uitgevoerd. Omleidingen zijn soms nood-
zakelijk. Zo geldt vanaf 7 maart voor fiet-

sers een tijdelijke omleidingsroute, om-
dat er een nieuw voet- en fietspad wordt 
aangelegd. De extra reistijd zal maximaal 
10 minuten zijn.

De Kromhoutstraat maakt ook deel uit 
van het Hoogwaardig Openbaarvervoer-
tracé dat in Velsen door de gemeente en 
de provincie Noord-Holland wordt aan-
gelegd. Met deze verbinding worden het 
strand en het havengebied optimaal aan-
gesloten op het regionaal netwerk van 
snelle busverbindingen.

Het totale project Kromhoutstraat is vol-
gens planning in april 2012 gereed. Ac-
tuele informatie is te vinden op www.ho-
vvelsen.nl.
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Velsen, 3 maart 2011

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

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

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

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten 0255-567200.

 

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

 

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

 

Ondernemersloket

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

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht 

voor (algemene) informatie over wetgeving, beleid en 

procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

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

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

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

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

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

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

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

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

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

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 

Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 

'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 

09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 

een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht 

bij het Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 

09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek 

Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 

tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.Neem bij uw 

bezoek een officieel document mee met daarop uw 

burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl 

(voor vragen over preventie)

 

Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige 

voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 

rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 

om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 

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

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

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

voorwaarden.
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AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester en 

Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde 

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

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

e-mail: info@velsen.nl

 

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

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

 

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

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

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

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

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

 

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

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

RAADSPLEIN 10 MAART 2011

Donderdag 10 maart 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het 
Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 21.00 uur Nieuw Helmduin

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 – 21.00 uur Terugblik resultaten Politie 2010

Commissieruimte 2
Sessie 3
19.30 – 21.00 uur Uitgebreide voorbereidingsprocedure
  aanvraag omgevingsvergunning
Raadzaal
Sessie 4
21.30 – 23.00 uur Collegeprogramma 2010-2014

Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 en 2 kan worden ingesproken.  
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
9 maart 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
(0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:
Reigersbossenlaan 46 te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie Publieke 
Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 21 februari 
2011 tot en met 25 februari 2011 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 56 74 24.

w11.000162  Lepelblad 42 Velserbroek 
 kappen van een boom (21/02/2011)
w11.000161  Genieweg 1 Velsen-Zuid 
 gebruiksmelding logiesfunctie en 

restaurant (21/02/2011)
w11.000160  Wüstelaan 32 Santpoort-Zuid 
 vervangen ramen van bovenverdieping 

(21/02/2011)
w11.000159  Bosbeeklaan 11 Santpoort-Noord 
 plaatsen van een dakkapel (21/02/2011)
w11.000163  Middenduinerweg 42 Santpoort-Noord 
 kappen van 2 bomen (22/02/2011)
w11.000167 Valeriuslaan 38 Driehuis 
 kappen van 1 zeeden (23/02/2011)
w11.000166  De Zeiler 90 Velserbroek 
 vergroten van de 2e verdieping woning 

(23/02/2011)
w11.000165  Amsterdamseweg 25 Velsen-Zuid 
 aanbrengen constructieve ondersteuning 

verdiepingsvloer No-Break Units 
(23/02/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

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

i10.008854  Roos en Beeklaan 91 Santpoort-Noord
 plaatsen van een dakkapel voorgevel 

(31/12/2010)

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan wel 
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. 

Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek 
van IJmuiden en Velserbroek, treft u een Greep uit het 
Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen wordt 
toegelicht. 
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via 
de e-mail.U kunt zich hiervoor aanmelden op 
raadsplein@velsen.nl

w11.000164  Valckenhoeflaan ong. Santpoort-Noord 
 plaatsen van container voor skatebaan 

t.o. Valckenhoeflaan 2 (23/02/2011)
w11.000171 Zeilmakerstraat 50 Velserbroek 
 melding brandveilig gebruik muziek-

school (24/02/2011)
w11.000170  Cypressenstraat 13 IJmuiden 
 plaatsen van een dakopbouw 

(24/02/2011)
w11.000169  Van Dalenlaan ong. Santpoort-Zuid 
 kappen van een wilg (t.o. Van Dalenlaan 

159 t/m 169) (24/02/2011)
w11.000172 Curacaostraat 14 Santpoort-Noord 
 uitbreiding woonhuis aan achterzijde en 

vernieuwen berging (25/02/2011)

UITGEBREIDE 
VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning 
te verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 
De ontwerpomgevingsvergunning ligt gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering: van 4 maart tot 15 april 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan eenieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of 
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen 
dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de 
datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen 
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen. 
De activiteiten betreffen:

i10.008539  Middenduinerweg 89 Santpoort-Zuid
 plaatsen erfafscheiding 

(rijksmonument)

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het(de) onderstaande besluit(en) 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg(elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk 
ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

BOUWVERGUNNING
B2-1-2011  Halkade 9, 9A, B en C IJmuiden
  het vernieuwen en vergroten van een 

bedrijfsgebouw (23/02/2011)
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
i10.007021  Loggerstraat 37 IJmuiden 
 vergroten van een bedrijfsgebouw 

(21/02/2011)
i10.007402  Vinkenbaan 18 Santpoort-Zuid 
 vergroten van een woning met een 

uitbouw (22/02/2011)
i10.008041  Velserhooftlaan 20 Santpoort-Noord
 wijzigen Bosbeekschuur (24/02/2011)
i10.008713  Klipper 43 Velserbroek 
 vergroten van de 2e verdieping van een 

woning (23/02/2011)
i10.008731  Keetberglaan 15 IJmuiden 
 plaatsen van een dakkapel in voorgevel 

(23/02/2011)
w11.000035  Johan Maurits van Nassaulaan 63 

Santpoort-Noord 
 plaatsen van een dakkapel in voor- en 

achtergevel 
(25/02/2011)

w11.000042  Brederoodseweg 45 Santpoort-Zuid 
 kappen van een boom 

(25/02/2011)
w11.000043 Pleiadenplantsoen 1-59 IJmuiden 
 slopen van 30 portiekwoningen en 

kappen van 2 bomen (25/02/2011)

EVENEMENTEN

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunningen verleend voor het 
organiseren van een evenement:
i11.000924  strand Velsen  
 Blokart toertocht Hoek van Holland-

Den Helder op 12 maart 2011 (18 februari 
2011).

i11.000207  terrein Aagtevonklaan 
 Koninginnedagviering 

op 30 april 2011 (16 februari 2011)
i11.001569  winkelcentrum Velserbroek 
 Tussen kunst en koe op 19 maart 2011 

(24 februari 2011)
i11.001227  Van Tuyllplein 
 Koninginnedagviering op 30 april 2011 

(24 februari 2011)
i11.001033  strand Velsen-Noord 
 Long Distance Trail op 19 en 20 maart 

2011 en 9 en 10 oktober 2011 (24 februari 
2011)

i10.007170  park Velserbeek 
 Rotary Highland Games 

op 21 mei 2011 
(24 februari 2011)

DRANK EN HORECA

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) ontheffing 
verleend voor de onderstaande dag en locatie:
i11.000206  Aagtevonklaan te Driehuis 
 Koninginnedagviering op 30 april 2011 

(16 februari 2011).
i11.001226  Van Tuyllplein te Velsen-Zuid 
 Koninginnedagviering op 30 april 2011 

(23 februari 2011).
i10.007163  park Velserbeek 
 Rotary Highland Games op 21 mei 2011 

(24 februari 2011).

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende 
vergunning verleend:
i11.001308  Badweg 40 te IJmuiden uitoefenen van 

een horecabedrijf (15 februari 2011)
i11.001408  Kennemerlaan 9 te IJmuiden 
 uitoefenen van een horecabedrijf 

(15 februari 2011)
i11.000773  Kennemerlaan 124 te IJmuiden 
 uitoefenen van een horecabedrijf 

(24 februari 2011)
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Peuterfestival met Dirk 
Scheele in Schouwburg
Velsen - Op woensdag 23 maart 
(15.00 uur) wordt de foyer van de 
Stadsschouwburg Velsen omge-
toverd tot een echt Kabouterbos, 
vol rood met wit gestipte pad-
denstoelen. Vanaf 9.30 uur mo-
gen peuters de kabouters een 
handje helpen met dagelijkse 
doe-dingetjes zoals hout sprok-
kelen, boeketjes bloemen ma-
ken en het bospad harken. Maar 
ze leren ook klusjes te doen voor 
grote mensen, zoals de was op-
hangen, soep koken en een 
stoep vegen. In het theater zelf 
zijn voor de peuters een sca-
la aan mooie en grappige mini-
voorstellingen te zien. Om 10.30 
uur neemt de van Nickelodeon 
bekende Dirk Scheele de aller-
kleinsten al zingend en spelend 
mee naar een fantasietuin waar 
allerlei spannende dingen ge-
beuren. Om 15.00 uur staat er 
een verrukkelijke theatervoor-
stelling met ‘Huis, Tuin en Keu-

kenliedjes’ van Dirk Scheele op 
het programma. Voor de 2 tot 4 
jarigen, (groot)ouders en/of be-
geleiders wordt het een dag om 
nooit te vergeten! Dirk Schee-
le heeft eigenlijk geen introduc-
tie meer nodig, met meer dan 
200.000 verkochte cd’s en zijn ei-
gen serie bij Nickelodeon op te-
levisie weet deze muzikant pre-
cies waar kinderen van houden. 
Vrolijke, herkenbare maar niet te 
kinderachtige muziek!  In ‘Huis-, 
tuin- en keukenliedjes’ komen 
we bij Dirk thuis en daar gebeu-
ren vreemde dingen: alle spulle-
tjes maken geluid, bewegen en 
doen dingen die je niet van ze 
kent! De stofzuiger blaft en de 
fluitketel blaast bellen. In een 
kakofonie van geluid zoekt Dirk 
met de kinderen naar een oplos-
sing om het huis weer op orde te 
krijgen. Zie www.stadsschouw-
burgvelsen.nl voor alle voorstel-
lingen van het Peuterfestival. 

Liedjes uit De Jantjes 
en Rode Sien in Velsen
Velsen - Het Nederlands Volks-
theater, de groep rond de fami-
lie Nooy, heeft een feestje te vie-
ren. Grootvader Jan Nooy begon 
honderd jaar geleden voor zich-
zelf. Een jubileum dus, met een 
voorstelling die terugblikt op de 
woelige jaren van het uiterst po-
pulaire gezelschap. ‘Omdat ik 
zoveel van je hou’, met een ster-
rencast bestaande uit o.a. Carry 
Tefsen, Henk Poort en Bob Fos-
ko, is op donderdag 24 maart 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen te zien. De ster-
ren van de hedendaagse musi-
cal nemen het publiek mee terug 
naar de tijden van onvergetelijke 
volksmusicals als ‘De Jantjes’ en 
‘Rooie Sien’. 
‘Omdat ik zoveel van je hou’ is 
een ode aan oer-Hollands enter-
tainment. Precies honderd jaar 
geleden stichtte Jan Nooy zijn 
eerste volkstoneelgezelschap. 
Met zijn veelal zelfgeschreven 
stukken, en vaak aanstekelijke 
liedjes, legde hij de basis voor de 
theatertraditie van de Nooy dy-
nastie. Zijn dochter, Beppie Nooy 
nam in 1956 het roer over en 
stuurde met bezieling ‘haar’ Am-
sterdams Volkstoneel naar on-
gekende populariteit en erken-

ning. Vijfentwintig jaar later na-
men haar zoons, inmiddels ge-
dreven theatermakers, de fakkel 
over en produceerden met veel 
succes traditioneel en nieuw ge-
schreven volkstoneelrepertoi-
re. Daarom is het nu, na hon-
derd jaar, de hoogste tijd voor 
een familiefeestje met een spec-
taculaire terugblik op hartver-
warmende hoogtepunten uit een 
eeuw uniek Nederlands volksto-
neel. Een selectie uit een eeuw 
volkstheater van de familie Nooy, 
waarin heden en verleden hand 
in hand gaan. Heerlijke liedjes 
en teksten uit alle bekende pro-
ducties zoals o.a. De Jantjes, Ble-
ke Bet, Oranje Hein en natuurlijk 
Rooie Sien! Maar ook van recen-
tere datum, zoals De Jordaan, 
Hadjememaar, Boefje en Heim-
wee.  Dit kleurrijke repertoire is 
voor elke Nederlandse theater-
bezoeker een feest der herken-
ning en wordt gezongen en ge-
speeld door een indrukwekken-
de cast van musical- en thea-
tersterren. De toegang bedraagt 
27,75 euro, inclusief pauzedrank-
je en garderobe. Reserveren en 
informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Roy Beusker)

IJmuiden - Zaterdag 5 maart 
om 20.30 uur staat Harry Sack-
sioni op de planken van het 
Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257. In ‘Adrenaline’ staan 
de gloednieuwe composities 
van zijn gelijknamige cd cen-
traal. 
Harry pakt zijn publiek op en 
sleurt het zijn bevlogen muzika-
le wereld binnen. Zijn nimmer 
aflatende ‘drive’, zijn uitgebrei-
de techniek op gitaar en zijn 
contact met het publiek staan 
borg voor een avond uit de al-
lerhoogste muziekcategorie. En 
Harry kennende kan het zomaar 
zijn dat u plotseling een muzi-
kale gast op het podium ziet 
verschijnen... De toegang be-
draagt 15 euro of 13 euro. 

Harry Sacksioni 
in Witte Theater

IJmuiden - Donderdag 3 maart 
om 20.30 uur spelen Dic van 
Duin en Els Ingeborg Smits het 
toneelstuk ‘Broei’ in het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
25. ‘Broei’ is een avondvullend 
toneelstuk over bedrog, zelfbe-
drog, liefde en bezitsdrang. Een 
kamer waar wordt gewerkt, ge-
geten en geslapen; Kid en Slé 
zijn een ogenschijnlijk harmoni-
eus en toegewijd duo, dat leeft 
als man en vrouw. Maar één van 
beiden hoeft zich maar even niet 
aan de regels van het spel te 
houden, of het gif van de jaloe-
zie begint te druppelen, de mes-
sen van de wraak worden gesle-
pen, de spanning stijgt. Weten of 
niet weten, dat is de vraag. 

‘Broei’ in
Witte Theater




