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Camper uitgebrand
Santpoort-Noord - Vorige
week vrijdagnacht is een kleine camper uitgebrand in Santpoort-Noord. De camper stond
geparkeerd in de Tulpenstraat
hoek Burgemeester Weertplantsoen. Het vuur werd rond
tien over drie ‘s nachts ontdekt,
waarop direct de brandweer
werd gealarmeerd. Bij aankomst
van de brandweer sloegen de
vlammen al hoog uit de bus. Met
een hogedrukstraal zijn de vlammen geblust. Een gasfles die in
de camper stond is in veiligheid
gebracht. De oorzaak van de
brand is nog niet bekend. (foto:
Michel van Bergen)

Tel. 0255-533900

Het bereiken van het hoogste
punt van de bouw werd op vrijdag 24 februari met champagne gevierd. Het kleine feestje was vooral bedoeld voor alle betrokken bouwers en bedrijven, waaronder hoofdaannemer
Meijer Bouw en projectcoördinator Ruud Beek. Ook wethouder Arjen Verkaik van economische zaken was aanwezig. ,,Deze nieuwe terminal is bijzonder
en belangrijk voor Velsen, zeker in deze onzekere economische tijd’’, aldus de bestuurder
vol bewondering. ,,We hebben
daarom graag meegewerkt om
de benodigde procedures zo
snel mogelijk te laten verlopen.”
De nieuwe cruiseterminal aan
de IJmondhaven betekent een
flinke uitbreiding van de capaciteit. ,,Hier kunnen grotere schepen aanmeren en meer
mensen worden ontvangen
dan bij onze huidige Felison-
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Hoogste punt terminal
IJmuiden - ,,Wat een mooi
moment om mee te maken’’,
zegt Frans Baud terwijl hij
door een grote kraan in een
bak omhoog wordt gehesen.
Even later plant de KVSAdirecteur een vlag op het
hoogste punt van de in aanbouw zijnde Felison Cruise
Terminal aan de IJmondhaven. ,,Dit project verloopt in
een recordtempo”, vertelt
Baud (foto) als hij weer veilig
op de grond staat. ,,In januari zijn we begonnen en begin
mei is het klaar. Dan zullen
de passagiers van de MSC
Opera als eersten in deze
nieuwe terminal worden ontvangen.’’
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terminal”, legt Frans Baud uit.
,,Aan de cruisekade bij die terminal is de maximaal mogelijke lengte tweehonderd meter,
hier is dat bijna honderd meter meer. Bovendien kunnen er
in de IJmondhaven twee grote cruiseschepen tegelijkertijd
terecht. Uit simulatieproeven
blijkt dat het zelfs met windkracht 8 geen enkel probleem is
om hiervoor zowel de Monnickendamkade als de Volendamkade te gebruiken. Komend seizoen zal dit een paar keer voorkomen, we hebben tot oktober
voor de nieuwe terminal al meer
dan veertig afvaarten geboekt.”
De Felison Cruise Terminal biedt
met 1600 m2 verdeeld over
twee verdiepingen met gemak
ruimte aan tweeduizend passagiers. Zij kunnen verblijven
in de wachtruimte op de eerste verdieping, met een prachtig uitzicht op de IJmondhaven.
Beneden vinden de paspoortcontrole en de afwikkeling van

de bagage plaats. Voor de terminal komen een kiss & ride
strook en een groot plein, waarvandaan bussen rechtstreeks
op en neer naar Schiphol, Amsterdam en andere bestemmingen rijden. Ook is er een grote parkeerplaats voor de passagiers die met hun eigen auto komen.
Architect Marc van der Velde
heeft gekozen voor een licht,
strak en efficiënt ontwerp met
veel staal. ,,Dat past bij de industriële en dynamische omgeving van de IJmondhaven”, vertelt Frans Baud. ,,De officiële
opening van de terminal is gepland in de vroege middag van
4 mei. Die wordt verricht door
de CEO van MSC Cruises, de
heer Pierfrancesco Vago. Zijn
rederij zal met de MSC Opera en MSC Lirica veelvuldig gebruik gaat maken van de Felison Cruise Terminal.” Zie ook
www.felisonterminal.nl. (foto:
Ko van Leeuwen)
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IJmuiden - Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en Haven
Amsterdam organiseren op dinsdag 6 maart in IJmuiden en donderdag 8 maart 2012 in Amsterdam informatiebijeenkomsten
over de stand van zaken van de
nieuwe grote zeesluis IJmuiden.
Aanleiding is de afronding van
de eerst fase van de planstudie,
waarin ondermeer de afmeting
van de nieuwe zeesluis, de locatie in het sluizencomplex IJmuiden, de meest efficiënte bouwwijze en de milieueffecten zijn
onderzocht.
De informatiebijeenkomst op
dinsdag 6 maart vindt plaats in
de Cruiselounge van de Felison
Terminal, Sluisplein 55 in IJmuiden. Op donderdag 8 maart is de
bijeenkomst in het kantoor van
de Kamer van Koophandel, De
Ruyterkade 5 in Amsterdam. Beide bijeenkomsten zijn van 19.00
uur tot 21.30 uur. Het programma op beide avonden is identiek: om 19.00 uur ontvangst en
informatiemarkt, om 19.30 uur
opening dagvoorzitter, om 19.35
uur toelichting stand van zaken

nieuwe zeesluis en om 20.15 uur
aanvang informatiemarkt.
De huidige toegangspoort voor
zeeschepen tot het Noordzeekanaal – de Noordersluis uit
1929 – is op termijn aan vervanging toe. Met de komst van een
nieuwe grote zeesluis groeit de
sluiscapaciteit mee met de groei
van het scheepvaartverkeer en
schaalvergroting van schepen,
zodat deze vlot en veilig van en
naar het Noordzeekanaal kunnen. De nieuwe zeesluis levert
een belangrijke bijdrage aan
de totale ontwikkeling van het
Noordzeekanaalgebied en haar
achterland.
Om tot een nieuwe en grotere
zeesluis te komen, werken het
ministerie van Infrastructuur en
Milieu, Provincie Noord-Holland,
Haven Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen
nauw samen. Eind 2009 hebben
het Rijk, de provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam de gezamenlijke uitgangspunten voor de bouw van een
zeesluis bij IJmuiden vastgelegd
in een convenant.

Slijterij & Wijnhuis Zeewijck

Likeurenproeverij
in Grand Café Kruiten
IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis
Zeewijck staat bekend om zijn
uitgebreide assortiment aan
traditioneel gestookte jenevers en korenwijn van Zuidam
maar ook om het assortiment
aan overheerlijke, ambachtelijk bereide likeuren. Om daar
eens uitgebreid kennis mee te
maken komt de master ‘distiller’
woensdag 7 maart voor een likeurenproeverij naar IJmuiden.
Tijdens deze eerste likeurenproeverij, kunt u gaan genieten
van verschillende likeuren van
Zuidam Distillers. Patrick van
Zuidam zal op deze avond een
masterclass verzorgen, waarin hij uitleg geeft over het maken van ambachtelijke likeuren en de geschiedenis van zijn
bedrijf. Dit is één van de laatste zelfstandige distilleerderijen
van Nederland die al haar distillaten en extracten nog op ambachtelijk wijze binnen het eigen familiebedrijf maakt en verwerkt. Alle recepturen zijn ontworpen door Fred & Patrick
van Zuidam (foto). Heeft u altijd al willen weten hoe het proces van likeuren maken in zijn
werk gaat en heeft u daar vragen over, dan is dit de kans om
deze avond op een Bourgondische manier te gaan beleven
door middel van ruiken, proeven en zien. Door de jarenlange contacten die Richard en Esther van ‘Zeewijck’ hebben met

de familie Zuidam heeft Patrick
een avond vrij gemaakt om deze masterclass te kunnen geven. Zuidam exporteert wereldwijd al haar producten, is explosief gegroeid en heeft al vele
prijzen binnengehaald.
Deze niet te missen proeverij
vindt plaats in Grand Café Kruiten, Kruitenstraat 3 in IJmuiden.
De kosten bedragen 15 euro
per persoon. Aanvang 20.00 en
vanaf 19.30 wordt u ontvangen
met een heerlijk kopje koffie. U
kunt zich aanmelden bij Slijterij
& Wijnhuis Zeewijck via info@
zeewijck.nl of op telefoonnummer 0255-540331.

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

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

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

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

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Twee scooters
gestolen

Lady’s Night voor
nieuw inloophuis
IJmuiden – De zwemmers van
OIG/IHD hadden deze week een
keertje vakantie, want Zwembad
de Heerenduinen was dinsdagavond helemaal bestemd voor de
Lady’s Night. Vorig jaar was de
eerste Lady’s Night op een zaterdagavond in september. Toen
stond de avond in het teken van
Pink Ribbon. Dit jaar is gekozen
voor een ander goed doel: Inloophuis Kennemerland. Alle zwemmers en alle standhouders droegen bij aan dit bijzonder goede
doel.
Inloophuis Kennemerland is een
particulier initiatief voor en door
(ex)-kankerpatiënten en hun familie. In het Inloophuis kunnen
mensen binnenkomen voor een
kopje koffie of thee aan de doorleefde keukentafel, voor steun
en lotgenotencontact. Inloophuis
Kennemerland wordt in april geopend aan de Wulverderlaan 51 in
Santpoort-Noord. Maar nu al zijn
er activiteiten in een tijdelijke locatie in de Mennokapel aan Indische straat 190 zwart in Haarlem. Zo is er al een koor, met een
prachtige klank, en lotgenotencontact.
Angelique en Annemarie zijn enkele van de initiatiefnemers. De
een is consulente voor kankerpatiënten, de ander ex-kankerpatiënt. Sinds twee jaar hebben zij
een enthousiaste groep mensen
om zich heen die meewerken om
het Inloophuis mogelijk te maken.
,,Alleen die steun al is hartverwarmend’’, zegt Annemarie. ,,We begonnen twee jaar geleden met
niets, alleen onze goede wil. We
hebben toen een avond gehouden om mensen te zoeken die ons
wilden steunen. Dat lukte na een
avond al. Er ontstonden meteen
diverse werkgroepen.’’ Angelique
vertelt dat het soms erg moeilijk is
om sponsors te vinden. ,,Er is erg
veel geld nodig voor wat we willen: een huis creëren voor (ex)kankerpatiënten, hun partners en
familie, of nabestaanden die even
willen praten. Maar nu de plannen
concreter zijn is het krijgen van
steun iets gemakkelijker geworden. Nog steeds kunnen we alle
steun gebruiken, want kanker is
een ingrijpende ziekte in de levens

van veel mensen. Gewoon even
samen kunnen praten, steun vragen bij levensvragen of praktische
vragen, lotgenotencontact, dat is
zo belangrijk. Ook als je de ziekte
al hebt overwonnen, of je partner
bent verloren. We gaan voorlopig
vier dagdelen per week open. Niet
iedereen wil praten, daarom gaan
we ook andere dingen doen. Soms
een thema-ochtend, yoga en een
creatief atelier. Samen dingen ondernemen, zodat mensen weer
zichzelf kunnen worden.’’ Stichting Inloophuis Kennemerland
voelde zich zeer gesteund door de
Lady’s Night in Zwembad de Heerenduinen. Van de entreeprijs ging
2,50 euro naar de stichting. Maar
ook de standhouders droegen er
op vaak ontroerende wijze aan bij.
Zoals Jolie Lingerie & Foundation
van de Anegang in Haarlem, met
mooi geprijsde badkleding. Hier
kan men ook terecht voor borstprothesen voor onder (bad)kleding. Er is veel deskundig advies.
‘t Liefhebberijtje verkocht lekkernijen. Deze twee IJmuidense dames hebben een bedrijfje dat bij
mensen thuis een high tea of verwenontbijt organiseert, www.liefhebberijtje.nl.
Especially Sierada, ook uit IJmuiden, verkoopt sieraden, het populaire Zpagetti band om mee te haken en te breien en geeft workshops, www.especially-sierada.nl.
Eigenaresse Daniëlle van Oerle
verkocht de 3D kaarten van haar
overleden oma voor het goede
doel. Dan waren er nog instructrices van het zwembad die leuke dingen of diensten verkochten.
Leonie verkocht kaarsen voor Paswerk en eigen kaarten en sieraden. Instructrice Annick gaf heerlijke stoelmassages. Carla verkocht zelfgemaakte zeepjes. En
dan droeg het zwembad zelf ook
nog bij door het geven van aquarobics lessen, een lekker drankje
en de gratis gezelligheid. Al met
al een fantastische actie van het
zwembad voor Inloophuis Kennemerland. Wie meer wil weten
kan nu al terecht op de website www.inloophuiskennemerland.
nl. En sponsors die nu eens een
echt mooi gebaar willen maken
zijn zeer welkom. (Karin Dekkers)

Velserbroek - De politie kreeg
maandag omstreeks 23.50 uur een
melding van een diefstal scooter op het Vestingplein. Twee personen zouden zijn aan komen rijden op een donkere scooter waarna een witte scooter werd gestolen. De agenten kregen een signalement van één van de verdachten
en stelden een onderzoek in. Op
de Jan Gijzenkade zagen de politiemensen de twee jongens rijden
en zetten de achtervolging in. De
bestuurder van de witte scooter
kwam ten val en ging er rennend
vandoor. De bestuurder van de
donkere scooter kon vlak daarna
op de Planetenweg aangehouden
worden. Het gaat om een 17-jarige
jongen uit Velserbroek. Hij is ingesloten voor nader onderzoek.

Waterloo G2
tegen vrienden
Bloemendaal
Driehuis - Waterloo G2 had dit
weekeinde een klein feestje op
het programma staan. Waterloo
speelde een oefenwedstrijd tegen
de vrienden van het voetbalteam
van Bloemendaal. De wedstrijd
begon om 2 uur in de middag bij
Bloemendaal. De aanvoerder was
Rob Munsters. Door goed overspelen werd het al gauw 0-1 voor
Waterloo. Toen kreeg Waterloo een
penalty door een fout van de keeper. De penalty werd door Dylan
genomen, maar helaas ging de bal
naast. De jongens van Bloemendaal kwamen daarna goed in hun
spel en maakten de gelijkmaker.
Maar het was nog niet genoeg,
dus bleef Bloemendaal vechten en
maakten zij de 2-1. Dat was niet zo
leuk voor Waterloo, maar het werd
rust en er kon wat limonade worden gedronken, een tractatie van
Bloemendaal. Omdat de jongens
het warm hadden van het voetballen smaakte dat goed. Bij het begin van de tweede helft hadden de
jongens van Waterloo zich voorgenomen om te winnen, dus ze gingen voor de 2-2. En ja hoor, door
Dylan en daarna Jim, kwam Waterloo met 2-3 voor te staan. Maar
Bloemendaal scoorde ook nog een
doelpunt, dus werd de eindstand
3-3 en mochten de teams gaan
penalty schieten. Daarna was er
een lekker hapje en drankje van
Bloemendaal voor de voetballers.
Het was dus een heel geslaagde dag voor Waterloo en Bloemendaal. Volgende week zaterdag zijn er nog geen wedstrijden
gepland, maar op 10 maart speelt
Waterloo voor de competitie tegen Bloemendaal. De wedstrijd is
om 12.00 uur op het sportpark van
vv Waterloo in Driehuis. Voor meer
informatie over de gehandicaptenteams, of voor sponsors die graag
een team willen voorzien van trainingspakken of tassen: www.sogv.
nl of mail naar info@sogv.nl of bel
de trainer van Waterloo G2, Thijs,
via 06-27210611.

Just Shoes pakt uit
met eenjarig bestaan
Santpoort-Noord – Vanwege
het eenjarig bestaan viert Just
Shoes zaterdagmiddag 3 maart
een feestje. Vanaf 14.00 uur
komt er een dj in de winkel om
het extra gezellig te maken. En
het winkelend publiek valt met
hun neus in de boter, want er
wordt getrakteerd op een klein
hapje en een drankje. Maar ook
zonder die traktatie is Just Shoes
een bezoek meer dan waard.
Just Shoes is een schoenenzaak
met een bijzonder aanbod. Als
je binnenkomt vallen meteen de
ruimte en de rust op. Op de planken aan de wanden staan niet zo
veel schoenen en laarzen als je
zou verwachten. Wie het aanbod nader bekijkt valt echter van
de ene verbazing in de andere. Want hier is elke schoen een
plaatje. Door deze schoenmode
de ruimte te geven, komen de
modellen goed uit. En wie wil er
veel keuze, als elke schoen mooi
en aantrekkelijk is?
Just Shoes aan Hoofdstraat 195
in Santpoort-Noord werkt met
een uitgelezen aanbod van merken als Pall Mall, Gaastra, Converse All Star, Cruyff en Lazamani. Er zijn schoenen voor kinderen, dames en heren. En ondanks de schijnbare exclusivi-

teit van Just Shoes zijn de prijzen
toch zeer betaalbaar.
,,We letten op een goede prijs/
kwaliteit verhouding’’, zegt Raymond die samen met zus Chantal Just Shoes vormt. ,,We kopen
samen in en staan beide in de
winkel.’’ Kennelijk klopt de formule van Just Shoes, want de
twee kijken met tevredenheid
terug op het eerste jaar. ,,Klanten komen hier vaak heel gericht
naar toe en weten dan vaak al
wat ze nodig hebben. De mensen weten ons goed te vinden.
Ze zien onze etalage als ze in de
Hoofdstraat uit eten gaan, of zien
een leuk laarsje op onze Facebooksite, waar ze voor langs komen. Het is niet zo dat ze alleen
op de merken af komen. Ze vinden ons hele aanbod leuk.’’
Just Shoes heeft in een jaar tijd
al een goede naam opgebouwd.
Wie goed kijkt, weet dat de naam
‘Just Shoes’ het aanbod onderschat. Want hoewel schoenmode
de hoofdmoot in het assortiment
vormt, zijn er van de aanwezige
merken ook riemen, petjes en
zelfs mooie horloges te koop.
Just Shoes is een van die winkels
waar je keer op keer graag komt
vanwege het aanbod, de kwaliteit en de service.

‘Expositie

schilderijen
Henk Zwanenburg

Santpoort-Noord - In de maand
maart exposeert de Haarlemse kunstenaar Henk Zwanenburg
zijn schilderijen in ’t Mosterdzaadje. Fantasie en werkelijkheid lopen
in zijn werk dwars door elkaar. Deze tentoonstelling (vanaf 1990 zijn
negende keer in ’t Mosterdzaadje) behelst een serie boten in waterverf. Een hele vloot zeeschepen
legt aan in ‘t Mosterdzaadje. De
eerste boten zijn nog vrij serieus
geschilderd, maar gaandeweg komen er steeds meer rare types bij.
Er zijn containerschepen die zomaar om lijken te kunnen vallen,
cruiseschepen die altijd een route
langs de mooiste plekjes weten te
vinden. Op 3 maart om 16:00 uur
opent dichter Rob Flipse de expositie met zijn programma over de

zee: ‘Schepen krabben aan wolken’. De schilderijen zijn voor en
na afloop van de concerten te bezichtigen, tot en met 30 maart
2012. Zie ook www.henkzwanenburg.nl.
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Gratis Bloeddrukmetingen in Santpoort

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

Zee- en
havenmuseum
tijdelijk gesloten
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuseum aan de Havenkade is
vanwege een verbouwing tot en
met vrijdag 16 maart tijdelijk gesloten. De eerstvolgende openingsmiddag zal zijn op zaterdag
17 maart. Zie ook www.zeehavenmuseum.nl.

Dennis Haar geeft
clinics bij Terrasvogels
Santpoort-Zuid - AZ organiseert op vrijdag 9 maart en op
vrijdag 20 april in Santpoort
twee unieke voetbalclinics voor
jongens en meisjes tussen de 10
en 15 jaar. Iedereen kan meetrainen, ook als je geen lid bent
van een voetbalclub. De clinics
worden verzorgd door Dennis Haar (foto), de rechterhand
van AZ-succescoach Gert-Jan
Verbeek, en AZ-keeperstrainer Nick van Aart. De training
duurt van half vier tot half zes.
AZ geeft de trainingen in samenwerking met de Santpoortse voetbalclub Terrasvogels.
De clinics vloeien voort uit de
samenwerking die Terrasvogels
heeft met de profclub uit Alkmaar. Het doel van de gratis clinics is kinderen te laten zien
hoe een professionele training
eruit ziet.
De jeugd van Terrasvogels krijgt
elke week al trainingen van gediplomeerde trainers. En ze

worden een paar keer per jaar
ook nog eens getrakteerd op
een professionele clinic. Op die
clinic zal getraind worden zoals
de AZ-talenten dat op de Alkmaarse jeugdopleiding gewend
zijn.
Trainer Dennis Haar, zoon van
voormalig Haarlem-icoon Martin Haar, is hoofdtrainer van
Jong-AZ én assistent-trainer bij
het eerste elftal. Haar volgde de
sportopleiding aan het CIOS in
Overveen en maakte in 2006 de
overstap van ADO’20 naar de
jeugdopleiding van AZ.
Haar: ,,Het trainen van de D-tjes
is het mooiste wat er is. Jongens
van tien, elf en twaalf jaar zijn
helemaal in de ban van de bal.
Voetbal is het enige dat voor die
kereltjes telt. En als ze ook nog
eens talent hebben, dan is het
heerlijk werken.” Dat talent verwacht Haar ook aan de Sportlaan 3 in Santpoort-Zuid aan te
treffen.

Zoek de 10 verschillen

pensioenperspectief: krimpen!

Oplossing elders in de krant

Santpoort-Noord - De Vegro
Thuiszorgwinkel in Santpoort
biedt gratis bloeddrukmetingen
aan op woensdag 7 maart tussen 10.00 en 15.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig; men
kan gewoon binnenlopen. De
bloeddruk wordt gemeten met
een automatische bloeddrukmeter. Na de meting staan de medewerkers klaar om vragen te
beantwoorden en tips te geven.
Regelmatige bloeddrukcontroles zijn belangrijk, omdat een
hoge bloeddruk een risico kan
vormen voor de gezondheid van
hart en nieren. Bloeddruk is een
maat voor de druk die het bloed
op de vaatwanden uitoefent als
het door de bloedvaten wordt
gepompt.
De bloeddruk varieert van moment tot moment. Sport en be-

weging, stress en emoties kunnen de bloeddruk tijdelijk laten
stijgen.
Zo’n tijdelijke stijging is heel
normaal, het is niet hetzelfde als
een verhoogde bloeddruk.
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel
zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om ook regelmatig zélf
de gezondheid te checken, zoals een bloeddruk- of vetmeter.
De Vegro-medewerkers geven
graag deskundig advies.
Het adres van de Thuiszorgwinkel is Crocusstraat 1, 2071 NW
Santpoort-Noord. Elke eerste
woensdag van de maand kan
men hier tussen 10.00 en 15.00
uur terecht om gratis de bloeddruk te laten meten. Kijk voor
meer informatie op www.vegro.info of bel gratis naar 0800–
2887766.

Geslaagde Doe-middag
IJmuiden - Op woensdagmiddag 22 februari was het weer een
drukte van belang in de lokalen
en sporthallen van het Vellesan
College. Bijna 160 leerlingen van
verschillende basisscholen hadden zich opgegeven om tijdens
de Doe-middag te ervaren hoe er
les gegeven wordt op het Vellesan
College.
De achtste-groepers uit IJmuiden
en omstreken hadden zich tevoren
via de website aangemeld 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 instructiekeuken bij Zorg & Welzijn
stonden achtste-groepers met rode konen appelflappen te maken. Elders waren leerlingen geconcentreerd bezig om handen te
manicuren terwijl anderen in het
Zorgdeel leerden hoe je een rollator of rolstoel moet sturen.
Ondertussen werd in de sporthal
gebadmintond, getafeltennist en
een circuitje afgelegd door meer
dan 60 kinderen. Ook de klimmuur
van het Vellesan College bleek een
(in)spannende uitdaging voor de
leerlingen. Gymdocenten zorgden

ervoor dat alles veilig en in goede
banen verliep.
In het bètalab van het Vellesan
College leerde een groep leerlingen meer over de samenstelling
van stoffen en gels. En ook in het
laptoplokaal heerste een uiterst
geconcentreerde werksfeer. De
leerlingen die zich voor deze les
hadden opgegeven werkten aan
een fotostrip die ze aan het einde van de middag aan hun klasgenoten konden laten zien. En zo’n
30 dansklas-leerlingen tenslotte, werkten zich in het zweet om
zich de eerste echte passen van
een moderne showdans eigen te
maken.
Aan het einde van de middag verzamelden de 160 leerlingen met
hun ouders zich in de aula van het
hoofdgebouw. De dansklas-leerlingen lieten zien wat ze die middag hadden geleerd. Gevolgd door
de prijsuitreiking van de Veel achstegroepers prijspuzzel, waarbij
een leerling werd beloond met een
goed gevulde ‘brugklasrugzak’.
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
Doe-middag op het Vellesan College gesproken worden.
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ca 19.45 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Breakestra en
Benny Sings. 20.30 uur. Toegang 12,50.

Dinsdag 6 maart

Donderdag 1 maart
Stadsschouwburg Velsen:
‘The Best of Britain’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Theatergroep
Suburbia met ‘3 x Leven’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Graveyard Johnnys en
Dead Cat Stimpy. 22.00 uur.
Toegang gratis. Kleine zaal:
LOS! 24.00 uur. Toegang 5,gratis voor studenten, vanaf 18
jaar.

Vrijdag 2 maart
Film ‘De Eetclub’ in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in SantpoortZuid. Aanvang 14.00 uur.
Almere City FC-SC Telstar.
Aanvang 20.00 uur.
Verjaardagsconcert
voor
Paula in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
C3 met ‘Wil je in ons groepje?’
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Tinker Tailor Soldier Spy’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Dudettes. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 3 maart
Stoere Cool Kidsdag bij
Snowplanet in Velsen-Zuid.
Van 09.00 tot 16.00 uur. Voor
kinderen van 5 t/m 12 jaar.
IVN Zuid Kennermerland:
Vogelzang op Landgoed Leyduin. Verzamelen 10.00 uur op
parkeerplaats Kakelye, Manpadslaan. Excursie duurt tot
12.00 uur.
Workshop Kaas Maken bij Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg in Velsen-Zuid. Van
11.00 tot 14.00 uur.
Voorjaars postzegelbeurs van
‘Op Hoop van Zegels’ in De
Schakel, Pijnboomstraat 17
Haarlem-Norod. Van 11.00 tot
15.30 uur.
Kinderboeken schrijver Harald Timmer reikt een prijs uit
bij Boekhandel Erasmus in
IJmuiden. Van 15.00 tot 16.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Solo Diederik van Vleuten.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Tinker Tai-

lor Soldier Spy’. Aanvang 20.30
uur.
Live optreden M.O.N.K. in de
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden.
Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Mudlow en Hollowbelly. 22.00 uur. Toegang gratis.
Dommelsch zaal: Nope is dope: Jean, D-Rashid e.a. 23.00
uur. Toegang 15,- vvk/17,50
add. Vanaf 18 jaar.

Zondag 4 maart
Koopzondag met braderie op het Marsmanplein,
Rijkstraatweg in HaarlemNoord.
Klaverjasmarathon bij Café Kamperduin, Bik en Arnoldkade 12 in IJmuiden. Aanvang
10.00 uur. Toegang 8,50 incl.
lunch.
Lezing door Aart Mak in De
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Thema: ‘Ondergang
of transformatie?’ Aanvang
10.30 uur. Toegang gratis.
Openstelling Forteiland. Kop
van de Haven vertrekt de rondvaartboot om 11.00, 12.45 en
15.10 uur. Vertrek vanaf Forteiland om 13.15, 15.15 of 17.15
uur. Zie ook www.fortijmuiden.
nl.
Indoor Quad event, georganiseerd door ActionPanet bij
Manege Spaarnwoude, Houtrakkerweg 62 in Halfweg. Van
12.00 tot 16.00 uur. Zie ook
www.actionplanet.nl.
Lente wandelpuzzeltocht.
Vanaf 12.00 uur. Café Terras Fort-Zuid, Boezemkade 11
Spaarndam.
ZoMiPo met optreden van de
Raddraaiers in Verpleeghuis
Velserduin, Nic. Beetslaan 4 in
Driehuis. Aanvang 14.00 uur.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Knoppenwandeling in de
Haarlemmerhout van 14.00 tot
15.30 uur. Vertrek bij restaurant Dreefzicht, Fonteinlaan in
Haarlem.
La Manouche met ‘Ay Chavale!’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Ya, Ya’s Out tijdens Stage Café. Aanvang
17.30 uur.

Maandag 5 maart
Postzegel Vereniging IJmuiden organiseert een postzegelavond in één van de zalen
van de Adelbertuskerk, Sparrenstraat IJmuiden. Vanaf cir-

Alzheimer Café in Wooncentrum Nieuw Akerendam,
Meester van Lingenlaan 2 in
Beverwijk. Aanvang 19.00 uur.
Toegang en eerste kopje koffie gratis.
Stadsschouwburg Velsen:
Japans
slagwerkspektakel
Dadadadan Tenko. Aanvang
20.15 uur.
\

Woensdag 7 maart

Gratis bloeddrukmetingen
bij Vegro Thuiszorgwinkel,
Crocusstraat 1 in SantpoortNoord. Van 10.00 tot 15.00 uur.
IVN
Zuid-Kennemerland:
Een herbarium maken voor
kinderen. Van 13.00 tot 14.30
uur. In het Natuurinformatiecentrum Schaklwijk op het terrein van de volkstuinvereniging Ons Buiten, Boerhaavelaan 43 Haarlem/Schalkwijk.
Ruilbeurs voor legpuzzels
in wijksteunpunt Zeewijk in
IJmuiden. Van 14.00 tot 15.30
uur.
Cognacavond bij Drankenier
IJmuiden, Lange Nieuwstraat
183 IJmuiden. Van 19.30 tot
22.00 uur.
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck organiseert een likeurenproeverij bij Grand Café Kruiten, Kruitenstraat 3 IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Natuurmonumenten organiseert een Burenavond voor alle
bezoekers van Beeckestijn. Het
welkomstwoord staat gepland
om 20.00 uur.
Vergadering
Wijkplatform
Velsen-Noord in dienstencentrum Watervliet, Doelmanstraat
34 in Velsen-Noord. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘The Soul of Motown’. Aanvang
20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden: Rick de
Leeuw zingt zijn allergrootste
hits. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Tinker Tailor Soldier Spy’. Aanvang 20.30
uur.

Donderdag 8 maart
Internationale Vrouwendag
in De Koe in Velserbroek. Van
19.00 tot 23.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Kantje Boord’ met Jon van
Eerd en Vera Mann. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Conny Janssen ‘Meer Ruis’. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Dommelsch zaal: Spinvis en
Lola Kite is uitverkocht. Kleine
zaal: 224.00 uur. LOS! Toegang
5,-, gratis voor studenten (vanaf 18 jaar. Café: Pontiak. 22.30
uur. Toegang gratis.

‘IK Lekker Fit!’ in
bibliotheek Velsen
IJmuiden - De bibliotheek in Velsen werd woensdagochtend geheel bezet door de basisschoolleerlingen van De Vliegende Hollander, Pleiaden en de Zandloper.
Tijdens twee optredens maakten
in totaal zo’n 150
basisschoolleerlingen kennis met
de theatervoorstelling Frits en
Fruitig, waarin gezonde voeding
en bewegen centraal staan. Door
de toneelgroep werd op een, voor
de kinderen, aanstekelijke manier
duidelijk gemaakt hoe belangrijk
gezonde voeding en voldoende
beweging is. Eén van de onderwerpen, de spijsvertering, sprak
de leerlingen bijzonder aan, want
wat er aan de bovenkant in gaat
komt er aan de onderkant weer
uit. En wat de laatste betreft was
het toch wel geweldig dat de
presentatoren, tot grote hilariteit
van de kinderen, zomaar praatten over een bruine drol, met een
puntje.
Nou, dat was een onderwerp dat
bij de kinderen de nodige reac-

ties losmaakte. Maar ook het belang van een goed ontbijt en het
feit dat voldoende beweging ook
nodig is voor een gezond lichaam
werd tijdens de voorstelling op
een leuke manier duidelijk gemaakt.
Annelijn de Ligt, provinciaal coordinator van ‘IK Lekker Fit’ licht
toe: ,,Dit project wordt door de
gemeente Velsen uitgevoerd in
samenwerking met GGD Kennemerland, Zorgbalans en Sportservice Noord-Holland.
Op school hebben de kinderen al
voorlichting gehad over het belang van goede voeding en voldoende beweging. Kinderen die
gezond eten en genoeg bewegen
zijn minder vaak ziek, zitten beter in hun vel en kunnen zich beter concentreren. Daarom is deze
theatervoorstelling Frits en Fruitig
speciaal ontwikkeld voor dit project om, met humor en muziek, de
kinderen op een speelse manier
extra op het belang van goede en
gezonde voeding te wijzen.’’

Zoek de 10 verschillen
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Velserbroekse wint
regiokampioenschap

Collecte
Jantje Beton
Velsen - Komende week start
de Jantje Beton Collecte in de
gemeente Velsen. Van 5 tot 10
maart komen leden van scoutinggroepen en jeugdverenigingen
langs de deur om een bijdrage te
vragen. Thema van de collecte is
ruimte voor buitenspelen. Buitenspelen zit in de knel. Er is te weinig geschikte ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Jantje
Beton zet zich in voor vrije, veilige en avontuurlijke speelruimte
voor kinderen in hun eigen buurt.
De helft van de opbrengst gaat
naar de collecterende verenigingen. De andere helft gebruikt
Jantje Beton voor projecten die
vrij buitenspelen in de buurt bevorderen. In Velsen doen mee aan
de collecte: scouting: Nannie van
der Wiele, M.A. De Ruyter, Wiawaha, De IJmondtrekkers, Radboud. Verder Korfbalclub Rapid,
Badmintonclub Velserbroek, Volleybalclub Smashing Velsen en
de Sportbond IJmuiden. Scouting
De IJmondtrekkers: ,,We doen
al meer dan 25 jaar mee aan de
Jantje Beton collecte. We hopen
dit jaar flink wat geld op te halen zodat we ons speelfort en
ons clubhuis verder kunnen renoveren.’’ Wiawaha haalt geld op
om bij te dragen aan het zomerkamp. Dit jaar heeft Jantje Beton
een speciale actie. Gevers kunnen op www.laatonsspelen.nl de
held van hun wijk worden door
een vogelnestschommel voor hun
buurt te winnen. Deze vogelnestschommel wordt beschikbaar gesteld door Yalp en Van Zijl BV.

Getuigen
gezocht poging
bromfietsdiefstal
Santpoort-Noord - Afgelopen
vrijdag, omstreeks 23.35 uur, betrapte een 20-jarige Haarlemse op de Hagelingerweg nabij
de Kweekerslaan een onbekende jongeman op haar bromfiets.
Hij was bezig met het vernielen
van het slot. Hij probeerde aangeefster eerst nog af te bluffen
door te zeggen dat het zijn eigen
bromfiets was. Pas als hij ziet dat
zij de politie belt vlucht hij weg in
zuidelijke richting. Bij een nabijgelegen rotonde stapt hij achterop bij een andere jongen op een
zwarte bromfiets. Bij het wegrijden komen zij bijna nog in botsing met een auto. Het signalement van de eerste jongeman is:
leeftijd tussen de 20 en 25 jaar,
lengte tussen de 1.80 en 1.90
meter, blanke huidskleur, donkerbruin halflang haar tot in de
nek. Hij droeg een zwart soort
bomberjack, blauwe spijkerbroek en zwart mutsje en zwarte handschoenen. De jongen op
de brommer had een licht getinte huidskleur, droeg een korte zwarte jas en ook een zwarte
muts. Getuigen worden verzocht
te bellen met 0900–8844.

Expositie in voormalig
postkantoor Kanaalstraat
IJmuiden - Het voormalig postkantoor aan de Kanaalstraat
ademt nog precies de oude grandeur van lang vervlogen dagen. Er
wordt echter geen postzegel meer
verkocht: in het hele gebouw hangen, staan of liggen kunstwerken.
Het is tegenwoordig de woon- en
werkplek van een aantal beeldend
kunstenaars. Zij houden een expositie van hun werk op vrijdag 9,
zaterdag 10 en zondag 11 maart,
waar iedereen welkom is.
Op de benedenverdiep woont en
werkt Dani Sieraad. Zij noemt
haar werk luchtkastelen en andere bespiegelingen: ,,Ik heb duizenden ideeën in mijn hoofd, waar ik
er maar een paar van kan uitwerken. De rest blijven luchtkastelen.”
Zij maakt veel spiegels met mooie
lijsten, kerktorentjes, vleervrouwen en decoratieve deuren voor
in haar huis. Dani werkt veel met
kosteloos materiaal, dat zij zo een
tweede leven geeft. Bovenbuurvrouw Joke Braam haalt haar inspiratie vooral uit haar directe omgeving. Zij maakt monotypes: dat
zijn wel vier verschillende afbeeldingen op één kunstwerk. Zo laat
een schilderij van haar hand op de
achtergrond de Hoogovens zien,
maar ook boten in de haven, de
vuurtoren en strandhuisjes. Door
elkaar heen, maar wel zeer herkenbaar. Voor elke IJmuidenaar
en een ieder, die de plaats een

De opsomming van waaruit
de inkomsten van de gemeente Velsen vandaan kwamen was
duidelijk. Waarom de belastingheffing in Velsen hoger moet
zijn wordt niet echt duidelijk en
klinkt tamelijk arrogant. Wat ik
echter mis is de door de burger
gratis ingeleverde glasafval, papier, groenafval en plastic. Dit
kost de gemeente niets. Ze laten
hier de burger alles zelf ergens
afleveren en stellen hier geen
enkele service tegenover. Wat
in andere steden wel gebeurd,
zelfs in Duitsland!
Dit gratis aangeboden afval levert de gemeente honderddui-

warm hart toedraagt, een feest
om te zien.
Dan zijn er nog twee gastexposanten, zoals Maniet Voets. Haar
schilderijen laten vrolijke en kleurrijke beelden zien, voornamelijk
uit de dieren- en plantenwereld.
Mensen, die haar werk zien, worden daar wat vrolijker en gelukkiger van. Maniet illustreert ook kinderboeken. Van Erika van Driest is
er werk in glas een lood en tiffany te zien, zoals lampen, raamdecoraties en gebrandschilderd glas.
Dani Sieraad geeft ook les in beeldende kunst aan bezoekers van
De Hartenkamp, een dagcentrum
voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeewijk. Ook
van hen is er werk te zien tijdens
deze expositie. ’Maak een spiegellijst’, was de opdracht die ze kregen. Uiteraard zijn deze mensen
er zeer trots op, dat hun werk te
zien is tijdens een ‘echte’ expositie
met ‘echte’ kunstenaars.
Wijnproeverij In Vino Valutas levert een bijdrage, met heerlijke
franse wijnen. Kortom: er is genoeg te zien en te beleven tijdens
deze expositie.
Alle deelnemers nodigen de bezoekers dan ook van harte uit,
op vrijdag 9 maart van 19.00 tot
21.00 uur, zaterdag 10 en zondag
11 maart van 11.00 tot 17.00 uur.
Adres: Kanaalstraat 61 zwart. Zie
ook www.danisie.blogspot.com.

zenden euro’s per jaar op! Wat
levert dit de ijverige burger op?
Geen belastingkorting heb ik
gemerkt. Wordt er iets extra’s
voor alleinwoners gedaan als
beloning? En zo ja, wat dan? Ik
zou dit heel graag willen weten.
Niet een vaag antwoord, maar
echte een concreet.
Komt het in de pot voor de gemeente en alleen voor de gemeente waardevolle reisjes naar
Sri Lanka. Dat kan ik toch niet
aannemen. Maar waarvoor dan
wel? Ik zie het antwoord met
belangstelling tegemoet.
E. van Royen-Leeuw

Velserbroek - Medio februari
werden in Barsingerhorn de Indoor Regiokampioenschappen
springen voor pony’s gehouden.
De 12-jarige Charlize Wielart uit
Velserbroek heeft met haar pony Kantjes Montana de klasse L springen voor D-pony’s gewonnen. Zij heeft hiermee voor
de tweede keer het felbegeerde
startbewijs voor het NK-springen voor pony’s dat op 23 maart
in Ermelo gehouden wordt in de
wacht gesleept.
Vorig jaar werd Charlize met haar
pony Kantjes Montana tweede
tijdens het outdoor kampioenschap maar één week voordat
het NK kampioenschap in Ermelo verreden zou worden werd
haar pony kreupel en moest zij
dit kampioenschap aan zich
voorbij laten gaan.
Zij nam zich echter voor om nogmaals een gooi te doen naar het
indoorkampioenschap in 2012
en dat lukte haar.
Charlize heeft sinds 1,5 jaar les
van springtrainer Edwin Hoogenraat uit Lijnden en daar staat

ook haar andere springpony gestald.
Charlize die afgelopen december
ook tijdens het Indoor Beukers
de klasse L won met haar pony
heeft zich voorgenomen NoordHolland op de kaart te zetten in
Ermelo.

Raadslid stelt vragen over
woonwagencentrum
Velsen – De gemeenteraad van
Velsen moet meer informatie krijgen over de ontwikkelingen en
handhaving op het woonwagencentrum in Velsen-Zuid, vindt onafhankelijk raadslid Bery Dreijer. Burgemeester en wethouders
zegden in 2007 toe iedere zes weken een stand van zaken te melden over de herinrichting van het
centrum.
Sinds april 2010 heeft het college van B en W de raad echter veel
minder vaak op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het
woonwagencentrum, die nog niet
zijn afgerond.
Dreijer wil weten waarom in 2010
en 2011 slechts enkele collegeberichten naar de gemeenteraad zijn
gestuurd in plaats van elke zes

weken, zoals in 2007 beloofd. Die
belofte kwam nadat er bijna een
wethouder was weggestuurd, nadat de kosten van de uitbreiding
en herinrichting van het centrum
drie keer zo hoog bleken te zijn als
verwacht. Dreijer wil ook weten
hoe het staat met het innen van
huur van woonwagens. In november 2007 werd door B en W gemeld dat 99 procent werd geïnd.
In november 2010 houden B en W
het op circa 70 procent. Daarnaast
wil Dreijer weten of het nodig is
geweest tegen illegale bouwwerken op het centrum op te treden.
Ook vraagt ze naar de stand van
zaken van het voornemen om het
woonwagencentrum over te dragen aan (Velsense) woningcorporaties.

Velsen gaat meebetalen
aan dierenwelzijn
Velsen – De gemeente Velsen gaat structureel meewerken
aan dierenwelzijn van huisdieren en in het wild levende dieren. Daartoe is een budget van
ruim 65.000 euro per jaar uitgetrokken, in ieder geval voor
de periode van 2012 tot en met
2014. De gemeente heeft wettelijke en morele verplichtingen
om te zorgen voor dierenwelzijn.
Tot nu toe kreeg een aantal organisaties een (niet kostendekkende) subsidie. De gemeente
blijft samenwerken met organisaties zoals het Kerbert Dierentehuis, Dierenambulances en

het Knaagdierencentrum. Voor
het Knaagdiercentrum is de subsidie nieuw. De opzet is dat per
opgevangen dier een vooraf afgesproken bedrag wordt betaald
door de gemeente, die de kosten
van de organisaties moeten dekken. Andere taken van de gemeente op het gebied van dierenwelzijn zijn bijvoorbeeld, diervriendelijk bestrijden en dierenplagen voorkomen tot het signaleren van verwaarlozing en mishandeling van dieren. In de nieuwe nota komt een verplichting
voor schuilstallen voor dieren die
buiten staan.
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Let’s Dance Velsen
groot en spectaculair

Sigaretten of
alcohol? FF
wachten!
Regio - 19 basisscholen in
Haarlem, Hoofddorp en Velsen
starten in het voorjaar met het
project ‘FF wachten’. Leerlingen van groep 8 krijgen lessen
over alcohol en roken. Het doel
is om kinderen te leren dat het
beter is om te wachten met het
drinken van alcohol of roken en
hen te leren hoe zij kunnen reageren wanneer hen alcohol of sigaretten wordt aangeboden. Ouders worden bij dit project betrokken om hen bewust te maken van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik en roken
op jonge leeftijd. Het project ‘FF
wachten’ is door GGD Kennemerland en Brijder Verslavingszorg ontwikkeld in samenspraak
met leerkrachten van verschillende scholen. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen van groep
8 van de basisschool. Het project
start met een huiswerkopdracht
die kinderen samen met hun ouders maken. Zij geven antwoord
op verschillende vragen over alcohol, roken en internet en maken hier een verslag van. De
tweede les bestaat uit een gastles, gegeven door een deskundige van de Brijder, specialist in
verslavingszorg. In deze les worden onderwerpen als alcohol,
roken, gamen en energydrankjes behandeld. In de afsluitende
les leren kinderen hoe zij kunnen
reageren als zij bijvoorbeeld alcohol of sigaretten krijgen aangeboden. Het programma is mogelijk door subsidies van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Meer informatie
over omgaan met onderwerpen
als roken en drinken is te vinden
op de landelijke websites www.
hoepakjijdataan.nl en www.mijnkindonline.nl.

Afspraken over
duurzame
energie
Velsen – In 2020 moet 15 procent van de gebruikte energie uit duurzame bron komen
en moet de uitstoot van CO2
30 procent minder zijn. Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben
afspraken met de provincie
Noord-Holland gemaakt over
duurzame energie. Dit is een
gevolg van de Lokale Klimaatagenda, die op 2 november
2011 is gepresenteerd door het
rijk. Daarbij hebben zij ook hulp
nodig van de provincie, vandaar
de gemaakte afspraken. Na ondertekening kan de gemeente Velsen ondersteuning krijgen van het Servicepunt Duurzame Energie voor subsidie en
advies. Speerpunten voor gemeenten zijn duurzaam beleid
op het gebied van energie en
bouwen.

ZoMiPo in Velserduin
Driehuis - Het ZondagMiddagPodium in Velsen verzorgt zondag 4 maart een optreden van De
Raddraaiers in Verpleeghuis Velserduin, aan Nic. Beetslaan 4 in
Driehuis.
Kaarten à 4,00 euro zijn verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en
zondag aan de zaal. De voorstelling begint om 14.00 uur en vanaf
13.30 uur is de zaal open. Deze informatie vindt u ook op www.velsen.vandaag.nl bij Uit & Cultuur.
In 2012 is het 14 jaar geleden dat
Zeemanskoor de Raddraaiers is
opgericht. Zij spelen er luchtig
op los in vele instellingenvoor ouderen, gehandicapten en op festivals. De mannen, van wie velen
het zoute water hebben geproefd,

scheppen plezier in het vertolken
van de zeemansliederen. Oude en
nieuwe liederen worden gecombineerd met eigen werk. De diverse muziekstijlen worden begeleid
door drie accordeons, twee gitaren, een banjo en slagwerk. Heel
veel Nederlandse, maar ook Duitse en Engelse liederen worden vol
overgave gepresenteerd.
Meerdere keren werd in het buitenland opgetreden, zoals in Berlijn en Blankenberge. In augustus 2011 hebben de Raddraaiers weer een buitenlandtrip gemaakt naar Zwitserland, waar zij
hun stemmen luidkeels door de
Alpen hebben laten galmen. Deze
ZoMiPo-middag staat garant voor
een paargezellige uurtjes.

Maartkilte steekt kop op
Zachte, van origine subtropische luchtmassa’s worden nog
eventjes aangevoerd voordat
maart een duidelijk killere fase
gaat laten zien.
Op donderdag kan het kwik
zelfs een avontuurtje wagen
tot in de dubbele cijfers. Plafonds tot ruim 10 graden zijn
te realiseren in de IJmond.
Veel zon is trouwens niet te
verwachten de komende dagen met nog een zuidwestelijke stroming.
Tamelijk veel vocht vanaf zee
wordt dan opgepikt en dat
geeft een overwegend bewolkt
beeld.
De kern van het hogedrukgebied lag tot donderdag net ten
zuidwesten van ons.
Waarschijnlijk is de spil momenteel juist ten oosten van
ons aangekomen. Wie weet
pakt het weer later op donderdag en vrijdag iets fleuriger uit
dan net gezegd ?
Vanaf het eerste maartweekend lijkt het weer wat kouder
(minder zacht) te worden in
een vrij noordelijke, of noordoostelijke stroming. In de loop
van het weekend (zondag) en

ook in de nieuwe week neemt
de neerslagkans weer iets toe.
De kans op een te koude reeks
eerste tien dagen van maart is
beduidend groter dan een serie met lenteachtige verwendagen. De allerkoudste lucht
komt trouwens tot bij Denemarken volgende week, maar
bereikt ons waarschijnlijk (net)
niet. Toch is twee keer lichte
tot matige vorst mogelijk volgende week gedurende de
nachten.
Depressieperikelen vanaf de
IJslandse kant proberen later met hun frontale aanhang
het Noordzeegebied te bereiken, maar worden deels tegengehouden door het hogedrukgebied dat zich boven Scandinavië formeert. Die confrontatie lijkt in de buurt van Nederland te zullen gescheiden en
zulks kan uitdraaien op (winterse) neerslag, vooral richting
5-6 maart.
De maandprognose maart is
er op donderdag 1 en vrijdag
2 maart via de weerprimeurlijn
(0900-1234554)
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Velsen - Op Tweede Paasdag,
maandag 9 april (14.00 uur),
barst de tweede editie van Let’s
Dance Velsen los. Het dansfestival begint met ‘Let’s Dance
on the Beach’, een evenement
zo groots en zo spectaculair
(en gratis!) dat nog nooit elders
ter wereld is vertoond. De KISS
Moves danst Carl Orff’s klassieker ‘Carmina Burana’ in de branding.
Met medewerking van amateurdansers van onder andere het
Kunstencentrum Velsen, watersporters en een dj maken choreograaf Dorottya Kiss en haar jonge, ambitieuze dansgroep er een
hedendaags dansspektakel van.
De leukste, gratis Paasshow voor
de hele familie, dansliefhebbers,
sporters en strandfanaten, kortom voor iedereen!
De organisatie heeft een
‘crowdsourcing evenement’ voor
ogen. Hoe meer amateurdansers en watersporters, hoe groter en spectaculairder het evenement. Alle dansscholen, studio’s en (water)sportverenigingen uit Kennemerland die hun
steentje willen bijdragen om de
IJmond op de wereldkaart te zetten, kunnen zich melden bij de
festivalorganisatie (bschoonderwoerd@stadsschouwburgvelsen.nl).
Na het succes van de eerste editie bereiden de Stadsschouwburg Velsen, het Witte Theater en
het Kunstencentrum Velsen zich
voor op Let’s Dance Velsen 2012,
van maandag 9 tot en met zondag 15 april. Tijdens het festival
zijn dansshows van gerenommeerde gezelschappen uit binnen- en buitenland te zien. Het
publiek, jong en oud, kan proeven van verschillende dansstijlen. Van moderne dans (Scapino en Dansclick 12) tot klassiek (Sint-Petersburg Ballet),
van jeugddans (Plan D en Meekers) tot werelddans (Internationaal Danstheater) en urban &
hiphop (Don’t Hit Mama). Ook
zijn er voorstellingen van gezelschappen die juist al deze verschillende dansstijlen mixen tot
een sensationele dansvoorstelling (Danstheater AYA en de

KISS Moves).
Bij een festival hoort natuurlijk een uitgebreid en aantrekkelijk nevenprogramma waarbij
een ontmoeting tussen makers
en publiek centraal staat. Zo is
het mogelijk om warming ups bij
te wonen en in gesprek te gaan
met makers tijdens unieke theaterdiners, inleidingen en nagesprekken.
Onder het motto ‘Dance with
your friends’ kunnen jongeren
hun talenten laten zien tijdens
verschillende workshops, battles
en meewerken aan professionele theatervoorstellingen.
Journalisten in spe gaan als verslaggever op pad voor het festival en krijgen een workshop
aangeboden door IJmuider Courant en Seaport TV. Hun bijdragen zijn terug te vinden op de
Social Media-kanalen van het
festival.
Jongeren met dansskills werken mee aan de theatervoorstellingen van Don’t Hit Mama en
Danstheater AYA. Of laten hun
eigen danschoreografie zien tijdens het open podium ‘Show
Your Moves’. Zij worden hierbij gecoacht door de sterren van
de tv-hit ‘So You Think You Can
Dance’. Illusionist Sittah presenteert de show en zal met haar
dansers een korte show weggeven. De KISS Moves verzorgt met
alle talenten de spectaculaire afsluiting van ‘Show Your Moves’.
Zie ook www.letsdancevelsen.n.

Burenavond op
Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Natuurmonumenten organiseert op woensdag 7 maart een burenavond
voor alle bezoekers van Beeckestijn.
De avond vindt plaats in het zuidelijke koetshuis. Natuurmonumenten is nu ruim een jaar eigenaar van de tuinen en het park.
Een mooi moment om een aantal zaken toe lichten die afgelopen jaar gespeeld hebben en
vooruit te blikken naar de komende jaren. Het zal onder an-

dere gaan over groenonderhoud,
de recreatieve inrichting, bijzondere evenementen op Beeckestijn in 2012 en vrijwilligers die
actief zijn op het terrein. Daarnaast is de burenavond vooral
een moment voor de bezoekers
van Beeckestijn om met elkaar in
contact komen. De deuren gaan
om 19.30 open. Het welkomstwoord staat gepland om 20.00
uur. Graag vooraf aanmelden via
075-6472040 of beeckestijn@
natuurmonumenten.nl.
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VVD raadslid brengt sport
naar kinderen in Gambia

NH Kampioenschappen
voor jeugdschakers
Regio - Afgelopen weekeinde
werd in Krommenie het jeugdkampioenschap in de A-D categorie gespeeld van de NoordHollandse Schaakbond. In de
D categorie deden drie spelers, Joey, Eldon en Isabella, van Schaakclub Santpoort
mee. Verdeeld over twee dagen
speelden zij negen partijen, van
30 min per persoon per partij.
Isabella, ja ook dames schaken bij SC Santpoort in Polderhuis Velserbroek, eindigde het
hoogst van de drie, met 5 punten, op een negende plek.
Ook in de C-categorie had Santpoort drie deelnemers: Cheryl,
Jelle en Sjoerd. In deze categorie was de speelduur drie kwartier per persoon en stonden op
zaterdag vier partijen op het
programma, op zondag volgden
er nog eens drie. Cheryl Looyer eindigde op de vierde plek,
een zeer knappe prestatie gezien haar leeftijd, want ze had
ook nog in de D-categorie mogen uitkomen.
Jelle van der Broek speelde een
zeer goed toernooi, maar kwam
net een halfje puntje tekort voor

een NK-plek. Wel kwam hij op
het podium terecht. Met een
TPR (rating) van bijna 1400 kan
hij terugkijken op een geslaagd
weekend.
Sjoerd Haver startte voor de
scorebord-journalist zeer goed,
maar Fritz dacht er het zijne
van. Met 4 punten uit 4 partijen sloot Sjoerd de eerste dag af.
Sjoerd had problemen met het
speeltempo, kwam veel in tijdnood, wat er mede de oorzaak
van was dat hij zondagmorgen
bleef steken op een remise tegen Timardi en daarna verloor
van Edwyn. Om zicht te houden op het NK moest de laatste ronde gewonnen worden
tegen Sjors. Materieel kwam
Sjoerd goed te staan, maar de
klok werd een extra tegenstander. Uiteindelijk had Sjoerd nog
9 seconden op de klok toen hij
het mat wist te bereiken. De gedeelde eerste plek leverde op
grond van weerstandspunten
de beker voor de tweede plaats,
en het gewenste NK-ticket op.
Proficiat, Sjoerd. Voor meer informatie www.schaakclubsantpoort.nl.

Conny Janssen danst
in het Witte Theater
IJmuiden - Ongepolijst, onverschrokken en ontwapenend
trekken tien jonge dansstudenten, onder leiding van choreografe Conny Janssen, de Nederlandse theaters in, ieder met dezelfde droom: als danser uitstijgen boven de ruis van alledag.
Voor ‘Meer Ruis’ duikt Conny
Janssen in de wereld van de jongeren en probeert hun verhaal te
ontrafelen. Ze selecteerde jonge,
eigenzinnige dansers die met elkaar een spannende afspiegeling van de maatschappij vormen.
Een confrontatie tussen de
krachtige eigen danstaal van
Conny Janssen en de rauwe
energie van een nieuwe generatie dansers. De live muziek is
in handen van Music Matters
Award, winnaar Ming’s Pretty
Heroes.
De voorstelling is te zien op don-

derdag 8 maart om 20.30 uur. De
toegang bedraagt 12,50/10,50
euro. (foto: Leo van Velzen)

Velsen - De VVD Velsen en ontwikkelingshulp gaat dat samen?
Dat is de eerste vraag die sommige mensen zich af zullen vragen. De VVD Velsen is toch altijd
tegen het uitgeven van gemeentelijk geld naar dit soort projecten? Dit laatste klopt. De VVD
Velsen vindt ontwikkelingshulp
een taak van de landelijke overheid. Dit betekent dat gemeentelijk geld, beter kan worden besteed aan de vele projecten die
binnen Velsen verbeterd moeten
worden. Toch juicht de VVD initiatieven vanuit burgers en bedrijven een warm hart toe.
VVD Velsen gemeenteraadslid Paul de Bruijn is tevens marketing en salesmanager bij de
landelijke health en fitnessketen SportCity. Aangezien hij en
SportCity maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen een modewoord vinden,
maar een echte noodzaak in
de maatschappij, zal Paul samen met 9 andere medewerkers van 25 februari tot 4 maart
2012 steun gaan bieden aan een
lokaal project in Gambia, Buganala genaamd. Hierbij zullen een week lang 1500 kinderen van twee basisscholen worden vermaakt met leuke sportlessen, zullen 50 studenten van
de landelijke sportopleiding door
SportCity trainers worden opgeleid en krijgen de twee basisscholen een scheepscontainer
vol met school- en sportmateriaal, waar zij voorlopig heel veel
plezier van zullen hebben. Ook
wordt in Gambia contact gelegd

met het ministerie van onderwijs
aldaar en zal de nationaal voetbalcoach van Gambia deze week
aanwezig zijn om voetbaltalenten van deze basisscholen te
scouten.
,,Het is geweldig om als mens,
maar ook als bedrijf de kans
te krijgen je steentje bij te dragen aan een dergelijk mooi project als waar deze stichting Buganala mee bezig is”, aldus de
Bruijn. Alle andere medewerkers van SportCity beamen dit
ten zeerste en hebben heel veel
zin en energie om er een week
om niet te vergeten van te maken voor de kinderen en studenten daar. Stichting Buganala zet
zich in om in Gambia en WestAfrika kinderen en jongvolwassenen een positieve bijdrage te
leveren in hun leven, doormiddel
van onderwijs en alles wat daar
zijdelings mee te maken heeft.
Zo heeft de stichting al verscheidene scholen opgebouwd en opgeknapt in deze landen.
Om alle leden van SportCity, inwoners van Velsen en andere
geïnteresseerden op de hoogte te houden van alle verrichtingen van het SportCity Buganala
team. Zal Paul een dagelijks blog
bijhouden via www.SportCity.nl/
buganala en via facebook.com/
mijnSportCity. Hij hoopt op vele
positieve reacties.
SportCity is een landelijke health
en fitnessketen met 19 vestigingen, vooral in het westen van het
land georiënteerd. De dichtstbijzijnde locatie is SportCity Haarlem.

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

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

Jeugdlessen
zumba
Velserbroek - Vanaf volgende
week start Oyama iedere woensdag van 18.00 tot 19.00 uur met
de jeugdlessen zumba. Ben jij
nog geen 16 jaar, en wil je toch
graag lessen zumba gaan volgen? Dan is dit je kans om drie
gratis proeflessen te volgen,
zonder verdere verplichtingen.
De lessen staan onder leiding
van zumba instructrice Dominique Beerta. Oyama bevindt zich
aan de Vromaadweg 20.

Kledingbeurs
Brederode
Santpoort-Zuid - Op 17 maart
van 14.30 tot 17.00 uur wordt de
leukste en gezelligste kledingbeurs in Santpoort gehouden.
Tijd om de kast te vullen met 2e
hands kinderkleding en damesmode. De kleding ligt overzichtelijk op maat gesorteerd met een
aparte plek voor jongens- en
meisjeskleding. Om de kinderen
even af te leiden zijn kleurplaten
aanwezig. Kom langs in ‘t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201 om kleding een
tweede kans te geven. Alle informatie over de beurs is te lezen op www.kledingbeursbrederode.nl

Kinderen
zingen in ‘t
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Een heus
Santpoorts kinderkoor? Zingen
is plezier en samen zingen is nog
leuker. Vooral als je dat leert van
een paar fantastische muziekdocenten. Op initiatief van de musiciennes Hester IngenHousz en
Dasha Beltiukova start donderdag 8 maart dit zangproject voor
kinderen van 5 tot 9 jaar. De cursus wordt gegeven in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, SantpoortNoord. Elke donderdag van 16.00
tot 17.00 uur, behalve de vakanties. Met als laatste les 14 juni
en een slotconcert in ’t Mosterdzaadje. De kosten zijn 5 euro per
keer. Meer informatie en inschrijving: 023-5395498, 06-53454482
of krachtvanmuziek@gmail.com.
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Wethouder
Vennik op
studiereis
Velsen – Wethouder Ronald
Vennik gaat van 22 tot en met
24 maart naar Berlijn om te bestuderen hoe het zit met de
zorgplicht van (bijvoorbeeld)
gemeenten in relatie tot de privatisering van energiebedrijven.
Hij bezoekt daarom de Berliner Wasserbetriebe. Hoe stuur
je als gemeente een zelfstandig bedrijf aan dat verantwoordelijk is voor energie of water?
Hoe houd je grip op de prestaties van dat bedrijf en hoe zit
het met de kosten, de planning
van werkzaamheden en dergelijke. Dit zijn actuele vragen
waarmee overheden worstelen.
In Berlijn zijn in de tachtiger jaren de bedrijven voor drinkwater en rioolwater samengevoegd. In de negentiger jaren
is hierbij ook de afvalwaterzuivering bijgetrokken. Later is
dit bedrijf gedeeltelijk geprivatiseerd. De processen, problemen en oplossingen die hierbij
aan bod kwamen zijn een mooi
praktijkvoorbeeld voor wat tegenwoordig in Nederland gebeurt. De reis is speciaal bedoeld voor wethouders, burgemeesters, dijkgraven, directeuren en ambtenaren.

Gezocht: goed idee voor
Dance Valley/Dutch Valley
Velsen - De gemeente wil de
inwoners en ondernemers
meer betrekken bij grote publieksevenementen als Dance
Valley en Dutch Valley. Weet jij
hoe Velsen dit voor elkaar kan
krijgen? Stuur dan een e-mail
naar promotie@velsen.nl en
wie weet win jij een VIP-arrangement.

Pasen op Landgoed
Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Breng samen met uw familie en vrienden de Paasdagen door op
Landgoed Duin & Kruid-berg!
Knus genieten van een heerlijke brunch in een klassieke stijlkamer of culinair dineren in restaurant De Vrienden van Jacob
of trendy Brasserie & Loungebar DenK.
Paasbrunch
Op 8 en 9 april kunt u genieten van een uit¬gebreide Paasbrunch. Tijdens de Paasbrunch
wordt u ongetwijfeld verrast
door de feestelijke amuses, het
uitgebreide brunchbuffet en
aansluitend een overheerlijk
dessertbuffet. Tevens zorgen wij
voor een uitgebreid kinderbuffet, zodat het de kleine gasten
ook aan niets ontbreekt. De stijlvolle entourage van het landhuis
en de muzikale omlijsting maken
het geheel af!
Op eerste Paasdag kunt u culinair genieten bij restaurant De

Vrienden van Jacob. ExecutiveChef Alain Alders draagt zorg
voor een onvergelijke avond.
Geniet van een 4-gangendiner voor 65 euro p.p. exclusief
drank en inclusief een paasverrassing voor thuis! Op eerste en
tweede Paasdag is ook Brasserie & Loungebar DenK de gehele
dag geopend. De chef-kok heeft
voor het diner een verrassend
4-gangen Paasmenu samengesteld voor 39,50 euro per persoon, exclusief drank.
Eieren zoeken en schilderen met
de paashaas mag op deze dagen uiteraard niet ontbreken!
Tevens kunnen kinderen de hele dag spelen in het kinderparadijs. Het kinderparadijs is geopend van 11.00 uur tot 22.00
uur. Begeleiding is aanwezig
tussen 11.00 uur en 15.00 uur.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen met 0235121800 of een mail sturen naar
info@duin-kruidberg.nl.

De gemeente Velsen is sinds 2007
bezig om de economische spinoff van de grote publieksevenementen te vergroten. Dit heeft
onder meer geleid tot de kraslotenactie die in samenwerking
met UDC, Stadscentrum IJmuiden, MKB Velsen en Koninklijke
Horeca Nederland werd georganiseerd. Verder werd Velsen tijdens de laatste drie edities gepromoot met een ministrand - compleet met strandhuisjes - en werden lokale ondernemers uitgenodigd voor een bezoek aan Dance
Valley en Dutch Valley. Ook werd
een fotowedstrijd uitgeschreven
waarmee de inzenders een verwenweekeinde in IJmuiden aan
Zee konden winnen.
Na vier jaar willen de gemeente
en haar partners graag een nieuwe weg inslaan. Daarvoor wordt
de hulp ingeroepen van de inwoners en ondernemers. ,,Velsenaren staan bekend om hun creativiteit’’, aldus Debby Kostandy van
de afdeling Economische Zaken.
,,Wij nodigen iedereen uit om zijn
of haar idee in te sturen over welke actie we dit jaar het beste kunnen realiseren rondom de eve-

nementen Dance Valley en Dutch Valley. Waar we bij de beoordeling op letten is of de ideeën
aansluiten bij de doelstellingen
uit ons evenementenbeleid; het
vergroten van de economische
spin off en de evenementen benutten om de gemeente te promoten. Alles is welkom! De enige
beperking is dat het idee in maximaal 300 woorden moet worden
omschreven.’’ Inzenden kan tot 15
maart 2012. Na die datum worden
de ideeën beoordeeld door een
jury waarin vertegenwoordigers
van de gemeente Velsen, UDC,
Stadscentrum IJmuiden, MKB
Velsen en Koninklijke Horeca Nederland zitting hebben. Het beste idee wordt in de Jutter/de Hofgeest van 29 maart 2012 bekend
gemaakt. Onder de niet-winnaars
worden vijf maal twee vrijkaarten
verloot.

VSV verliest met 4-3
Circus Sijm
in Velserbroek
Velserbroek - Circus Sijm start
haar seizoen 2012 met een nieuwe voorstelling op het Vestingsplein in Velserbroek. De tent is
knus en warm, de kostuums zijn
verzorgd en de acts verrassend.
In zijn piste serveert directeur
Alex Sijm ook dit jaar een maaltijd van spanning, humor en magie overgoten met een saus van
vaart en ‘aanraakbaarheid’. Het
gezelschap beheerst de kunst
om vertrouwde circusacts steeds
weer in een nieuw jasje te steken. Circus Sijm blijft hierdoor
een warm familiefeest in deze roerige tijden. Op zaterdag
10 maart zijn er voorstellingen
om 13.30 uur en 16.00 uur en op
zondag 11 maart om 13.30 uur.

Velserbroek - Vooraf was duidelijk dat VSV een moeilijke middag in het vooruitzicht had. Bij de
thuiswedstrijd tegen KFC werd immers met hangen en wurgen een
0-0 gelijkspel uit het vuur gesleept. Ook nu had VSV het moeilijk. KFC was de iets betere ploeg
maar de VSV verdediging hield
moedig stand. Toch kwam KFC
op voorsprong, uit een hoekschop
wist KFC de score te openen. Al
snel wist VSV de gelijkmaker te
produceren. Jasper Post maakte
via een fraaie vrije trap de 1-1.
VSV kreeg wat meer vat op de partij en Delano Post wist een fout van
de KFC defensie af te straffen door
op zaalvoetbalachtige wijze de 1-2
te maken.
Het werd zelfs nog mooier toen
vlak voor de pauze Clyde van Klosteren een min of meer mislukte kopbal door de benen van de
doelman in het doel zag verdwijnen. Een riante 1-3 ruststand was
het resultaat.
KFC moest komen en dat deed
het ook. Te snel viel de 2-3 en dan
weet je dat je vol aan de bak moet.
KFC geloofde weer in zijn kansen

en zette VSV onder druk. De 3-3
was een prachtig afstandsschot
van een meter of vijfentwintig. VSV
wankelde en moest steeds meer
terug. Tien minuten voor tijd kon
doelman Ebbeling een hoge bal
niet onder controle krijgen en restte hem niets anders dan de speler
vast te pakken.
Een strafschop was het gevolg en
die werd door de aanvoerder benut 4-3. Grote vreugde bij KFC en
diepe teleurstelling bij VSV.
De onderste plaatsen komen nu
steeds duidelijker in zicht en het
wordt noodzaak om zo snel mogelijk drie punten te pakken.
VSV 2 deed het gelukkig beter
en wist de wedstrijd tegen directe concurrent DCG met 3-1 te winnen. Na een 1-0 ruststand werd
het hier 3-1 door goals van Dekker, van der Putten en Kunst.
Volgende week speelt VSV weer
uit, nu tegen SEW dat De Foresters met maar liefst 1-5 wist te
kloppen. Een team in vorm dus.
VSV 2 moet de verre uitreis naar
De Zouaven maken en moet trachten hier minimaal een punt uit het
vuur te slepen.

Expositie Cees de Baare
IJmuiden - Vanaf donderdag
1 maart vindt er een expositie plaats van Cees de Baare in
het Wijksteunpunt Zeewijk aan
het Zeewijkplein 260. De IJmuidense schilder, schrijver en dichter exposeert zijn nautisch georienteerde werken, van onder andere een fragment van de voorsteven van de driemaster klipper
‘Stad Amsterdam’. Maar er zullen
ook ander doeken hangen. Cees
de Baare is een IJmuidenaar die
zich buiten zijn werk op verschil-

lende vlakken bezig houdt zoals
het schrijven van kinderboeken,
gedichten en zijn tweede roman
zal medio maart van de persen
komen. Water en schepen dat is
zijn wereld, daar haalt hij eindeloze inspiratie uit op alle vlakken.
Werkzaam bij Haven Amsterdam
houdt Cees zich ook bezig met
de scheepvaart en de vaarweg
van Amsterdam tot IJmuiden.
Meer informatie: Cees de Baare,
ccesdebaare@gmail.com of telefoonnummer 06-51156366.
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Operette ‘Die Lustige
Witwe’ in Schouwburg
Velsen - ‘Operette zoals die ooit
bedoeld was,’ NRC beloonde
Marc Krone’s ‘Der Zigeunerbaron’ met vier sterren. De operaregisseur brengt op vrijdag 9 maart
(20.15 uur) met een keur aan internationale zangers en solisten Franz Lehár’s ultieme operette ‘Die Lustige Witwe’ op de
planken van de Stadsschouwburg Velsen. In het dolkomische
verhaal over de ‘Lustige Witwe’
haalt Lehár werkelijk alles uit de
kast: aanstekelijke dansen (van
cancan tot polka) worden afgewisseld met subtiele aria’s, intieme duetten en heerlijke meezingers. Van ‘Lippen schweigen’,
‘Jetzt geh ich ins Maxim’ tot het
onovertroffen ‘Viljalied’. De voorstelling wordt in het Duits gezongen, maar is voor iedereen
gemakkelijk te volgen door de
Nederlands boventiteling. Voor

bezoekers met een kaartje voor
de voorstelling geeft dirigent en
operakenner bij uitstek Anderé
Kaart opm 19.30 uur een gratis
voorbeschouwing. ‘Die Lustige
Witwe’ is het originele equivalent
van hitmusicals als ‘Les Misérables’, ’The Phantom of the Opera’
en ‘Miss Saigon’. ‘Die lustige Witwe’ werd sinds 1910 meer dan
18.000 keer gespeeld in tien talen. Het was, voor de tijd waarin
het geschreven werd, een op en
top modern stuk en een trendsettend werk. Door het ineenstorten van de bankwereld, het
totaal ontbreken van vertrouwen
in falende overheden en de fixatie op uiterlijkheid en materiële
verworvenheden is ‘Die Witwe’
angstaanjagend hedendaags.
Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789.

Film in het
Witte Theater

Theatergroep Surburbia
met ‘3 x Leven’ in WT
IJmuiden - Het echtpaar Sonja, een succesvolle zakenvrouw
en Henri, een minder succesvolle sterrenkundige, staan aan het
begin van een gewone avond.
Totaal onverwacht staat er belangrijk bezoek voor de deur. De
ijskast is leeg en zoonlief jengelt
om een koekje. Wat volgt is een
hilarische avond over het menselijk tekort.
Conflicten, onthullingen en po-

gingen tot toenadering wisselen
elkaar af op donderdag 1 maart,
20.30 uur. De gesprekken gaan
over het leven zoals het is en zoals het zou kunnen zijn. ‘3 x Leven’ is turbulent, virtuoos, geestig en altijd weer verrassend.
Want humor is misschien wel de
beste manier om iets ernstigs te
vertellen. Spel: Lieke-Rosa Altink, Dic van Duin, Carola Arons
en Marijn Klaver

IJmuiden - Vrijdag 2, zaterdag 3 en woensdag 7 maart,
om 20.30 uur, draait het Witte Theater aan de Kanaalstraat
257 de film ‘Tinker Tailor Soldier
Spy’. De koude oorlog, jaren
‘70. Wanneer geheimagent Tarr
ontdekt dat er een mogelijke
mol aanwezig is in de top van
de Britse inlichtingendienst MI6 wordt in het geheim de gepensioneerde veteraan Smiley
ingeschakeld. Zijn laatste missie staat in het teken van het
opsporen van de dubbelspion,
maar al snel blijkt er sprake te
zijn van een ingewikkelde samenzwering. Smiley belandt in
een web van intriges. Naar het
gelijknamige boek van John le
Carré. Met onder andere Colin
Firth, John Hurt en Gary Oldman (Oscarnominatie Beste
Acteur).

Soul of Motown in
Stadsschouwburg Velsen

Vijfde editie In2disco in
feestelijk Thalia Theater
IJmuiden - Op zaterdag 10
maart trilt het monumentale Thalia Theater in IJmuiden weer op
haar grondvesten. Na vier uitverkochte edities viert In2disco haar
eerste lustrum met twee geweldige dj’s: Miss Brown en Silverius. Het wordt een feest dat voor
de liefhebbers van disco classics
en 90’s grooves aanvoelt als een
warm bad!
De organisatie van In2disco is
erin geslaagd om één van de
meest in het oog springende djtalenten van Amsterdam vast
te leggen. Miss Brown mixt zo
makkelijk dat ze zich in korte tijd
bij de beste vrouwelijke dj’s van
haar generatie heeft geschaard.
Begonnen in dj-kweekvijver van
Dansen Bij Jansen draait de
charmante Miss Brown inmiddels in tal van clubs haar gevarieerde mix van jazz, r&b, hip-hop,
soul, funk, disco en dance.
Silverius behoort al jaren tot de
beste classics-dj’s van ons land.
De Amsterdammer maakt zijn
status iedere zaterdagavond
waar in het programma Floorfillerz op Radio Veronica. Silveri-

us begon al op jonge leeftijd met
draaien. Op zijn twintigste kreeg
hij een baan bij de bekende Amsterdamse platenzaak Rhtyhm
Import, waar hij altijd toegang
had tot de nieuwste platen. Eind
jaren ‘90 werkte hij voor MTV en
3FM. Ondertussen draaide hij in
vrijwel al grote discotheken in
binnen- en buitenland.
Het imposante filmdoek is tijdens In2disco gereserveerd voor
Dirty Brown Visuals. Deze vj is
gespecialiseerd in het creëren
van de juiste sfeer met behulp
van beelden, graphics en kleuren. Dirty Brown Visuals was onder andere verantwoordelijk voor
de visuals bij We All Love 80’s &
90’s en de concerten van Ferry
Corsten in Ahoy.
Kaarten voor In2disco zijn á 17,50
euro verkrijgbaar bij Restaurant
& Hotel Augusta, Indigo Style
en Brederode Sport. Online bestellen kan via www.thaliatheater.nl (reserveringskosten 1,10
euro per kaart). Het feest duurt
van 21.00 tot 03.00 uur. In2disco
wordt mede mogelijk gemaakt
door Indigo Style.

Velsen - De eerdere ‘Soul of
Motown’-shows lieten de theaterzaal van de Stadsschouwburg
Velsen kolken van de dampende soul. Op woensdag 7 maart
(20.15 uur) wordt Velsen wederom ‘The City of Soul’, waar het
allemaal Motown was wat de
klok slaat en de straten geplaveid zijn met de gouden hits van
sterren als The Temptations, The
Jackson Five, Supremes, Martha
Reeves en Marvin Gay. Met een
klinkende live band en een internationale sterrencast zal ‘The
Soul of Motown – part IV’ weer
uitpakken als een soulkraker van
de bovenste plank.
In de vroege jaren ’60 zocht de
plaatselijke jeugd in de industriestad Detroit naar een vorm
van expressie. Ze vonden het in
de Motown Hitsville studio. Berry Gordy, een succesvolle song-

writer die net zijn eerste hit ‘Reet
Petite’ uitgebracht had, besloot
in 1959, zijn eigen platenmaatschappij op te richten Tamla Motown Records. In de daaropvolgende jaren bereikte de zwarte soulmuziek ook de blanke bevolking en Motown produceerde
hit na hit. In ‘The Soul of Motown’ herleeft de soul zoals nooit
te voren. Een eerbetoon aan de
Motown-sterren van weleer, verblindende kostuums, een prachtig decor en spetterende lichtshow, begeleid door een groot
live orkest. De gouden jaren van
de soulmuziek worden perfect
weergegeven, compleet met glitterbollen.
Toegang vanaf 31,50 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe
Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Simone Henken)

Rick de Leeuw
zingt zijn hits in
Thalia Theater
IJmuiden - Goed nieuws voor
alle fans. Rick de Leeuw is terug! Na twintig jaar als frontman van de populaire rockband
Tröckener Kecks getoerd te hebben, verruimde Rick de Leeuw
zijn horizon en groeide bij onze
zuiderburen als schrijver, dichter, acteur en performer uit tot
‘De Leeuw van Vlaanderen’. Zijn
ontwapenende bravoure en Nederlandse directheid zijn gelukkig springlevend gebleven. Op
woensdag 7 maart (20.30 uur)
staat hij op de bühne van het
Thalia Theater met het allerbeste uit zijn rijke, afwisselende en
sfeervolle repertoire. Muzikaal
compagnon en route, de Brusselse pianist Jan Hautekiet, levert aan de vleugel op magistrale wijze rugdekking. De Leeuw
zingt, voor oude én nieuwe fans.
Met geestdrift, met liefde. Toegang vanaf 19 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Locatie: Thalia Theater, Breesaapstraat 52. Informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789. (foto: Pieter Jelle
de Brue)
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Burgerparticipatie
Velsen steeds verder
Velsen – De gemeente Velsen
trekt dit jaar 35.000 euro uit voor
het verder ontwikkelen van burgerparticipatie. De gemeente wil
de afstand tussen burgers en het
stadhuis verkleinen door burgerparticipatie, samenspraak en inspraak. Nieuwe vormen van participatie zijn de vernieuwde website van de gemeente, Twitter en het
digitaal burgerpanel. Het nieuwe
beleid kreeg in 2010 de naam ‘We
houden contact’. Veel ontwikkelingen zijn al gaande, zoals samenspraak waarbij bewoners worden
betrokken bij plannen in de wijk.
Er zijn wettelijke inspraakavonden en wettelijke inspraak waarbij
burgers kunnen reageren. Wijkplatforms hebben aangedrongen
op vaste regels over de wijze van
inspraak en de manier waarop de
gemeente omgaat met ontvangen inspraak. Zo moet per onder-

werp worden bepaald of inspraak
gemeentebreed, of wijkbreed van
toepassing is. Ook de evaluatie
van de inspraak is belangrijk. Nu
zijn burgers vaak in het ongewisse over inspraak, omdat zij hun inbreng niet terugvinden in plannen. Zij vragen zich dan af wat
er gebeurt met hun inspraak. Het
college vindt dan ook dat participatie op een centrale plek dient te
worden gecoördineerd en niet bij
afdelingen die te maken hebben
met de plannen. Ook de duur van
de participatie kan vastgesteld
worden. De gemeente is het eens
met de door Ombudsman gestelde kernelementen over behoorlijke burgerparticipatie. Zij vinden
dat burgerparticipatie weliswaar
geen garantie is voor maatschappelijk draagvlak, maar wel zorgt
voor wederzijds inzicht en creatieve oplossingen.

Telstar boxing week
Velsen-Zuid - Op maandag 5
maart en op vrijdag 9 maart speelt
Telstar een thuiswedstrijd. Op
maandag is Willem II te gast en
op vrijdag zal Telstar de strijd aangaan met Go Ahead Eagles. Om
deze bijzondere week een extra
Telstar invulling te geven hebben
zij voor alle bezoekers een speciale actie. Elke supporter die losse
kaarten koopt voor beide wedstrij-

den tegen Willem II en Go Ahead
Eagles ontvangt een tegoedbon.
Deze tegoedbon is goed voor één
Telstarmok met uw naam erop.
Seizoenkaarthouders krijgen op
vertoon van hun seizoenkaart voor
slechts 2 euro een bon waarmee
zij hun unieke Telstarmok met eigen naam kunnen ophalen. Beide kaarten dienen in één keer gekocht te worden.

Stormvogels
geeft 2-0
voorsprong uit
handen

Kinderen maken er een
potje van op Zorgvrij
Velsen-Zuid – Dinsdagmiddag
was een druilerige dag. Toch was
het op Informatieboerderij Zorgvrij
druk met kinderen, ouders en opvallend veel grootouders die eropuit trokken om een gezellig dagje met elkaar te hebben. Het is
immers voorjaarsvakantie en bij
Zorgvrij is elke dag iets leuks te
doen. Deze week konden kinderen er legaal een potje van maken met de workshop ‘Krokuspotje maken’. Een potje met krokus erin mocht worden beplakt en
ook naast of op de krokus kon van
alles worden versierd. Jongens en
meisjes vonden het een leuke bezigheid en waren dan ook druk in
de weer om de mooiste bloempotjes te fabriceren. En het leuke
van zoiets is natuurlijk dat het pot-

je mee naar huis mag en dat kinderen dan het grote wonder van
groei en bloei kunnen beleven in
hun minituintje op de vensterbank. En wie uitgeknutseld was,
kon lekker spelen, met de enorme
dierensjoelbak, de puzzel of kijken naar de pasgeboren kuikentjes die een beetje kippig onder
de warme lamp naar al die kindertjes zaten te kijken. En voor wie de
motregen trotseerde, is er buiten
bij Zorgvrij ook veel te doen.
Kijken naar de dieren, spelen in
het speeltuintje of voor wie durft,
in het Spinnenbos het avonturenpad volgen. Of buiten een van
de routes volgen. Of een heerlijke pannenkoek eten bij Onder de
Platanen. Leuk hoor, bij Zorgvrij.
(Karin Dekkers)

Leerlingen Parnassiaschool in Witte Theater

Horecaproject

Medewerkers Meergroep
behalen MBO-opleiding
Regio - Alle medewerkers van de
Meergroep Horeca zijn geslaagd
voor hun MBO-opleiding Horecaassistent. Eind februari hebben zij
het officiële diploma ontvangen.
Na een opleiding van ruim een
jaar (bestaande uit zowel theorie
en praktijkonderwijs) hebben alle deelnemers het officiële examen
gehaald, hetgeen een hele prestatie genoemd mag worden. Deze
medewerkers zijn nu officieel klaar
om bij een reguliere werkgever
aan de slag te gaan en derhalve
gaat de Meergroep op zoek naar

passende banen buiten de Meergroep in bijvoorbeeld catering of
restaurants.
De Meergroep is trots op het doorzettingsvermogen van deze groep
medewerkers en is verheugd dat
op korte termijn al enkele plaatsingen zijn gerealiseerd. Zo is een
medewerker gedetacheerd bij Café Gaaf in Beverwijk, is een plek
gevonden bij restaurant Wijkerhaven in Velsen-Noord en ook de
keukens van het Tata Steel Stadion
in Velsen-Zuid worden versterkt
met personeel van de Meergroep.

Santpoort-Noord - Vrijdag 17
februari was het een drukte van
belang in het Witte Theater in
IJmuiden. In twee voorstellingen
presenteerden de kinderen van
de Parnassiaschool, die tijdens
het eerste brede school activiteitenblok, les hadden gehad van
een docent van het Kunstencentrum, hun vaardigheden! In twee
voorstellingen trakteerden ze de
ouders, opa’s, oma’s en overige
belangstellenden op een wervelende show. Al bij binnenkomst in
het theater (café) konden de gas-

ten de resultaten van de kunstklas bewonderen en zaten er kinderen klaar om belangstellenden
te portretteren. Daarna volgde om
17.30 uur de eerste voorstelling,
met optredens van respectievelijk
de gitaarklas, de blokfluitgroep,
de keyboardklas, het schoolkoor,
de theaterklas en de dansgroep.
Tussen de eerste en tweede voorstelling door genoten de deelnemende sterren van een patatje en
een drankje, waarop om 19.00 uur
de tweede voorstelling van start
ging.

IJmuiden - Stormvogels heeft
zondag met 2-3 verloren van De
Dijk, nadat de ploeg van Patrick
van de Fits met 2-0 voor had gestaan. In de eerste helft maakte Stormvogels nog een betrouwbare en verwachtingsvolle indruk tegen het vernieuwde
en talentvolle elftal van De Dijk.
Toch ontstonden in hun defensie
misverstanden en daarvan wisten ‘de vogels’ gretig gebruik te
maken. Het was tweemaal Robin
Nijman die scoorde en daarmee
de Stormvogels-aanhang verraste met een 2-0 voorsprong. Dat
gaf vertrouwen voor een goede
afloop. Na circa 12 minuten in
de tweede helft liet Stormvogels
een op het oog niet te missen
kans liggen. Een 3-0 voorsprong
zou de doodsteek voor de gasten
zijn geweest. Bij De Dijk waren
inmiddels een drietal wijzingen
aangebracht hetgeen het spel
van de gasten ten goede kwam.
De ploeg ging aanvallender te
werk en liet hun klasse zien. Bij
Stormvogels ontstond onrust
na het eerste tegendoelpunt en
de mannen van trainer Van der
Zee wisten niet alleen de gelijkmaker maar ook het winnende
doelpunt te scoren. Bij Stormvogels viel onder andere Ron Nolles in voor Nijman. Enkele leuke combinaties met Henk Zwier
leverden echter geen groot gevaar op, waardoor de gelijkmaker uit bleef. Helaas een verloren
wedstrijd voor ‘de vogels’ waarop men toch wel met vertrouwen voor de komende wedstrijden kan terugkijken. Zondag a.s.
volgt wederom een thuiswedstrijd. Dan speelt Stormvogels
tegen Hercules uit Utrecht. Aanvang 14.00 uur. Ook dit is een
belangrijke wedstrijd voor beide
ploegen!

Fam. Hoijtink in
Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 2
maart om 20.00 uur is er in ’t Mosterdzaadje een optreden van de
muzikale familie Hoijtink-Leenhouts. Violistes Helma Leenhouts
en Anne Roos Hoijtink en de pianist Jan Hoijtink voeren werk
uit van onder andere Beethoven
(Frühlingssonate), Elgar (Sonate
en Romance). Zondag 4 maart om
15.00 uur is het gitaarduo ‘La Manouche’ te gast in ’t Mosterdzaadje. Met het programma ‘Ay Chavale!’ lichten Manito (gitaar) en
Mouché (zang en gitaar) een tipje van de sluier van hun nieuwe
cd die in april uitkomt. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang
vrij, een bijdrage in de onkosten
wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.
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Klaas Boekelaar: een
begenadigd sporter (2)

Op 2 juni a.s. bestaat IJmuider
Voetbal
Vereniging
Stormvogels precies 100 jaar.
Dit wordt gevierd met diverse
festiviteiten en de uitgave van
een prachtig jubileumboek.
In een serie artikelen wordt in
deze krant aandacht besteed
aan het eeuwfeest van ‘de vogels’. Vaste auteur is Leen van
der Lugt.
Bij het begin van het seizoen
1924-1925 stapte de snelle en
productieve linksbuiten over
naar Stormvogels, en met succes. In het uitstekend spelende
team voelde hij zich snel thuis
en de buitenlandse reizen die na
afloop van het seizoen georganiseerd werden zorgden voor een
nog grotere verbondenheid. In
het seizoen 1925-1926 was het
weer prijs, maar nu bij Stormvogels. De ploeg werd kampioen
van de Eerste Klasse West I en
mocht zich meten met de kampioenen van de andere afdelingen, Feijenoord (West II), NAC
(Zuid), Enschede (Oost) en Be
Quick (Noord), een strijd waaruit Enschede als kampioen tevoorschijn kwam. Na zijn laatste
seizoen bij Stormvogels, 19311932, stortte hij zich op het trainersvak en had vele regionale
verenigingen onder zijn hoede.
In de Tweede Wereldoorlog ging
hij met zijn zoon Pieter in het
verzet en maakte deel uit van de
groep van Sicco Mansholt. Deze groep was vooral actief in de
Westelijke provincies waar zij
niet alleen onderduikers in de
Wieringermeer opving, maar ook

clandestiene voedselvoorzieningen organiseerde.
Pieter emigreerde in 1951 naar
Australië en omdat Klaas en zijn
vrouw Berta in de buurt van hun
zoon wilden zijn volgden zij in
1952 dezelfde weg. Op 14 augustus 1952 namen zij onder
grote belangstelling afscheid
van de PTT maar ook van Telefonia de vertegenwoordiger van
de PTT in de voetbalcompetitie
waar hij op dat moment, 54 jaar
oud, nog steeds actief was. Het
was voor de Nederlandse emigranten in die tijd niet moeilijk
een plek in Australië te veroveren, maar om werk in hetzelfde
vak te vinden dat in Nederland
werd uitgeoefend des te meer.
Klaas die zijn hele werkzame leven in Nederland in dienst van
de PTT was geweest, kon niet
terecht bij de Australische Posterijen zodat hij zich op zijn vierenvijftigste moest omscholen.
Hij werkte tot zijn achtenzestigste als arbeider van het plaatselijke graafschap. In 1985 overleden zowel Klaas als zijn vrouw in
Roleystone een plaatsje in het
Westen van Australië waar zij
vanaf het begin woonachtig waren.

Bij dementie speelt vergeetachtigheid een grote rol, maar ook
het niet meer herkennen van
iets kan problemen met zich
meebrengen. Wanneer men
bijvoorbeeld het verschil tussen een fles afwasmiddel of limonadesiroop niet meer ziet of
herkent, dan kan dat nare gevolgen hebben. Dit is maar één
voorbeeld, zo zijn er nog veel
meer dingen die de aandacht
vragen om zo een veilig verblijf

Strak en slank de
zomer in met Annabelle
Santpoort-Noord - Schoonheidscentrum Annabelle werkt
nu ruim een jaar met het succesvolle Sanaslank dieet. Wij zijn
erg benieuwd naar de ervaringen van onze klanten en willen
op deze manier zoveel mogelijk
mensen motiveren om af te vallen met Sanaslank.
Hoeveel kilo bent u van plan af te
vallen met Sanaslank en in hoeveel tijd? Of hoeveel kilo of centimeter bent u al verloren? Waarom is Sanaslank voor u zo geschikt? Wat is uw streefgewicht
en hoe lang denkt u erover te
doen om dit te bereiken? Vertel
het aan de medewerkers van An-

nabelle en win een gratis weekpakket met daarin alle maaltijden
en lekkere tussendoortjes die u
nodig heeft om snel en makkelijk af te vallen. Stuur uw verhaal
naar info@schoonheidscentrumannabelle! Tevens krijgt u 50%
korting om de eerste vijf behandelingen met de Velasmooth als
u nu start met Sanaslank.
Velasmooth behandelingen zorgen ervoor dat uw cellulite verminderd en u geen slappe huid
krijgt tijdens of na het afvallen.
Strak en slank de zomer tegemoet, wie wil dit nou niet? Zie
ook www.schoonheidscentrumannabelle.nl.

Boekhandel Erasmus

Schrijver Harald
Timmer reikt prijs uit

Praten in Alzheimer Café
over de veiligheid in huis
Regio - Op dinsdag 6 maart
is er een Alzheimer Café in
Beverwijk en het onderwerp
is deze keer: ‘Dementie en
veiligheid in huis’.

Opbrengst
Amnesty

thuis mogelijk te maken. Meer
weten over dit onderwerp? Ga
dan naar het Alzheimercafé in
Wooncentrum Nieuw Akerendam in Beverwijk op de Meester van Lingenlaan 2 op dinsdagavond 6 maart vanaf 19.00
uur.
Iedereen is welkom, de toegang
én het eerste kopje koffie zijn
gratis.
Aanmelding vooraf is niet nodig. De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en
van mensen die uit eigen ervaring spreken. Meer informatie? Werkgroep Alzheimercafé
is overdag bereikbaar onder telefoonnummer 06-33631872.

IJmuiden - Op zaterdag 3 maart
komt Harald Timmer, schrijver
en illustrator van de vrolijke kinderboekenreeks over Het wiebelmannetje, naar Boekhandel
Erasmus te IJmuiden om daar
persoonlijk de prijs te overhandigen aan een van de winnaars van
de wiebelmannetje kleurwedstrijd. De wiebelmannetje kleurwedstrijd was uitgeschreven tijdens de Jonge Gezinnenbeurs
in november 2011. Kinderen tot
7 jaar mochten meedoen en vele kleurplaten werden prachtig ingekleurd opgestuurd naar
de uitgever om mee te dingen
naar een van de tien prijspakketten, bestaande uit: een gesigneerd exemplaar van ‘Het wiebelmannetje en de klutskuikens’,
een schetsboek en een pak stiften. ,,Het leukste is om de prijzen persoonlijk te overhandigen”,
zegt Harald Timmer, schrijver en
illustrator van de wiebelmannetje-boekjes. ,,Daarom reis ik aankomende maand door het hele land om de prijswinnaars hun
welverdiende prijzen te overhandigen.” Aangezien een van de
winnaars uit IJmuiden komt, is
Boekhandel Erasmus gevraagd
daar ruimte voor te bieden. ,,De

mensen bij Boekhandel Erasmus
waren direct zeer enthousiast”,
aldus de schrijver. ,,Het beloofd
een gezellige middag te worden!” Naast het overhandigen
van de prijzen aan de gelukkige
winnaar, zal Harald Timmer ook
voorlezen uit eigen werk en de
feestelijke middag afsluiten met
een signeersessie. Harald Timmer is aanwezig op zaterdag 3
maart van 15.00 tot 16.00 uur bij
Boekhandel Erasmus.

Regio - De collecte van Amnesty International, die van 12 februari t/m 18 februari 2012 in de gemeente Velsen werd gehouden,
heeft 6.500 euro opgebracht.
Zestig vrijwilligers hebben gecollecteerd. Het was de tiende
keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een
landelijke collecte hield. Amnesty strijdt voor naleving van de
mensenrechten in alle landen.
Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk, en wordt
voornamelijk gefinancierd door
giften van leden en donateurs.
Dankzij deze bijdragen, inclusief
die we tijdens de collecte ophalen, wordt het werk van Amnesty
blijvend mogelijk gemaakt. Amnesty dankt iedereen van harte
voor de geldelijke bijdrage. Ook
bedankt Amnesty alle vrijwilligers die in weer en wind hebben
gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet.

Stones-covers
in Stage Café
IJmuiden - Zondag 4 maart
treedt Ya Ya,s Out op in het Witte Theater Stage Café, Kanaalstraat 257. Deze ultieme Stonescoverband is meer dan een band
die alleen maar de nummers van
hun idolen naspeelt, dit zijn de
Stones. Ieder optreden van de Ya
Ya,s Out is voor de oude en nieuwe fans een feest van herkenning want de Stonessound staat
nog steeds als een huis. Ya Ya,s
Out staat bekend om de afwisseling tussen subtiele en rockmelodieën. De band heeft intussen een nieuwe charismatische frontman die gezegend
is met een rauwe strot, en een
haast perfecte zangstijl met alle raakvlakken van de rock. Speciale gast is de bekende saxofonist Boris van de Lek, die met
scheurende melancholische sax,
samen met stevig en snel gitaarwerk in de rug gesteund door
een gesmeerd lopende tandem
van bas en drums zorgt voor een
zinderend concert. Het optreden
begint om 17.30 uur. De toegang
is gratis.

Klootschieten
Velsen-Zuid – Afgelopen zaterdag 25 februari was de Beeckestijn route aan de beurt voor
de klootschieters van Full Speed.
Tien leden gingen van start op
deze zware route. Team 2 met Elly, Nico en Ton, werd eerste met
58 schoten en 60 meter. Team 1
met Dirk, Jan St., Bertus en Harm
werd tweede met 65–50. Team
3 met Jan Sch., Ingrid en Astrid
werd derde met 90–11. Op de
agenda staat zaterdag 3 maart de
normale route, en zondag 4 maart
de aangepaste marathon van 9,8
km. Zie www.svfullspeed.nl.
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Win kaarten voor
Second Home International
Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 maart is in Jaarbeurs Utrecht
de publieksbeurs voor tweede huizen Second Home International.
Met veel genoegen stelt de 50-pluswijzer twintig gratis entreekaarten beschikbaar van 15 euro per stuk.
Wat moet u doen? Stuur een foto van uw droomhuis naar
redactie@50pluswijzer.nl. Dat mag een foto zijn van een vakantiehuis dat van u is of van een vakantiehuis waarvan u droomt.
Een klein verhaaltje van maximaal 200 woorden erbij waarom u
juist dit huis kiest en uw adresgegevens natuurlijk niet vergeten.
Uw inzending moet uiterlijk maandag 5 maart in onze mailbox
zitten. Tien inzenders krijgen twee vrijkaarten toegestuurd.
De voorjaarseditie van Second Home International is van 23 tot
en met 25 maart in Jaarbeurs Utrecht, dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot en met 16 jaar onder begeleiding mogen gratis naar binnen.
Zie voor meer informatie www.secondhome.nl.

De 50 Wijzer
die in deze editie
is opgenomen
Trekkende padden hebben
nieuwe
vrijwilligers
kunt
u nodig
lezen op
www.50pluswijzer.nl

Laatste week bijzondere
+
expositie over ouder worden
Tot en met 4 maart, hebben
bezoekers nog een laatste kans
om de tentoonstelling ‘Wij zullen doorgaan’ in museum Het
Dolhuys in Haarlem te bekijken.
Op zondag 4 maart is er een
slotfeest.
De tentoonstelling gaat over de
kunst van het ouder worden en
stelt beeldvorming over ouderen ter discussie. De bezoeker
ontmoet voornamelijk inspirerende ouderen, die met hun
persoonlijke verhaal vooroordelen over ouderdom wegnemen.
Op zondag 4 maart, de laatste

dag van de tentoonstelling, is er
een slotfeest in Het Dolhuys.
In samenwerking met kunstenares Alet Pilon presenteren tien
bewoners van het Haarlemse
verzorgingshuis Het Reinaldahuis zich in een nieuwe outfit. Eén dag representeren zij
het onbereikbare: gekleed als
Bruid, een Roaring Twenties
Diva of Marie Antoinette. De
tentoonstelling ‘Wij zullen doorgaan’ wordt afgesloten met DJ
Daan Modern uit Haarlem.
Kom luisteren, dansen, kijken,
met als motto: je bent zo jong
als je je voelt!

Padden zijn erg traag als ze net uit hun winterslaap komen en
worden daardoor snel overreden (foto: Leen Gottschal)

Lees meer op de website www.
hetdolhuys.nl.

Nu het ijs in de sloten is verdwenen, zullen binnenkort de
padden aan de jaarlijks trek
naar hun voortplantingswateren beginnen. Van februari
tot eind april, afhankelijk van
de temperatuur, ontwaken de
padden uit hun winterslaap.
Om te voorkomen dat er duizenden worden doodgereden,
zijn er in Noord-Holland dertien vrijwilligersgroepen actief.
Ondersteund door Landschap
Noord-Holland redden de paddenwerkgroepen
duizenden
levens. Er zijn echter nieuwe
vrijwilligers nodig. Kijk op www.
padden.nu voor de adressen.

Het Rode Kruis
organiseert vaardagen

Het Nederlandse Rode Kruis,
District Haarlem en Omstreken organiseert op maandag
23, dinsdag 24 en woensdag
25 april drie vaardagen voor
thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.
De vaardagen zijn speciaal bestemd voor mensen die niet of
nauwelijks zelfstandig de deur
uit komen.
Dagelijks kan het Rode Kruis
maximaal 95 personen verwelkomen. Voor de begeleiding is
een team van 15 vrijwilligers
aan boord. De kosten bedra-

gen 15 euro per persoon. De
prijs is inclusief koffie/thee
met gebak, twee drankjes, een
hapje en een driegangen diner.
Vertrek 10.00 uur, aankomst
circa 16.30 uur. Wilt u deelnemen of heeft u nog vragen?
Het Rode Kruis is op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar
tussen 9.00 en 15.30 uur; telefoonnummer 023-5411612
of 023-5411615. Ook kunt u
schriftelijk of per email (info@
rodekruishaarlem.nl) een inschrijfformulier aanvragen.
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Adres

Ondernemersloket

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

Telefoon (0255) 567 436
Het Ondernemersloket is bereikbaar van
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.

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

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Op werkdagen van 09.00 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.

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

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

Afspraak maken:

HVC

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van HVC, telefoon (0255) 566 100.
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd.

Telefoon 14 0255
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

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. 14 0255.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

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

Meldingen Openbare Ruimte

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: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

Brandweer Kennemerland

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

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

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

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Tevens treft u op de website en bij de receptie
evenals de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek,
de Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een aantal
onderwerpen wordt toegelicht.
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via
de e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op
raadsplein@velsen.nl

Dorpsfeest Santpoort: 28 juli t/m
4 augustus
Oud en Nieuw:
van 31 december
op 1 januari

Raadzaal

Raadsvergadering - ‘actualiteitenuurtje’

Bedrijven hoeven voor deze festiviteiten geen kennisgeving als bedoeld in artikel 4.3 APV te doen.

Punt

Onderwerp

1
2

Opening
Actualiteitenuurtje *
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 9 februari 2012
- besluitenlijst raadsvergadering 9 februari
2012
Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming
Wijziging Verordening Leerlingenvervoer
gemeente Velsen

19.30 - 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden.
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere
actuele en/of dringende zaken onder de aandacht
van de raadsleden te brengen.

Donderdag 8 maart 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de
gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

3

4

5

PAUZE van 30 minuten
Besluitvorming

6

7

8
9
10
11

Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ:
1. Re-integratieverordening WWB, IOAW en
IOAZ 2012 gemeente Velsen
2. Maatregelenverordening Wet werk en
bijstand 2012 gemeente Velsen
3. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ
2012 gemeente Velsen
4. Verordening toeslagen en verlagingen Wet
werk en bijstand 2012 gemeente Velsen
5. Handhavingsverordening WWB, IOAW en
IOAZ 2012 gemeente Velsen
6. Verordening Langdurigheidstoeslag Wet
werk en bijstand 2012 gemeente Velsen
7. Verordening maatschappelijke participatie
schoolgaande kinderen 2012
gemeente Velsen
2e Bestuursrapportage 2011 en de 4e
begrotingswijziging 2011 van de Veiligheidsregio Kennemerland
Wijziging Referendumverordening gemeente
Velsen 2007
Nota Reserves en Voorzieningen 2012
Wijziging samenstelling Agendacommissie
Benoeming leden Agendacommissie
Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd –
dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
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/gemeenteraad.htm

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de
mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de
woensdag vóór de raadsvergadering.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn
voor de raad.

Bekendmaking
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt
bekend dat hij op 14 februari 2012 heeft besloten tot
wijziging van het mandaatregister 2011 en dit besluit
in werking te laten treden daags na publicatie.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
Milieudienst IJmond, mevrouw A. Minneboo,
tel.(0251) 263 825.

Dit laat echter onverlet dat op die dagen de nadere
regels festiviteitenregeling voor inrichtingen vastgesteld op 3 juli 2008 van kracht is.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 18 februari tot
en met 24 februari 2012 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w12.000095

Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

w12.000096

U kunt binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester
van de gemeente Velsen.

w12.000097

w12.000098

Bekendmaking collectieve
festiviteiten 2012
Op grond van artikel 4.2 van de Gewijzigde
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente
Velsen 2009 kan het college van burgemeester en
wethouders jaarlijks collectieve festiviteiten aanwijzen waarbij mag worden afgeweken van de
normaal geldende geluidnormen van het Activiteitenbesluit. Met ingang van 13 maart 2009 is het mandaat
uitvoering festiviteitenregeling overgedragen aan de
Milieudienst IJmond. Voor 2012 wijst de Milieudienst IJmond namens het college van burgemeester
en wethouders de volgende collectieve festiviteiten
aan met begin- en eindtijd in afwijking van de geluidnorm:
Koninginnedag:
Dorpsfeest Driehuis

30 april
29 en
30 juni
Feestweek IJmuiden: 22 t/m
26 juli
21 en
27 juli

11.00 tot 21.00 uur
17.00 tot 24.00 uur
14.00 tot 24.00 uur
14.00 tot 01.00 uur

18.00 tot
24.00 uur
17.00 tot
01.30 uur

w12.000099

w12.000100

w12.000101

w12.000102

w12.000103

Eksterlaan 39 IJmuiden
het kappen van een boom
(20/02/2012)
Kennemerstrand 800 IJmuiden
het slopen van een strandpaviljoen
(Beach-Inn)(20/02/2012)
de Zeiler 62 Velserbroek
het veranderen en vergroten van de
2e verdieping (21/02/2012)
Velserbeek 7 Velsen-Zuid
het oprichten van een ezelverblijf
(21/02/2012)
Kerkweg 88 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw
(22/02/2012)
Briniostraat 16 IJmuiden
het kappen van 17 bomen
(22/02/2012)
Monnickendamkade 19 IJmuiden
melding brandveilig gebruik
(22/02/2012)
Burg. Enschedelaan ong. SantpoortNoord ( t.o. nr. 42)
het kappen van een boom (24/02/2012)
Betsy Perkstraat 47 Velserbroek
het veranderen en vergroten van de
2e verdieping (24/02/2012)

Verlenging beslistermijn

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

Mededelingen

1 maart 2012
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langs Rijksweg A9 t.h.v. hectometerpaal 49,4
het maken van 2 toeritten, het
maken van een nieuwe watergang
met dammen en het aanbrengen van
voetpaden en een voetgangersbrug
(02/01/2012)

w12.000021

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

w12.000025

w12.000003

w12.000022

w12.000024

Besluiten

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere
procedure

w11.000723

w12.000004

w12.000009

w12.000020

Fregat 41 Velserbroek
het plaatsen van een hekwerk om een
dakterras (24/02/2012)
Stephensonstraat 61 IJmuiden
het plaatsen van een opbouw en
het vervangen van dakpannen
(22/02/2012)
J.M. van Nassaulaan 1 SantpoortNoord
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(22/02/2012)
Heerenduinweg ong. IJmuiden
(bij ingang Natuurmonumenten)
het kappen van een boom
(21/02/2012)

wekelijks in een
oplage van 185.000
exemplaren

w12.000037

w12.000039

w12.000042

w12.000045

w12.000047

w12.000059

w12.000060

w12.000061

w12.000062

Platanenstraat ong. IJmuiden
(t.o. nr. 50)
het kappen van 1 linde (21/01/2012)
IJmuiderstraatweg ong. IJmuiden
(t.o. nr. 29)
het kappen van 1 wilg (21/02/2012)
Willem de Zwijgerlaan 37 SantpoortZuid
het kappen van 5 bomen (22/02/2012)
Duin- en Kruidbergerweg 89
Santpoort-Noord
verzoek gebruik weiland op 10 juni
2012 als parkeerterrein (28/02/2012)
Bornstraat 1 t/m 43, van Diepenstraat
2t/m44, Doelmanstraat 9t/m15,
Dijckmanstraat 1 t/m 19, Grote Houtof Koningsweg 70 t/m 78, Kalkarstraat 1 t/m 27, van der Poelstraat 1
t/m 27 en van Saelenplantsoen 1 t/m
42 Velsen-Noord
het verwijderen van dakpannen van
148 woningen (28/02/2012)
Langevlak ong. IJmuiden
(achter nr. 38)
het kappen van 2 bomen (22/02/2012)
Wijnoldy Daniëlslaan 5 SantpoortZuid
het kappen van een eik (22/02/2012)
Spanjaardsberglaan 1 SantpoortNoord
het kappen van 2 bomen
(22/02/2012)
Kerkweg 107 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(22/02/2012)
Heirweg ong. Velsen-Noord
het kappen van 2 bomen
(23/02/2012)
Lethstraat ong. Velsen-Noord
(naast nr. 12)
het kappen van 2 bomen
(23/02/2012)
Tarweland ong. Velserbroek
(naast nr. 26)
het kappen van 1 berk (22/02/2012)
Sluistocht ong. Velserbroek (t.o. nr. 22)
het kappen van 1 robinia (22/02/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i12.000604

i11.010100

i11.010121

i12.000989

i12.000301

i12.000523

op plein aan de Aletta Jacobstraat ter
hoogte van nr 75 Velserbroek
een rommelmarkt op 5 mei 2012,
9 juni 2012, 18 augustus 2012 en 15
september 2012 (23/02/2012)
op sportterrein VV Waterloo, Waterloolaan 3 Driehuis
evenementen ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan op 12 mei
2012, 19 mei 2012 en 20 mei 2012
(23/02/2012)
op sportterrein SVIJ, Spinnekoplaan
10 IJmuiden
Koninginnedagviering op 30 april
2012 (24/02/2012)
op het sportpark Schoonenberg,
Waterloolaan 2 Driehuis
het Strawberries Easter Tournament
op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8
april 2012 (28/02/2012).
op strand IJmuiden aan Zee IJmuiden
Unimog treffen, vrijdag 12 oktober ,
zaterdag 13 oktober en zondag
14 oktober 2012 (28/02/2012).
op Kennemerplein IJmuiden
de voorjaarskermis van 20 tot en
met 30 april 2012 (28/02/2012)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor
het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i12.001355

ﬁlm foto-opnamen Velsen-Zuid
datum, 8 maart 2012 (23/02/2012)

