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Zilver voor Jochem Dobber
Santpoort-Noord - Jochem 
Dobber (15) van atletiekvereni-
ging Suomi heeft zondag met een 
tijd van 22.83 seconden een zilve-
ren medaille veroverd op de NK 
200 meter sprint voor Junioren B. 
Hij bleef maar 0,02 seconden ach-
ter op de winnaar van de gouden 
plak en verdient met deze presta-
tie een plaatsing in de top 20 in-
door ranglijst aller tijden van de 
Atletiekunie. 
Ook andere atleten van Suomi 
hebben goede prestaties neer-
gezet op het AA-Drink NK Indoor 
Junioren in Apeldoorn. De 18-jari-
ge Sanne de Boer, Junior A, haal-
de een mooie vijfde plaats en een 
persoonlijk record in de finale van 
de 400 meter met een tijd van 
59.99 seconden. Jelle van Sunder 
(15) werd vijfde op het onderdeel 
200 meter sprint met een tijd van 
23.65 seconden. Persoonlijk re-

cords werden gehaald op de 60 
meter sprint door Jelle van Sun-
der met een tijd van 7.37 en door 
de 14-jarige Mike Melchers met 

een tijd van 7.57 seconden. Mi-
chiel Rotte van 17 jaar rende een 
persoonlijk record op de 800 me-
ter met 2.05.01 seconden. 

Monique Boerema wint 
WK allround schaatsen
Santpoort-Noord - Monique 
Boerema uit Santpoort-Noord 
is afgelopen weekeinde we-
reldkampioen allround schaat-
sen geworden bij de Masters 
(50-55 jaar) in Inzell, Duitsland. 
Boerema wist alle vier de af-
standen te winnen. Op de 500 
meter met 44.43 seconden, de 
1500 meter met 2.16.97 minuut, 

de 1000 meter met 1.28.08 mi-
nuut en de 3000 meter met 
5.03.60 minuut.

Vooral op de lange afstand was 
het afzien, vanwege de kou in 
het stadion. Monique Boerema 
werd door haar collega schaat-
sters aangemoedigd en jui-
chend binnengehaald. 
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DEZE WEEK

Fast Flying Ferry stopt
velsen - onderzoek in op-
dracht van de provincie Noord-
Holland heeft uitgewezen dat 
er voor de draagvleugelboot-
verbinding tussen velsen en 
Amsterdam geen rendabele 
toekomst meer is. 

Nadat begin 2012 de dienstrege-
ling vanwege de vaarveiligheid 
noodgedwongen teruggebracht 
is naar één boot per 40 minu-
ten, is het reizigersaantal op de-
ze verbinding fors gedaald. Gede-
puteerde Staten zien geen moge-
lijkheid deze verbinding opnieuw 
succesvol aan te besteden. Voor 
reizigers biedt buslijn 82 van Vel-

sen via Sloterdijk naar de Amster-
damse Marnixstraat een alterna-
tief.
,,Ik vind het erg jammer dat we 
deze bijzondere OV-verbinding 
moeten stoppen’’, aldus gedepu-
teerde Post van Mobiliteit. ,,We 
hebben laten onderzoeken of er 
factoren zijn die een positieve in-
vloed kunnen hebben op het ren-
dement voor een vervoerder en 
die zijn er helaas niet.’’
De Fast Flying Ferry (FFF) kost de 
provincie jaarlijks zo’n 1,2 miljoen 
euro. Post: ,,Eind dit jaar loopt het 
huidige contract af. Omdat het 
reizigersaantal fors is teruggelo-
pen, volstaat dit bedrag  niet meer 

om een nieuw contract aantrek-
kelijk te maken voor aanbieders.’’
Nadat het Centraal Nautisch 
Beheer, verantwoordelijk voor 
een veilige afwikkeling van 
het scheepvaartverkeer op het 
Noordzeekanaal, de vergunning 
van de FFF eind 2011 heeft ge-
wijzigd mag de draagvleugel-
boot nog maar 50 km/uur varen 
in plaats van 65 km/uur. Hierdoor 
is de vaartijd toegenomen van 27 
naar 36 minuten en is vervoer-
der Connexxion noodgedwongen 
overgegaan op een 40-minuten 
dienstregeling. Dat is de belang-
rijkste reden voor het teruggelo-
pen reizigersaantal.
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Met plezier hardlopen
Trainen naar een doel 
met Happy Running
Velsen - Met plezier hardlopen 
en samen naar een doel trainen? 
Dat kan. Wat Noëlla Kieften-
beld betreft maken binnenkort 
nog veel meer mensen kennis 
met dit fenomeen. De IJmuiden-
se, oprichtster van HappyRun-
ning, biedt hardlooptrainingen 
aan voor beginners en gevor-
derden. Individuele lopers kun-
nen in groepsverband trainen, 
maar Happy Running biedt ook 
maatwerk voor bijvoorbeeld be-
drijven- scholenteams of vrien-
dengroepen.
Hardlopen is niet alleen een fan-
tastische sport waar mensen 
veel plezier aan kunnen bele-
ven, maar het is ook een gemak-
kelijke manier om gezond en fit 
te worden en te blijven. Circa 
vier miljoen Nederlanders heb-
ben dat al ontdekt en trekken 
regelmatig hun hardloopschoe-

nen aan.
Inmiddels zijn er al vele enthou-
siaste lopers en loopsters bij 
Happy Running aangesloten en 
zijn deze aan het trainen voor 
verschillende afstanden om bij-
voorbeeld gezamenlijk de Kika-
Run op 9 juni in Spaarnwoude 
te lopen. Uiteraard kunnen be-
langstellenden zich hierbij aan-
sluiten, zij zijn van harte welkom 
voor een proefles.
Daarbij geef Kieftenbeld inmid-
dels al enige jaren de Pierloop-
cursus. Ze merkt dat veel men-
sen na afloop van het traject 
door willen gaan met hardlo-
pen. Dat kan via Happy Running. 
,,Voor bedrijven bied ik complete 
pakketten aan, afgestemd op de 
wensen van de deelnemers”, al-
dus Noëlla Kieftenbeld. Zie ook 
www.happyrunning.nl of mail 
naar happyrunning@ziggo.nl.

ROVER schrijft naar provincie
Draagvleugelboot moet, 

zeker in spits, blijven
Velsen - Reizigersvereniging 
ROVER Haarlem wil dat de 
draagvleugelboot tussen IJmui-
den en Amsterdam niet opgehe-
ven wordt. Het is een succesvolle 
en economisch belangrijke ver-
binding en zij vinden het daarom 
onbegrijpelijk om deze op te hef-
fen. Ook begrijpt Rover niet dat 
hun niet om advies is gevraagd. 
In een brief aan de statenleden 
vraagt Rover nu om de foren-
zensnelboot niet nu op te heffen, 
maar de concessie nog twee jaar 
te verlengen.
De Fast Flying Ferry is namelijk 
een succes: dagelijks maken er 
ruim 1200 reizigers gebruik van. 
Dat is meer dan bijvoorbeeld de 
800 reizigers die de trein nemen 
vanuit de dichtbijgelegen sta-
tions Driehuis of Santpoort. In 
de spits is de boot soms zo vol 
dat forenzen moeten achterblij-
ven op de kade. Het succes is lo-

gisch: in 40 minuten ben je com-
fortabel en zonder stoppen of 
overstappen in Amsterdam Cen-
traal, en dan pak je zo de tram 
naar het centrum of een stukje 
metro.
Rover wil graag alsnog met de 
provincie in gesprek. Zo zou 
de relatieve dure draagvleugel-
boot buiten de spits minder kun-
nen gaan varen, kaartjes volgens 
treintarief kunnen verkopen (de 
ferry biedt deze kwaliteit), en 
dagjesmensen kunnen oppikken 
bij de cruise terminal (deze wor-
den nu voor veel geld, 30 euro, 
met een touringcar vervoerd).
Een verlenging van het contract 
met Connexxion is ideaal, zo zegt 
Han van Spanje: ,,Je kan dan één 
aanbesteding doen voor alle OV 
in deze regio. Boot en bus. Vol-
gens ons zijn er genoeg moge-
lijkheden die we graag met de 
provincie willen bespreken.’’

Giorgo verdient nieuwe kans
Pizzeria La Madonna 
volledig goedgekeurd
IJmuiden – Na een heel slech-
te start verdient Giorgo van pizze-
ria, steakhouse en restaurant La 
Madonna wel een nieuwe kans. 
Dat is de mening van veel vas-
te klanten. Giorgio werkte sinds 
anderhalf jaar als compagnon bij 
de shoarmazaak toen hij in de-
cember een onverwacht bezoek 
kreeg van Rob Geus van het SBS 
programma De Smaakpolitie. En 
dat pakte niet goed uit, omdat de 
hygiëne niet voldoende was. 
Het was een domper voor Gior-
go omdat hij net bezig was de 
horecagelegenheid over te ne-
men van zijn compagnon: ,,Ik wil-
de juist dat het schoner was en 
had al verschillende verbeterin-
gen voorgesteld, maar dat moest 
wachten tot ik zelf eigenaar was.’’
Nu is Giorgio vanaf 29 december 
eigenaar van pizzeria La Madon-
na en alle verbeteringen die hij 
wilde zijn doorgevoerd. Precies 
zoals Rob Geus voorstelde. De 
keuken en pizzahoek zijn smet-
teloos schoon, elke dag. En van 
de vloer zou je kunnen eten. In-
middels is de Voedsel en Waren-
autoriteit langs geweest voor een 
keuring. ,,Alles was bij ons per-
fect in orde’’, zegt Giorgo trots. 
,,Beter kan niet.’’
Vaste klanten weten dat het met 
de hygiëne en de smaak van het 
eten van La Madonna wel goed 

zit. La Madonna staat goed be-
kend om de lekkere pizza’s, de 
pasta’s, schotels en broodjes. ,,Er 
zijn klanten die van buiten IJmui-
den komen voor onze pasta car-
bonara en spareribs,’’ zegt Gior-
go. ,,Mensen moeten ons weer 
een kans geven en komen proe-
ven. En als ze willen, krijgen ze 
een kijkje in onze keuken, dat 
kan op elk moment van de dag 
of avond.’’
Bij La Madonna kun je gezellig 
zitten om te eten, maar je kunt 
ook afhalen of laten bezorgen. 
Dat kan zeven dagen per week. 
De openingstijden zijn zondag tot 
en met donderdag van 16.00 tot 
1.00 uur en op vrijdag en zater-
dag van 16.00 tot 2.00 uur.  Be-
zorgen is gratis bij bestellingen 
vanaf 15 euro en kan in de he-
le gemeente Velsen, inclusief Vel-
sen-Noord. Omdat met een auto 
wordt bezorgd is de service snel 
en blijft het bestelde lekker warm.
Giorgo Girgis en Nancy Agve-
ro nodigen Velsenaren uit ken-
nis te komen maken met de sma-
kelijke schotels. U vindt de goed-
gekeurde La Madonna aan Ken-
nemerlaan 25 in IJmuiden. Be-
stellen kan via 0255-523215, fax 
526875, via internet www.justeat.
nl of www.thuisbezorgd.nl. Zie de 
advertentie voor een leuke ken-
nismakingsactie.

IJmondpopprijs ook 
voor presentatoren

IJmuiden - De IJmondpopprijs 
heeft nu ook een categorie voor 
mensen die presentator willen 
worden. Een vereiste is dat ze af-
komstig zijn uit de regio IJmond. 
Er is plek voor drie presentato-
ren.
De IJmondpopprijs-organisa-
tie biedt de winnende presen-
tator de mogelijkheid zich ver-
der te ontwikkelen als professio-
nal. Wellicht kan hij of zij via de-
ze weg de toonaangevende fes-
tivals in de regio gaan presente-
ren of al tijdens de finale van de 
Popprijs op het podium schitte-

ren. Kandidaten kunnen zich tot 
5 maart aanmelden via e-mail,  
voorzien van motivatie, cv en 
eventueel beeldmateriaal naar 
info@ijmondpopprijs.nl. 
De voorrondes zullen plaatsvin-
den in drie IJmondgemeenten, 
te weten op 16 maart in de No-
zem en de Non in Heemskerk, op 
30 maart in het Witte Theater in 
IJmuiden en op 6 april in Lua in 
Beverwijk. Presentatoren krijgen 
na 5 maart bericht of ze geselec-
teerd zijn. Geselecteerden wor-
den op donderdag 7 maart uit-
genodigd voor de auditieronde. 
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Donderdag 
28 februari

Tot en met 17 maart kun-
nen bezoekers van Landgoed 
Beeckestijn de tentoonstelling 
Stillevens van 17e en 21e eeuw 
op de Buitenplaats Beeckes-
tijn bezichtigen. Geopend van 
donder t/m zondag van 11.00 
tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Cursus ‘Hellup, mijn kind 
kan niet zonder’. Bij Brijder, 
Spaarne 106 Haarlem. Van 
19.30 tot 22.00 uur.
AV-groep Kennemerland 
voor Beeld en Geluid organi-
seert om 20.00 uur een club-
avond, Burg. Enschedélaan 67 
Santpoort-Noord.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep 
Maastricht speelt ‘Bezetenen’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: Corton-
ville ‘Demo Dock Finale’. 20.00 
uur. Toegang 5,-. Café: Jimmy’s 
Gang. 22.00 uur. Toegang gra-
tis. Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Stu-
denten gratis.

Vrijdag 
1 maart

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Speeltuin Santpoort, Valc-
kenhoeflaan 2 in Santpoort-
Noord opent haar deuren 
weer. Geopend van 13.30 tot 
17.30 uur.
Modeshow fa. Fashion Plus 
bij Santpoorts Belang, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. 
Aanvang 14.00 uur.
SC Telstar-Go Ahead Ea-
gles. Aanvang 20.00 uur.
‘Van Romanatiek tot Dans-
muziek’ in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Argo’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: 25 jaar 
jubileum ‘Proost Trouwe Vrien-
den’ toer. De Kift. 20.30 uur. 
Toegang 12,50. 
Grote zaal: Smack Circus! 
20.30-01.00 uur. Toegang 12,- 
vvk/15,- add. 13 t/m 16 jaar. 
Café: Irrational Library. 21.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 
2 maart

Kinderkermis bij De Klipper, 
Koningsplein IJmuiden. Van 
10.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Stadsschouwburg Velsen: 
Internationale dansshow ‘Spirit 
of Russia’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Vreeswijk en de 
Andersons. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Grote zaal: Il-
se De Lange. Uitverkocht. Ca-
fé: Gerhardt, Anthony Putch. 
21.30 uur. Toegang gratis. Gro-
te zaal: Freakshow. 23.00-04.00 
uur. Toegang 10,- vvk. Vanaf 18 
jaar. Café: Vetpot. 24.00-04.00 
uur. Toegang gratis.

Zondag
3 maart

Grote rommelmarkt in Sport-
hal IJmuiden-Oost, Tiberius-
plein 6 IJmuiden. Van 09.00 tot 
15.00 uur.
Forteiland geopend voor pu-
bliek. Afvaarten, vanaf Kop van 
de haven, om 10.45, 12.45 en 
15.15 uur. Terug naar de wal 
om 13.00, 15.25 of 17.15 uur. 
Zie ook www.ijmuidenserond-
vaart.nl en www.fortijmuiden.
nl
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Stadsschouwburg Velsen: 
Verdi-dag. Aanvang 10.00 uur. 
Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of 0255-515789
Verhaallezing: ‘Doe wat aan 
je boosheid’. Carmen de Haan, 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 
1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Argo’. Aan-
vang 14.30 uur. Om 17.30 uur 
foyerconcert met Als De Bran-
weer.
‘Van Berini tot Solex’ in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden: Singer-
songwriter duo Vonder & 
Bloom. Aanvang 20.30 uur.

Maandag 
4 maart

Ruilbeurs voor legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk, Zee-

wijkplein 260 IJmuiden. Van 
10.00 tot 11.00 uur.
Clubavond bij Postzegelver-
eniging IJmuiden in één van 
de zalen van de Adelbertus-
kerk, Sparrenstraat IJmuiden. 
Vanaf circa 19.45 uur.

Dinsdag
5 maart

Alzheimer Café in Wooncen-
trum Nieuw Akerenam, Mr. van 
Lingenlaan 2 Beverwijk. Van 
19.00 tot 21.00 uur. 
Thema: ‘Wat moet je zakelijk 
regelen wanneer je met de-
mentie te maken krijgt?’ 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dolf Jansen met 
‘Topvorm’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Grote zaal: Caro 
Emerald. Uitverkocht. 

Woensdag
6 maart

HISWA in Amsterdam RAI tot 
en met zondag 10 maart. Zie 
ook www.hiswa.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Open huis bij Israël Produc-
ten Centrum in het gebouw 
van de Vrije Evengelische Ge-
meente, van Riemsdijklaan 1 
Beverwijk. Van 14.30 tot 18.00 
uur.
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in wijksteunpunt 
Watervliet, Doelmanstraat 34 
Velsen-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Argo’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: The Kyteman Or-
chestra. Uitverkocht.

Donderdag 
7 maart

Voetspecialist bij Leemans-
schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden.
Gaarne van tevoren een af-
spraak maken via telefoon-
nummer 0255-511117.
Open huis bij Israël Produc-
ten Centrum, Zeeuwstraat 12 
Velsen-Noord. 
Van 10.30 tot 18.00 uur en na 
telefonische afspraak, 0251-
228286 of 06-27307722.
Parkinsoncafé in de Paro-
chiekerk, Prof. Eijkmanlaan 48 
Haarlem. Van 14.00 tot 17.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Nanna Tie-
man met ‘Drift’ op de repeti-
tiezolder. Aanvang 20.30 uur. 
Om 20.30 uur: film ‘Django 
Unchained’.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Grote zaal: The Ky-
teman Orchestra. Uitverkocht. 
Café: Nelson Can en Sir Yes 
Sir. 22.00 uur. Toegang gra-
tis. Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. 
Toegang 5,- vanaf 18 jaar. Stu-
denten gratis.

Vreeswijk en de Andersons
Liederenprogramma
met Zweedse invloeden
IJmuiden - Cornelis Vreeswijk 
(liedkunstenaar), de Nederlan-
der die in Zweden een fenomeen 
werd. Geroemd om zijn markan-
te stemgeluid en prachtige lied-
teksten. Brutaal en maatschappij-
kritisch, maar ook een romanticus 
en een poëet. Anna Ågren, die 
het vrouwelijke deel van de An-
dersons representeert, groeide op 
met een Zweedse vader en een 
Nederlandse moeder en daarmee 
ook met het repertoire van Cor-
nelis Vreeswijk (1937-1987, IJmui-
den). Nu, 25 jaar na zijn dood, 
maken de Andersons een reis van 

IJmuiden naar Zweden, langs de 
blues, de samba, de ballades en 
Zweedse tradities. Een kleine se-
lectie uit de lovende kritieken over 
voorgaande voorstellingen: ‘Hart-
veroverend! Jonge mensen met 
een bonk talent.’ ‘Het is echt mo-
gelijk, de combinatie van tintelen-
de teksten, vloeiend vleugelspel 
en zinderende zang’. ‘Multi-kun-
stenaars die naast een geweldige 
stem ook over komische talenten 
blijken te beschikken’. De voor-
stelling vindt plaats op zaterdag 2 
maart om 20.30 uur in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘vreeswijk en de ander-

sons’ op 2 maart 2013 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen

24 uur wandelen in 
de strijd tegen kanker
IJmuiden - U loopt toch ook 
mee met de KWF SamenLoop 
voor Hoop Velsen op 8 en 9 ju-
ni? Samen 24 uur wandelen in 
de strijd tegen kanker, dat is de 
SamenLoop voor Hoop. Het doel 
van de SamenLoop is om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor 
kankeronderzoek. Naast het 
wandelen zijn er diverse kraam-
pjes en er is veel muziek.
Het wandelevenement is op het 
Schapenland tegenover zwem-
bad De Heerenduinen in IJmui-
den. 
Teams kunnen zich vanaf nu 
aanmelden voor de SamenLoop 
voor Hoop. Een team bestaat uit 
maximaal 15 mensen. Dit kun-
nen vrienden, familie, collega’s, 
clubgenoten etc. zijn. Per team 
wordt onderling afgesproken 
wie wanneer loopt. De eerste en-
thousiaste teams hebben zich in-

middels aangemeld.
De SamenLoop begint met het in 
het zonnetje zetten van mensen 
die kanker hebben of dit hebben 
gehad. Voor deze survivors is, 
samen met het Inloophuis Ken-
nemerland uit Santpoort, een 
speciaal programma gemaakt. 
Als u hieraan mee wilt doen kunt 
u zich nu ook opgeven.
Voor de kinderen is er zaterdag 
8 juni tussen 15.00 en 17.30 uur 
de juniorloop. Dit is een spon-
sorloop van 24 minuten. Voor de 
kinderen zijn er leuke activitei-
ten. Het thema is circus en kin-
deren mogen ook verkleed ko-
men.
Meer informatie staat op www.
velsen.samenloopvoorhoop.nl. 
Via de website of via velsen@sa-
menloopvoorhoop.nl kunt u zich 
opgeven voor de SamenLoop 
voor Hoop Velsen.
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Inspirerende
openingsweek
nieuwe Rabobank
Velserbroek - Rabobank Velsen en 
Omstreken viert de opening van het 
nieuwe adviescentrum in Velser-
broek met een feestelijke week vol 
energieke optredens en inspirerende 
lezingen. Het thema is Dromen, dur-
ven, doen! Van maandag 11 tot en 
met vrijdag 15 maart staan bijeen-
komsten gepland met karin Bloe-
men, Paul van Ass, Franc Weerwind 
en talentvolle jongeren als Jurre van 
der Linden, Kaylee Gouda en Joris 
Brussel. De toegang is gratis.

,,Het thema Dromen, durven, doen! past 
goed bij de Rabobank, want de wensen 
en dromen van onze klanten zijn het uit-
gangspunt voor ons financieel advies’’, 
aldus directievoorzitter Mathijs Smit. 
,,Met deze nieuwe, moderne locatie aan 
de Zadelmakerstraat zijn wij voor die ad-
visering nog beter toegerust. Het is de 
eerste in een reeks van stappen om on-
ze dienstverlening te moderniseren en 
te verbeteren. Want de wensen van on-
ze klanten veranderen en wij verande-
ren mee. In dit moderne pand, waar-
in duurzaamheid centraal staat, is ont-
moeten het sleutelwoord. Het biedt al-
le ruimte voor klanten, leden, medewer-
kers en inwoners van de gemeenten Vel-
sen en Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de om elkaar te ontmoeten en samen te 
werken. Als coöperatieve bank geloven 
wij daar sterk in. Want samen bereik je 

meer en komt de realisatie van dromen 
dichterbij. Tijdens de feestweek ter gele-
genheid van de opening maken wij daar 
een begin mee.’’
De inspiratiemiddagen zijn divers van 
inhoud, maar hebben één ding gemeen: 
het thema Dromen, durven, doen! Al-
le sprekers, zangers en inspirators die 
de middagen verzorgen, delen hun visie 
en dromen met de bezoekers. Maandag 
11 maart inspireert zangeres/cabaretiè-
re Karin Bloemen de bezoekers met een 
voor haar kenmerkend energiek optre-
den. Dinsdag 12 maart is het de beurt 
aan hockeybondscoach Paul van Ass. Hij 
vertelt over de realisatie van zijn sportie-
ve droom: hoofdprijzen pakken met het 
nationaal hockeyteam!
Donderdag 14 maart neemt burgemees-
ter Franc Weerwind de aanwezigen mee 
in de visie op de toekomst van de ge-
meente Velsen. Hoe ziet deze eruit en 
wat is de weg er naar toe? Vrijdag 15 
maart zijn de jongeren aan zet. Muzi-
kant Jurre van der Linden, internationaal 
dressuurruiter Kaylee Goude en dichter 
Joris Brussel vertellen waar zij over dro-
men en hoe ver zij op weg zijn naar rea-
lisatie van die dromen. 
Alle inspiratiemiddagen beginnen om 
13.13 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur) 
en duren tot 15.00 uur. Voor iedere bij-
eenkomst zijn maximaal 70 plaatsen be-
schikbaar. Zie ook www.velsen.rabo-
bank.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Durven 
dromen!

Kijk voor het volledige  programma 
op rabobank.nl/velsen

Kom naar ons nieuwe  advies centrum 
in Velserbroek en laat u inspireren 
door Karin Bloemen, 
Paul van Ass, 
Franc Weerwind en 
talent volle  jongeren 
uit de regio!

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Velsen en Omstreken viert 
de opening van haar nieuwe advies-
centrum met 4 inspiratiemiddagen 
op 11, 12, 14 en 15 maart. 

Toegang: 

          gratis 
Aanvang 13:13 uur

Aanmelden niet nodig.

Max. 70 plaatsen 

beschikbaar per bijeenkomst.
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Pieter Geraedts viert tweede lustrum als eigenaar Van Delden Mode

‘Op naar de volgende tien jaar’
IJmuiden - De tijd vliegt. Dat 
geldt zeker voor Pieter Ge-
raedts. Op vrijdag 1 maart is 
het alweer tien jaar geleden 
dat hij Van Delden Mode op 
Plein 1945 overnam. Met zijn 
28 jaar behoorde hij destijds 
tot de jongste winkeleigena-
ren in de regio.

,,Hoe het begon?’’ Op het gezicht 
van Pieter verschijnt een glimlach. 
,,Ik werkte in Grand Café Vree-
burg in Bloemendaal. Henk van 
Delden kwam daar altijd biljar-
ten. Hij zag het wel in mij zitten en 
bood mij in 2000 een baan aan. 
Achteraf bleek dat een verkoop-
truc om mij binnen te halen, want 
hij had mij vanaf het eerste mo-
ment op het oog om de zaak over 
te nemen.’’ Na drie jaar in de leer 
bij Henk van Delden was Pieter 
op 1 maart 2003 opeens eigenaar 
van de bekende herenmodezaak 
die sinds 1978 bestaat. ,,Dat was 
echt een kick’’, herinnert hij zich.
Pieter besloot het niet wezenlijk 
anders te doen dan zijn voorgan-
ger, die overigens twee jaar gele-

den overleed aan de gevolgen van 
een slopende ziekte. ,,De basis 
was goed. Van Delden Mode was 
en is een begrip in de regio. Daar 
moet je niet te veel aan willen ver-
anderen. Wat ik wel heb gedaan 
is de winkel, het logo en de col-
lectie meer van deze tijd heb ge-
maakt. De collectie is verbreed, 
zowel in merken als in prijsklasse. 
We verkopen nu ook merkkleding 
waar jongere mannen zich pret-
tig in voelen, zoals Boss Orange 
en Cavallaro. Denk aan gave spij-
kerbroeken en vlotte colberts. De 
merken die we al jaren verkopen 
zijn uiteraard behouden. Sommi-
ge klanten komen hier al decen-
nia lang. Die zijn op zoek naar 
vertrouwde merken zoals LeDub 
en Meyer. Maar de belangrijk-
ste conclusie is dat we met onze 
tijd mee zijn gegaan, óók met die 
meer traditionele merken.’’
Van Delden Mode is een winkel 
waar je je als klant meteen wel-
kom voelt. Service, sfeer en per-
soonlijke aandacht staan cen-
traal. ,,Kleding kun je overal ko-
pen. Daarom is belangrijk om veel 

aandacht te besteden aan klan-
ten die de winkel binnen komen 
lopen. Wij kennen veel van onze 
klanten van naam. Drinken een 
kopje koffie met ze. Bij ons is nee 
niet te koop. Moet een broek of 
jasje vermaakt worden? Geen en-
kel probleem. Wij regelen dat, als 
het moet binnen een paar uur. 
Dat soort dingen vinden wij be-
langrijk. Het de klanten naar de 
zin maken, daar draait het om.’’
Pieter is zijn klanten dankbaar 
voor het vertrouwen dat ze ook 
na de overname in hem hebben 
gehad. ,,Zij zorgen ervoor dat de-
ze mooie winkel bestaansrecht 
heeft. Juist in deze tijd ben ik blij 
dat de klanten ons weten te vin-
den. Ik voel mij erg verbonden 
met de Velsenaren die hier ko-
men en hoop hier nog lang mee 
door te gaan. Op naar de volgen-
de tien jaar!’’
Het jubileum van Pieter Geraedts 
wordt een maand lang gevierd 
met een kortingsactie. Zie adver-
tentie hieronder. Tevens ontvangt 
elke klant een leuke attentie (zo-
lang de voorraad strekt). 

PLEIN 1945 NO.52  |  IJMUIDEN  |  TEL. 0255-515477  |  WWW.VANDELDENMODE.NL*ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN OF BASIS COLLECTIE.VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL*ZOLANG DE VOORRAAD STREKT, NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN OF BASIS COLLECTIE.VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

E X C L U S I E V E

WAARDECHEQUE
10% KORTING*

*BIJ BESTEDING VANAF 100 EURO. 
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Geleidelijk minder koud 
De winter van 2013 zal in de-
ze regio waarschijnlijk een hal-
ve graad te koud uitkomen. Het 
was inderdaad een koude win-
ter met regelmatig sneeuw. On-
dergetekende had het in z’n 
jaarlijkse winterprognose over 
ongeveer een graad te koud. 
Het is dat de periode tussen 
pakweg 22 december en 10 ja-
nuari extreem zacht is geweest, 
anders waren we zelfs uitgeko-
men op bijna anderhalve graad 
te koud.
De kou is stroperig en voor-
lopig belanden we nog niet in 
de dubbele cijfers, maar mis-
schien dat dit tijdens de eerste 
week van maart wel lukt. Voor-
lopig liggen de hogedrukgebie-
den nog ten noorden van Ne-
derland en voert een noorde-
lijk georiënteerde wind vrij kou-
de lucht aan.
De rest van deze week wordt 
het weerbeeld gekenmerkt door 
hardnekkige wolkenvelden 
die vanaf de Noordzee komen, 
maar regelmatig prikt de zon 

er ook even tussendoor. Over-
dag komt het kwik geleidelijk 
wat hoger plan uit en kan het 
in het weekeinde zo’n 7 graden 
worden.
De wind die uit het noorden 
komt is meest matig en eigen-
lijk is het al met al best aardig 
weer, zeker omdat het zo goed 
als droog blijft (op wat motre-
gendruppels na).
Vanaf het weekeinde wordt het 
zachter, maar tegelijkertijd zien 
we een flinke portie kou vanuit 
het hoge noorden weer afzak-
ken tot nabij Zuid-Scandinavië. 
Toch lijkt het zachtere weer de 
slag te winnen, maar feit is dat 
‘maartzwoelte’ nooit lang duurt. 
Zelden zien we dat het begin 
maart een week lang rond de 
20 graden is: altijd lag die ver-
velende voorjaarskou weer op 
de loer.
Meer info: www.weerprimeur.
nl en de Weerprimeurlijn, 0900-
1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

‘Dag van de cultuurmaker’ 
Havenfestival IJmuiden 
bundelt lokale krachten
IJmuiden - Het Havenfestival 
IJmuiden 2013 beleeft deze zo-
mer haar tiende editie.  De or-
ganiserende stichting wil dit 
jaar daarom extra feestelijk uit-
pakken.  Het festival vindt de-
ze zomer plaats op zaterdag 
31 augustus en zondag  1 sep-
tember. Voor het eerst sinds 
een aantal jaren valt het festival 
buiten de schoolvakanties.   In 
de afgelopen negen jaar bouw-
de het Havenfestival een grote 
reputatie op. Twee dagen ach-
tereen werden de IJmuiden-
se Vissershaven en de bijbe-
horende Trawlerkade omgeto-
verd tot één groot festivalter-
rein. Op de verschillende gro-
te en kleine podia (onder an-
dere op het hoofdpodium, in de 
Spiegeltent en in IJmuiden Sto-
res) hebben in de afgelopen ja-
ren honderden lokale, nationa-
le en zelfs internationale thea-
termakers en musici hun kun-
sten vertoond.
Het festival heeft elk jaar een 
thema. Dit jaar is dat ‘IJmond 
maakt’. De organisatie wil veel 
bedrijven, organisaties en ver-
enigingen die de IJmond ‘ma-
ken’ tot wat zij is, via het fes-
tival in de schijnwerpers zet-

ten.   Voor de lokale cultuur-
makers pakt dat in deze tien-
de editie op heel bijzonde-
re wijze uit. In samenwerking 
met De Velser Gemeenschap 
(de koepel waar veel Velsense 
amateurverenigingen zich on-
der hebben verzameld) is de 
festivalzondag uitgeroepen tot 
‘Dag van de lokale cultuurma-
ker’.   Op zondag 1 september 
worden alle podia van 12.00 
tot 18.00 uur beschikbaar ge-
steld aan de Velsense amateur-
wereld. 
De verenigingen die al jaarlijks 
meedoen worden dit jaar uit-
genodigd om, in samenwer-
king met andere deelnemers, 
een aantal bijzondere gecom-
bineerde optredens of projec-
ten te realiseren. 
De verenigingen die nog niet 
eerder op het Havenfestival 
optraden, hoopt de organisa-
tie met deze dag van de lokale 
makers over de streep te trek-
ken om nou eens wél mee te 
doen.
Verenigingen die mee wil-
len doen aan het Havenfes-
tival kunnen zich tot uiterlijk 
10 maart opgeven via het cul-
tuur@havenfestivalijmuiden.nl. 

Samen strijden,
samen winnen

Velsen-Zuid - Telstar geeft ie-
dere seizoenkaarthouder van 
de Zuid tribune de mogelijk-
heid om zijn of haar vrienden en 
vriendinnen mee te nemen naar 
de topper van aanstaande vrij-
dag: Telstar-Go Ahead Eagles. 
Op vertoon van uw seizoen-
kaart kunt u drie extra kaar-
ten kopen voor de Zuid tribune 
voor slechts 2 euro per kaart. 
Daar bovenop ontvangt u ook 
nog eens een tegoedbon om 
uw gasten te trakteren op een 
heerlijk koud biertje in de rust. 
Tevens zal er tijdens de rust van 
de wedstrijd een speciaal ‘hap-
py kwartier’ gehouden worden. 
Tijdens dit kwartier kunt u voor 
slechts 1 euro uw drankjes ver-
krijgen in het supportershome, 
het Paviljoen (behoudens ster-
ke alcoholische dranken). Deze 
actie is een samenwerking tus-
sen de Supportersvereniging 
Telstar en de club. Zowel Telstar 
als de supportersvereniging wil 
hiermee waardering uitspreken 
voor de fanatieke aanhang van 
Telstar. Het belang van samen 
strijden en samen winnen staat 
voorop! Kaarten zijn te koop op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur op het secretariaat van Tel-
star en op de avond van de 
wedstrijd vanaf 19.00 uur bij de 
kassa’s op het voorplein. Kaar-
ten enkel beschikbaar bij ver-
toon SCC. Tijdens de wedstrijd 
Telstar-Go Ahead Eagles is het 
mogelijk het prachtige retro-
shirt van Telstar aan te schaf-
fen. In samenwerking met CO-
PA is een schitterend shirt ont-
worpen die niet mag ontbreken 
in uw collectie. Het gaat hier 
om een exacte replica van het 
shirt uit het seizoen 1963/1964. 
Vrijdagavond is hij verkrijgbaar 
via de fanshop voor slechts 
39,95 euro.

IJmuiden - Al sinds de herfst 
van 2009 rukt De Brandweer uit 
om overal in het land een muzi-
kaal brandje te blussen. Oprich-
ter Mike Janmaat vond bij de 
jamsessies in Santpoort-Noord 
de line-up die perfect was voor 
de band die Mike voor ogen had. 
Zangeres Francis Handgraaf 
wordt in de front line-up terzij-
de gestaan door snarentovenaar 
Robin van Rijswijk en toetsenist 
Frank Barnhoorn, de backline 
wordt gevormd door de stuwen-
de bassist Mike Janmaat en de 
stampende beats van drummer 
Edwin Plooyer. 
Als De Brandweer speelt de ver-

geten covers waar andere bands 
zich niet aan wagen, reden voor 
Als De Brandweer om in 2013 
daar een geheel nieuw scala aan 
nummers toe te voegen.
Een optreden van Als De Brand-
weer is dan ook een muzikale 
tijdreis en een vorm van herken-
ning die je blijft verrassen, het 
stage café, op 3 maart in het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat 
257, zal dan ook binnen afzien-
bare tijd in vuur en vlam staan, 
geen nood want De Brandweer 
is dichtbij om ook dit muzikale 
brandje te blussen. 
Aanvang 17.30 uur. De toegang 
is gratis. 

Velserbroek - Autobedrijf Tinholt BV heeft met succes een nieuwe 
formule voor een Ladies Night gelanceerd. Dinsdag en woensdag-
avond kwamen honderden dames naar de Ladies Night. Deze keer 
waren er niet alleen technische workshops als banden verwisse-
len, maar werd ook entertainment en shopping aangeboden. De op-
komst was fenomenaal, beide avonden kwamen er tweehonderd da-
mes. Zij kregen bij binnenkomst een keycord met een route naar de 
workshops. Tussendoor kon worden gekeken bij diverse kramen en 
demonstraties. Zo konden de dames zich laten opmaken bij schoon-
heidssalon Annabelle, huishoudelijke en verzorgingsproducten be-
kijken, kijken of meedoen met pole-fitness of op de fitbal. Hop & Co 
en Nell’s verzorgden een flitsende modeshow in de pauze. En na-
tuurlijk was er een hapje en een drankje voor de dames. Een van de 
trekkers op de Ladies Night was de demonstratie van de inparkeer-
automaat in de Kia Optima. Aan het einde van de avond werd on-
der aanwezigen een week of weekend gratis rijden in de roze Ladies 
Night Hyundai Veloster verloot. Na afloop kregen alle dames een 
leuke goody bag mee als herinnering.

Velsen – Op verzoek van de 
fractie van D66 is binnen de ge-
meente Velsen gekeken of aller-
lei regels wel stroken met het 
komende beleid van de overheid 
om de AOW-gerechtigde leef-
tijd te verhogen naar 67 jaar. In 
verordeningen en beleidsstuk-
ken is gekeken of daar de leef-
tijd van 65 jaar werd genoemd. 
Er zijn echter slechts weinig re-
gels met beperkingen voor de 
leeftijd van 65 jaar. Veel voorzie-
ningen zijn er immers voor ieder-
een ongeacht leeftijd. Alleen bij 
uitkeringen voor bestaanskos-
ten is sprake van een leeftijdsbe-
perking van 65 jaar. De gemeen-
te heeft hier echter geen invloed 
op. Het is aan de centrale wet-
gever, de overheid, om die regels 
aan te passen. Velsen is dus nu 
al 67+ proef. Zoals het er nu naar 
uitziet zal in 2021 de pensioen-
gerechtigde leeftijd op 67 jaar 
vastliggen.

Velsen is al 
67+ proef

Als De Brandweer
in het Witte Theater

Ladies Night 
bij Tinholt 
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Muzenhuis weer de eerste
Velserbroek - Bij Muziekschool 
’t Muzenhuis weet men dat het  
problematisch kan zijn om een 
financiële verplichting voor mu-
ziekles aan te gaan voor de ter-
mijn van 1 jaar. Daarom is be-
sloten, als eerste reguliere mu-
ziekschool, dat het voor nieu-
we leerlingen nu ook mogelijk is 
om in te schrijven voor muziek-
les met een opzegtermijn van 
een maand.
Volwassenen en ouderen, die 
nooit in de gelegenheid zijn ge-
weest om muzieklessen te vol-
gen, hoor je vaak zeggen: ‘Ik heb 
het altijd al willen doen, maar het 
is er nooit van gekomen’. Nu is 
het mogelijk daar wel iets aan te 
doen.
Bij ‘t Muzenhuis worden muziek-
lessen gegeven voor met name: 
accordeon, altviool, Algemene 
Muzikale Vorming, banjo, bas-
gitaar, blokfluit, cello, contrabas, 
drums, dwarsfluit, fagot, gitaar, 
harp, hobo, hoorn, keyboard, 
kindermusicalgroep, klarinet, 
marimba, mondharmonica, mu-

sicalkoor, orgel, percussie, piano, 
popgroep, popkoor, saxofoon, 
saz, slagwerk, solfège, stemvor-
ming, trombone, trompet, ukele-
le, vibrafoon, viool en zang.
De muzieklessen worden gege-
ven in Haarlem-West, Haarlem-
Schalkwijk en Haarlem-Noord, 
Velserbroek en de Bollenstreek. 
Een voordeel bij Muziekschool 
‘t Muzenhuis is, dat de muziek-
school niet aan vaste lesperiodes 
is gebonden. De leerlingen kun-
nen op elk moment met de les-
sen beginnen. De lestijden wor-
den dan in gezamenlijk overleg 
vastgesteld. Wanneer men in de 
laagste inkomensgroep zit, is het 
mogelijk om subsidie aan te vra-
gen bij het Jeugdcultuurfonds. 
Muziekschool ’t Muzenhuis kan 
u daar geheel vrijblijvend over 
informeren.
Zie ook www.muzenhuis.nl. Zijn 
er dan nog vragen, mail dan 
even info@muzenhuis.nl of bel   
tijdens kantooruren met de Mu-
zenhuisadministratie. Het tele-
foonnummer is 023–536 05 25.

Velsen-Noord - Op 23 maart   
is een strandschoonmaak op 
het strand naast de noord-
pier te Velsen Noord. Na een 
geweldige editie in IJmuiden 
op 16 februari met een afvoer 
van 2,5 ton aan vuil, wil Simo-
ne Bontenbal nu aandacht voor 
het noorderstrand. Hulp is hard 
nodig, want er ligt enorm veel 
plastic, glas en andere rommel 
verborgen in het zand. Wie wil 
helpen kan een kijkje nemen 
op www.facebook.com/Hoe-
HetOokKan. Of meld u aan via 
e-mail: hoe-hetookkan@live.nl. 
De strandschoonmaakdag is 
zaterdag 23 maart van 13.00 tot 
16.00 uur. Voor vuilniszakken 
zal worden gezorgd.

Strandschoon-
maakdag in 

Velsen-Noord

De Meerplaats viert 
20-jarig bestaan

IJmuiden - Op 1 maart is het 
precies 20 jaar geleden dat Wil-
liam Brands in 1993 startte met 
het visrestaurant op de Traw-
lerkade 80, samen met chef-
kok Fred Nieswaag met wie hij 
eerder samenwerkte in restau-
rant Oud Velsen in Velsen-Zuid. 
Maar er zijn nog meer lange 
dienstverbanden want ook be-
drijfsleider Robin Smakman is al 
meer dan 15 jaar aan visrestau-
rant De Meerplaats verbonden.
William praat met passie over 
zijn bedrijf. ,,We hebben veel 
vaste gasten, niet alleen uit de 
regio maar ook uit de wijde om-
trek, die ons met regelmaat met 
een bezoek vereren en die het 
dus duidelijk bij ons naar hun 
zin hebben. Zowel wat betreft 
de kwaliteit van het eten als de 
speciale sfeer in het restaurant’’ 
,vertelt hij. En enthousiast ver-
volgt William: ,,Je krijgt hier echt 
het gevoel van de maritieme 
sfeer van de vissershaven met 
oude scheepslampen, scheeps-
antiek en fraaie schilderijen van 
schepen en van de haven. In ons 
restaurant hebben we plaats 
voor zo’n 100 gasten maar door 
de gezellige, intieme sfeer merk 
je daar niets van. En afgezien 
van ons ruime restaurant be-
schikken we ook nog over een 
aparte ruimte voor feestelijke 
partijen, zakelijke evenementen 
en recepties. 
Voor een besloten familiediner 
bijvoorbeeld hebben we hier 
nog plaats voor 70 gasten en 

voor een zakelijke bijeenkomst 
biedt deze zaal, met gezellige 
bar, ruimte aan zo’n 125 perso-
nen’’.
Ter gelegenheid van het 20-ja-
rig bestaan staat er tot en met 
31 maart een speciaal Jubileum-
menu op de kaart voor de, in dit 
jubileumkader zeer toepasse-
lijke, prijs van 20 euro. De gas-
ten die hun keuze op dit menu 
laten vallen worden eerst ver-
wend met een amuse, dan een 
voorgerecht bestaande uit een 
bonbon van gerookte zalm, pa-
ling en Hollandse garnalen en 
een hoofdgerecht van op de 
huid gebakken kabeljauwhaas-
filet met uitgebreide garnituur. 
Tijdens de lunch, tussen 12.00 
en 16.00 uur, is bij dit menu ook 
nog een gratis kopje koffie inbe-
grepen. ,,Mede dankzij de goe-
de samenwerking met vishan-
delaar Jan Molenaar uit de Cep-
heusstraat in IJmuiden zijn we 
in staat om dit menu tegen de-
ze speciale prijs voor onze gas-
ten te bereiden’’ ,voegt William 
nog toe. 
Visrestaurant De Meerplaats is 
geopend van maandag tot en 
met vrijdag vanaf 12.00 uur, op 
zaterdag vanaf 16.00 uur en op 
zondag vanaf 12.00 uur. Om ver-
zekerd te zijn van een tafel ver-
dient het aanbeveling om voor-
af te reserveren onder telefoon-
nummer: 0255-510806.
Veel meer informatie, waaronder 
de menukaart, is te vinden op de 
website: www.meerplaats.nl.

Voetspecialist 
bij Leemans 
Schoenen

IJmuiden - Donderdag 7 
maart  bezoekt een voetspe-
cialist Leemans Schoenen aan 
de Lange Nieuwstraat 469. 
De hele dag zal deze specia-
list mensen met voetklachten 
te woord staan. Er wordt gra-
tis een voetafdruk gemaakt en 
uitleg gegeven over de werking 
van de Vibrionveer, een nieu-
we Zweedse uitvoering. Deze 
vervangt de klassieke steun-
zool, die vaak hard en statisch 
is. De Vibrionveer heeft een ve-
rende werking en activeert de 
spieren en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, 
dit voorkomt vermoeidheid en 
pijnlijke voeten. Mensen met 
voetklachten en daaruit voort-
vloeiende rugklachten zijn en-
thousiast over de Vibrionveer. 
De stand van de voet en de 
holling van de voet wordt ver-
beterd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de voet 
kan weer op natuurlijke wijze 
afrollen. De pijn neemt af, spie-
ren en banden worden krachti-
ger en een goede doorbloeding 
wordt bevorderd. De Fussgold 
Vibrionveer heeft een hand-
zaam formaat en past in bijna 
alle modeschoenen. Mensen 
met voetklachten en ook an-
dere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is ge-
heel gratis, wel graag van tevo-
ren een afspraak maken. Lee-
mans is telefonisch bereik-
baar op telefoonnummer 0255-
511117.

Velsen - Ouderenorganisatie 
PCOB is voorbereid op de nieu-
we generatie senioren. Met de 
nieuwe structuur geven zij ant-
woord aan ouderen die zoeken 
naar een flexibele netwerkor-
ganisatie, die snel besluiten ne-
men vanuit duidelijke visies en 
waarden. 
Tijdens een extra ingelaste le-
denvergadering is de vereni-
ging overgestapt naar een 
nieuw model van verenigings-
democratie, met aangescherp-
te statuten en eigentijdse be-
sluitvormingsprocessen. ,,Hier-
mee is PCOB optimaal toege-
rust voor haar taak als moder-
ne belangenbehartiger voor al-
le ouderen, in een tijd die daar 
meer dan ooit om vraagt,” zegt 
PCOB-voorzitter Rienk van 
Splunder. In de nieuwe struc-
tuur kunnen alle leden zich 
kandidaat stellen en krijgen zij 
stemrecht om kandidaten te 
kiezen voor de nieuw in te stel-
len PCOB Ledenraad. De loka-
le PCOB-afdelingen , zoals de 
Afdeling Velsen, worden in de 
nieuwe organisatiestructuur 
belangrijker. Dat past in een 

tijd waarin steeds meer beleid 
en maatregelen van de landelij-
ke overheid worden overgehe-
veld naar de lokale overheden. 
Daar passen sterke PCOB-af-
delingen bij, die – terzijde ge-
staan door een krachtige lan-
delijke organisatie – bij hun lo-
kale bestuurders opkomen voor 
de belangen van ‘hun’ ouderen. 
PCOB werkt samen met de an-
dere ouderen- én jongerenor-
ganisaties aan een breed ge-
dragen manifest, met een geza-
menlijke visie.
Als ouderenorganisaties willen 
zij graag het punt maken dat 
ouderen niet zielig zijn. Ook ou-
deren voelen zich medeverant-
woordelijk en zijn waar nodig 
bereid een bijdrage te leveren. 
Tegelijkertijd vinden die oude-
ren wel dat de pijn van de cri-
sis eerlijk verdeeld moet wor-
den. Daarbij gaat het om soli-
dair zijn met elkaar. 
Niet eens in de eerste plaats 
om solidariteit tussen genera-
ties, maar meer nog om solida-
riteit die los staat van leeftijd: 
tussen kansrijk en kansarm, rijk 
en arm, gezond en ziek.

PCOB klaar voor toekomst
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Nieuwe slijterij in Hoofdstraat
Richard Blesgraaf opent 
vrijdag De Zandpoort

Santpoort-Noord - Glimmend 
van trots laat slijter Richard Bles-
graaf zijn nieuwe winkel aan 
Hoofdstraat 195 zien. Naast Slijte-
rij en Wijnhuis Zeewijck is hij be-
gonnen met Slijterij en Wijnhuis 
De Zandpoort. ,,Een andere lo-
catie en ook een ander assorti-
ment’’, zegt Blesgraaf. ,,Ik heb hier 
bijvoorbeeld meters meer likeur, 
whisky, rum en port.’’
Blesgraaf had al langer een oog-
je op dit pand in het winkelhart 
van Santpoort-Noord. Hij ziet een 
toekomst met veel samenwerking 
tussen de verschillende winkeliers 
en ondernemers voor zich. Precies 
zoals bij zijn befaamde proeverij-
en Whisky & Rum aan Zee en Wijn 
& Sfeer, waarbij ondernemers met 

diverse producten elkaar kunnen 
versterken. Nog voor de opening 
hield Blesgraaf daarom een recep-
tie voor de collega-winkeliers en 
-ondernemers in de Hoofdstraat. 
,,Met een aantal winkeliers heb ik 
al kennis gemaakt en over de eer-
ste proeverij zijn al afspraken ge-
maakt.  Ik vind het belangrijk om in 
beweging te blijven met mijn zaak. 
In De Zandpoort bied ik ande-
re merken en soorten aan dan in 
mijn slijterij in Zeewijck en ook 
weer anders dan collega’s hier in 
de Hoofdstraat. Op deze manier 
versterk je het aanbod, want er is 
meer keuze.’’
Nieuw bij De Zandpoort zijn bij-
voorbeeld de Hollandse likeu-
ren en jenevers van Wijnand Foc-
kink uit Amsterdam. Deze produc-
ten worden gemaakt van spelt en 
rogge van molen de Zandhaas uit 
Santpoort. Maar ook is Blesgraaf 
lid geworden van de Nederland-
se Wijnkring en kan hij nu de Ar-
gentijnse wijnen van Huize Salen-
tijn aanbieden. In de speciale wijn-
proefbox staat altijd een wijn open 
waarvan mag worden geproefd. 
Ter ere van de opening op vrij-
dag 1 maart ontvangt men bij een 
doosje wijn een gratis kristalgla-
zen wijnkaraf. 
Openingstijden De Zandpoort: 
dinsdag, woensdag en donderdag 
van 9.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 
9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
zeewijck.nl of bel 023-5384487.

Brakenhoff Selfstorage
Veilige opslag voor 
inboedels en archieven
Beverwijk - Transportbedrijf 
Brakenhoff bestaat al sinds 
1924. Logistieke dienstverleners 
noemen zij zich. Transport, distri-
butie, opslag en erkend verhui-
zer voor bedrijven en particulie-
ren zijn de belangrijkste takken 
van dit bedrijf.
Aan Kanaalweg 51 vindt men 
bovendien Brakenhoff Selfstora-
ge. Hier zijn boxen per maand te 
huur voor het veilig, schoon en 
droog opslaan van allerlei spul-
len, van archieven van bedrij-
ven tot inboedels van particulie-
ren. Omdat per maand kan wor-
den gehuurd en betaald is Bra-
kenhoff Selfstorage de ideale 
oplossing voor tal van vragen of 
problemen. Brakenhoff biedt ui-
teraard ook de mogelijkheid van 
transport van en naar de boxen. 
De selfstorageboxen zijn zeven 
dagen per week tussen ‘s mor-
gens zes uur en ‘s avonds elf 
uur te bezoeken. Het terrein met 
boxen is voorzien van een in-
braak- en brandmeldinstallatie. 
In het gebouw is klimaatbeheer-

sing aanwezig, die er voor zorgt 
dat de temperatuur geregeld 
worden. Opslagboxen zijn in di-
verse maten te huur, dus er is al-
tijd een oplossing op maat. Par-
ticulieren huren de boxen voor 
allerlei doeleinden, van opslag 
van huisraad bij de verkoop van 
een huis tot het interieur van het 
strandhuisje. Maar ook kan voor 
een selfstorage box worden ge-
kozen na een plotseling overlij-
den. 
Op het gebied van verhuizingen 
zijn er diverse pakketten. Van het 
verhuizen van een piano tot en 
met het volledig inpakken van de 
glazen en het monteren van kas-
ten aan toe. 
Als erkende verhuizer biedt Bra-
kenhoff een verzekerde verhui-
zing met zorg voor alle spullen 
en een antwoord op veel vragen.  
Brakenhoff is al bijna 90 jaar een 
vertrouwde partner op het ge-
bied van transporten, verhuizen 
en opslag. Kijk voor meer infor-
matie op www.brakenhoff.nl of 
bel 0251-268235.

Voorwoord
SC Telstar-Go 
Ahead Eagles
De goede reeks voortzetten. Dat 
is wat wij voor ogen hebben met 
de thuiswedstrijd tegen Go Ahead 
Eagles op komst. Daar hebben wij 
uw steun voor nodig, maar wij zijn 
op de goede weg.
In onze laatste thuiswedstrijd ont-
vingen wij Fortuna Sittard. Een 
ploeg met veel mogelijkheden, en 
die eerder dit seizoen heeft la-
ten zien over een heel goed elftal 
te beschikken. In de eerste helft 
hebben wij goed gespeeld, kre-
gen wij goede kansen en scoorde 
wij twee goede doelpunten. Een 
eerste helft zoals wij die  graag 
zien.  In de tweede helft zijn wij 
geen moment in gevaar geko-
men en wisten wij de score vast te 
houden. Drie dikverdiende punten 
en een goed gevoel.
Afgelopen vrijdag namen wij het 
in Eindhoven op tegen FC Eindho-
ven. Zij staan onder aan de rang-
lijst, maar wij zijn  niet in de posi-
tie om hen te onderschatten. Wij 
hebben de hele wedstrijd op de 
winst gespeeld, en werden daar-
voor beloond met een mooie 0-2 
zege. We hebben weinig kansen 
weggegeven  en met redelijk spel 
een aantal mogelijkheden gecre-
eerd. Helaas scoorden we niet 
voor rust maar gelukkig hebben 
we dat na rust goed gemaakt. Ui-
teraard zijn wij zeer tevreden met 
de punten, en opnieuw de 0 ach-
terin. Een basis om verder op te 
kunnen bouwen.
Nu staat Go Ahead Eagles voor 
de deur. Een ploeg met zowel veel 
individuele kwaliteiten als kwali-
teiten als ploeg zijnde. Ze strijden 
goed mee in het linkerrijtje, en zij 
zullen daarom ook voor de volle 
drie punten gaan in het Tata Steel 
stadion. Ik ben ervan overtuigd 
dat wij in staat moeten zijn om het 
de ploeg heel lastig te maken en 
de punten binnen te slepen ,hoe-
wel we het in Deventer erg moei-
lijk hadden. De laatste thuiswed-
strijden zien er steeds beter uit, 
de hele groep is fit en we gaan er 
weer alles aan doen om de pun-
ten thuis te houden
Ik hoop opnieuw op uw trouwe 
steun te mogen rekenen. De club 
en de supportersvereniging heb-
ben een actie waarin het samen 
strijden voorop staat. Wij slui-
ten ons hier graag bij aan. Samen 
staan we sterk! 

Marcel Keizer

Bezoek in Decoratelier 
IJmuiden - Een complete dele-
gatie (wethouder Wim Wester-
man, oud-wethouders Karel Oc-
keloen en Annemieke Korf en 
twee leden van de bibliotheek-
heek) was op bezoek in het De-
coratelier om met coördinator 
Piet Bakker ideeën uit te werken 
voor het KIMO-project. 
KIMO is een internationale sa-
menwerking van kustgemeen-
ten. georganiseerd. De belangen 
zijn: toerisme, recreatie, visse-
rij en industrie. Het Decoratelier 
gaat voor het KIMO-project een 

reizende tentoonstelling voor de 
jeugd maken. De opening is op 
19 april in de bibliotheek.
Ook België heeft interesse ge-
toond voor de aanpak vanuit Vel-
sen en de vakbekwame produc-
ten van het Decoratelier. De de-
legatie bracht een werkbezoek 
aan het Decoratelier, waar ve-
len aan het werk waren en tal 
van objecten zoals een bunker in 
miniatuurformaat, koeien als les-
kisten, dukdalven en tv-camera’s 
te bewonderen waren. Het deco-
ratelier is uniek in Nederland.

Raadslid worden?
Velsen - De gemeenteraad van 
Velsen wil graag kennis ma-
ken met inwoners die actief wil-
len worden in de politiek en zich 
mogelijk verkiesbaar willen stellen 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2014.
Hebt u belangstelling voor poli-
tiek en wilt u meer inzicht krijgen 
in de lokale politiek en met na-
me het werk van de gemeente-
raad, dan kunt u zich aanmelden 
voor een korte cursus die bestaat 
uit drie avonden plus het bijwonen 
van een raadsvergadering . Na het 
volgen van deze cursus, die geor-
ganiseerd en gegeven wordt door 
raadsleden, kunt u bepalen of u 
zich wilt aanmelden bij een van de 
partijen die volgend jaar aan de 
gemeenteraadsverkiezingen deel-
nemen.
De cursus bestaat uit theorie, pre-
sentaties, praktische opdrachten 
en interactieve werkvormen. Uit-

leg wordt gegeven over de inrich-
ting van het staatsbestel, maar 
met name over de werking van de 
lokale politiek en het werk van een 
raadslid. De bijeenkomsten zijn op 
11, 18 en 25 maart, van 19.30 tot 
22.00 uur in de Bibliotheek Velsen.
Wilt u weten of het raadslidmaat-
schap mogelijk iets is voor u? Op 
www.schuiltereenraadslidinmij.nl 
kunt u de test doen.
Woont u in Velsen, bent u in maart 
2014 minimaal 18 jaar en over-
weegt u zich kandidaat te stel-
len voor de raadsverkiezingen 
van maart 2014, dan kunt u zich 
uiterlijk 28 februari aanmelden 
voor deze drie bijeenkomsten plus 
raadsvergadering.
Dit kan via griffier@velsen.nl of te-
lefonisch 0255-567502.
Het aantal deelnemers is beperkt. 
Daarom zal met degenen die zich 
hebben aangemeld een kort intro-
ductiegesprek worden gevoerd.
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Ledenvergadering 
Harddraverij 

Santpoort-Noord - Het be-
stuur van de Harddraverij Ver-
eniging Santpoort & Omstre-
ken is al volop bezig met de or-
ganisatie van het Dorpsfeest 
2013. Het programma is in gro-
te lijnen bekend en de kermis is 
zo goed als ingedeeld. En, zo-
als het er nu naar uitziet, zul-
len de plannen rondom het 
Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer (HOV) grote veranderin-
gen opleveren voor onze terrei-
nen. Om de leden over al de-
ze thema’s zo goed mogelijk te 
kunnen informeren, worden zij 
van harte uitgenodigd om op 9 
maart naar de ledenvergade-
ring te komen. 
Naast bovenstaande thema’s 

wordt nog eens achterom ge-
keken naar het Dorpsfeest 
2012. Ook zullen de financiën, 
de contributie en personele be-
zetting van het bestuur aan de 
orde komen. 
De avond van de ledenverga-
dering zal een mix zijn van een 
korte en informatieve vergade-
ring aangevuld met een gezel-
lig potje kienen en dansen met 
DJ Maurits. Ook is er voldoen-
de ruimte om elkaar na de win-
terstop weer ruimschoots bij te 
praten. Leden en hun partners 
en/of gezinsleden zijn van har-
te welkom in Muziekcentrum 
Soli. Inloop is vanaf 20.00 uur. 
De vergadering vangt aan om 
20.30 uur.

Ondernemerscafé:
‘Meer winst door delen’
Driehuis - Op 19 maart om 20.30 uur is er weer het Onderne-
merscafé in Oma’s Kamer, Café Middeloo aan de Driehuizerkerk-
weg. Een avond speciaal voor ondernemers uit Driehuis en Vel-
sen-Zuid. De insteek van de avond is kennis delen, andere onder-
nemers (beter) leren kennen en van gedachten wisselen. Op de-
ze avond staat het thema: ‘Meer winst door delen’ op de agen-
da. Hiervoor is een gastspreker uitgenodigd van de Time/Bank 
uit Den Haag. 
De Time/Bank is vrij nieuw en internationaal. Onlangs in het 
nieuws op televisie in de Week van het Geld. De filosofie van de-
ze tijdbank is de crisis te lijf te gaan door tijd als ruilmiddel te be-
nutten. Met een verfrissende sessie kunnen ondernemers deze 
avond live kennis maken met deze vorm en er direct vruchten van 
plukken. Daarnaast het onderdeel  ‘opmerkelijke zaken’, waarbij 
ondernemers een paar minuten de tijd krijgen vrijblijvend andere 
aanwezigen iets wat hen bezig houdt (mede) te delen. Tenslotte is 
het dan tijd voor de ‘pre-lenteborrel’. Het Ondernemerscafé is een 
initiatief van Ondernemersvereniging Driehuis en inmiddels een 
begrip sinds de eerste avond in 2010. 
Na een succesvol ondernemerscafé afgelopen december, is het 
huidige oganisatieteam verder gegaan op het thema ‘meer winst 
door’. De avond is interactief, informatief, sprankelend en biedt 
voldoende kansen om uw zakelijk netwerk te versterken en mo-
gelijke samenwerkingen te laten ontstaan. Ondernemers uit Drie-
huis en Velsen-Zuid zijn van harte welkom! Zie ook www.onder-
nemend3huis.nl.

‘t Mosterdzaadje
‘Van Romantiek
tot Dansmuziek’ 
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
1 maart om 20.00 uur zijn in ’t 
Mosterdzaadje te gast de klari-
nettist Harry-Imre Dijkstra en de 
pianist Antal Sporck. Hun pro-
gramma heet ‘Van Romantiek tot 
Dansmuziek’ en omvat werken 
van Schumann, Skrjabin, Proko-
fiev, Lutoslawski, Templeton en 
een première van Antal Sporck. 
Marjolein Meijers besloot haar 
25-jarig theaterjubileum te vie-
ren met het programma ‘Van 
Berini tot Solex’. Ze toert ermee 
door Nederland en is op zondag 
3 maart om 15.00 uur te gast in ’t 
Mosterdzaadje. 
Van Ierse traditionals, langs de 
Amerikaanse western swing tot 
de vette onvervalste Cayun. En 
ook haar eigen mooiste liedjes 
die ze samen met de broers Wal-
ter en Onno Kuipers laat klinken. 

Marjolein op gitaar en contra-
bas, Onno op accordeon, trekzak 
en gitaar. Walter op viool, man-
doline, bouzouki en doedelzak. 
Ze hebben alles in huis om een 
onvergetelijke voorstelling te ge-
ven. Zie ook www.marjoleinme-
ijers.nl.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.
De gehele maand maart expo-
seert Ellen van Randeraat haar 
schilderijen. Kernwoorden bij 
haar werk zijn: dynamiek, vorm-
geving en zeggingskracht. Haar 
ideeën werkt ze uit in acryl met 
paletmes. Open voor bezichti-
ging voor en na afloop van de 
concerten.

Velserbroek – CB De Hoeksteen 
aan de Weid 24 houdt op vrijdag-
avond  8 maart weer  haar be-
kende  kinderkleding- en speel-
goedbeurs. Op deze avond wordt 
er goede, gebruikte zomer- en 
winterkinderkleding aangeboden 
vanaf maat 104 en speelgoed voor 
alle leeftijden. Iedereen is tussen 
19.00 en 20.30 uur van harte wel-
kom. Voor meer informatie of voor 
het verkrijgen van een verkoop-
nummer, kan men contact op-
nemen met Nancy Holwerda, te-
lefoon 06-22 778922 of kleding-
beursdehoeksteen@gmail.com.

Kledingbeurs 
De Hoeksteen

Velsen-Zuid - De verkeerspoli-
tie stond tussen 18.00 en 22.00 
uur op de Parkweg en nam hier 
bij 535 weggebruikers een blaas-
test af. Vier van hen verkeerden 
onder invloed van alcohol. Be-
halve dit soort gerichte alcohol-
controles van de verkeerspolitie, 
worden tijdens de 24-uurs sur-
veillances van de politie nog ve-
le drankrijders aan de kant gezet.

Alcohol-
controle

Velsen-Zuid - In de nacht van 
maandag op dinsdag werd rond 
middernacht een 37-jarige vrouw 
aangehouden op de A9. Een ge-
tuige meldde bij de politie dat een 
auto langzaam reed en slingerde 
en vertrouwde het niet. Agenten 
reden naar de locatie van de mel-
ding toe en troffen een auto aan 
tegen de vangrail met daarin een 
slapende vrouw. De vrouw was 
moeilijk te wekken en de agen-
ten vermoedden drugsgebruik. 
Dit gaf de vrouw uit Assendelft 
toe. Bij de vrouw werd door een 
arts bloed afgenomen en haar rij-
bewijs werd ingevorderd.

Onder invloed 
van drugs

Velsen - Van 4 tot en met 9 maart 
wordt de jaarlijkse Jantje Beton 
Collecte gehouden: een collec-
te voor en door het jeugdwerk in 
de buurt. In de gemeente Velsen 
lopen de volgende vereniging(en) 
voor de Jantje Beton Collec-
te: scoutinggroepen IJmondtrek-
kers, Radboud, Wiawaha, De Ruy-
ter, Nannie van der Wiele en Vel-
serbroek, Jeugd Commissie Sport-
bond IJmuiden, Volleybalclub 
Smashing Velsen, Badmintonclub 
Velserbroek en de korfbalclub Ra-
pid. 50% van de collecteopbrengst 
is bestemd voor deze collecteren-
de jeugdorganisaties voor spel-
materiaal of activiteiten. De ande-
re helft van de opbrengst gebruikt 
Jantje Beton voor projecten die er-
voor zorgen dat alle kinderen in 
Nederland weer vrij en avontuur-
lijk buiten kunnen spelen. 

Jantje Beton

Fietser aangereden
Santpoort-Noord - Een fiet-
ser is woensdagochtend ge-
wond geraakt bij een verkeers-
ongeval in Santpoort-Noord. De 
man stak rond half zeven met 
zijn fiets de Rijksweg ter hoog-
te van het viaduct met de A208 
over toen hij een auto over het 
hoofd had gezien. Hij werd hier-
bij aangereden en kwam ten val.
Hulpdiensten kwamen ter plaat-
se om assistentie te verlenen. De 
fietser is door ambulanceper-

soneel gestabiliseerd en kreeg 
een nekkraag om, om eventu-
eel nekletsel niet te verergeren. 
Na de eerste behandeling is hij 
overgebracht naar het zieken-
huis. De fiets is later in de och-
tend door agenten in een politie-
busje geladen en overgebracht 
naar het politiebureau. De Rijks-
weg richting Velsen was door het 
ongeval tijdelijk afgesloten ter 
hoogte van de Roosensteinweg.
(foto: Michel van Bergen)

Ik heb 14 februari antwoord 
gekregen op iets wat ik me al 
jaren afvroeg. IJzel op Wester-
veld, hoe gaat dat op het pad 
naar boven?  
Er is niets zo vervelend als 
wanneer zo’n 80 personen glij-
dend naar boven moeten om 
iemand de laatste eer te be-
wijzen. 
Op 14 februari ijzelde het. Er 
was gestrooid, maar dit was ze-
ker niet voldoende. Zelfs de 
begeleidster van de uitvaart 
liep over het gras, maar even 
later heb ik haar maar een arm 
gegeven om vanaf het gras 
weer op het pad te komen. Het 
goede mens was al bezig om 
via een boom haar stap te zet-

ten op het looppad. 
Helaas heb ik de afgelopen ja-
ren al vele dierbaren naar bo-
ven moeten begeleiden en al-
les wordt altijd keurig verzorgd 
door welk uitvaartcentrum dan 
ook, maar er mag toch wel 
meer gedaan worden in het ge-
val van gladheid, want ik hoop 
dit nooit meer mee te maken. 
Met mij liepen er velen te mop-
peren en dat is niet zo fijn op 
zulke momenten van verdriet.
Hopelijk wordt deze brief dan 
ook serieus genomen, zodat 
men in de komende jaren zon-
der eigen gevaar voor ‘t leven 
naar boven kan lopen....

M. Voetman
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Groot feest voor Chantal
IJmuiden - Zaterdag werd Chantal van der Velde verrast met een 
feest ter ere van haar 40ste verjaardag. Chantal heeft een verstan-
delijke beperking en is iemand die van het leven geniet. Zaterdag 
kwam eerst het draaiorgel bij Chantal in de straat spelen. Daarna 
werd zij opgehaald door een roze limousine, waarmee zij wel twee 
keer over de Lange Nieuwstraat reden. Daarna had zij het erg naar 
haar zin tijdens haar feest bij Oma’s Kamer.

Voorjaarsvakantie bij 
BSO de Blauwe Rog
IJmuiden - Bij Buitenschool-
se Opvang de Blauwe Rog is 
het elke vakantie weer een uit-
daging om een leuke vakantie-
planning te verzinnen voor kin-
deren van diverse leeftijden. Af-
gelopen voorjaarsvakantie heb-
ben de kinderen een hiphop les 
gehad, taarten versierd met mar-
sepein, een hut gebouwd en ook 
nog een erg leuk dagje Artis ge-
had.
Vrijdag kwam er een gooche-
laar met een komische act waar 
de kinderen veel plezier in had-
den. Hij liet een aantal kinderen 
helpen met zijn goocheltrucs. 
Samen werden een aantal ge-
kleurde doekjes één grote doek 

met een vlinder erop. Een touw 
knipte hij in tweeën en na ver-
schillende pogingen kreeg hij 
het toch voor elkaar om er weer 
één van te maken. Ook waren 
er kaartentrucs, een toverstok 
die steeds stuk ging en een ko-
nijn die grapjes uithaalde met de 
goochelaar. Als laatste had hij 
een buikspreekact met een ezel. 
Wat hebben de kinderen gela-
chen om die ezel. Het eindig-
de bij dat de ezel verliefd werd 
en dat liet hij op zo’n leuke ma-
nier weten dat de kinderen niet 
meer konden stoppen met la-
chen. Kortom, een een super eu-
ke week met de kinderen van 
BSO de Blauwe Rog.

IJmuiden - Zaterdag 2 maart 
wordt van 10.00 tot 16.00 uur een 
kinderkermis, met onder andere 
een loterij, Rad van Avontuur en 
Oud-Hollandse spelletjes, ge-
houden bij basisschool De Klip-
per aan het Koningsplein. Ieder-
een is van harte welkom.

Kinderkermis 
bij De Klipper

IJmuiden - Zaterdag 9 maart 
wordt er bij buurtcentrum De 
Dwarsligger weer een rommel-
markt gehouden. Men is van-
af 09.00 uur van harte welkom. 
Een tafeltje reserveren kan van-
af maandag 4 maart via Gerda 
Broek, telefoon 0255-522782.

Rommelmarkt
De Dwarsligger

IJmuiden - Op maandag 4 
maart, van 10.00 tot 11.00 uur, 
wordt de eerstvolgende ruil-
beurs voor legpuzzels gehouden 
in wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260. Jong en oud is van 
harte welkom.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

Woningen Heuvelwijk 
weer goed in de verf
IJmuiden - In de afgelopen 
maanden kregen 131 bene-
den- en bovenwoningen in Heu-
velwijk van woningcorporatie 
AWV Eigen Haard een schilder-
beurt. Het houtwerk van de wo-
ningen aan het van Poptaplant-
soen, Homburgstraat en War-
menhovenstraat is geschilderd 
in nieuwe kleuren. De bewo-

ners konden kiezen uit een drie-
tal kleurstellingen en kozen voor 
de combinatie saffier blauw en 
crème wit. Eind december 2012 
waren de schilderwerkzaamhe-
den klaar. Al eerder werden de 
eengezinswoningen uit deze wijk 
geschilderd. De woningen heb-
ben een frisse en eigentijdse uit-
straling gekregen.

IJmuiden - Politiemensen zagen  
vorige week woensdag op don-
derdag tijdens een onopvallende 
nachtelijke surveillance een au-
to opvallend rondjes rijden door 
Driehuis. De auto werd korte tijd 
later aan De Noostraat in IJmui-
den staande gehouden voor een 
controle. In de auto zaten twee 
mannen van 20 jaar uit Nieuwe-
gein en een 21-jarige man uit 
Utrecht. In de auto werden on-
der meer schroevendraaiers, een 
boormachine en ander inbre-
kerswerktuigen gevonden. Het 
drietal is hierop aangehouden en 
overgebracht naar een politiebu-
reau voor verhoor.

Verdachte 
mannen 

aangehouden

IJmuiden - Op maandag 4 
maart houdt Postzegelvereniging 
IJmuiden haar clubavond in één 
van de zalen van de Adelbertus-
kerk aan de Sparrenstraat. Van-
af circa 19.45 uur kan men te-
recht om te ruilen en bij te pra-
ten over alles wat met postze-
gels te maken heeft, dus neem 
gerust uw (ruil)postzegelboeken 
mee. Meer informatie: hein60@
hotmail.nl of 06-41804330 (na 
18.00 uur). Iedereen is van har-
te welkom.

Postzegel-
vereniging
IJmuiden

Nieuw bestuur Kuba 
Moskee IJmuiden

IJmuiden - Afgelopen zondag  
hebben de leden van de Kuba 
Moskee een nieuw bestuur ge-
kozen voor de komende 2 jaar. 
Zo’n 200 gezinnen zijn lid van de 
Kuba Moskee. Tijdens een speci-
ale zitting hebben de 91 aanwe-
zige leden, het nieuwe bestuur 
unaniem gekozen. Het nieuwe 
bestuur bestaat uit negen leden. 
Naast de negen leden worden 
binnenkort de vertegenwoordi-
gers van jongeren en vrouwen 
gekozen. Het algemeen bestuur 
bestaat uit de gekozen negen 
leden en vertegenwoordigers 
van jongeren en vrouwen. Kuba 
Moskee doet dienst als gebeds-
huis voor alle moslims.  Daar-
naast vinden er in het moskee tal 
van activiteiten plaats, gericht op 
de Turkse gemeenschap en alle 
Velsenaren. 
Het nieuwe bestuur heeft een 
programma opgesteld voor de 
komende bestuursperiode van 
2013-2015. Hierbij komen cul-
turele en educatieve activiteiten 
goed aanbod. Een van de speer-
punten van het nieuwe bestuur 
is om meer informatie te geven 
over de Islam.  Dit wil het bestuur 
doen door  samen te werken met 
scholen en ander instanties. Tij-

dens de Ramadan staat een iftar 
maaltijd gepland, daarnaast is er 
een open dag in de loop van het 
jaar. Tijdens culturele dagen is 
iedereen welkom, deze worden 
buiten gehouden en zullen te zij-
ner tijd in de media worden aan-
gekondigd. Geïnteresseerden 
zijn altijd welkom in de moskee. 
Beneden is er de mogelijkheid 
om iets te drinken. Voor groepen 
bestaat de mogelijkheid om de 
moskee te bezoeken. Tijdens het 
bezoek worden gasten rondge-
leid en wordt informatie gegeven 
over de Islam. Voor nadere infor-
matie kunnen geïnteresseerden 
bellen met de Kuba Moskee te-
lefoon:  0255 522 667
In januari van dit jaar heeft de 
Kuba Moskee tevens een nieu-
we imam.  De imams worden 
aangesteld voor een periode van 
5 jaar.
Het dagelijks bestuur bestaat 
uit de volgende leden: Voorzit-
ter Süleyman Çelik; secretaris 
Yilmaz Pala; penningmeester Il-
ter Sarier. 
Voor nadere informatie over dit 
persbericht kunt u contact op-
menen met de voorzitter van de 
Kuba Moskee Süleyman Çelik, 
telefoon 06-50404140.

‘Django Unchained’
in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 7, woens-
dag 13 maart (20.30 uur) en zon-
dag 10 maart (14.30 uur) draait 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257, de film ‘Django Unchained’ 
In de zuidelijke staten van Ame-
rika aast de eigenzinnige Duit-
se premiejager Dr. King Schultz 
op een grote klus met goe-
de beloning. De criminelen die 
hij moet vangen zijn echter nog 

nooit door iemand gezien, be-
halve door slaaf Django. Schultz 
koopt Django met de bedoeling 
om hem op te leiden tot assistent 
premiejager. De twee sluiten een 
lucratief verbond, maar Djan-
go heeft ook andere prioriteiten. 
Zijn vrouw is in handen van de 
meedogenloze plantagehouder 
Calvin Candie en met hulp van 
Schultz wil hij haar bevrijden.
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DCIJ- nieuws
Overtuigende winst

in bekerstrijd
IJmuiden - Voor het tweede 
achtereenvolgende jaar moest 
het DCIJ-kwartet aantreden 
voor de bekerwedstrijd tegen 
het Haarlemse HDC. Werd het 
vorig jaar nog een 5-3 winst 
voor de Haarlemmers dit maal 
waren de rollen omgekeerd. 
Het kwartet bestaande uit: Stijn 
Tuijtel, Martin van Dijk, Kees 
Pippel en Jesse Bos was er al-
les aan gelegen om revanche 
te nemen voor de eerdere ne-
derlaag, vorig seizoen. Mar-
tin van Dijk ging nietsvermoe-
dend in op een lijfvariant van 
Stephan Stolwijk, dat resulteer-
de in nadeel voor de IJmuide-
naar. Met accuraat verdedigen 
kon Van Dijk de schade beper-
ken en sleepte een remise uit 
het duel.
De partij tussen Kees Pip-
pel en Mark Deurloo eindig-
de eveneens in remise. Het zag 
er enige tijd naar uit dat Pippel 
over de beste kansen beschik-
te maar na enkele ruilen over 
en weer werd de vrede gete-

kend. Jesse Bos nam de voor-
malige DCIJ-er Marcel Kosters 
in een opsluiting. Toen Kosters 
op een bepaald moment de re-
mise miste sloeg Bos toe. Fa-
bian Snijder trachtte met een 
groot uitpakkende vleugelaan-
val Stijn Tuijtel onder druk te 
zetten. 
Maar toen de aanval verzand-
de keerden de kansen ten gun-
ste van Tuijtel. Op een correc-
te wijze besliste Tuijtel de partij 
in zijn voordeel en bracht daar-
mee de 6-2 eindstand op het 
bord. 
Voor de onderlinge competitie 
vielen enkele belangrijke uit-
slagen te noteren. Piet Kok won 
gedecideerd van Berrie Botte-
lier. Willem Winter had wei-
nig moeite met Rick Hartman 
en won eveneens overtuigend. 
Paul Smit toonde zich tegen 
Jan Maarten Koorn de sterk-
ste en won verdiend. Dat Cees 
van der Vlis tegen Casper Re-
meijer het onderspit moest del-
ven verbaasde niemand.

SVIJ 1-Olympia 
Haarlem 1 uitslag 2-2

IJmuiden - Na een schitterende 
voorwedstrijd tussen de jongens 
van SVIJ F1 en Olympia-Haarlem 
F1, uitslag 4-1 in het voordeel van 
de roodwitten, was het de beurt 
aan de eerste elftallen van beide 
verenigingen. 
Het begin was voor beide teams 
even aftasten gezien de zeer 
gladde ondergrond  maar deson-
danks is het toch de thuisploeg 
dat probeert het goede spel van 
afgelopen weken weer op te pak-
ken. Echter na een minuut of tien 
glipte de linksback van Olym-
pia Haarlem met een fraaie solo 
door de verdediging van SVIJ en 
schoot tegen de verhouding ‘zo-
maar’ de 0-1 binnen. SVIJ liet zich 
gelukkig hierdoor niet uit het veld 
slaan en wist de draad weer snel 
op te pakken. Dit positieve han-
delen, resulteerde in een tal van 
mogelijkheden voor de goal van 
de Haarlemmers maar door een 
uitstekende en meer dan uitblin-
kende goalie lukte het SVIJ niet 
om tot scoren te komen. Zelfs een 
11 meter was aan SVIJ niet be-
steed en ook de riante rebound-
mogelijkheid daaropvolgend kon 
niet worden omgezet in de gelijk-
maker. De ruststand bleef daar-
door in Haarlems voordeel, 0-1.
De tweede helft startte SVIJ la-
coniek en ietwat ongeconcen-
treerd. Geheel terecht werd er al 
snel een strafschop aan Olym-
pia Haarlem toegekend nadat M. 
Kruijer niet anders kon en een te-
genstander over de knie mee-
nam. Resultaat; een zeer onver-
diende 0-2. Hierna was het SVIJ 
wat het spel meer en meer kon 
bepalen. De ploeg uit Haarlem-

Schalkwijk moest alle zeilen bij 
zetten en dit resulteerde in een 
reeks van gele kaarten. Bij 1 van 
deze acties werd er wederom een 
penalty aan SVIJ toegekend. P. 
Castricum eiste dit keer de bal op 
en schoot SVIJ naar de 1-2. Met 
nog een kleine 25 minuten op de 
klok moest het voor de thuisploeg 
mogelijk zijn om er meer uit te 
slepen.  SVIJ mocht daarentegen 
ook van enorm veel geluk spre-
ken toen een speler van Olym-
pia Haarlem bij 1 van de spaar-
zame uitbraken de bal op de paal 
schoot anders was het lot defini-
tief beslecht. Echter 10 minuten 
voor tijd was het weer P. Castri-
cum die alles wat SVIJ was, liet 
juichen. Zijn goal (de gelijkma-
ker) zal met stip binnenkomen op 
de lijst van de 10 mooiste goals 
uit de SVIJ-historie. Met maar 
liefst twee verdedigers van Olym-
pia aan zich vastgekleefd, wist hij 
vanaf rand strafschopgebied weg 
te draaien om vervolgens ver-
woestend en half volleyend uit te 
halen. De bal verdween schitte-
rend in de kruising. 2-2. 
Een bevrijdende gelijkmaker al 
zal iedereen die de club uit Zee-
wijk een warm hart toedraagt 
zeggen dat er meer in heeft geze-
ten! SVIJ heeft wederom aan al-
les en iedereen bewezen dat het 
te laag op de ranglijst staat en dat 
er vooral omhoog gekeken moet 
worden. Alle supporters wor-
den bedankt voor hun aanwezig-
heid en met name gaat er een ex-
tra pluim naar de harde kern die 
zich weer flink heeft laten horen. 
Volgende week speelt het eerste 
thuis tegen HBC.

Gieteling Open tennis-
toernooi steunt KNRM

Velsen-Noord - Van 22 tot en 
met 31 maart wordt voor het 
derde opvolgende jaar het Gie-
teling Open gespeeld. Dit ge-
beurt op de kunstgrastennis-
banen van TC de Gieteling in 
Velsen-Noord.
Het Gieteling Open is in 2011 
georganiseerd als omlijsting 
van het 80-jarig bestaan. In-
middels is de deelname ge-
groeid naar circa 170 teams, 
voornamelijk uit de regio Ken-
nemerland. Dit voelt aan als 
een successtory.
Dit succes wil de organisa-
tie niet voor zichzelf houden. 
Daarom is besloten een goed 
doel te steunen, dat ook ver-
bonden is met Velsen-Noord 
en dat dankzij vrijwilligers 
wordt gerund. Een deel van 
het inschrijfgeld en de volle-
dige opbrengst van een loterij 
tijdens het Gieteling Open zal 
ten goede van de Koninklijke 

Nederlandse Redding Maat-
schappij komen. Het hoofd-
kantoor van de KNRM staat in 
de gemeente Velsen en vanuit 
dit hoofdkantoor worden alle 
regio’s langs de Nederlandse 
kust aangestuurd. 
De KNRM bestaat dankzij do-
naties en vrijwilligers, die ge-
zamenlijk en ongesubsidieerd 
hun redding- en ondersteu-
ningswerk op het water ver-
richten. Gezamenlijk, ongesub-
sidieerd en vrijwillig zijn ook de 
kreten, die dit toernooi tot een 
succes maken.
Inschrijven kan nog tot 15 
maart via www.toernooi.nl voor 
dames- en herendubbel in de 
categorieën 5, 6, 6-35+, 7-17+, 
7-35+ en 8-17+. Meer informa-
tie over het toernooi via www.
tennisclubdegieteling.nl. Wil 
je de KNRM rechtstreeks on-
dersteunen, ga dan naar www.
knrm.nl.

Velsen-Zuid – Afgelopen za-
terdag 23 februari, was de gure 
wind geen spelbreker voor zes-
tien leden van klootschietvereni-
ging Full Speed. Sommige waren 
gekleed als eskimo met bont-
muts en al. Met handschoenen 
gooien gaat ook niet makkelijk. 
Maar het weer was al met al re-
delijk te noemen. Vier teams van 
vier spelers gingen naar Spaarn-
woude om de broodnodige pun-
ten te halen. Het beeldenpar-
koers was aan de beurt. Gewon-
nen werd door team 1 met Jan 
St., Astrid, Willem K. en Harm 
met 69 schoten en 27 meter. 
Team 3 met Ingrid, Nico, Randy-
en Raymond werd tweede met 
74-43. Team 2 met Elly, Ton, Jan 
Sch. en Bertus, werd derde met 
74-25. Team 4 met Ina, Dries, 
Dirk en Cor werd vierde met 76-
23. Toch een redelijke uitslag, 
maar het kan scherper. Komende 
zaterdag 2 maart is de normale 
route aan de beurt. Voor info bel  
Harm Jongman 0255-514780 of 
Ton Boot 0255-510085. Zie ook 
www.svfullspeed.nl. Op zaterdag 
9 maart is er een kienavond bij 
Full Speed, Tolsduinerlaan, tus-
sen het Tata Steel Stadion en het 
Gymnasium Felisenum in. Aan-
vang 20.15 uur, open vanaf 19.30 
uur. Er zijn weer mooie prijzen te 
winnen. Informatie: S. Verdoes, 
telefoon 0255-523592 of L. Boot, 
telefoon 0255-510085. Iedereen 
is van harte welkom.

Klootschieten

IJmuiden - Dinsdag 5 maart, 
20.30 uur staat Dolf Jansen met 
‘Topvorm’ (try-out) op de plan-
ken in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257. Het onvermij-
delijke feit is dat Dolf Jansen – 
rasartiest, mooiprater, naden-
ker, dichtregelaar, hoofd afdeling 
Ad rem van de gemeente Ouder-
Amstel – zijn 50ste verjaardag 
nadert. In de zomer van 2013. Nu 
is zijn streven dit: nog een keer 
de absolute topvorm bereiken, 
fysiek, mentaal, als atleet, artiest, 
als mens zelfs. Die zoektocht, 
langs masseurs met handen gro-
ter dan zijn hoofd, therapeu-
ten anderszins, knijpers krakers 
knoeiers, van helemaal mindfull 
naar full body experience, levert 
een fascinerende voorstelling op 
over de man en zijn grenzen. En 
de TOPVORM die nog in hem 
blijkt te huizen. Wellicht…Verha-
len, improvisatie, hilariteit, poë-
zie, audiofragmenten van pijn en 
genot en een rusthartslag van 38. 
Toegang 13 euro of 11 euro.

Try-out Dolf 
Jansen in WT

Velsen-Noord - Het Wijkplat-
form Velsen-Noord vergadert 
op woensdagavond 6 maart om 
20.00 uur in wijksteunpunt Wa-
tervliet, Doelmanstraat 34.

Vergadering 
Wijkplatform

Stormvogels zaterdag 
kansloos tegen RCH

IJmuiden - Voor aanvang van 
de wedstrijd van de zaterdag-
senioren van Stormvogels te-
gen RCH in Heemstede werd de 
ploeg erop gewezen hun tegen-
stander absoluut niet te onder-
schatten: thuis had Stormvogels 
met 4-1 gewonnen; bovendien 
verloor RCH haar laatste wed-
strijd met 6-0. Dit was echter te-
gen dovenmansoren, want de 
IJmuidenaren kwamen heel slap 
uit de startblokken. Ondanks dat 
gegeven kreeg Tim Stengs twee 
kansen.
Met veel geluk kwam RCH op 
1-0. Michel Lopes en Bas Zui-
derwijk verdedigden slecht uit 
en via een been van een RCH-
speler rolde de bal tergend lang-
zaam het doel in. Vervolgens 
werd er driftig geprobeerd om 
de gelijkmaker te forceren. Ech-
ter, te veel spelers zaten niet in 
de wedstrijd en speelde ver on-
der hun niveau. RCH counterde 
door de lange bal te hanteren. Bij 
een van deze counters en onop-

lettendheid in de Stormvogels-
defensie kwam na circa 35 mi-
nuten de 2-0 op het scorebord. 
In de rust werden de puntjes op 
de i gezet en werd besloten om 
met vier spitsen te gaan spelen 
om zodoende nog een positief 
resultaat te kunnen behalen.
RCH bleef volharden in de lange 
bal en counterde er lustig op los.  
Dat resulteerde in veel kansen,  
maar door goed keeperswerk 
van Lopes kwam RCH niet tot 
scoren. Nadat er twee goals van 
Stormvogels werden afgekeurd, 
slaagde Michiel Langbroek er-
in de achterstand te verkleinen. 
In één keer nam hij de bal uit de 
lucht op zijn slof die vervolgens 
in de bovenhoek verdween, 2-1. 
Na deze aansluitingstreffer  werd 
de druk aan IJmuidense kant 
meer opgevoerd, maar zonder 
succes, want RCH wist de eind-
stand op 3-1 te bepalen. 
Zaterdag 2 maart komt De Meer 
uit Utrecht naar Zeewijk. Aan-
vang 14.30 uur.
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Datum stratenvolley-
baltoernooi bekend
Velserbroek - Afgelopen vrijdag 
is de datum bekend geworden van 
het tiende Damesstratenvolleybal-
toernooi Velserbroek in 2013. Het 
toernooi wordt gespeeld op 12 ok-
tober in het Polderhuis in de Vel-
serbroek. De organisatie laat nu al 
weten dat het  toernooi zeer ze-
ker een feestelijke sportieve hap-
pening zal gaan worden. 
Alweer tien jaar geleden werd het 
idee geboren om naast het stra-
ten zaalvoetbalbaltoernooi voor 
mannen een stratenzaalvolleybal-
toernooi voor dames te gaan or-
ganiseren. In 2004 was de eerste 
editie een feit en een nieuw eve-
nement in Velserbroek was ge-
boren. Inmiddels is het toernooi 
uitgegroeid tot een groots eve-
nement in Velserbroek met als 
hoofdingrediënten: zaalvolleybal 
met stratenteams uit Velserbroek 

(uitsluitend buurvrouwen in een 
team), kindervermaak tijdens de 
voorrondes, feestavond met live-
muziek en voorafgaand aan het 
toernooi een clinic op donderdag-
avond 3 oktober die door bekende 
volleyballers wordt verzorgd. Het 
evenement wordt heel druk be-
zocht door de inwoners van Vel-
serbroek en heeft een grote aan-
trekkingskracht op de omliggen-
de woonkernen. Dankzij spon-
sors, kunnen de organisatoren ie-
der jaar weer een aantrekkelijk 
programma samenstellen en is 
de toegang altijd gratis. De orga-
nisatie bestaat uit JanKees Holst, 
Frans Looij en Frank Post, die puur 
op vrijwillige basis het toernooi or-
ganiseren. Daarnaast worden zij al 
vanaf het eerste uur ondersteund 
door de volleybalvereniging Sma-
shing Velsen.

Carnavalsoptocht op 
de Blauwe Marmot

Velserbroek - Afgelopen dins-
dag was het dan eindelijk zo ver 
voor de kinderen van de Blauwe 
Marmot. Het was carnaval. Dit 
was een groot feest, alle kinde-
ren waren onwijs mooi verkleed 
van prinses tot tijgers. Alle ou-
ders hadden weer onwijs goed 
hun best gedaan. 
Dit was niet alles, ‘s ochtends om 
10.30 uur zijn zij in een grote op-
tocht, onder begeleiding van de 
Harddraverijband Wilhelmina uit 
Santpoort, gaan lopen door het 
dorp. De optocht trok een hoop 

bekijks met al die mooie ver-
kleedde kinderen en de band. 
De kinderen hadden zelf ram-
melaars en toeters gemaakt om 
ook muziek te maken. Bij terug 
komst op het kinderdagverblijf 
werd nog een liedje gespeeld 
zodat alle kinderen konden mee 
zwingen.
Na het slaapje mochten alle kin-
deren die het wilde nog hun 
mooie kleding showen op de 
modeshow. Kortom deze dag 
was een groot succes voor jong 
en oud.

Overzichtstentoonstelling
van Joop Vermeij

Santpoort Noord - In het 
pand aan de Hoofdstraat waar 
tot voor kort A Stijl gevestigd 
was, exposeert Joop Verme-
ij zijn werk in de maand maart.
De expositie omvat tekenin-
gen, aquarellen, schilderijen en 
kleurenhoutsnedes die hij de 
laatste jaren gemaakt heeft.
Joop Vermeij wordt geïnspi-
reerd door het landschap, zoals 
zijn eigen omgeving: duin, zee, 
strand en polder en de buiten-
landse reizen naar Italië, Span-
je en Frankrijk. De werken ver-
tellen iets van de geschiede-
nis en de cultuur van het land-
schap met zijn architectuur.
Hij werkt figuratief maar niet 
realistisch, sfeer, licht, kleur en 
compositie zijn verstild en af-
gewogen. In het beeld voegt hij 
soms elementen toe of laat hij 
ze juist weg. Het werk blijft hel-
der en hij maakt uitbundig ge-
bruik van schaduw en tegen-
licht. Op deze expositie zijn een 
zestal aquarellen te zien die hij 
bij zonsopgang maakte van het 
dal van Chiana in Zuid Tosca-
ne. Zij vormden de studies voor 
een olieverfschilderij op een 
groot houten paneel.
Bijzonder op deze tentoonstel-
ling zijn een tiental horizon-
tale paneeltjes die de weids-
heid van het landschap weer-
geven zoals: het binnenmeer 
bij IJmuiden, de stranden van 
Texel en Zeeland.
Klassiek zijn de stillevens waar-

in hij reële elementen toevoegt 
zoals een knopje, handgreep 
of een houten plankje, ironisch 
verbeeld waardoor de kijker in 
verwarring wordt gebracht. De 
houtsnedes die Joop Verme-
ij maakt, gestoken uit kersen-
hout, zijn niet alleen mooi maar 
alleszins betaalbaar.
De opening van de expositie 
is op zondag 10 maart. Galerie 
180 is geopend van woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.joop-
vermeij.nl.

Santpoort-Zuid - Op vrij-
dagmiddag 1 maart, om 14.00 
uur, wordt bij Vereniging Sant-
poorts Belang aan de Bloe-
mendaalsestraatweg 201, een 
modeshow gehouden door de 
firma Fashion Plus. Deze firma 
toont kleding voor de lente/zo-
mer 2013. 
Vlotte, stijlvolle mode voor 55 
plussers, die met hun tijd mee-
gaan. Na afloop van de mode-
show is er gelegenheid om in 
een gezellige, ongedwongen 
sfeer en geheel vrijblijvend, de 
kleding te passen en eventueel 
te kopen. 
Toegang is geheel gratis als-
ook het kopje koffie of thee. 
Meer informatie: telefoon 023-
5383016.

Modeshow 
bij Santpoorts 

Belang

Velserbroek - OBS De Mo-
lenweid aan Sluisweid 9 houdt 
woensdag 13 maart een kin-
derkleding- en speelgoed 
beurs. 
Van 19.30 tot 21.00 uur kan 
er tussen de spullen geke-
ken en gesnuffeld en natuur-
lijk gekocht worden. Het gaat 
om  voorjaar- en zomerkleding 
van maat 92 tot maat 180 en 
natuurlijk zal er ook weer een 
speelgoedhoek zijn. Iedereen 
is natuurlijk welkom die avond. 
Ook is er de mogelijkheid om 
zelf kleding en of speelgoed 
in te brengen, daarvoor heeft 
u een inbrengnummer nodig 
die verkregen kan worden bij 
Debbie de Goeij, telefoon 023-
5379419 of Annemarie Boe-
lens, telefoon 06-36549815. 
Meer informatie: kleding-
beursmolenweid@gmail.com. 
75 Procent van de opbrengst is 
voor de inbrenger en 25 pro-
cent gaat naar de ouderraad 
van De Molenweid.

Kledingbeurs 
De Molenweid

Santpoort-Zuid - Op de Bloe-
mendaalsestraatweg nabij 
een supermarkt werd vorige 
week donderdagmiddag om-
streeks 15.00 uur een jongen 
van 13 jaar mishandeld door 
een groepje andere jongeren. 
De aanleiding van de mishan-
deling is vermoedelijk een ont-
aarde woordenwisseling. Er 
waren diverse mensen getuige 
van deze mishandeling. De po-
litie is op zoek naar de jongens 
die deze mishandeling op hun 
geweten hebben. 
De politie roept getuigen op 
zich te melden via 0900-8844 
of 0800-7000 (anoniem).

13-jarige 
jongen 

mishandeld

In het Burgemeester Rijkens-
park, een mooi bos maar ook 
een losloopplek voor honden, 
hebben mensen vetbollen op-
gehangen in plastic netjes voor 
de vogels. Dit is natuurlijk heel 
goed bedoeld, maar er is niet 
goed over nagedacht. Honden 
zijn namenlijk ook gek op vet-
bollen, maar eten de plastic net-
jes erbij op! Een beetje gro-
te hond neemt een sprong en 
heeft de vetbol te pakken. Die 
kunnen in hun darmen blijven 
hangen als je niet meteen naar 

de dierenarts gaat en dat kan 
einde verhaal betekenen.
Mijn hond heeft enkele weken 
ergens anders een netje met 
bol naar binnen gewerkt. Bij de 
dierenarts kreeg ze een middel 
waardoor alles er ook weer met-
een aan dezelfde kant uit komt! 
De kosten 75 euro. Verzoek aan 
de vogelliefhebbers - ben ik 
ook trouwens- hang ze alstu-
blieft niet op op een hondenlos-
loopplek!

Merit Hoeksema 

Santpoort-Noord - Op vrijdag 1 maart opent Speeltuin Sant-
poort aan de Valckenhoeflaan 2 weer haar deuren. Er is hard ge-
werkt, en dankzij de Dukaten van de Dekamarkt konden zij een 
compleet nieuwe waterpomp aanschaffen. De speeltuin is klaar 
voor een nieuw speelseizoen. 
De speeltuin is geopend op maandag, dinsdag en donderdag 
van 15.30 tot 17.30 uur; woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 17.30 uur. Tijdens de vakanties van maandag tot en 
met zondag van 13.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag 15 maart doen zij mee met de ‘NL doet’-dag. Graag 
verwelkomen zij vrijwilligers, die een handje willen helpen. Van-
af 10.00 uur zijn er diverse medewerkers aanwezig om een aan-
tal klussen te klaren. 

Start nieuw seizoen 
Speeltuin Santpoort
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Een avondje lekker lachen, naar 
muziek luisteren of een mooi to-
neelstuk bekijken, het Kennemer 
Theater in Beverwijk biedt vele 
mogelijkheden. Samen met part-
ner of vrienden een avond uit en 
in de pauze of na de voorstelling 
een drankje drinken en nakletsen 
over de vertoonde podiumkun-
sten. Het lijkt zo gewoon maar 
dat is het niet voor iedereen. Voor 
bijvoorbeeld alleenstaanden kan 
het een drempel zijn om in je 
eentje het theater binnen te gaan 
en wat te denken van de pauze 
waar iedereen met elkaar staat 
te praten. Theaters in Noord-
Holland bedachten daarom vo-
rig seizoen ‘Samen naar Thea-
ter’, een initiatief om de drempel 
weg te nemen bij mensen die er 
tegenop zien alleen naar het the-
ater te gaan.
Ellen Bakker, medewerker Pu-
bliciteit/Bespreekbureau, was 
direct enthousiast over dit plan: 
“Hoeveel mensen zien er niet 
tegenop om alleen ergens bin-
nen te komen? Het zijn niet eens 
altijd alleenstaanden, sommigen 
hebben een partner die eenvou-
digweg niet van theater houdt en 
dan is het toch jammer dat men 

dan ook maar niet gaat.” Hoe 
werkt het nou precies? Ellen: “Op 
onze site staan de voorstellingen 
waaruit men kan kiezen met een 
speciaal logo. We hebben een 
gevarieerd programma samen-
gesteld zodat er voor elk wat wils 
is. Bij de reservering kan men 
melden gebruik te willen maken 
van ‘Samen naar het Theater’. 

Voor de voorstelling meldt men 
zich aan de balie waar de gast-
vrouw de bezoeker met een 
consumptie ontvangt. Aanslui-
tend wordt men naar de plaats 
gebracht en in de pauze staat de 
gastvrouw weer met een drankje 
klaar. Na de voorstelling zijn de 
drankjes voor eigen kosten maar 
als men nog even gezellig wil 
napraten met de gastvrouw of 
met anderen die zich ook bij de 
groep hebben aangesloten, dan 
is dat mogelijk.” Aan tafel zit ook 
vrijwilliger Ingrid Tesselaar-van 
Selm. Ingrids ogen gaan glim-

men als zij vertelt: “Ik heb 13 
jaar bij de vrijwillige brandweer 
gewerkt en vond het nu leuk om 
iets heel anders te doen, ik ben 
gek op theater dus dit is wel een 
heel mooie baan. Er is redelijke 
belangstelling voor ‘Samen naar 
het Theater’ maar er is plaats 
voor meer gasten. De mensen 
die hier tot nu toe gebruik van 
hebben gemaakt, zijn bijzonder 
enthousiast.” En dat is niet zo gek 
want wie met deze dames over 
theater praat, ziet onmiddellijk 
de bevlogenheid en de liefde 
voor de hele sfeer die het Ken-
nemer Theater ademt. “Zal ik het 
gebouw even laten zien?” vraagt 
Ellen na afl oop van het interview. 
Via een doolhof van gangen 
komen we in het kleine theater, 
de artiestenkleedkamer en even 
later staan we op het grote po-
dium. Met passie praten Ellen en 
Ingrid over verschillende voor-
stellingen die hier hebben plaats-
gevonden en nog gaan komen.
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u gebruik maken van deze 
service te herkennen aan het 
logo, kijkt u dan op www.kenne-
mertheater.nl.

Monique Teeling

‘Samen naar Theater’
een prachtig initiatief

Paddentrek komt 
binnenkort weer op gang
Nu het winterse weer verdwijnt 
komen amfi bieën uit hun winter-
slaap en trekken naar hun voort-
plantingsgebied. Om bij dit water 
te komen moeten ze helaas vaak 
een weg oversteken en de kans 
is groot dat ze dit fataal wordt. 
Dankzij vrijwil-
ligers overleven 
gelukkig steeds 
meer pad-
den en kikkers 
de voorjaar-
strek. Uw hulp 
is daarbij van 
harte welkom!
Afgelopen na-
jaar hebben 
de amfi bieën 
zich ingegraven om de winter te 
overleven. Ze zijn koudbloedig 
en nu de temperatuur binnenkort 
hoger wordt dan 6 graden kun-
nen ze zich weer bewegen. Ze 
trekken naar water waar ze zich 
voortplanten. Op veel plaatsen 
moeten ze daarvoor een weg 
oversteken. Ze lopen daarbij 
een groot risico. Gelukkig zijn er 
vrijwilligers die zich inzetten voor 
deze dieren. Zij doen dat op plek-
ken waar amfi bieën oversteken 
en er geen paddentunnels on-

der de weg liggen. Bijvoorbeeld 
door een weg met slagbomen af 
te sluiten. Of ze brengen gaas 
aan en graven emmers in om 
zo de trekkende amfi bieën op 
te vangen.  Die zetten ze vervol-
gens over de weg. Ook zoeken 

ze wegen die 
bekend staan 
als trekroute 
’s avonds met 
lampen af. Ze 
halen de pad-
den en kikkers 
van de weg en 
laten die op 
een veilige plek 
weer los.

Wilt u zich ook inzetten voor de 
padden en helpen bij de trek? 
Neem dan contact op met de 
plaatselijke paddenwerkgroep. 
Die is te vinden op www.padden.
nu Daar is ook meer informatie 
over de trek te vinden. Er is plaats 
voor vrijwilligers die ’s avonds of 
in de ochtend helpen bij het over-
zetten van de padden. Ook als u 
wilt helpen met het ingraven van 
het gaas en emmers of de pad-
denschermen wilt onderhouden 
bent u van harte welkom.

Een succesvolle voorjaarstrek eindigt in een paring (foto: Jeroen De-
terman)
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Velsen - Tineke Schouten weet 
met haar voorstellingen van de 
Stadsschouwburg Velsen altijd 
een daverend lachpaleis te ma-
ken. Na twintig soloprogram-
ma’s maakt de koningin van de 
typetjes nu gewoon de eenen-
twintigste. In haar nieuwe thea-

tershow ‘Moet niet gekker wor-
den! ‘ neemt ze op dinsdag  19 
en woensdag  20 maart (20.15 
uur) alledaagse zaken, die van-
daag de dag zorgen voor stress 
en drukte, eens fl ink onder de 
loep. Vanuit de ogen van haar hi-
larische types wordt de theater-
bezoeker getrakteerd op bijzon-
dere invalshoeken, zodat het pu-
bliek met een glimlach tegen de 
crisis en persoonlijke rompslomp 
aankijkt. Vaak onnavolgbaar, 
soms hysterisch, maar lachen 
verzekerd.  Natuurlijk ontbreekt 
haar multifunctionele live-orkest 
niet in deze nieuwe show, waar-
mee ze mooie luisterliedjes zingt. 
Welke bekende sterren komen 
dit keer op bezoek? Komt het 
zien in het theater! Voor de bei-
de voorstellingen zijn nog kaar-
ten beschikbaar. 
Prijs: vanaf 38,50 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Govert de Roos)

Musical ‘Annie’ in 
Schouwburg Velsen
Velsen - ‘Annie’ is terug van 
weggeweest! Op donderdag 21 
en vrijdag 22 maart (19.30 uur) 
brengt Albert Verlinde het klei-
ne brutale weesmeisje met een 
koppie vol rode krullen, haar 
ondeugende hond en een hart 
van goud in een grote musi-
calproductie naar de Stads-
schouwburg Velsen. Geen en-
kel musicalpersonage zit zo in 
het hart van iedereen tussen 
de 6 en de 100! Een heerlijke 
familemusical vol onvergetelij-
ke hits als ‘Tomorrow’ en ‘It’s 
a hard knock life’. In deze ge-
heel nieuwe versie speelt Jen-
ny Arean of Gerrie van der Klei 
de gemene Miss Hannigan en 
Tony Neef als Oliver Warbucks. 
De fi lm ‘Annie’ veroverde der-
tig jaar geleden de wereld. Dat 
‘Annie’ een verhaal van alle tij-
den is bewijst de nieuwste ver-
sie die musicalproducent Al-
bert Verlinde naar Velsen 
brengt. ‘Annie’ vertelt het ver-
haal van de elfjarige Annie die 
al haar hele leven in een wees-
huis woont. Ze doet verschil-
lende pogingen om aan haar 
uitzichtloze bestaan te kunnen 
ontsnappen, maar wordt altijd 
gesnapt door de directrice van 
het weeshuis, Miss Hannigan 
(Jenny Arean of Gerrie van der 
Klei). Op een dag wordt Annie 

uitverkoren om een week door 
te brengen bij de beroemde 
miljonair Oliver Warbucks (To-
ny Neef). Ze verovert de har-
ten van het personeel, Mr. War-
bucks en zelfs van de president 
van Amerika. Mr. Warbucks wil 
haar adopteren, maar Annie is 
op zoek naar haar echte ou-
ders. De broer van Miss Han-
nigan en zijn vriendin beramen 
een gemeen plan en doen zich 
voor als Annie’s ouders.
Prijs: vanaf 38,50 euro. Infor-
matie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.Ruth Jacot in Velsen

Velsen - Na het succes van 
haar onewomanshow ‘Simply 
the Best’ maakte Ruth Jacott on-
der de titel ‘A Lady on Stage’ op-
nieuw een show met een live or-
kest. De titel ontleende ze aan 
het lied ‘Quiet please, there’s a 
lady on stage’ dat prachtig be-
schrijft hoe het is om als vrouw 
alleen op het podium te staan. 
Op ontroerende wijze neemt 
Ruth haar publiek op zater-
dag 23 maart a.s. in de Stads-

schouwburg Velsen mee langs 
alle bijzondere momenten die 
haar leven als solo-artiest ge-
kend heeft. Op de enige manier 
die ze kent: door haar gevoel te 
verwoorden in een lied. De con-
certen van Ruth zijn altijd uitver-
kocht in Velsen. Reserveer snel 
voor het te laat is!
Prijs: vanaf 38,50 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: Govert de Roos)

Stadsschouwburg Velsen
Circle Percussion 
met ‘Big Men Drums’
Velsen - ,,Circle Percussion 
heeft een dynamiek en feel die 
bloedmuzikaal en tegelijk toe-
gankelijk is. De groep steekt 
met kop en schouders bo-
ven de rest uit”, aldus de Slag-
werkkrant. Al 40 jaar zetten 
de trommeltopsporters (letter-
lijk) de toon in de Nederland-
se slagwerkscene. Zij zijn heer 
en meester in het combineren 
van Japans en Afrikaans slag-
werk. Door jarenlange training 
op het indrukwekkende slag-
werkinstrumentarium hebben 
zij een unieke stijl ontwikkeld: 
heftig, ritmisch, vernieuwend 
en verfrissend. In de jubileum-
show ‘Big Men Drums’ weet 
Circle Percussion op zondag 24 
maart (15.00 uur) de zaal van 
de Stadsschouwburg Velsen 
om te toveren tot een walhalla 
van strakke beats, vette sounds 
en virtuoze grooves waar-
bij een portie muzikale humor 
niet ontbreekt. Bezoekers wor-
den bij de voorstelling van Cir-

cle Percussion extra feestelijk 
ontvangen. De Stadsschouw-
burg rolt voor de première-
matinee haar fonkelrode loper 
uit. Prijs: vanaf 22,50 euro. In-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. foto: Marc van Oers en 
Erwin Oudshoorn)

IJmuiden - Een optreden in 
het Thalia Theater zorgde voor 
de doorbraak in Nederland van 
het Ierse zangfenomeen Tom-
my Flemming. Op zondag 24 
maart (20.30 uur) presenteert 
de Stadsschouwburg Velsen de 
Ierse singer-songwriter Ciara 
Sidine in Thalia. Haar stem is zo 
glashelder, haarzuiver, soepel 
en met precies dat beetje ‘snik’ 
erin dat de concertbezoeker 
weerloos van ontroering in zijn 
of haar theaterstoel zal wor-
den achtergelaten. Met haar 
Ierse achtergrond voegt Ciara 
aan de alternatieve Amerikaan-
se country – de stijl die is groot 
gemaakt door Johnny Cash en 
in ons land prachtige represen-
tanten heeft als Ilse de Lange 
en Tim Knol - een stevige mu-
zikale magie toe. Een nieuwe 
ster aan het Amerikaans-Ier-
se fi rmament: singer-songwri-
ter Ciara Sidine. Haar debuutal-
bum ‘Shadow Road Rising’ ver-
raste kenners en buitenstaan-
ders. Ze mengt alternatieve 
Amerikaanse country als van-
zelfsprekend met Ierse melo-
dielijnen. Haar literaire achter-
grond staat borg voor prachti-
ge, doorleefde teksten. Maar de 
echte grote verrassing zijn haar 
songs en de stem waarmee ze 
die ten gehore brengt. Alter-
natieve Amerikaanse country 
is groot gemaakt door mensen 
als Johnny Cash, niet toevallig 
één van de grote idolen van Si-
dine. Het is toegankelijke, maar 
tegelijk pure en compromislo-
ze muziek, die alle ruimte laat 
aan de persoonlijkheid van de 
artiest. Centraal staat het leven 
zelf, met alle ups en downs die 
het te bieden heeft. Haar songs 
klinken als moderne klassie-
kers. Ze weet zich bovendien te 
omringen met topmuzikanten, 
musici die eerder samenwerk-
ten met grootheden als Van 
Morrison, Terence Trent D’Arby 
en The Waterboys. Prijs: 21,50 
euro/Café-de-Luxe 32 euro. In-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Ciara Sidine in 
Thalia Theater

Sue the Night in Café Rex
Velsen - Na een succesvol-
le eerste editie opent Café REX – 
het muziekpodium in de Stads-
schouwburg Velsen – op zondag 
3 maart uur opnieuw haar deu-
ren. Vanaf 16.00 uur kan er, gratis 
en onder het genot van een drank-
je, geluisterd worden naar een wis-
selende mix van kwaliteitspop en 
jazz. Naast de REX-huisband staan 
er optredens van Janneke Valstar 
en Sue The Night op het program-

ma. Sue the Night, oftewel Suus 
de Groot, is vooral beïnvloed door 
songwriters uit de jaren ‘60 en ‘70; 
de ‘makkelijke’ songs met ‘moeilij-
ke’ vragen. Met een paar akkoor-
den en een veelzijdige stem ver-
tolkt ze haar verhalen. Sfeervol, dy-
namisch, troubadouresque. Fleet 
Foxes, Neil Young en Elbow, een 
voorbeeld van de talloze bands en 
artiesten die invloed hebben op de 
sound en songs. Toegang gratis

&

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

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste gemeentelijke belastingen én 
de WOZ-beschikking op één aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt ge-
bruikt voor de onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor de inkom-
stenbelasting 2013 en de waterschapsheffingen 2013. U doet er zeer ver-
standig aan het aanslagbiljet goed te bewaren, omdat u de WOZ-waarde 
moet opgeven bij uw verzoek tot teruggaaf Inkomstenbelastingen 2013. 

De belastingen die u op het gemeentelijk aanslagbiljet kunt aantreffen zijn:

- de WOZ beschikking;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het eigendom;
- de aanslag onroerende zaakbelastingen voor het gebruik;
- de aanslag rioolheffing voor het eigendom;
- de aanslag rioolheffing voor het gebruik;
- de aanslag afvalstoffenheffing;
- de aanslag hondenbelasting;
- de automatisch verleende kwijtschelding. 

Belastingtarieven 2013
Onroerende zaakbelastingen
• Voor de eigenaar van een woning  0,1027% van de WOZ-waarde
• Voor de eigenaar van een niet-woning 0,2257% van de WOZ-waarde 
• Voor de gebruiker van een niet-woning 0,1814% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar     € 106,45
• Rioolheffing voor de gebruiker    € 68,88
• Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer € 55,13
• Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer € 35,65

Afvalstoffenheffing   € 337,20

Hondenbelasting
Eerste hond   € 91,71
Tweede hond   € 116,17
Elke volgende hond   € 130,49

Informatie en vragen
Internet    www.velsen.nl
Vragen over de aanslag/beschikking 0255 - 567 322
Vragen over de betaling/aanmaning  0255 - 567 345
Vragen over automatische incasso  0255 - 567 345
Vragen over kwijtschelding   0255 - 567 200

Postadres:Gemeente Velsen, Postbus 465,  1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen Dudokplein 1,  1971 EN IJmuiden
Openingstijden: maandag  t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur

Meer informatie op de gemeentelijke website www.velsen.nl

Uitleg belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u 
naast de WOZ-waarde ook ver-
schillende belastingen. Hierna 
leest u een korte uitleg per belas-
tingsoort. 

Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen 
(OZB) zijn belastingen op onroe-
rende zaken, zoals een woning, een 
bedrijfsgebouw of een stuk grond. 
Wanneer u een woning, gebouw of 
stuk grond huurt of in bezit heeft, 
wordt OZB geheven. 

Er zijn twee soorten onroerende 
zaakbelastingen: 

a. Eigenarenbelasting: als u op 1 ja-
nuari 2013 als eigenaar van een 
onroerende zaak bij het Kadaster 
bekend staat, moet u OZB aan de 
gemeente betalen. 

b. Gebruikersbelasting: als u op 1 ja-
nuari 2012 als gebruiker van een 
onroerende zaak, niet zijnde een 
woning, bekend staat, moet u OZB 
aan de gemeente betalen. 

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning ver-
koopt na 1 januari 2013 heeft u geen 
recht op vermindering van de aan-
slag. De onroerende zaakbelastin-
gen zijn tijdstipbelastingen. Dit be-
tekent, dat voor de oplegging van de 
aanslag de situatie op 1 januari 2013 
bepalend is. Met wijzigingen in de 
loop van het jaar mag de gemeente 
geen rekening houden. 

Rioolheffing
Over elke onroerende zaak die di-
rect of indirect is aangesloten op de 
gemeentelijke riolering wordt ri-
oolheffing geheven. In ruil daarvoor 
zorgt de gemeente voor aanleg, on-
derhoud en vervanging van de riole-
ring. Met een onroerende zaak wordt 
niet alleen een woning bedoeld, maar 
ook elk zelfstandig te gebruiken deel 
daarvan, bijvoorbeeld een apparte-
ment, een boven- of benedenwoning, 
of een bedrijfsruimte.

Er zijn twee soorten rioolheffingen:

a.  Eigenarenheffing: als u op 1 janu-
ari 2013 als eigenaar van een on-
roerende zaak bij het Kadaster be-
kend staat, moet u Rioolheffing 
Eigendom aan de gemeente beta-
len.

b.  Gebruikersheffing: als u op 1 janu-
ari 2013 als gebruiker van een on-
roerende zaak bekend staat, moet 
u Rioolheffing Gebruik aan de ge-
meente betalen.

Rioolheffing voor panden waar-
van slechts hemelwater wordt af-
gevoerd (garages)
Met ingang van het belastingjaar 2008 
is de Wet gemeentelijke watertaken in 
werking getreden. Met deze wet heeft 
de gemeente meer wettelijke verplich-
tingen gekregen. Naast dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor de inzame-
ling en het transport van afvalwater 
van woningen en bedrijven, heeft de 
gemeenten nu ook verantwoordelijk-
heid gekregen voor hemelwater (re-
genwater) en grondwater. Op grond 
van deze wet heeft de gemeenteraad 
besloten, dat panden waarvan slechts 
hemelwater wordt geloosd op de rio-
lering niet langer meer vrijgesteld zijn 
voor de rioolheffing. De rioolheffing 
zal zowel aan de eigenaar als de ge-
bruiker van deze panden worden op-
gelegd. Bij de rioolheffing wordt geen 
onderscheid gemaakt of het pand di-
rect of indirect is aangesloten op de 
gemeentelijke riolering. De aanslagen 
rioolheffing voor het hemelwater zal 
te zijner tijd worden opgelegd. Met in-
gang van het belastingjaar 2013 heeft 
de gemeenteraad de tarieven voor 
panden, waarvan slechts hemelwater 
wordt geloosd op de gemeentelijke ri-
olering, vastgesteld op de helft van de 
algemene tarieven rioolheffing. 

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent 
u verplicht hiervan aangifte te doen 
voor de hondenbelasting. U kunt het 
aangiftebiljet hondenbelasting te-
lefonisch opvragen bij de gemeente 
Velsen (0255-567200) of afhalen bij 
de receptie van het Stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. U kunt het  biljet 
ook downloaden via internet. Ga naar 
www.velsen.nl, Digitaal Loket.  

Heeft u geen hond(en) meer dan kunt 
u dit melden via het afmeldingsbil-
jet hondenbelasting. U kunt dit afmel-
dingbiljet telefonisch opvragen bij de 
gemeente Velsen (0255-567200) of 
afhalen bij de receptie van het Stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. U 
kunt het biljet ook downloaden via in-
ternet. Ga naar www.velsen.nl, Digi-
taal Loket.

> Lees verder op de volgende pagina 
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> Vervolg uitleg belastingen

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

Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw huis-
vuil ophalen door HVC (vroeger Rei-
nunie). Voor de kosten van inzame-
ling en verwerking van uw huishou-
delijk afval vraagt de gemeente van u 
een bijdrage in de vorm van een aan-

slag afvalstoffenheffing. 
 
Verhuizing en belastingen
Als u in de loop van 2013 naar een 
andere gemeente verhuist, dan heeft 
u recht op vermindering van de aan-
slag rioolheffing (gebruik), honden-
belasting en afvalstoffenheffing. De 
bedragen zullen worden verminderd 
voor de periode dat u niet meer in de 
gemeente Velsen woont. Bij de bere-
kening daarvan wordt uitgegaan van 
de datum waarop u zich heeft laten 
uitschrijven in het bevolkingsregis-
ter. Laat uw verhuizing daar dus tij-
dig in opnemen. U hebt geen recht op 
vermindering van de aanslag riool-
heffing (eigendom), omdat die aan-
slag wordt vastgesteld op 1 januari 
2013. Met wijzigingen in de loop van 
het jaar mag de gemeente geen reke-
ning houden.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
In de wet WOZ staat dat de waar-
de van alle onroerende zaken be-
paald moet worden op een lan-
delijke uniforme peildatum. Voor 
het WOZ-tijdvak 2013 is de peil-
datum 1 januari 2012. Dit bete-
kent dat de waarde van de on-
roerende zaak op 1 januari 2012 
bepalend is voor de WOZ-waar-
de. Die waarde gebruikt de ge-
meente als basis voor de aan-
slag onroerende zaakbelastingen 
2013.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet 
jaarlijks alle onroerende zaken in 
haar gemeente herwaarderen. Het 
nieuwe bedrag van de WOZ-waarde 
staat elk jaar op uw verzamelbiljet.

Waardepeildatum
Voor de taxatie van de WOZ-waarde 
wordt gekeken naar de verkoopprij-
zen die betaald zijn rond de waarde-
peildatum. Deze waardepeildatum 
ligt in het verleden om de gemeente 
de gelegenheid te geven de verkoop-
prijzen zorgvuldig te analyseren. De 
peildatum voor de WOZ-waarde in 
2013 is 1 januari 2012. 

Waardebepaling
De wet WOZ schrijft voor dat er bij 
de waardebepaling uit wordt ge-
gaan van de situatie dat de onroe-
rende zaak leeg wordt verkocht en 
onmiddellijk in gebruik kan wor-
den genomen. Bij woningen is dat 
de vrije verkoopwaarde van de on-
roerende zaak. Er mag dus geen re-
kening gehouden worden met on-
der meer het waardedrukkende ef-
fect van verhuur of erfpacht. 

Waardering van courante on-
roerende zaken
Met courante onroerende zaken 
worden woningen, winkels, kan-
toren en dergelijke bedoeld. Voor 
de waardebepaling beschikt de ge-
meente over allerlei informatie, zo-
als metingen en verkoopprijzen uit 
het Kadaster, huurprijzen, pano-
ramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder 
door de gemeente vastgelegde ge-
gevens. Deze informatie vult de ge-
meente aan met gegevens over ver-
anderingen in de afgelopen perio-
de, zoals verbouwingen en derge-
lijke. Nadat de kenmerken van uw 
onroerende zaak zijn vastgesteld, 
wordt onderzocht of de prijzen van 
vergelijkbare onroerende zaken die 
rond 1 januari zijn verkocht markt-
conform waren. Er vindt een ver-
gelijking plaats van verschillende 
onroerende zaken in de omgeving.  
Niet iedere onroerende zaak wordt 
bekeken. Vaak is het bezoeken van 
één of een beperkt aantal onroeren-
de zaken  in een straat of buurt vol-
doende om tot een waardetaxatie 
te komen. Aan de hand van de ver-
koopprijzen rond 1 januari 2012, 
de kenmerken van de onroeren-
de zaken en rekening houdend met 
de onderlinge verschillen wordt de 
waarde van uw onroerende zaak be-
paald. 

Inlichtingenformulier markt-
analyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsrege-
ling instructie waardebepaling Wet 
WOZ’ moet de gemeente een per-
manente marktanalyse uitvoeren 
van de verkooptransacties van wo-
ningen en niet-woningen. De ge-

meente stuurt de nieuwe eigenaar 
een inlichtingenformulier voor de 
marktanalyse. Eigenaren zijn ver-
plicht die informatie te verstrek-
ken; dat staat in de Algemene wet 
inzake rijksbelasting. In de Wet 
WOZ wordt daarnaar verwezen in 
artikel 30, lid 1.

Waarderen andere onroerende 
zaken
• Courante niet-woningen, zoals 

winkels en kantoren, heeft de ge-
meente ingedeeld in klassecom-
binaties en gewaardeerd op basis 
van beschikbare huurcijfers en 
koopsommen. 

• Voor de waardering van incou-
rante niet-woningen, zoals scho-
len, maakt de gemeente gebruik 
van de TIOX-applicatie van het 
WOZ-datacenter van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeen-
ten (VNG). Met deze applicatie 
kunnen gemeenten en hun taxa-
tiebureaus deze onroerende za-
ken online waarderen aan de 
hand van landelijke taxatiewij-
zers van de VNG. 

Wijzigingen aan de onroerende 
zaak
Als er in de loop van een jaar iets 
aan een onroerende zaak verandert, 
wordt de waarde van de zaak be-
paald op grond van de staat waarin 
het verkeerde aan het begin van het 
kalenderjaar waarvoor de waarde 
wordt vastgesteld; in dit geval dus 
op 1 januari 2013. Dat geldt in de si-
tuatie dat een onroerende zaak: 
a) opgaat in één of meer andere on-

roerende zaken;
b) verandert als gevolg van bouw, 

verbouwing, verbetering, af-
braak of vernietiging, dan wel 
van veranderde bestemming;

c) van waarde verandert als gevolg 
van een andere, specifiek voor de 
onroerende zaak geldende bij-
zondere omstandigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ eist van de gemeente 
dat ook onroerende zaken in aan-
bouw worden getaxeerd. Voor in 
aanbouw zijn onroerende zaken 
moet een getaxeerde waarde vast-
gesteld worden voor het gedeelte 
dat gereed is op 1 januari van het be-
lastingjaar (in dit geval 2013). 

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van 
de waardebepaling van uw woning 
wilt, kunt u een taxatieverslag van 
uw onroerende zaak schriftelijk op-
vragen bij de afdeling Belastingen 
en Invordering of via www.velsen.
nl. Daar kunt u ook een taxatiever-
slag opvragen van een niet-woning. 
Meer informatie over de waardebe-
paling en de wet WOZ kunt u vin-
den op de site www.wozinformatie.
nl/publieksinformatie.

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelf-
standig onderdeel van het ministe-
rie van Financiën) is een onafhan-
kelijk orgaan dat erop toeziet dat 
gemeenten alle panden zorgvuldig 
waarderen met inachtneming van 
de Wet WOZ. De Waarderingska-
mer heeft de gemeente Velsen eind 
2012 als ‘goed functionerend’ ge-
waardeerd. Meer informatie op de 
site www.waarderingskamer.nl.

Betaling belastingen
Het totaalbedrag van de aan-
slag dient u binnen de betaal-
termijnen te voldoen. Deze ter-
mijnen staan op de aanslag. 
Voor betalingen kunt u gebruik 
maken van de acceptgirokaar-
ten,  automatische incasso of in-
ternetbankieren. Let u er, in het 
laatste geval, a.u.b. goed op dat 
u de gegevens juist overneemt.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aan-
slag meer dan 50 euro en minder 
dan 3.000 euro is, kunt u de ge-
meente machtigen voor automa-
tische incasso van  het aanslagbe-

drag. De aanslag wordt dan in tien 
termijnen van uw rekening afge-
schreven. De machtigingkaart zit 
bij uw aanslag. Als u deze mach-
tiging intrekt geldt de wettelijke 
betaaltermijn, te weten uiterlijk 
twee maanden na de dagtekening 
van de aanslag.

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de ge-
meente maatregelen om het geld 
te innen; daar worden extra kosten 
voor in rekening gebracht.
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Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een 
belasting worden kwijtgeschol-
den. Soms gaat dat automa-
tisch, in andere gevallen moet u 
dat aanvragen met een formu-
lier van de gemeente. 

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets bo-
ven het minimum heeft, is de kans 
groot dat u in aanmerking komt 
voor kwijtschelding. Bijvoorbeeld 
omdat u een (lage) uitkering ont-
vangt vanuit de bijstand, ‘kale’ 
AOW, voor werkloosheid of ar-
beidsongeschiktheid, of omdat u 
het minimumloon verdient. 

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

naarsdeel)

Automatische kwijtschelding 
in 2013
Als u in 2012 volledige kwijtschel-
ding van de gemeentelijke belas-
tingen heeft ontvangen, kan de ge-
meente – onder bepaalde voor-
waarden – advies inwinnen of u 
daar in 2013 ook voor in aanmer-
king komt. Dat kan alleen als u de 

gemeente toestemming heeft gege-
ven om die informatie op te halen 
bij het Inlichtingenbureau (www.
inlichtingenbureau.nl). Het Inlich-
tingenbureau controleert uw fi-
nanciële situatie (maandinkomen, 
vermogen en autobezit) en advi-
seert de gemeente over de kwijt-
schelding. Op het gemeentelijke 
verzamelbiljet is de automatische 
kwijtschelding verleend achter de 
rubriek ‘automatisch verleende 
kwijtschelding’. 

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijt-
schelding krijgt, kunt u kwijtschel-
ding aanvragen met een verzoek-
formulier kwijtscheldingen. Pas 
nadat uw aanvraag is ontvangen, 
stopt de gemeente met de invorde-
ring van het bedrag dat u moet be-
talen.  

Verzoekformulier
Nadat u de aanslag(en) hebt ont-
vangen, kunt u het verzoekformu-
lier kwijtscheldingen telefonisch 
opvragen bij de gemeente Velsen 
via het algemene nummer 0255- 
567200, of afhalen bij de recep-
tie van het Stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. U kunt het formulier 
ook downloaden via internet. Ga 
naar www.velsen.nl, Digitaal Lo-
ket.

Bezwaar maken
U kunt alleen schriftelijk bezwaar 
maken tegen uw aanslag/Woz-
beschikking. Dat moet binnen 
zes weken na de datum op uw 
aanslag of beschikking. 

In uw bezwaarschrift vermeldt 
u uw aanslagnummer, uw naam, 
adres, de datum waarop u uw be-
zwaarschrift opstelt en de reden 
van uw bezwaar. Daarna onderte-
kent u het bezwaarschrift en stuurt 
u dit naar de heffingsambtenaar, af-
deling Belastingen en Invordering, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Binnen twee weken na ontvangst 
krijgt daarvan een schriftelijke be-
vestiging. Elektronische bezwaar-
schriften worden niet in behande-
ling genomen. 

Ook als u bezwaar heeft ingediend, 
moet u toch eerst uw aanslag be-
talen. De gemeente neemt elk bin-
nengekomen bezwaar serieus. Als 
uw bezwaarschrift gegrond blijkt, 
krijgt u het teveel betaalde bedrag 
terug. U kunt geen bezwaar maken 
tegen de hoogte van de tarieven; die 
heeft de gemeenteraad vastgesteld. 
U kunt zelf bezwaar maken of ie-
mand anders vragen om dat voor u 
te doen. Als u iemand machtigt om 
namens u bezwaar te maken, moet 

u bij het bezwaar wel een onderte-
kende machtiging doen.

Bedrijven die hun brood verdienen 
met het maken van bezwaar namens 
belastingplichtigen proberen via 
publicaties in de media de indruk 
te wekken dat bij de vaststelling 
van de Woz-waarde door gemeen-
ten er veel mis zou zijn. Deze bu-
reaus werken veelal op basis van no-
cure-no-pay (ncnp). De uitvoering 
van de Wet Woz in Velsen wordt ge-
toetst door de Waarderingskamer, 
een onafhankelijk orgaan dat toe-
ziet op zorgvuldige waardering door 
gemeenten. Zij heeft de laatste twee 
jaar de wijze waarop de WOZ-waar-
de in Velsen wordt vastgesteld als 
goed beoordeeld. Kijk voor meer in-
formatie op www.waarderingska-
mer.nl. In voorgaande jaren heeft de 
gemeente van eigenaren van wonin-
gen en van voornoemde ncnp-bu-
reaus bezwaarschriften ontvangen. 
Van alle ontvangen bezwaarschrif-
ten in 2012 is ongeveer 33% van de 
bezwaarden in het gelijk gesteld. Dit 
is ongeveer 2% van het totaal aantal 
verzonden Woz-beschikkingen. Bij  
een aantal van deze gevallen is de 
Woz-waarde met een geringe waar-
de verlaagd met als gevolg een klei-
ne verlaging van het aanslagbedrag. 
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Toezichthouder
Drank- en Horecawet
De burgemeester van Velsen 
heeft besloten om de heer Jo-
sephus Andreas van der Leden, 
buitengewoon opsporingsamb-
tenaar bij de gemeente Velsen, 
aan te wijzen als toezichthou-
der Drank- en Horecawet.

Toezichthouders letten erop 
dat de drank- en horecawet niet 
wordt overtreden. Per 1 januari 
2013 hebben de gemeenten deze 
taken overgedragen gekregen van 

de nieuwe Voedsel- en Warenau-
toriteit. 2013 wordt gezien als een 
overgangsjaar waarin gemeen-
ten de gelegenheid krijgen om het 
toezicht en de handhaving te or-
ganiseren.

Tegen dit besluit kan bezwaar 
worden gemaakt. Hoe dat moet, 
staat vermeld bij de ‘Bekendma-
kingen’ in deze editie van de Jut-
ter/de Hofgeest.

Positief Opvoeden IJmond
Hoe ouders dénken over de op-
voeding van hun kinderen en 
hoe de praktijk er uit ziet – daar 
zit nog wel eens verschil tussen. 
Het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin IJmond (CJG) geeft gratis 
workshops, lezingen en cursussen 
voor ouders onder de noemer van 
Positief Opvoeden.

Hoe kunt u de ontwikkeling van uw 
kind stimuleren? Hoe kunt u het 
beste omgaan met veel voorkomen-
de lastige situaties? Hoe kunt u het 
gedrag van uw kind beïnvloeden? Al 
deze vragen (en de antwoorden) ko-
men aan de orde in workshops en le-
zingen over Positief Opvoeden.

Alle ouders komen in opvoedingssi-
tuaties terecht waarvan ze niet goed 
weten hoe ze die aan moeten pak-
ken. Veel ouders lopen tegen dezelf-
de dingen aan. Positief Opvoeden 
geeft daar handvatten voor, onder 
andere in een workshop in IJmui-
den op 16 april en in een lezing in 
Velserbroek op 16 mei. Kijk op www.
cjgijmond.nl voor precieze data en 
tijden. Informatie over positief op-
voeden staat op www.positiefopvoe-
den.nl.
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Spreek in tijdens
het actualiteitenuurtje
De raadsvergadering begint in 
het algemeen met een actualitei-
tenuurtje waar u als inwoner van 
Velsen de kans krijgt om een ac-
tueel onderwerp onder de aan-
dacht te brengen van de raadsle-
den.

De eerstkomende raadsvergade-
ring is op donderdag 7 maart in het 
Telstar Stadion in Velsen-Zuid. De 
raadsleden kunnen inhoudelijk rea-
geren op het onderwerp of een voor-
stel doen voor verdere behandeling. 
Zo kan de raad aan het college vra-
gen het onderwerp af te handelen en 
hierover de raad te berichten. Ook 
kan de raad besluiten dat het onder-
werp in een sessie aan de orde zou 
moeten komen. Soms wordt het on-
derwerp ook voor kennisgeving aan-
genomen. 

De inspreker krijgt twee minuten 
de tijd om in te spreken. Als u wilt 

inspreken moet u zich uiterlijk de 
woensdag 16.00 uur voorafgaand 
aan de vergadering aanmelden via 
telefoonnummer 0255 567502 of via 
de mail: griffier@velsen.nl  Zie voor 
meer informatie raad.velsen.nl/con-
tact-met-de-raad.

Er kan niet worden ingesproken 
over:
• onderwerpen die op de raadsagen-

da staan;
• een besluit van het gemeentebe-

stuur waartegen bezwaar of be-
roep op de rechter openstaat of 
heeft opengestaan;

• benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van perso-
nen;

• zaken die in aanmerking komen 
voor de gemeentelijke klachten-
procedure;

• aantijgingen/bejegeningen aan 
het adres van bestuurders, raads-
leden en/of ambtenaren.

Ontwerp bestemmings-
plan IJmuiden-West
De duintop en het speelveld bij 
het Snippenbos in Zeewijk blij-
ven behouden. Dit staat in het 
ontwerp bestemmingsplan dat 
vanaf vrijdag 1 maart tot 12 april 
2013 ter visie komt.

Duintop en speelveld maken on-
derdeel uit van het bestemmings-
plan IJmuiden-West. Om te komen 
tot een actuele versie hiervan heeft 
er tussen 21 december 2012 en 1 fe-
bruari 2013 een zogenaamd voor-
ontwerp bestemmingsplan ter in-
spraak gelegen. Er zijn veel reacties 
gekomen op de mogelijkheid om 
binnen een bepaald gebied van het 
bestemmingsplan in de toekomst 
woningen te bouwen – wat overi-
gens ook al in een eerdere versie 

van het bestemmingsplan uit 2001 
stond. Deze mogelijkheid gaf bij be-
woners en kinderen onzekerheid 
over de toekomst van een duintop 
en een speelveld bij het Snippenbos 
in Zeewijk.

Na beoordeling van de reacties is nu 
vastgelegd dat de mogelijkheid voor 
woningbouw (maximaal 35 wo-
ningen) blijft bestaan, maar dat de 
duintop en het speelveld bij eventu-
ele bouwplannen behouden zullen 
blijven. Het aangepaste vooront-
werp bestemmingsplan wordt van-
af vrijdag 1 maart als ontwerp be-
stemmingsplan ter visie gelegd tot 
12 april. De inspraakrapportage is 
terug te vinden op www.velsen.nl, 
onder ‘bestemmingsplannen’.

Zorgkosten terugverdienen
Chronisch zieken en gehandi-
capten maken jaarlijks veel ex-
tra kosten voor zaken als zorg, 
hulpmiddelen of woningaanpas-
singen. Gelukkig zijn die kosten 
voor een groot deel aftrekbaar 
via de belastingen. 

Op de website www.meerkosten.
nl van de Chronisch zieken en Ge-
handicapten Raad (CG-Raad) staat 

precies hoe dat moet, evenals in 
hun brochure Belastingvoordeel 
2012. Die kunt u bestellen door € 
5,80 over te maken op rekening-
nummer 3188522 ten name van de 
CG-Raad te Utrecht. Daarbij moet 
u vermelden: Belastingbrochure 
2012, uw naam, adres, postcode en 
woonplaats. (foto: Gemeente Vel-
sen)

Informatieavond plan 
Averijhaven op 12 maart
Het voorontwerp bestemmings-
plan Averijhaven en de ontwerp 
milieu-effectrapportage worden 
gepresenteerd op een informa-
tieavond op 12 maart in Thalia. 
De avond begint om 19.15 uur.

Het voorontwerp bestemmings-
plan Averijhaven maakt het mo-
gelijk het slibdepot aan het einde 
van de Reijndersweg te ontmante-
len en een haven aan te leggen met 
een voorziening voor het overslaan 
van bulkgoederen van zeeschepen 
in binnenvaartschepen: een lich-
tervoorziening.

Voor het bestemmingsplan is een 
milieu-effectrapportage opgesteld 
die gelijktijdig met het vooront-
werp bestemmingsplan ter visie 
wordt gelegd.

Op 12 maart 2013 is de informatie-
bijeenkomst in het Thalia Theater. 
Om 19.30 uur worden het vooront-
werp bestemmingsplan en de ont-
werp milieu-effectrapportage kort 
gepresenteerd. Daarna kan ieder-
een vragen stellen over het plan, de 
rapportage en de procedure. De in-
loop begint om 19.15 uur en duurt 
tot 21.00 uur.  

De inspraak duurt van vrijdag 22 
februari 2013 tot en met donder-
dag 4 april 2013. Beide stukken lig-
gen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis en de centrale bibli-
otheek en zijn te raadplegen via 
www.velsen.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl. Op de site van Vel-
sen, onder Bekendmakingen van 
21 februari 2013, staat hoe u kunt 
inspreken.

Finbox in Velsen
Steeds meer bedrijven en organi-
saties maken gebruik van Finbox 
om facturen, aanslagen en waar-
dedocumenten digitaal aan te le-
veren via internetbankieren.

De gemeente Velsen is sinds 1 de-
cember 2012 aangesloten bij Finbox 
en biedt al haar inwoners nu de mo-
gelijkheid om de gemeentelijke be-

lastingaanslagen digitaal te ontvan-
gen. De betalingswijze is hetzelf-
de als via een ‘papieren’ aanslag en 
staat op de achterzijde van het aan-
slagbiljet. Uw digitale aanslag wordt 
7 jaar bewaard in uw Finbox. Wilt u 
uw gemeentelijke aanslag voortaan 
digitaal ontvangen, meldt u zich dan 
aan via www.velsen.aanmeldenvoor-
finbox.nl.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u mee informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Voorontwerp bestemmingsplan IJmuiden-Centrum
Vanaf 8 maart is er inspraak mo-
gelijk op het voorontwerp be-
stemmingsplan IJmuiden-Cen-
trum. De gemeenteraad heeft 
aandacht voor Dudok, HOV en 
evenementen.

Op 26 februari 2013 heeft het col-
lege van B&W het voorontwerp be-
stemmingsplan IJmuiden-Centrum 
vrijgegeven voor inspraak. Dit plan 

betreft globaal het gebied tussen de 
Kanaaldijk, Briniostraat, Heeren-
duinweg en Marktplein. Binnen dit 
gebied blijven diverse functies mo-
gelijk die men in een stadscentrum 
mag verwachten.

In de voorbereiding heeft de ge-
meenteraad een paar aandachtspun-
ten meegegeven. Zo is het ruimtelijk 
ontwerp van W.M. Dudok niet langer 

leidend voor ruimtelijke ontwikke-
lingen in dit gebied. Verder wordt de 
hoogwaardig openbaar vervoerver-
binding door de Lange Nieuwstraat 
mogelijk gemaakt en wordt er ruim-
te gegeven aan evenementen op het 
Velserduinplein en Plein 1945.

Ook worden de bestemmingen in 
het bestemmingsplan globaler ge-
maakt. Dit geeft  horeca en detail-

handel meer vrijheid om, zonder af 
te wijken van het bestemmingsplan, 
leegstaande panden te benutten. In-
spraakreacties zijn mogelijk vanaf 8 
maart tot en met 18 april 2013.

Het voorontwerp bestemmingsplan 
en een kaartje van het gebied staan 
op www.velsen.nl/De-Gemeente/
Bestemmingsplannen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 16 
februari 2013 tot  en met 22 febru-
ari 2013 de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Laaglandersluis-
weg 12, plaatsen reclamedoeken en 
vlaggen (20/02/2013) w13.000060; 
Rijksweg 116, oprichten beheers-
schuur, aanleggen in/uitrit en kappen 
6 bomen (19/02/2013) w13.000058.

Santpoort-Noord: Kerkweg 11, ver-
groten woning met uitbouw en 2 dak-
kapellen (19/02/2013) w13.000059; 

Surinamestraat 1, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (21/02/2013) 
w13.000062; Terrasweg 34, verbouw  
woning en restaurant (19/02/2013) 
w13.000057.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Velserbroek en 
Spaarnwoude, aanleggen aard-
gastransportleiding (21/02/2013) 
w13.000061.

Velsen-Noord: Coymansstraat ong., 
slopen bestaande opstallen en op-
richten 19 nieuwe garageboxen en 
loodsen (22/02/2013) w13.000063.

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Welstand: Voor zover de ingediende 
aanvragen voor een omgevingsver-

gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Aanvraag omgevingsvergunning 
– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: Sant-
poort-Noord - Duin- en Kruidber-
gerweg 60 - uitbreiding van het 
hotel met een wellnessvoorzie-
ning en een kantoor-/opslagruimte 
(w12.000215). De aanvraag, de ont-
werpomgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkin-
gen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 1 maart 2013 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken. Tevens zijn 

deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/downloads ontwer-
pomgevingsvergunning. Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen zowel de ontwerpomgevings-
vergunning als de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen medede-
lingen

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van ver-

zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (colle-
ge van Burgemeester en wethou-

ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt al-

leen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de 
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Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-
sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Dudokplein 1, op-
richten tijdelijke rookruimte 
(25/02/2013) w13.000027.

Santpoort-Noord: Duin- en 
Kruidbergerweg 89, gebruik  wei-
land voor parkeren dd 20-05-2013 
(19/02/2013) w13.000016.

Santpoort-Zuid: Willem de 
Zwijgerlaan 32, kappen 3 eiken 
(25/02/2013) w13.000052.

Velserbroek: Hofgeesterweg 
1, kappen boom (25/02/2013) 
w13.000047.

Velsen-Zuid: Amsterdamse-
weg 32, vestigen Bed & Breakfast 
(19/02/2013) w13.000007.

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Driehuis: Geen mededelingen

Verleende APV-vergunningen 
Ontheffing kamperen buiten kam-
peerterrein 2013  art APV 4:26. In 
de nacht van 24 op 25 juli Sport-
park Rooswijk te Velsen Noord 
(21/02/2013) u.13.002237.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op 27 februari 2013 
een omgevingsvergunning ver-
leend voor: Velserbroek - Hofgees-
terweg 8- het oprichten van een wo-
ning en garage. De omgevingsver-
gunning en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 1 maart 
2013 gedurende zes weken ter in-
zage bij de afdeling Publieksza-
ken, gemeente Velsen, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Tevens zijn de be-
sluiten in te zien www.velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/down-
loads omgevingsvergunning en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. on-
der NL.IMRO.0453.OM0007HOF-
GEESTERW1-R001. 
Belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ont-
werpomgevingsvergunning en be-
langhebbenden die kunnen aanto-

nen dat zij dat daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kun-
nen tegen dit besluit binnen een ter-
mijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Tevens kunnen zij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Haarlem verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien onver-
wijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde 
is wel dat ook beroep is ingesteld. 
U kunt ook digitaal het beroep- 
en verzoekschrift indienen bij ge-
noemde rechtbank via http://lo-
ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Besluiten (vervolg)

Vergunningaanvragen Koninginnedag 2013
Ondernemers, verenigingen en 
particulieren die op Koningin-
nedag een evenement organise-
ren dienen hiervoor een vergun-
ning aan te vragen. Let wel: al-
leen kleine evenementen zoals 
een buurtbarbecue óf evenemen-
ten die voor 15 oktober 2012 bij 
de gemeente zijn aangemeld ko-
men voor een vergunning in aan-
merking.

Het aanvraagformulier voor de eve-
nementenvergunning kunt u vinden 

op de website van de gemeente www.
velsen.nl digitaal loket, trefwoord 
evenement.

Voor de verstrekking van zwakalco-
holische dranken op het evenemen-
tenterrein dient een ontheffing arti-
kel 35 van de Horecawet te worden 
aangevraagd.

Het aanvraagformulier ontheffing 
artikel 35 kunt u vinden op www.vel-
sen.nl digitaal loket, trefwoord alco-
hol.

Bij de aanvraag dient een ko-
pie van de ondertekende verkla-
ring Sociale hygiëne en een kopie 
van het identiteitsbewijs (geen rij-
bewijs) te worden overlegd van de 
drankverstrekker(s).

Tent
Voor de plaatsing van een tent waar 
meer dan 50 personen in (kunnen) 
verblijven is een gebruiksvergun-
ning vereist.

Het aanvraagformulier kunt u vin-

den op www.velsen.nl  digitaal lo-
ket, trefwoord gebruiksvergunning. 
U kiest hierna gebruiksvergunning 
brandveiligheid bij tijdelijke bouw-
werken en inrichtingen.

De aanvragen moeten uiterlijk 22 
maart a.s. bij de gemeente Velsen 
binnen zijn.
Alleen tijdig en compleet ingevulde 
aanvragen worden in behandeling 
genomen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘IJmuiden West’
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens de ge-
meenteraad voor te stellen een 
nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor het gebied IJmuiden 
West.

Het bestemmingsplan ‘IJmuiden 
West’ voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actua-
lisering toe zijn. Het plangebied be-
slaat globaal de wijken Zeewijk en 
Duinwijk en een deel van Oud IJmui-
den, uitgezonderd de President 
Steynstraat. In het oosten loopt het 

gebied tot aan het Stadspark (Gra-
hamstraat/Radarstraat). Het gebied 
heeft primair een woonfunctie. Het 
bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook is een 
planologische regeling opgenomen 
voor enkele ontwikkelingen.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘IJmuiden West’ voor een 
ieder met ingang van 1 maart 2013 
gedurende zes weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en 
daarop betrekking hebbende onder-
zoeken/rapportages zijn in te zien 
bij de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het ontwerpbestemmings-
plan in te zien bij de centrale bibli-
otheek, Dudokplein te IJmuiden. 
Het bestemmingsplan is ook digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het identificatienum-

mer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0800IJMUIDENWES1-O001.

Gedurende de termijn dat het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar 
maken. Indien u dit schriftelijk doet 
kunt u de zienswijzen richten aan de 
gemeenteraad van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden. Voor mon-
delinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de heer P. Blom 
(telefoon 0255-567200).
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Toezicht Drank- en Horecawet
De Burgemeester heeft besloten 
om de heer Josephus Andreas van 
der Leden, buitengewoon opspo-
ringsambtenaar bij de gemeente 
Velsen, aan te wijzen als toezicht-
houder Drank- en Horecawet.

Iedere belanghebbende bij dit be-
sluit kan op grond van artikel 7:1 lid 
1 van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzen-
ding van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij Burge-
meester en Wethouders van Velsen. 

Dit moet worden gericht aan Bur-
gemeester en Wethouders van Vel-
sen, t.a.v. afdeling Algemene Zaken, 
Dudokplein 1, Postbus 465, 1970 AL  
IJMUIDEN.

Bij verzending van het bezwaar-
schrift per post moet u het bezwaar-
schrift voor het einde van deze ter-
mijn per post bezorgen. Het is dan 
bovendien noodzakelijk dat het niet 
later dan een week na afloop van de 
termijn is ontvangen. 

Een bezwaarschrift moet onderte-
kend zijn en ten minste bevatten:
a) naam en adres van de belangheb-

bende;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaarschrift is 
gericht;

d) de gronden van het bezwaar;
e) een volmacht, indien het be-

zwaarschrift niet door de belang-
hebbende, maar door een ander, 
namens hem, wordt ingediend.

U wordt verzocht een kopie van het 
besluit waartegen het bezwaar is ge-
richt, mee te zenden.

Een bezwaarschrift schorst niet de 
werking van dit besluit. Indien on-
verwijlde spoed dat vereist kan na 
indiening van een bezwaarschrift 
bovendien een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd aan de Voor-
zieningenrechter: Rechtbank Haar-
lem, Voorzieningenrechter, Sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR  Haarlem.

Raadsplein 7 maart 2013 
Op 7 maart 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke lo-
catie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de 
Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
 

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Notulen en besluitenlijst raadsvergadering 7 februari 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Fun Village 
6 Kadernota Vastgoedbeheer
7 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Vlietweg 16, 
 Santpoort-Noord
8 Beslissing op bezwaren tegen niet ontvankelijkverklaring referendum-
 verzoek
9 Voorbereiding perspectiefnota 2013 en begroting 2014

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

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen 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 raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl
 
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten 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. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat 
of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of 
via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór 
de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 7 februari 2013 een besluit genomen 
over het volgende onderwerp:

• Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag van de omgevingsver-
gunning voor het project Hofgeesterweg 8 te Velserbroek

• Voorstel tot uitvoering en suppletie aanvraag ten behoeve van explosieven 
opsporing.

• Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning 
• Kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden Lange Nieuwstraat 
• Project De Ring

wekelijks in een oplage van 185.000 exemplaren
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