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Actiegroep spreekt bestuurder ViVa! Zorggroep

‘Lonen zakken door
bodem van fatsoen’
Velsen-Noord - Nerveus groepen ze samen op de parkeerplaats van Viva! Zorggroep. Ze
noemen zich Actiegroep ‘Wij
zijn de thuiszorg’ en ze maken zich hard voor behoud van
hun loon en werk, maar ook
voor hun cliënten. Maandagmiddag boden ze een petitie
aan drs Lucien van Ruth, van
de Raad van Bestuur van Viva! Zorggroep, aan. De boodschap luidt: ‘geen loonsvermindering maar handhaving
van de CAo.’
De actiegroep dreigt naar de
rechter en het UWV te stappen
als binnen drie dagen niet wordt
voldaan aan hun eisen. Van Ruth
zegt dat Viva! Zorggroep met de
rug tegen de muur staat. Er is
3 miljoen euro tekort. ,,Voor de
cluster huishoudelijke hulp wordt
door gemeenten te weinig betaald,’’ zegt hij. Gemeenten wil-

len de tarieven echter niet aanpassen en houden vast aan de
oorspronkelijke afspraken. En Viva! ziet geen andere mogelijkheden om meer te bezuinigen. Alleen de OR van Viva! Zorggroep
moet nog beslissen over de huishoudelijke hulp. Voor 1 april komt
het besluit.
,,Het zit hem in de cliënten die
meer dan huishoudelijke hulp
nodig hebben. Daar zijn er meer
van dan wordt geindiceerd door
de gemeenten,’’ zo zegt de actiegroep. Daardoor loopt Viva! Zorggroep geld mis. Wie is daarvan de
schuld? Viva! Zorggroep met een
te goedkope aanbesteding of gemeenten die telefonisch indiceren, waardoor ouderen hun situatie ongewild te zonnig voorstellen?
In ieder geval zijn de thuiszorgmedewerkers en de cliënten de
dupe. Want voor de 650 huishoudelijke medewerkers van Viva!

dreigt ontslag als zij niet collectief
akkoord gaan met het plan om
20 procent loon in te leveren. Zij
moeten eerst worden ontslagen
en dan een nieuw contract tekenen. Van functie 15 tot 18 gaan zij
terug naar functiegroep 10.
,,En dat met uurlonen van 11,50
tot 13,50 euro,’’ zegt woordvoerster Annemiek Couzy van de actiegroep. ,,De lonen zakken daarmee door de bodem van het fatsoen.’’ De actiegroep wordt ondersteund door Abvakabo/FNV,
de SP en GroenLinks. Aanwezig
zijn twee tweede kamerleden en
een raadslid uit Haarlem. Tijdens
de bijeenkomst wordt geroepen
om een onafhankelijke commissie om onderzoek te doen naar
de cijfers. Viva! Zorggroep zegt
openheid in cijfers te geven.
Donderdag 10 maart om half
acht is de volgende bijeenkomst
in het stadhuis van Haarlem. (Karin Dekkers)

Telstar wint van Cambuur
Velsen-Zuid - Telstar heeft dankzij een klinkende overwinning op
Cambuur Leeuwarden definitief afstand genomen van de degradatiezone. De Friezen werden
maandag in een halfvol Tata Steel
Stadion met 3-0 verslagen. Alle
doelpunten kwamen op naam van
Johan Plat, die zijn eerste hattrick
in het betaald voetbal scoorde.
Met nog acht wedstrijden voor de
boeg is het gat met rode lantaarndrager Almere City nu 14 punten.
In de eerste helft kroop Telstar
een aantal keer door het oog van
naald. De lat en keeper Varkevisser brachten redding, maar de
Witte Leeuwen hadden ook ge-

luk dat het vizier van de Cambuur-aanvallers niet op scherp
stond. In de tweede helft speelde de thuisploeg een stuk beter.
Dat was vooral te danken aan de
wissels: Narsingh voor Kurbegovic, Haddad voor Walcott en Fafiani voor Hoek. Narsingh en Fafiani gaven de passes waaruit gescoord werd of die leidde tot een
penalty. Vrijdag speelt Telstar uit
tegen Den Bosch en een week later reist de ploeg van Jan Poortvliet af naar Dordrecht. De Witte
Leeuwen spelen pas op vrijdag 1
april weer thuis. Dan is FC Zwolle de tegenstander. (foto: Pieter
Hoogeveen)
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
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Laura leeft haar droom
IJmuiden - Eerst het gerucht,
daarna bewaarheid: Laura Dekker, het 15-jarig zeilmeisje dat
als jongste rond de wereld wil
zeilen met haar Jeanneau ‘Guppy’, is door Yachtclub Seaport
Ymuiden gestrikt om te komen
vertellen over haar wederwaardigheden. En dat doet ze goed!
Een frèle dametje dat in de loop
van de avond de volle zaal in
weet te pakken en moeiteloos
aan het lachen krijgt. Ze vertelt
haar verhaal door diashow en citeert uit haar boek. Haar jeugd –
‘Ik was altijd al bezig met bootjes’, haar huidige leven: ‘Ik moet
wat netter zijn anders slingert de
hele boel door de boot’, haar toekomstdroom: ‘Als ik terugkom alles nog een keer opnieuw beleven, maar dan in meer dan twee
jaar en met mijn ouders.’ Ze vertelt over de enorme publici-

teit vóór haar vertrek, de manier
waarop ze van haar vader te horen kreeg dat ze mocht gaan van
de rechter (‘Alsof hij mij vertelde
dat de melk op was’) en het volkomen op zichzelf aangewezen
zijn. De vragen vanuit de zaal:
‘Wat is de oppervlakte van je zeilen?’ ‘Uhhhh, geen idee.’ En antwoord op de vraag ‘Wat was het
gaafste van wat je tot nu toe hebt
meegemaakt?’: ‘Ik weet het niet,
alles is gaaf. Misschien toch wel
de storm (windkracht 9) toen ik
midden op de oceaan zat.’ Storm
vindt Laura sowieso beter dan
windstiltes. ‘Dan ga je niet vooruit. En het doel van vertrekken
met een zeilboot is toch altijd
het zo snel mogelijk weer aankomen.’ Waarna de avond wordt
besloten met het vergeven van
HISWA-kaartjes voor de oudste
en de jongste aanwezige.

Highland Games
zoekt extra sponsors
Velsen-Zuid - Op zaterdag 21
mei 2011 organiseert Rotary
Club Velsen (RCV) in Park Velserbeek de traditionele Highland
Games. Het betreft alweer de
achtste editie van deze bijzondere tweejaarlijkse activiteit.
De opbrengsten van de Highland Games 2011 zullen ten goede komen aan een viertal goede doelen: Stichting Zeekadetkorps IJmond, Stichting Energy4All, schoolmeubilair voor Suriname en Ananse Foundation.
De RCV kijkt met grote tevredenheid terug op de Highland
Games van 2009. Met de hulp
van veel sponsoren uit het bedrijfsleven, het inleggeld van de
teams en de omzet uit de catering ter plaatse is er maar liefst
45.000 euro ‘opgehaald’. Het bestuur van RCV en de organisatoren van de Highland Games hopen dat in 2011 het bedrag van
2009 kan worden geëvenaard.
Men rekent op het bijeenbrengen van een bedrag van maar
liefst 50.000 euro. Daarom zijn
sponsors van harte welkom hun
steentje bij te dragen door middel van afname van een spon-

sorpakket. Een sponsorpakket
kost slechts 550 euro, exclusief
BTW. Natuurlijk krijgt een sponsor hier iets voor terug zoals
naamsvermelding in allerlei uitgaven, reclame-uitingen tijdens
de games, deelname aan een
verloting en dergelijke.
De organisatoren van de Highland Games hopen dat een groot
aantal sponsors zich zal melden.
Dit kan men doen bij het secretariaat van de Fundraisingcommissie van de Highland Games via
telefoonnummer 0255–516837 of
e-mail highlandgamesvelsen@
quicknet.nl.
De bijna 65 leden van de RCV
en hun partners zijn allen vrijwillig en actief bij de organisatie van de Highland Games betrokken. Ook de deelnemende
teams doen geheel belangeloos
mee. Allen met één en hetzelfde
doel voor ogen: het bijeenbrengen van veel geld voor de vier
goede doelen.
Veel informatie en foto’s over
en van de populaire Highland
Games zijn te vinden op de website www.rotaryhighlandgamesvelsen.nl.

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

Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255535151.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorgbalans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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straat 257 IJmuiden: Voorronde
IJmondpopprijs. Aanvang 20.30
uur.
Band Brullen (karaoke) in de
Zeewegbar, Zeeweg IJmuiden.
Aanvang 21.00 uur. Toegang
gratis.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Café: Case Mayfield. 22.30 uur.
Toegang gratis.

Zondag 13 maart
Donderdag 10 maart
Stadsschouwburg
Velsen:
Toneelversie van ‘Zadelpijn en
ander Damesleed’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelgroep
Oostpool speelt ‘Till the fat lady
sings’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Kleine zaal: LOS! van 24.0004.00 uur. Toegang 5,- vanaf
18 jaar, studenten gratis. Café: Wecookwithfire en Vuigtuig.
22.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 11 maart
Snuffelmarkt voor Tanzania in
de Laurentiuskerk, Fidelishof
IJmuiden. Van 09.30 tot 16.00
uur.
Bingoavond bij de IJmondtrekkers, Heerenduinweg 11
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Duo Beumer & van Ham in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Smartlappen bij Café FortZuid in Spaarndam. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Armadillo’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaal.
nl: Café: Katzwijm presenteert:
Spilt Milk, Ac Berkheimer, starring Lisa, Cereal, DJ Jasper
Schoen. 21.30 uur. Toegang
gratis.

Zaterdag 12 maart
Rommelmarkt in De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden.
Van 09.00 tot 12.30 uur.
Snuffelmarkt voor Tanzania in
de Laurentiuskerk, Fidelishof
IJmuiden. Van 09.30 tot 16.00
uur.
Baseballclinic op complex
Olympia in Haarlem. Zie www.
baseballclinic.nl.
Fietstoertocht Toerclub Excelsior. Zie www.toerclub-excelsior.nl.
Lenteborrel bij Vereniging
Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid.
Van 16.30 tot 18.00 uur. Doelstelling onderling contact tussen bewoners van woongemeenschap Santpoort-Zuid.
Stadsschouwburg
Velsen:
Jaarlijks optreden Muziekvereniging Soli.
Witte
Theater,
Kanaal-

Rommelmarkt Sporthal IJmuiden-Oost van 09.00 tot 15.00
uur.
IVN Zuid-Kennemerland: Op
pad met de pad! Kinderen helpen mee met padden overzetten! Start infopaneel parkeerplaats Landgoed Koningshof,
Duinlustweg, Overveen. Van 8.00
tot 9.00 uur
Postzegelbeurs bij De Spil,
Frans Halsstraat in IJmuiden.
Van 10.00 tot 13.00 uur.
Snuffelmarkt voor Tanzania in
de Laurentiuskerk, Fidelishof
IJmuiden. Van 11.00 tot 16.00
uur.
Baseballclinic op complex
Olympia in Haarlem. Zie www.
baseballclinic.nl.
Koffieconcert van Velser Gemeenschap in De Naaldkerk,
Fr. Netscherlaan 12 SantpoortNoord. Aanvang 12.30 uur.
Noordzee Superjam in Paviljoen Noordzee. Aanvang 14.00
uur. Toegang gratis.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Liesbeth List sluit
tournee af. Aanvang 15.00 uur.
Claudia y Monito in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Optreden
Wilson
Legacy band bij Café Fort-Zuid in
Spaarndam. Van 15.00 tot 18.00
uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Hans Dagelet ‘Brieven aan Doornroosje’. Aanvang
16.00 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl:
Café: Club Funday: Lola Kite en
Houses. 16.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 14 maart
Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij de St. Adalbertusschool, Claes van Kietenstraat 2 in Spaarndam. Van 19.00
tot 20.30 uur.

Dinsdag 15 maart
Stadsschouwburg
Velsen:
Trijntje Oosterhuis mét band.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Opium voor het volk
speelt ‘Hond’. Aanvang 20.30
uur.

Woensdag 16 maart
Boebespreking van 11.00 tot
13.00 uur , centraal staat ‘Spijkerschrift’. Centrale Bibliotheek

Velsen.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij OBS De Molenweid, Sluisweid 9 Velserbroek.
Van 19.30 tot 21.00 uur.
Excursie naar Hoogovens Museum (voormalige Buizengieterij), bedrijventerrein Tata Steel
in Velsen-Noord. (adrescode 2J03. Zie ook www.vu.velsen.net.
Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Crazy Pianos spelen verzoeknummers. Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Schrijver Joost
Zwagerman. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Armadillo’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 17 maart
Stadsschouwburg
Velsen:
Edwin Rutten speel ‘Dokter Dolittle’. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Mark van der Veerdonk met ‘Totaal de vlogodre kiwjt’. Aanvanf 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaal.
nl: Kleine zaal: LOS! van 24.0004.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18
jaar, studenten gratis. Café: Puta Madre Brothers, Dad Horse
Experience. 21.30 uur. Toegang
gratis.

Man rijdt
156 km/uur

Velsen-Zuid - Tijdens een lasercontrole langs de A22 in de
richting van Beverwijk, passeerde een 24-jarige Beverwijker de
controle met 156 kilometer per
uur. Hier mag maximaal 100 kilometer per uur worden gereden.
Omdat het een snelheidsovertreding betreft van meer dan 50 kilometer per uur zal zijn rijbewijs
worden ingevorderd. De man had
zijn rijbewijs niet bij zich, waarop
zijn auto tijdelijk is meegenomen
door de politie totdat hij zijn rijbewijs in komt leveren. Tijdens
de lasercontrole, die plaatsvond
van 19.30 tot 22.00 uur, werden
er nog 5 automobilisten van de
weg gehaald die snelheden hadden bereikt van tussen de 120 en
130 kilometer per uur.

Gewond na
schermutseling
IJmuiden - Bij de meldkamer
van de politie kwam vorige week
vrijdag rond 01.57 uur een melding binnen dat een vechtpartij
aan de gang was bij een café aan
de Zeeweg. Meerdere personen
zouden daar ruzie met elkaar gehad hebben. De politie kreeg van
een getuige het kenteken door
van een man die gewond weg
was gereden na de ruzie. Agenten gingen naar het te naam gestelde adres van de auto en troffen daar een bloedende 33-jarige
IJmuidenaar aan. Hij is met een
ambulance naar een ziekenhuis
vervoerd voor behandeling.

Lezing Arjen Bosman
historisch onderzoek
Velserbroek - De besturen van
de afdeling Kennemerland van
de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)
en de Historische Kring Velsen
(HKV) organiseren op maandag
21 maart een lezing door prof. dr.
Arjen Bosman over ‘De laatste resultaten van het Velsen 2 onderzoek’. De lezing begint om 20.00
uur in de grote zaal in De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek.
Prof. dr. Arjen Bosman is docent
aan de Universiteit van Gent in
België en de deskundige met betrekking tot de Romeinen in Velsen en het Velsen 2 onderzoek.
Professor Bosman is van oorsprong Santpoorter en begon zijn
archeologische carrière bij de Archeologische Werkgroep Velsen
als 14-jarige amateur. Hij heeft
in het verleden een grote bijdrage geleverd aan de opgraving van
Velsen 1 en het onderzoek naar
de culturele vondsten. Momenteel is professor Bosman in het
kader van het Odyssee-programma bezig oud onderzoek van Velsen 2 uit te werken. De beoogde
publicatie zal Velsen internationaal op de kaart zetten als typesite voor de Romeinse Tijd in de
eerste eeuw na Chr.
Al 65 jaar geleden zijn de eerste
Romeinse vondsten van Velsen 2
te voorschijn gekomen. In de jaren daarna zijn waarnemingen

gedaan en kleinschalige opgravingen uitgevoerd in de bouwput van de Velsertunnel en in de
leidingenstraat daar parallel aan.
Al snel bleek dat hier een Romeinse militaire basis moet hebben gelegen ergens uit de periode tussen 40 en 50 na Chr. Toen
in 1972 nog een locatie van een
Romeins militair kamp werd ontdekt, dat bovendien ouder was,
is daar alle aandacht naar uitgegaan. Er zijn twee proefschriften over verschenen en daarmee is in feite alles bekend van
die site, genaamd Velsen 1. Hoe
anders is dat voor Velsen 2. Met
uitzondering van wat voorlopige
verslagen is er bijna niets gepubliceerd. Via het door NWO gefinancierde Odyssee-programma dat zich richt op de uitwerking van oud onderzoek van sites
met een nationaal belang en uitstraling is hier gelukkig een kentering in gekomen. Alle bestaande informatie is bij elkaar gebracht en er is een nieuwe analyse opgetuigd naar de vondsten
die sinds 1945 op de locatie zijn
gedaan. Hierbij zijn een aantal
verrassende resultaten geboekt.
In de lezing zullen die nieuwe gegevens voor het voetlicht worden
gebracht aan de hand van vele
nog niet eerder vertoonde vondsten en gegevens.
De entree is gratis. Koffie en thee
bij aanvang zijn gratis, overige
drankjes zijn voor eigen rekening.

Opium voor het Volk
speelt ‘Hond’ in WT
IJmuiden - Dinsdag 15 maart
(20.30 uur) kunnen bezoekers
het toneelstuk ‘Hond’ zien in het
Witte Theater aan de Kanaalstraat 257.
Albert is een reclameman die
zijn weelderige verslavingen niet
meer kan betalen. In een vakantievilla op een eiland in de Middellandse Zee, vraagt hij zijn
jeugdvrienden Eef en Roel hem

te helpen van zijn dure gewoontes af te komen. Daarvoor zijn zij
niet geschikt: Eef leeft al jaren
als een sociaal en moreel raadsel. Roel is columnist. Tijdens
het gevecht met Alberts verslavingen, blijkt hoe moeilijk het is
om meester te worden over het
bestaan. Spel: Thomas de Bres,
Harpert Michielsen & Frederik
Brom.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘hond’ op 15 maart 2011
om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 13 maart
wordt van 09.00 tot 15.00 uur
een rommelmarkt gehouden in
sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6 (naast het politiebureau). Er zijn tachtig kramen vol
oude spullen aanwezig. De toegang bedraagt 2 euro, kinderen
tot 16 jaar hebben gratis toegang. De kantine is tijdens de
rommelmarkt geopend.

Nu pedicurepraktijk bij
Special Health centrum
Santpoort-Noord - Beweegcentrum Special Health groeit en
bloeit als nooit te voren. Eigenaar
Richard de Jonge ontwikkelt het
centrum tot een veelzijdige plaats
waar iedereen die wil bewegen terecht kan, van topsporter
tot oudere met klachten. Bovendien biedt Special Health meer,
zoals personal training, massages en nu ook de pedicurepraktijk van Ludia de Jonge. Zaterdag
12 maart kan men kennis maken
met Ludia en haar praktijk. Tussen 1 en 4 uur is men welkom om
rond te kijken en bovendien kan
men dan een gratis voetencheck
krijgen.
Ludia had in Vogelenzang haar eigen pedicurepraktijk aan huis. Die
is nu gevestigd in Special Health
aan Crocusstraat 1e in SantpoortNoord. Ludia heeft al vijf jaar ervaring als pedicure. Een basisbehandeling duurt een half uur en in
die tijd worden de nagels geknipt,
de nagelomgeving verzorgd, likdoorns en eelt worden verwijderd
en kloven behandeld. De behandeling wordt afgesloten met een
crèmige voetmassage.
Bij de intake van een nieuwe client wordt doorgenomen of er
problemen zijn die invloed kunnen hebben op de voet, zoals diabetes. Bij een probleemvoet of
veel likdoorns duurt de behandeling uiteraard iets langer. Als pedicure geeft Ludia ook speciale
behandelingen, zoals een voetpakking met paraffine, voor een
mooie huid, of een ontgiftend
voetenbad met elektrolyse, dat
een merkbaar resultaat heeft op
het hele lichaam. Verder kunnen
de teennagels in zomersfeer wor-

den gebracht met een mooi kleurtje. Voor afspraken met Ludia kan
men bellen met 023-5373890.
Zoals gezegd biedt beweegcentrum Special Health meer. Zoals
een personal trainer, in de vorm
van Richard de Jonge. Bij een
personal training wijkt hij niet
van de zijde van de sporter. Bovendien maakt hij voor elke les
een ander schema. Maar een personal trainer kost wel iets meer
dan een gewone les in het beweegcentrum. Om mensen toch
te kunnen laten profiteren van de
voordelen van een personal trainer, kunnen kleine groepen nu
een personal training aanvragen
voor een uurtarief. ,,Dat is bijvoorbeeld leuk voor een bedrijf, scholieren of sporters die zich voorbereiden op een evenement, of voor
een groepje vrienden of vriendinnen,’’ zegt Richard enthousiast.
,,Mogelijk zelfs voor een kinderpartijtje.’’ Deze personaltraining
vindt dan plaats tijdens kantooruren. Richard wil bovendien peilen of er animo is voor jeugdlessen. Er kan dan gewerkt worden
met TRX, Bosu-ballen en de Flowin. Deze nieuwe sportmethodes moeten goed begeleid worden om er optimaal van te kunnen profiteren. Er zijn heel veel
oefeningen mogelijk, voor ieder
niveau.
Vorige week heeft een verbouwing plaatsgevonden bij beweegcentrum Special Health. Er is een
verdieping bijgekomen, zodat er
nu meer ruimte op de begane
grond is. Belangstellenden kunnen altijd binnenlopen of bellen
met 023-5373890. Zie ook www.
specialhealth.nl.

Bandbrullen in
de Zeewegbar
IJmuiden - Zaterdag 12 maart
om 21.00 uur is er bandbrullen in de Zeewegbar. Gezellig
zelf of samen zingen onder begeleiding van een professionele live band. Iwan de Reus en
Rafael Fernandez staan in de
startblokken om zaterdag alles uit de kast te trekken, om er
een avond van te maken waar
nog lang over na gepraat gaat
worden. Gezelligheid gegarandeerd. Zeewegbar, Zeeweg 149,
IJmuiden.

Recht op
kwijtschelding?
Velsen - Heeft u onlangs de
aanslagen voor de waterschapsen gemeentelijke belastingen
weer ontvangen? En twijfelt u of
u misschien recht heeft op kwijtschelding? De Formulierenbrigade Velsen kan u hierbij helpen!
De Formulierenbrigade Velsen
kan samen met u kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor
kwijtschelding van de belastingen. Ook bieden de consulenten
van de Formulierenbrigade Velsen, indien gewenst, hulp bij het
invullen van de aanvraag. Verder
kunnen zij u informeren over andere voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft. Nieuwsgierig geworden? U kunt altijd
even bellen, mailen of langskomen. Als het langskomen niet
lukt, dan komen de consulenten
bij u thuis. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in Loket Velsen voor Wonen, Welzijn
en Zorg, gebouw ‘de Delta’, Rijnstraat 2 in IJmuiden. Op werkdagen zijn zij tussen 09.00 en 17.00
uur bereikbaar via 0255-533885
en formulierenbrigadevelsen@
madi-mk.nl.

SportPlazaClub Velsen sponsort
fietsevenement Alpe d’HuZes
IJmuiden - René en Agnes
Wijnalda, eigenaren van SportPlazaClub Velsen twijfelden géén
moment en steunen de actie om
geld op te halen voor het Alpe d’HuZes onderzoeksfonds bij
KWF Kankerbestrijding.
Leerlingen en docenten van het
Coornhert Lyceum in Haarlem
zullen met twee teams meedoen

aan de actie Alpe d’HuZes op 9
juni aanstaande. Docent Lichamelijke Opvoeding Arjen Gutker
de Geus traint naar volle tevredenheid bij de club en is deelnemer van één van de teams.
SportPlazaClub Velsen legt de
nadruk op persoonlijke benadering en begeleiding en heeft
goede mogelijkheden voor me-

dische fitness. Tevens kunnen
leden gratis gebruik maken van
het zwembad. Het sponsoren
van de actie past dan ook geheel
binnen de filosofie van de club.
SportPlazaClub Velsen is te vinden op de eerste etage van
zwembad De Heerenduinen in
IJmuiden. Meer info op www.
coornherthelpt.nl

Teams trainen in Madrid

Uniek avontuur voor
hockeyers Strawberries
Madrid - Strawberries Dames
1 en Heren 1 hebben zich in
de Spaanse hoofdstad Madrid voorbereid op de tweede seizoenshelft. Een betere
voorbereiding was niet denkbaar, want er werd onder ideale omstandigheden getraind
en gespeeld.
Vrijdagochtend stapte de groep,
bestaande uit 32 spelers en een
zeskoppige begeleiding, op het
vliegtuig naar Madrid. Daar aangekomen werd vrijwel direct
koers gezet naar het prachtige complex van de Madrileense hockeyfederatie in Somontes,
net buiten de stad. Op het waterkunstgrasveld werd door beide teams een pittige training afgewerkt. Na het diner speelde
Heren 1 een oefenwedstrijd tegen Complutense, de hockeyclub van de Universiteit van Madrid. Die wedstrijd eindigde in
een 4-2 overwinning voor de
technisch vaardige Spanjaarden.
Zaterdag stond in het teken van
het ontdekken van de stad. Een
deel van de groep bezocht culturele en sportieve attracties zoals
het Museo Thijssen-Bornemisza en het voetbalstadion Santiago Bernabéu, anderen gingen
shoppen of zochten een tapasbar op. De dag werd afgesloten
met een quiz over de geschiedenis van hockeyclub Strawberries, aangevuld met vragen uit
het spel Ik hou van Holland.
Zondagochtend moest iedereen vroeg uit de veren omdat
Dames 1 een oefenwedstrijd
tegen Phoenix op het programma had staan. De eersteklasser uit Zeist was zaterdag aangekomen in Madrid. Onder een
strakblauwe hemel werd met

1-1 gelijkgespeeld, wat een
uitstekend resultaat genoemd
mag worden. Na de lunch vertrokken beide teams weer
naar de luchthaven. Het weekend werd afgesloten in La Belle, waar een overheerlijk buffet
klaarstond.
De hockeystage in Madrid werd
mede mogelijk gemaakt door
tientallen sponsors. De grootste bijdrage werd geleverd
door de hoofdsponsors van de
teams: Zebra Uitzendbureau
(Dames 1) en Interimcollega.nl
(Heren 1). Zonder deze ondersteuning was het organiseren
van de driedaagse hockeystage
niet mogelijk geweest.
Strawberries Dames 1 hervat
de competitie zondag tegen
Catwijck. De wedstrijd wordt
in Driehuis gespeeld en begint
om 12.45 uur. Het team van Simon de Hoog en Friso Huizinga verdedigt de eerste plaats
in de tweede klasse A. Heren
1 neemt het op tegen Muiderberg, een duel dat eerder werd
afgelast. De ploeg van Erik van
Hofwegen staat tweede in de
vierde klasse A. Die plek geeft
recht op promotie.

Aangehouden met drugs
Velsen-Noord - Vorige week
woensdag zijn twee Haarlemmers
van 19 en 20 jaar aangehouden in
verband met harddrugs. Tijdens
een surveillance zagen twee politiemensen een auto rijden met

daarin twee personen die geen
gordel droegen. De auto werd
staande gehouden en de agenten zagen in de auto verschillende harddrugs liggen. Hierop is het
tweetal aangehouden.
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Vier kunstzinnige activiteiten voor jongeren vanwege 25-jarig jubileum

Tussen Kunst en Koe in WC Velserbroek
Velserbroek - In Jongerencentrum de Koe liggen duizend latten keurig geschuurd
klaar, beginnen de extravagante jurken vorm te krijgen
en er staan zo’n 150 versierde koetjes. Jongerencentrum
de Koe is bijna klaar voor de
vier kunstzinnige activiteiten,
op zaterdag 19 maart van 12
uur tot 16 uur in winkelcentrum Velserbroek.
De enthousiaste vrijwilligers van
de Koe zijn ondertussen geïnformeerd over de werkzaamheden. In het kader van 25 jaar Velserbroek organiseert de Koe samen met de winkeliersvereniging ‘Tussen Kunst en Koe’, dat
bestaat uit de volgende onderdelen.
Stapelgek met latten
In het jongerencentrum ruik je
de geur van hout als jongerenwerker Hans Meulenbroek een
enorme stapel latten laat zien.
,,Hiermee gaan teams een kunstwerk bouwen in het winkelcentrum. Vele middagen zijn we bezig geweest om de latten te schuren, want het is niet de bedoeling
dat de deelnemers met splinters
in hun handen naar huis gaan.
Op dat schuren hebben we ons

een beetje verkeken, we hadden
niet gedacht dat het zoveel werk
zou zijn, maar het is gelukt. We
hopen nu dat er nog wat meer
teams aanmelden”, vertelt de enthousiaste jongerenwerker.
Verkoop Kunstkoetjes
Veel Velserbroekers, jong en oud,
hebben de afgelopen weken een
klein kaal koetje opgehaald in de
Koe. Ze hebben de koetjes thuis
versierd en weer terug gebracht
naar het jongerencentrum. Daar
staan nu 150 kleurrijke koetjes
te wachten tot ze 19 maart worden verkocht. De mooiste worden geveild, de rest verkocht. De
opbrengst gaat naar Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude.
Young Fashion Designers
Een ander onderdeel van ‘Tussen
Kunst en Koe’ is een modeshow
van de Young Fashion Designers.
Destijds hebben veertien meiden
tussen de 13 en 19 jaar gereageerd op een oproep om mee te
doen aan een modewedstrijd. Nu
ratelen iedere dinsdag- en donderdagavond de naaimachines in
de Koe. De jongeren zijn heel serieus aan hun opdracht bezig om
een extravagante jurk te maken.
Daarnaast is er natuurlijk is ook

veel lol. Van kippengaas, bierdoppen, ijzerdraad en kleurrijke stoffen worden prachtige creaties gemaakt. Voor de meesten
is het de eerste keer dat ze ontwerpen en zelf een jurk in elkaar
zetten. De visagisten zijn al langs
geweest om een bijpassende
make-up te bespreken, uiteraard
ook extravagante. Zaterdagmiddag 19 maart lopen ze over de
catwalk in het winkelcentrum en
beoordeelt een deskundige jury
wie de mooiste extravagante jurk
heeft gemaakt. Door het enthousiasme waarmee de meiden bezig zijn om een eigen ontwerp te
maken overweegt de Koe om na
19 maart met deze activiteit door
te gaan.
Graffiti-kunst
De vierde activiteit is graffiti
spuiten. Er komt een auto bij het
winkelcentrum te staan waarop jongeren met graffiti mogen
spuiten. Er is een echte graffitiartist die dit onderdeel begeleidt.
In de Koe wordt verder gewerkt
aan de laatste voorbereidingen
voor ‘Tussen Kunst en Koe’ zodat Velserbroek op 19 maart kan
genieten van een kunstzinnige
middag in het winkelcentrum. U
bent van harte uitgenodigd!

Programma Tussen Kunst en Koe
12.00 uur

Stapelgek met latten. Diverse teams maken van 1000 latten een kunstig bouwwerk.
Ook begint de verkoop van kunstkoetjes.

13.00 uur

Graffiti Kunst. Leef je uit met graffiti op een auto, deelname is gratis

14.15 uur

Bekendmaking winnaars winkeliersactie, met als hoofdprijs een complete metamorfose

14.30 uur

Modeshow Young Fashion Designers. Veertien meiden zijn al weken bezig om extra
vagant jurken te maken. Vandaag showen ze hun prachtige creaties en worden ze beoordeel door een jury.

15.30 uur

Veiling Kunstkoe. De mooiste kunstkoe wordt geveild, de rest verkocht (zie 12.00 uur)

16.00 uur

Prijsuitreiking voor de onderdelen Stapelgek met latten en Young Fashion Designers.

Jubileumboek

Win een metamorfose!

Velserbroek - Het boek
‘Van lege polder naar volwassen woonplaats’ gaat
over het heden en verleden van het 25-jarige Velserbroek.

Velserbroek - In de aanloop
naar het evenement op 19
maart organiseert het Winkelcentrum Velserbroek een spectaculaire actie. Van 9 tot en met
18 maart krijgen klanten in alle winkels voor elke 25 euro die
zij besteden een lot waarmee zij
kans maken op een metamorfose ter waarde van 300 euro of een van de andere mooie
prijzen. Zie voor de voorwaarden de advertentie elders in deze krant.

Er wordt geschreven over de
historie, de bouw, de groei ,
scholen, sportverenigingen,
de festiviteiten, het buurt- en
jongerenwerk, enzovoorts.
Iedere Velserbroeker her-

kent zeker iets van zijn eigen
leefomgeving in dit unieke
naslagwerk vol foto’s en leuke verhalen.
Het boek is nog te koop bij
Bruna in Velserbroek, Brederode in Santpoort, Erasmus in IJmuiden, tijdens
de evenementen en via
www.25jaarvelserbroek.nl.
Uiteraard zolang de voorraad strekt.
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Winkeliersvereniging voelt zich betrokken bij lokale samenleving

‘Dit evenement is goed voor
Velserbroek én het winkelcentrum’
,,Lokale evenementen zijn
veel beter dan landelijke acties”, zegt slager Theo van
Haaster resoluut. Samen met
bloemist Rob van de Berg,
kapster Annelies Heck-Heere van Hair-In en Marcel Engelmoer van Ceriale Mode &
Accessoires vormt hij het bestuur van de winkeliersvereniging. ,,Wij voelen ons betrokken bij het lokale gebeuren en daarom sponsoren we
25 jaar Velserbroek.’’
De slagerij van Theo van Haaster bevindt zich al sinds 1990
in het winkelcentrum. ,,We zitten hier vanaf het begin”, zegt
de penningmeester en secretaris. ,,Daarvoor had ik een zaak in
Santpoort, ik ben met mijn klanten meeverhuisd naar de nieuwbouw in de polder.” Zijn slagerij groeit nog steeds. ,,We hebben een populair assortiment
met veel vlug-klaar vlees, zoals biefstuk, schnitzels en slavinken. Dat eten de Velserbroekers graag.”
Bloemist Rob van den Berg behoort ook tot de eerste lichting middenstanders in het winkelcentrum. Hij is bovendien
al meer dan tien jaar voorzitter van de winkeliersvereniging.
,,We zijn er voor het lief en leed”,
zegt hij, wijzend op de boeketten en bloemstukken die hij verkoopt. ,,Velserbroekers houden
van aparte bloemen, die verko-

pen wij meer dan de standaard
bossen.”
Ceriale Mode & Accessoires
verhuisde in 2007 van IJmuiden
naar Velserbroek. ,,Niemand geloofde er in, maar ik was er van
overtuigd dat mijn idee van een
damesmodezaak hier zou slagen”, vertelt eigenaar Marcel
Engelmoer. ,,We zijn niet duur
en we hebben een breed assortiment. We verkopen ook schoenen, laarzen en zelfs tassen. Dus
men hoeft daarvoor niet naar de
stad. Bovendien koop ik twee
keer per week nieuwe artikelen
in. En deze zomer hebben we
weer een nieuwe collectie Birkenstocks!’’
Annelies Heck-Heere werkt al
zestien jaar als kapster bij HairIn in Velserbroek, twaalf-eneen-half jaar geleden nam ze
de zaak over. ,,We knippen hier
met z’n tienen. Jong, oud, man,
vrouw, iedereen kan bij ons terecht. We zijn ook een trendy
kapper; we volgen veel cursussen, weten alles van kleurtechnieken en kunnen onze klanten
goed adviseren.”
De bestuursleden omschrijven
hun winkelcentrum als compact, goed bereikbaar en vooral
gericht op de dagelijkse boodschappen. ,,Er is hier een goede groenteboer, bakker, viswinkel, drogist, noem maar op”, zegt
de voorzitter. ,,Toch zouden een

schoenenwinkel en een kledingzaak voor heren en kinderen een
welkome aanvulling zijn. En een
sfeervolle zaak waar je bijvoorbeeld broodjes, taart of vlaai kan
bestellen. We moeten er voor
waken dat het aanbod niet te
eenzijdig wordt. Daarom zijn we
blij met de komst van de HEMA
en Schoonenberg Hoorcomfort.”
Annelies vindt het erg leuk dat
er op 19 maart vier kunstzinnige activiteiten plaats vinden in
het winkelcentrum. “Zo’n evenement is goed voor de lokale samenleving én het is goed
voor ons als winkeliers. Daarom
sponsoren we het niet alleen,
maar sluiten we ook aan met
een aansprekende actie voor
onze klanten. De winnaar van
deze actie krijgt een make-over
ter waarde van 300 euro!’’
Rob vult Annelies aan: ,,We
maken als middenstand volop deel uit van Velserbroek. Ik
woon hier en ik verdien er mijn
brood. Daarom vind ik het belangrijk om als winkeliersvereniging ook iets terug te doen.
Zo zijn we ook sponsor geworden van het zaalvoetbaltoernooi voor stratenteams. We willen voor alle doelgroepen leuke
dingen mogelijk maken, zoals nu
op 19 maart voor de jeugd. Voor
ons is het dan belangrijk om het
te koppelen aan zo’n consumentenactie. Dit soort acties doen
we het hele jaar door.’’

Nog negen maanden feest
Dankzij bijdragen van de gemeente Velsen en sponsors is
het comité 25 jaar Velserbroek
in staat om het een heel jaar
lang de meest uiteenlopende evenementen te organiseren. Dat begon op 20 november
met de presentatie van het jubileumboek en de opening van
een expositie. Daarna volgde er
elke maand tenminste een evenement. De volgende activiteiten staan nog op stapel:
19 maart 2011 • Tussen Kunst
en Koe in winkelcentrum Velserbroek met Young Fashion Designers, graffitikunst, stapelen
met houten latten en verkoop
en veiling van versierde koetjes.
30 april 2011 • Koninginnedagviering met activiteiten voor
jong én oud, georganiseerd
door de dorpsvereniging en met
extra’s vanwege 25 jaar Velserbroek.

21 mei 2011 • Fietsspeurtocht
voor het hele gezin, start en finisch bij Villa Westend.
21 tot 24 juni 2011 • Avondvierdaagse, georganiseerd door
de dorpsvereniging, met extra’s
vanwege 25 jaar Velserbroek.
24 juni 2010: Midsummernight Beachfeest voor jongeren
op het Vestingplein.
25 juni 2010 • Smartlappen en
het Festival van het Nederlandse lied, vanaf 12 uur op diverse locaties in het winkelcentrum én in een grote tent op het
Vestingplein. Vanaf 20.30 uur is
er een zangwedstrijd, waarvoor
nog kan worden ingeschreven
via www.25jaarvelserbroek.nl.
8, 9 en 10 juli 2011 • Drie dagen muziek en feest bij Villa Westend, met op zondag het
Slaperdijkfestival. Met bands

en artiesten als Alderliefste,
Sanne, Krystl, The Hype, Rarely Alive, Vlucht 13, Full Count en
The Town.
September 2011 • Jubileumevenement in oudste buurt de
Kamp, met als thema ‘Buurt en
Paard, van eerste bewoner tot
leefbaarheid’.
8 oktober 2011 • Volleybaltoernooi voor dames-stratenteams met accentjes 25 jaar
Velserbroek.
18 en 19 november 2011
• Groots slotweekend met intocht Sinterklaas en drie onvergetelijke feesten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Hiervoor wordt de sporthal
van het Polderhuis omgetoverd
tot een magisch muziektheater,
dat plaats biedt aan 1500 gasten. Kaartverkoop start in september.
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Loopbaancoach, dat werkt

M Lifestyle
Fashion Event
Santpoort-Noord – Op woensdag 20 april, van 19.00 tot 22.00
uur, organiseert M Lifestyle een
geweldig Fashion Event in De
Wildeman. Op deze presentatie
zullen er mooie dingen te zien
zijn. Zoals de nieuwste collectie tassen, sandalen en portemonnees van Ph & T. Leuke, frisse kleuren geven de gehele collectie van Pretty Hot and Tempting een zomerse uitstraling. Ook
de sieradencollectie Heaven Eleven van Ro & So ontbreekt niet.
Van hetzelfde merk zijn er mooie
armbanden in frisse, zomerse tinten. Een mooie ketting van
Buddha maakt elke outfit compleet. Dan is er de allernieuwste
collectie van Braxton Home & Living. Diverse lantaarns en kussens voor binnen en buiten, of
voor in het strandhuisje. Ze kunnen direct mee naar huis genomen worden. Speciaal voor deze avond is er een grote collectie
shawls van Romano ingekocht, in
diverse kleuren, met leuke kralen
er aan. Ook is er een grote collectie Ruchel shawls ingekocht,
die in het voorjaar of op een zomeravond heerlijk draagbaar
zijn. Er is een aparte stand voor
de verkoop van Ph & T tassen
en portemonnees. De collecties
worden doorlopend op de catwalk gepresenteerd door de fashion girls van M Lifestyle. Kelly van der Veer verzorgt de opening. De toegangskaarten bevatten een lotnummer, waar vijf
mooie prijzen mee te winnen zijn.
Een consumptiebon is inbegrepen en tegen aflevering van de
bon krijgt de bezoeker na afloop
een goed gevulde goodybag.
Kaarten kunnen besteld worden
via de webwinkel van M Lifestyle, toegangsbewijzen zijn ook
verkrijgbaar bij: Kapsalon Westerop, Schoonheidssalon Lucienne Lindeberg, Vis van Kaat-je en
uiteraard bij M Lifestyle Home &
Living aan Hoofdstraat 208. De
verkoop loopt al goed, dus wie
dit leuke evenement mee wil maken, moet er snel bij zijn.

In balans in bibliotheek
IJmuiden – Gezondheid en welbevinden, daar draaide het zaterdag om in de centrale bibliotheek. Onder de noemer ‘In balans’ stonden er overal kramen.
Daarachter deskundigen met informatie, er waren ook demonstraties. ,,Hoe vaak moet je op
de weegschaal als je een dieet volgt?’’, vraagt een mevrouw
aan de diëtiste van Zorgbalans. ,,Eens in de veertien dagen.
Ga niet elke dag op die schaal
staan, dan raak je in de stress
en zie je ook geen resultaat’’, is
het antwoord. Een kraam verder
gaat het over ontstressen: ,,We
moeten zoveel, maar van wie eigenlijk? Stap eens uit die zorgrol.’’ Mary bevestigt dit: ,,Ik ben
vaak aan het rennen en vliegen,
ik hol mezelf soms voorbij. Er is
meer dan alleen de was. Gelukkig heb ik een vriendinnengroep,
waar alles bespreekbaar is, dan
hebben we het over heel andere facetten.’’ Een iriscopist bestudeert de foto van de ogen
van de vrouw die tegenover haar
zit. ,,Je hebt problemen met de
neus- en keelholte’’, zegt ze. ,,Ik
ben zelfs nooit verkouden’’, zegt
de vrouw verbaasd. Roos is de
nieuwe schoonheidsspecialiste van The Body Manager en
zij geeft een gezichtsmassage.
,,Kun je ook mijn rimpels weg

masseren?’’, vraagt een man lachend in het voorbijgaan. Marianne is voedingsdeskundige.
Muriёlle volgt al een tijd haar adviezen op en is razend enthousiast: ,,Ik ben nooit meer verkouden en heb veel meer energie.’’
Ze laat haar handpalmen zien.
Die zijn oranje, het gevolg van
het drinken van wortelsap. ,,Dan
heb je veel caroteen in je lijf, dat
kan geen kwaad’’, zegt Marianne. ,,Je zult hierdoor heel bruin
worden in de zomer, ook zullen
de muggen je niet meer steken.’’
Een jong meisje krijgt een manicure. ,,De nagelriem is de basis
van de nagel. Die moet je wegduwen, anders krijg je strepen
op je nagels, zoals jij die hebt’’,
zegt de nagelstyliste. Het theatertje is veranderd in een fitnessruimte. Naast sporten kan
er bij Work Out ook aan yoga gedaan worden. Instructeurs Sylvia
en Daniela geven met een aantal leerlingen een demonstratie.
,,Denk om je ademhaling. Bij het
inademen gaat je lichaam omhoog, kantel je bekken en bij het
uitademen ga je omlaag’’, roept
Sylvia. ,,Een goede houding zorgt
ervoor, dat je levenskracht en
energie bij je houdt.’’ Bij een gezond lichaam hoort een gezonde
geest, dan is een mens in balans.
Dat is de gedachte. (Carla Zwart)

Opruimen
tijdens strandwandeling
IJmuiden aan Zee - Tegenwoordig spoelt er van alles aan
op het strand, helaas is een
groot deel daarvan afval. Zondag
13 maart wordt een strandwandeling georganiseerd van ongeveer anderhalf uur, waarbij al
het afval wat tegenkomen wordt,
wordt opgeruimd. De bedoeling is dat men een eigen vuilniszak meeneemt en na afloop
zelf thuis weggooit. Heeft u zin
om lekker uit te waaien op zondagochtend? Loop dan mee en
help het milieu een handje! Aanmelden is niet nodig, verzamelen
om 11.00 uur op IJmuiderslag bij
La Maranda.

Expositie Jel-art
Velsen-Zuid - Op de expositiegalerij van Informatieboerderij Zorgvrij is tot 1 april de expositie Jel-art te zien. Ingrid Lips
maakt moderne expressionis-

tisch schilderijen in verschillende stijlen. De boerderij is dinsdag tot en met zondag van 10.00
uur tot 17.00 uur geopend. Zie
ook www.spaarnwoude.nl.

In veel organisaties wordt gewerkt met het POP: het Persoonlijk Ontwikkelingsplan. De
bedoeling hiervan is dat een
medewerker blijft leren, en dat
daarbij rekening wordt gehouden met de ambities van de organisatie. Een POP heeft enkele
voordelen. Het biedt gelegenheid om afstand te nemen van
de dagelijkse drukte en van gedachten te wisselen over ontwikkeling en scholing. Het biedt
een kader voor afspraken over
de ontwikkelingsrichting, leerdoelen, prestaties, tijdsbesteding en vergoeding van de kosten. Een POP maakt een systematische planning en monitoring van het leren mogelijk, en
dat is waardevol bij het op peil
houden van kennis en de concurrentiepositie. Maar het werken met POP’s heeft ook een risico. En dat is dat de invloed
van het teamverband, het management en de organisatie op prestaties van medewerkers over het hoofd gezien
wordt. Het gevaar bestaat dat
met het POP de verantwoordelijkheid voor prestaties alléén
bij de individuele medewerker wordt gelegd. Terwijl uit onderzoek blijkt dat die prestaties
voor een heel groot deel beïnvloed worden door de manier
van leidinggeven en de kwaliteit van overleg in de organisatie. Vooral de houding van managers ten opzichte van motieven en behoeften van medewerkers is heel bepalend.
Zo komt het voor dat het POP

in orde is en dat de medewerker zich verder ontwikkelt met
cursussen, maar dat een verbetering van de prestaties uitblijft omdat het overleg en de
samenwerking tussen collega’s
niet worden ondersteund. Ik
adviseer medewerkers en managers daarom: blijf het POP
serieus nemen, maar bespreek
daarnaast ook regelmatig met
het team hoe overleg en samenwerking verbeterd kunnen
worden. Stel samen een soort
‘Team-Ontwikkelingsplan’ op
(TOP!), om het leren op teamniveau vorm te geven en te evalueren. De voortgang van het
TOP kan een vast agendapunt
van het werkoverleg zijn. Ontevreden over de gang van zaken
in uw team? Stel een TOP-gesprek voor!
Han van Kleef
www.loopbaanbegeleidingijmond.nl

Diabeten met
overgewicht in beweging
Haarlem-Noord - Iedereen
weet dat lichaamsbeweging
en een goed gewicht belangrijk zijn voor een goede gezondheid. Maar voor diabetespatiënten is dit extra belangrijk. Onderzoek heeft aangetoond dat
wanneer diabetespatiënten regelmatig en intensief gaan bewegen, hun conditie vooruitgaat en hun bloeddruk vaak
daalt.
Maar nog belangrijker is het dat
door training meer spiermassa
wordt opgebouwd en hierdoor
hun lichaam weer een betere
insulinewerking krijgt. Bewegen
is dan dus als een soort medicijn voor het lichaam. Toch hebben mensen met diabetes vaak
een bepaalde schroom voor bewegen of angst voor een ‘hypo’.
Half maart start een groepscursus in het Catharinahuis (Rijksstraatweg 367), waar in een
kleine en veilige omgeving gewerkt wordt aan een verantwoorde leefstijl. Naast de persoonlijke aandacht in het programma heeft ook het groepsaspect vele voordelen. Het is een
multidisciplinair programma in
samenwerking met arts, fysiotherapeut, diëtist en diabetes-

verpleegkundige. Er wordt een
conditiemeting afgenomen en
ook de bloedsuiker en het gewicht worden in de gaten gehouden. De cursus bestaat uit
twee keer per week groepstraining bij de fysiotherapeut en
een keer per twee weken een
groepsbijeenkomst met de dietist. Hier wordt de deelnemers
meer geleerd over voeding, diabetes en zichzelf.
De groepsbijeenkomst is (om
de week) op woensdagmiddag
van 16.45 tot 17.45 uur. Voor het
trainen kan men kiezen uit twee
locaties: Fysiotherapie Pabst
en van der Most op de maandag- en donderdag in de namiddag of vooravond of Fysiotherapie Muiderslotweg op de
woensdag- en vrijdagmiddag
van 12.00 tot 13.00 uur.
Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt deze cursus voor
de fysiotherapeut vergoed als
een aantal groepszittingen of
als beweegprogramma. Voorwaarde is dan wel dat de aanvullende verzekering dit dekt en
er niet teveel andere fysiotherapie al uit vergoed is. Daarnaast
wordt een eigen bijdrage van 30
euro gevraagd.
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Band Wilson
Legacy zondag
in Fort Zuid

pHformula bij Annabelle

Nog voor de zomer
een stralende huid
Santpoort-Noord - pHformula is de eerste pharma-cosmeceutical voor professioneel gebruik die het resultaat is van de
combinatie tussen cosmeceuticals en medische voorschriften. Dit dermatologische skin
resurfacing-systeem concentreert zich op een reeks huidproblemen, zoals huidveroudering, gevoeligheid, rosacea,
acné en hyperpigmentatie.
De
pHformula-behandelfilosofie wordt aangeboden door
Schoonheidscentrum Annabelle in Santpoort-Noord.
Combinaties van medische ingrediënten geven een oogverbluffend resultaat zonder onaangename complicaties. Preen post-producten zorgen voor
een beter resultaat, voorkomen
sociale ongemakken en geven
een comfortabel gevoel aan de
huid. Wij raden u aan om dit te
doen voordat de zon echt doorbreekt, aangezien de huid optimaal beschermd moet worden
tegen UV na deze behandelingen.
Er is een speciaal behandelprogramma ontwikkeld voor aging,
het verminderen van rimpels en
de stimulatie van collageenaanmaak, voor acne, voor de vermindering van littekens, talgop-

hoping en puistjes. Ook zijn er
oplossingen voor hyperpigmentatie, wat onder andere de
huidskleur egaliseert maar ook
voor mensen met chronische
roodheid kunnen er verbluffende resultaten behaald worden!
De pHformula-behandelfilosofie zorgt voor het creëren van
een minimale beschadiging om
zoveel mogelijk cel aanmaak
te stimuleren. Huidproblemen
worden met deze methode Echt
aangepakt, doordat het mogelijk is de werkstoffen dieper in
de huid te laten doordringen. De
behandelingen hebben een laag
risico, en zijn een van de meest
moderne behandelingen binnen de esthetiek. Speciaal ontwikkeld voor artsen, klinische
verpleegkundigen en gespecialiseerde huidspecialisten zijn
wij trots dit merk ook te mogen
voeren en mensen blij te kunnen maken met deze prachtige en soms ongelofelijke resultaten.
Meer weten over de pHformula-behandelfilosofie? Neem dan
contact op met Schoonheidscentrum Annabelle, Hoofdstraat 137 in Santpoort-Noord,
telefoon 023-5384090. Zie ook
www.schoonheidscentrum-annabelle.nl.

Beauty & Lifestyle bij Westend

Leemans Schoenen
open na verbouwing
IJmuiden - Het verbouwde winkelpand van Leemans Schoenen
aan de Lange Nieuwstraat opende zaterdag weer de deuren.
Maar liefst 250 vierkante meter
oppervlakte behelst de winkel,
die in de kleur taupe met chique meubelen is aangekleed. De
winkel is een maand lang dicht
geweest. Er is hard gewerkt om
de verbouwing op tijd af te hebben. Feestelijk en met een knallende kortingsactie is de winkel
heropend. De hele maand maart
is er een korting van tien procent
op de gehele collectie.
Al bijna 20 jaar is Leemans
Schoenen gevestigd in IJmuiden. De gokhal, die voorheen
naast de schoenenwinkel zat, is
erbij gekomen. De winkel heeft
meer ruimte gekregen om een
breder assortiment te kunnen

aanbieden. Om de slogan nog
meer waar te maken: ‘Leemans
Schoenen voor iedereen’.
De comfort winkel in Schalkwijk
is sinds een aantal weken gesloten. Desondanks zullen in de andere winkel in Schalkwijk meer
comfortschoenen worden aangeboden en kan men nu ook in
IJmuiden terecht voor een brede
collectie van comfortschoenen.
Het gezicht van Schalkwijk, Laura Kolthof, is nu werkzaam in de
winkel in IJmuiden.
Het streven is, om een schoenenzaak voor iedereen te zijn,
met een modieuze collectie voor
dames, heren en kinderen. Service staat hoog in het vaandel.
Leemans Schoenen probeert net
dat stukje extra te bieden door
haar klanten op de juiste manier
van dienst te zijn.

Spaarndam - Zondag 13 maart
is er vanaf 15.00 uur een optreden van de band Wilson Legacy
in Café Terras Fort Zuid. De band
kwam in de zomer van 2008 in
Assen tot stand. De groep, bestaande uit vier doorgewinterde
muzikanten, sloot zich een aantal dagen op in de studio om de
basis te leggen voor een eigen
muziekstijl die zich het beste laat
omschrijven als blue-eyed soul,
een mengeling van soul, funk,
blues en pop. De muziek is rauw,
opzwepend soms gevoelig maar
altijd gespeeld met bezieling. De
naam Wilson Legacy is een verwijzing naar de erfenis die soullegende Wilson Pickett de wereld
schonk. De kwaliteit van de eigen muziek, plezier op het podium en interactie met het publiek
zijn de drie peilers waar de band
op is gebouwd. Dus wie zin heeft
in een zondagmiddag swingen
of gewoon luisteren is van harte
welkom in Café Terras Fort Zuid.
De bezetting bestaat uit Vincent
Maat - zang en toetsen; Danny
Jansen – gitaar; Martin Laurissen - bas; Theo Koops – drums.
Fort Zuid ligt aan de Boezemkade in Oud Spaarndam, met vrije
parkeergelegenheid en de toegang is gratis. Voor info zie www.
fort-zuid.nl

Tijd voor de nieuwste
voorjaarstrends!
Velserbroek - Kunt u ook niet
wachten om weer de nieuwste
leuke voorjaarsmode te ontdekken in onze regio? Zondag 10 april is er wederom de
Beauty & Lifestyle beurs bij Villa Westend. Vanaf 11.00 uur
bent u van harte welkom bij de verschillende productdemonstraties met de laatste trends verzorgd
door Janny van Roon,
Hair-In en Ben Rietdijk
Sport-Health-Beauty en
zijn er wederom diverse sprankelende modeshows met de nieuwste
voorjaarsmode van onder andere Ceriale en
Brederode Sport, mooie
trendy sieraden van Ris
Juweliers, bad- en ondermode van Lengerique, hippe zonnebrillen van Koster Brillen
en nog veel meer. Ervaar yoga en bekijk de
nieuwste modellen Fiat 500 van Auto Koene.
Tussendoor kan men
gezellig lunchen in het
loungecafé met heerlij-

ke sandwiches en salades. In
de namiddag sluit Funky Diva
Ezz af met een live-optreden.
Tickets zijn beschikbaar bij de
deelnemende bedrijven en Villa Westend. Zie ook www.villawestend.nl.

Raadsplein
Velsen weer
op Seaport TV

Medailles voor TVIJ
Velserbroek - Voor het NK
Trampolinespringen
moeten
springers zich uit heel Nederland kwalificeren via plaatsingswedstrijden. Trampolinevereniging TVIJ heeft afgelopen zaterdag goed gesprongen tijdens de
plaatsingswedstrijden voor de
klasse C/D/E in Castricum.
Bij de categorie E kon Mel van
der Kolk (foto) een gouden medaille in zijn klasse mee naar
huis nemen. Britney Steenbergen nam de bronzen medaille
mee naar huis in de categorie C.

De andere springers hebben zodanig goed gesprongen dat voor
hen plaatsing nog in zicht is.
’s Middags kwamen de synchroonparen uit en Jennifer en
Selina namen zeer onverwacht –
dit was hun eerste wedstrijd samen – de zilveren medaille mee.
Britney en Tessa behaalden in de
categorie C een keurige bronzen medaille. Kortom een mooie
zaterdag. Volgende week is de
tweede plaatsingswedstrijd gepland in Kudelstaart.
Meer over de wedstrijden en foto’s op www.tvij-trampoline.nl

Velsen - Na een paar weken rust is er donderdagavond
weer een Raadsplein Velsen
met vier carrouselvergaderingen. Op de agenda staan het
initiatief van Velsen Lokaal
voor de realisatie van Nieuw
Helmduin, een terugblik op
de resultaten van de politie in
2010, de uitgebreide voorbereidingsprocedure aanvraag
omgevingsvergunning en het
collegeprogramma 2010-2014.
Seaport TV zendt deze raadssessies niet rechtstreeks uit,
maar maakt wel opnames en
neemt interviews af. Hiervan
wordt een reportage gemaakt,
die vanaf zaterdagavond 12
maart tot en met donderdagmiddag 17 maart dagelijks om
11.00, 17.00 en 21.00 uur is te
zien op Seaport TV.
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Lezing over Engels/
Russische invasie

Kinderkledingbeurs
Brederode
Santpoort - Op zaterdag 19
maart van 14.30 tot 17.00 uur
wordt de bekende kinderkledingbeurs van Santpoort en omgeving gehouden. Je ziet op de
beurs mooie en betaalbare 2e
hands kinderkleding van Hema
tot Bengh. De kleding ligt overzichtelijk heel prettig op maat
gesorteerd. Voor de kinderen
zijn kleurplaten aanwezig en ook
wordt drinken en iets lekkers
aangeboden. Om het helemaal
af te maken klinkt een muziekje op de achtergrond. Kom langs
om de kleding een tweede kans
te geven. Alle informatie over de
beurs is te lezen op www.kledingbeursbrederode.nl

Inbraak
in school
Velserbroek - Maandagochtend kwam bij de politie een
melding binnen dat er zou zijn
ingebroken bij een school aan
de Platbodem. Toen agenten bij
de school arriveerden, zagen zij
dat er een raam vernield was. Er
waren geen verdachten meer in
of rond de school. Wat er precies
is buitgemaakt is niet bekend.
Mensen die iets gezien hebben
van de inbraak of die op een eerder moment verdachte personen
bij de school hebben zien rondhangen, worden verzocht zich te
melden bij de politie in Velsen,
telefoon 0900-8844.

Alcoholcontrole
Velsen-Zuid - De politie heeft
vorige week vrijdagavond tussen
19.30 en 22.00 uur een alcoholcontrole uitgevoerd aan de Parkweg. Hierbij werd bij 150 bestuurders een blaastest afgenomen.
Eén bestuurder bleek met teveel
alcohol op achter het stuur te zitten. Deze persoon, een 67-jarige
Haarlemmer, had een alcoholpromillage van ruim 0.8. Tegen hem
is proces-verbaal opgemaakt.

Kaas maken
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Op zondag 13
maart om 13.00 uur wordt een
workshop Kaas maken gegeven
bijInformatieboerderij Zorgvij. In
een sfeervolle omgeving leert
men hoe van rauwe melk, in dit
geval van de koeien van Zorgvrij,
een babykaasje wordt gemaakt.
Behalve kaas wordt ook boter
gemaakt en wordt een rondleiding door de stallen van de boerderij gegeven. Groepen kunnen
ook op afspraak op een andere
dag de workshop volgen. Zie ook
www.spaarnwoude.nl.

Tenten na zo’n 40 jaar
weer eens gelucht
Driehuis - Afgelopen zondag
was met recht een zondag. Het
was dan ook een uitstekend moment om de ruim 30 tenten op te
zetten, die Annelies van Nieuwmegen, beeldend kunstenares
uit Driehuis, had verzameld via
de Kabaal advertenties die zij
eind 2010 wekelijks in de Hofgeest en de Jutter had laten
plaatsen. Daarin vroeg zij voor
haar kunstproject oude één-,
twee- of driepersoonstenten. Via
deze advertenties heeft zij ruim
30 tenten bij elkaar gekregen.
Sommige tenten zeer authentiek
en ouder dan 50 jaar.
Om alle tenten goed te kunnen
inventariseren werd elke tent
voorzien van een uniek nummer. Bij het opzetten van de ten-

ten had Annelies een team van
15 mensen uit Velsen en omstreken. Het opzetten van deze tenten was het voorwerk voor
haar project op Texel. Het aankomend Pinksterweekend doe
zij namelijk mee met Klifhanger
2011. Klifhanger is een tweejaarlijkse manifestatie van kunst op
locatie in Den Hoorn Texel. In totaal doen er zo’n 40 kunstenaars
mee.
Voor deze manifestatie maakt
zij van oude tenten en een oude caravan een installatie. Haar
werk krijgt de titel ‘Het tentaardig bewind’ en zal vanaf 11 juni te zien zijn voor de ingang van
camping Loodsmansduin bij Den
Hoorn op Texel. Zie ook www.
vannieuwmegen.eu.

Santpoort-Zuid - Dinsdag 22
maart zal historicus D. Aten van
20.00 tot 22.00 uur een interessante lezing geven over de
Engels-Russische invasie van
1799 op de Noord-Hollandse
kust. Eind augustus 1799 landde een tienduizenden manschappen tellend Engels-Russisch leger op de Noord-Hollandse kust. Deze invasie
maakte deel uit van een groot
plan om Frankrijk op de knieën
te krijgen. Nederland was vier
jaar eerder door een Frans leger bezet, waarna hier de enige echte revolutie uit onze geschiedenis uitbrak en een einde aan de Oranje-heerschappij van stadhouder Willem IV
was gemaakt. Het nieuwe revolutionaire Hollands-Bataafse
bewind voerde een pro-Franse
koers en dat betekende oorlog
met Engeland.
De in 1799 aan wal gezette Engels-Russische strijdkrachten
voerden tot vier keer toe in de
Zijpe, bij Bergen, Egmond aan
Zee en Castricum slag met
het Frans-Bataafs leger waarbij duizenden doden en gewonden vielen. In de dorpen
Schoorl en Schoorldam stond

geen huis meer overeind. De
stad Alkmaar diende als eerste
stad achter de frontlinie als zenuwcentrum van het Frans-Bataafse leger. Het hoofdkwartier van opperbevelhebber generaal Brune was gevestigd in
een gevorderd herenhuis aan
de Oudegracht. Begin oktober 1799 moest Brune Alkmaar
ontruimen en werden de stad
en omliggende dorpen bezet
door het Engelse leger. Tijdens
de lezing over de ‘vergeten oorlog’ van 1799 wordt uitgebreid
stilgestaan bij het voorspel van
de invasie.
Daarna komen de generaals en
hun soldaten, de gevechten en
de ellendige van de door plunderingen geplaagde bevolking
aan bod. Diederik Aten, historicus bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zal aan de hand
van oude kaarten en prenten
deze geschiedenis opnieuw tot
leven brengen.
De lezing vindt plaats bij de
vereniging Santpoorts Belang,
Bloemendaalsestraatweg 201,
023-5383016. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl). Toegang
bedraagt 6 euro.

VSV naar vijfde plaats
Velserbroek - Na de nederlaag
van vorige week was het zaak
voor VSV om deze keer de volle
buit binnen te halen. Tegenstander Den Helder stond goed in de
tweede periode en ook voor hen
telde dus alleen de winst.
Al na twee minuten konden alle goede voornemens de prullenbak in. Van te voren was er
uitgebreid gewaarschuwd voor
topschutter Patrick Beens en uitgerekend deze speler wist al snel
de 0-1 binnen te schieten.
Gelukkig was de vijandelijke
doelman zo vriendelijk om een
hoekschop totaal verkeerd te beoordelen waardoor een speler de
bal pardoes in eigen doel kopte.
Zo was het na tien minuten alweer 1-1.
Weer vijf minuten later was het
al 2-1. Uit wederom een corner
wist Denzel Meijer te scoren met
het hoofd. De uitstekend opgestelde arbiter Rijnders constateerde dat de bal over de lijn was
en gaf een doelpunt.
Twintig minuten voor de pauze was het weer Meijer die de
3-1 scoorde, na een gewonnen
sprintduel met de voorstopper.
Den Helder leek klaar voor de
genadeklap maar VSV wenste die niet toe te dienen. Ondanks verschillende mogelijkheden bleef de 3-1 aan de scorepaal hangen.

Na de pauze was alles anders.
VSV liep te ver achteruit en liet
Den Helder weer in de wedstrijd komen. Van het aanvalspel van voor de rust was weinig
meer over en Den Helder kreeg
de touwtjes in handen zonder tot
echt grote kansen te komen. Een
half uur voor tijd wist de mee opgekomen laatste man Ruben Cusell met een geweldig schot te
verrassen, 3-2.
Vooral de linksbuiten van Den
Helder was ongrijpbaar en VSV
slaagde er maar niet in om de
wedstrijd weer in hun greep te
krijgen. Toch kregen de Rood
Witten nog een aan aantal geweldige kansen om de partij voortijdig te beslissen. Maar
Pascal Maat en twee keer Denzel Meijer slaagden daar niet in.
Na het wisselen van de vijandelijke linksbuiten ebde ook het
overwicht van Den Helder weg
en kon VSV de laatste tien minuten probleemloos uitspelen. Zo
werden er drie punten aan het
totaal toegevoegd en stijgt VSV
naar de vijfde plaats.
Ook VSV 2 won met 3-2 na een
moeizame wedstrijd tegen Kolping Boys 2. Doelpuntenmakers:
Plug, Dekker en Schippers.
Volgende week speelt VSV 1 bij
de toekomstige kampioen De
Dijk en moet VSV 2 naar Concordia uit Hillegom.

Rabobank sponsort
Straatvoetbal Santpoort
Santpoort-Noord - Dit jaar
viert Straatvoetbal Santpoort een
30-jarig jubileum. En ‘Vieren’ dat
gaan ze doen met de hoofdletter
‘V’. Hiervoor is de organisatie al
in volle gang.
Om dit jubileumfeest mogelijk
te maken is er een ‘club van 30’
opgericht waar iedereen lid van
kan worden om zo het Straatvoetbaltoernooi 2011 financieel
te steunen.
Rabobank Velsen en Omstreken is al jaren sponsor van het
Straatvoetbaltoernooi Santpoort.
De prettige samenwerking was
voor de directie van Rabobank
Velsen en Omstreken aanleiding
om ook dit jubileumjaar te sponsoren. ,,Het Straatvoetbal Sant-

poort is een begrip in Santpoort
en staat op deze manier midden
in de samenleving”, vertelt Edwin
Abee, directeur Particulieren van
Rabobank Velsen en Omstreken
en tevens lid van het comité van
aanbeveling van het straattoernooi. ,,Dit initiatief sluit goed aan
bij de Rabobank. Als coöperatieve bank staan wij immers ook
middenin de samenleving.”
Wilt u meer informatie over het
Straatvoetbal Santpoort ‘Club
van 30’? Neem dan contact op
met Paul Voorting op het telefoonnummer 06-22094830 of
stuur een e-mail naar straatvoetbal_club_van_30@hotmail.com.
Zie www.straatvoetbalsantpoort.
nl.
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Toverboerderij in
het Pieter Vermeulen

Suomezen
presteren goed
in Barcelona
Santpoort-Noord - Twee atleten van AV Suomi hebben zondag buiten de landsgrenzen
goed gepresteerd. Anousjka
Timmermans uit Haarlem en Bob
Keuzekamp uit IJmuiden hebben
de marathon van Barcelona gelopen. Onder prima weersomstandigheden finishte Timmermans in een tijd van 3.31.10 en
Keuzekamp wist de marathon in
een tijd van 2.57.34 te voltooien.
Het heuvelachtige parcours ging
dwars door het centrum van Barcelona langs alle bezienswaardigheden. Beide atleten waren
tevreden over hun tijd en hebben genoten van deze ervaring.

Harddrugs
Velserbroek - Surveillerende
politiemensen zagen in de nacht
van vrijdag op zaterdag even voor
01.00 uur een auto met gedimde
lichten en een draaiende motor
staan op het Vestingplein. In de
auto zat een 31-jarige Haarlemmer. De agenten roken een wietlucht en in de auto troffen zij diverse harddrugs aan. De man is
hierna aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. De
harddrugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

Duo Beumer & van
Ham in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag
11 maart om 20.00 uur treedt
Duo Beumer & van Ham op in
’t Mosterdzaadje. Zeer professioneel verzorgt dit Utrechts duo
een virtuoos Frans programma
voor saxofoon en piano waarin veel lyriek en speelse muziek
met werken van Debussy, Ibert,
Desenclos en Badings.
Liefhebbers van Latijns-Amerikaanse muziek kunnen met het
optreden van Claudia y Manito
op zondag 13 maart om 15.00
uur in ’t Mosterdzaadje hun hart
ophalen. Een buitenkansje want
zo vaak wordt er niet gespeeld

VV Waterloo speelt
tegen VVH/Velserbroek
Driehuis - Zondag 13 maart
wordt de wedstrijd VV Waterloo tegen VVH/Velserbroek gespeeld. Dit wordt een bijzondere
wedstrijd, daar de twee trainers
broers zijn. E. de Boer bij Waterloo en R. de Boer bij VVH/Velserbroek. Tevens zijn zij oud-spelers
van Waterloo. Beide trainers wil-

NL Doet in
Speeltuin
Santpoort
Santpoort-Noord - Het weekeinde van 18 en 19 maart staat
weer in het teken van Nederlands
grootste vrijwilligersactie: NL
Doet. Iedereen kan zijn steentje
bijdragen door de handen uit de
mouwen te steken bij de vele organisaties die geheel op vrijwilligers draaien. Speeltuin Santpoort
doet ook graag mee en de poort
gaat om 14.00 uur open. Voorzitter Leo en beheerder Tante Eef
hopen op een grote toeloop. Zij
zorgen voor koffie, thee, een bezem en een hark, en het is de bedoeling dat vooral alle bladeren
weer in het bos terecht komen
waar ze vandaan kwamen en dat
de speeltoestellen weer in prima
conditie komen voor het komende speelseizoen. Alvast bedankt!

op een Paraguayaanse harp.
Het duo Claudia y Manito zet
een afwisselend concert neer
met muziek uit diverse ZuidAmerikaanse landen. Claudia
met haar prachtige harp en Manito op zijn Spaanse gitaar.
Niet onbelangrijk: hun debuut
cd ‘Mercedita’ wordt in dit concert gepresenteerd! ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

len er een leuke, sportieve wedstrijd van maken. Maar zoals ze
zeggen: ‘Het gaat ook om de
punten’.
Er wordt die dag ook weer het
vertrouwde visje gebakken. Na
afloop van de wedstrijd is er ook
live muziek met optreden van de
band Road Gang.

Record aan prijzen bij
Grand Prix Castricum
Regio - Een dag na de simultaan met Hans Böhm werd er
alweer druk geschaakt bij het
Grand Prix jeugdschaaktoernooi in Castricum. Van Schaakclub Santpoort deden maar
liefst twaalf jeugdspelers mee
waarvan er elf in de prijzen vielen, een opmerkelijke prestatie.
SC Santpoort geeft de jeugd al
jaren les op dinsdag in het Polderhuis in Velserbroek in vijf
verschillende groepen, allemaal
op eigen niveau, met gediplomeerde schaakmeesters. Bij elk
toernooi eindigen ze in de bovenste regionen. Dit zijn de uitslagen van het Grand Prix in
Castricum: bij groep 1 haalde
Cheryl Looijer brons. Bij groep
2 goud voor Jelle v.d. Broek.
Groep 4 Jonatan Koudstaak
brons. Groep 5 Eldon Beeren
goud, Isabellea Strikker zilver

en Joey Meijer brons. Groep 6
Sten Welboren goud, Groep 7
Casper Meloen vierde net buiten de prijzen. Groep 8 Jelle Snijder zilver. Groep 9 Kay
Hoogeboom zilver. Groep 12
Colin Hoogzaad brons. Groep
13 Julia Strikker goud. Leuk dat
er ook een aantal dames meededen. Deze fantastische prestatie van de Schaakclub Santpoort spelers is een compliment
waard.
Santpoort 5 speelde uit tegen
KC 15-Bloemendaal 4. Het werd
een 4-0 overwinning. Alle spelers, te weten Robin Looijer, Richard Dietvors, Leo Kruisselbrink en Douwe van Rees wisten hun partij te winnen. Daarmee staat Santpoort 5 nu bovenaan.
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

Driehuis - Van 13 maart tot en
met 28 augustus is de spannende tentoonstelling ‘Toverboerderij’ te zien en te beleven in het
Pieter Vermeulen Museum. De
tentoonstelling is gemaakt voor
kinderen van 3 tot en met 8 jaar.
In deze interactieve tentoonstelling kunnen kinderen verkleed
als boertjes en boerinnetjes of
als schaapjes een hele bijzondere boerderij bezoeken want het
gaat hier om een toverboerderij.
Alle bezoekertjes krijgen een toverstokje waarmee zij de dieren op de boerderij kunnen laten praten. Stel je eens voor wat
die allemaal te vertellen hebben.
Zo ontmoeten ze geiten die voor
heerlijke geitenmelk zorgen,
varkens die lekker liggen te rollen in de modder, ganzen die de
wacht houden over de boerderij, schaapjes die lekker staan te
grazen en kippen die lopen in

de ren (oeps, er legt er net één
een ei!). Wie weet worden ze ook
nog vriendjes met de waakhond
van de boer!
De tentoonstelling is sfeervol
opgebouwd en is zeer interactief. De kinderen worden uitgedaagd om zelf te ontdekken en
te doen. Er zijn tekstbordjes, geluiden, ontdekklepjes, voeldozen, vraag- en antwoordspelletjes, puzzels en ook een poepmoddergang, een kruip- en
sluipdoor-hooiberg, een ruikmuur en natuurlijk gezellige
kleurplaten.
Het leukst is de tentoonstelling wanneer kinderen het verkleed beleven als boertje/boerin
of als schattig schaapje. Er liggen petjes, zakdoeken, klompjes
en heerlijk zachte schapenpakjes klaar om aan te trekken. Zie
ook www.pieter-vermeulen-museum.nl.

In de Hofgeest las ik zojuist de
ingezonden brief over het politieoptreden in Santpoort Zuid.
De briefschrijver vroeg wat
wij er van denken, daar wil ik
graag op antwoorden, ervan
uitgaande, dat de feiten in de
brief correct zijn weergegeven.

ries verheerlijkt wordt.
Als binnenkort uw buurman
iets tegen u heeft, belt hij anoniem de tiplijn met de melding, dat u illegale moslims te
werk stelt en rukken er drie
overvalwagens uit met 3 x 6
commando’s met zwarte bivakmutsen en kogelvrije vesten en voorzien van schietklare mitrailleurs om u te arresteren. U wordt dan ook meteen
als vuurwapengevaarlijk beschouwd en met grof geweld
uit uw huis gesleurd om op het
bureau intimiderend te worden
verhoord.
Dat is de manier van ons huidige kabinet om Nederland
veilig te maken en aan de Nederlanders terug te geven.
Laat me niet lachen, daar is de
toestand te treurig en te gevaarlijk voor en laten we hopen, dat de leden van de provinciale staten op 23 april verhinderen dat de huidige coalitie in de eerste kamer de
meerderheid krijgt.

Zolang wij als kiezers door ons
stemgedrag mogelijk maken
dat een tot in zijn eigen kiezersvergadering, op onze kosten zwaar bewaakte, geblondeerde vreemdeling in Nederland de dienst kan uitmaken,
zal dergelijk politieoptreden
hand over hand toenemen. De
paranoide angst voor vreemdelingen, die door genoemde vreemdeling bij iedere gelegenheid wordt aangewakkerd, leidt er toe dat de cowboyachtige types bij ons, overigens voortreffelijk functionerende politiekorps, hun gang
kunnen gaan.
Zij voelen zich sterk zolang
ze maar geen echte criminelen behoeven op te pakken en
imiteren het gedrag dat op de
TV in Amerikaanse politiese-

Dinsdag 2 maart belt een vriendin en zegt tegen mij dat de
broodbakmachine, die ze geleden heeft van mij, op de zwarte
bak in de tuin heeft gezet.
Na thuiskomst, ‘s avonds, wil
ik de zwarte bak buiten aan de
stoeprand zetten en zie ik tot
mijn verbazing dat de broodbakmachine weg is.
Waar ik zo boos om kan worden
is, dat er mensen zijn die in jouw
tuin spullen meenemen die niet

Naam bij redactie bekend

van hun zijn. Misschien hebben
ze gedacht, ach het zal wel afval
zijn, maar dan nog...
De machine was nog zo goed
als nieuw. Boekjes et cetra zaten er in!
Ik hoop dat degene die hem
meegenomen heeft de machine ook weer terug brengt op de
zwarte bak in Driehuis!
Naam en adres bekend bij de
redactie
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Zondag
superjam
bij Paviljoen
Noordzee

Gift van personeel Tata
voor KWF Kankerfonds

IJmond - Medewerkers van Tata Steel hebben 3.800 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Op 3 maart was was
het 172 jaar geleden dat Jamsetji Nusserwanji Tata werd geboren: de oprichter van het Tata-concern. Sindsdien wordt
deze dag - ‘Founders Day’ herdacht, niet alleen in India
maar ook bij de overige vestigingen van Tata over de hele
wereld.
Bij veel vestigingen wordt op
deze dag geld ingezameld voor
goede doelen veelal gerelateerd
aan de bestrijding van kanker. Tata Steel in IJmuiden heeft
daarom besloten in het kader
van Founders Day de bestrijding
van kanker te steunen. Daarbij was het de bedoeling zoveel mogelijk van de 9.500 medewerkers bij dit goede doel te
betrekken. Dit gebeurde onder
meer door actief deel te nemen
aan een aantal projecten op sociaal, cultureel of sportief gebied en op deze manier fondsen

in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Op ‘Founders Day’
zelf bestond de bescheiden aftrap van deze sponsoractiviteiten uit een ludieke veiling in het
bedrijfsrestaurant, waar medewerkers en afdelingen konden
bieden op door directieleden
zelfgebakken taarten, een gesigneerd Telstar-voetbalshirt en
een wedstrijdbal, tribunekaarten voor wedstrijden van AZ en
Telstar en tegoedbonnen voor
een autowasbeurt door een
groep directiesecretaresses. In
het bedrijfsrestaurant werden
de hele week al speciale KWFsponsorbroodjes verkocht. De
opbrengst hiervan werd door
huiscateraar Sodexo eveneens
aan KWF Kankerbestrijding gedoneerd. Aan het eind van de
veiling was de totale opbrengst
bekend, en kon Dook van den
Boer, Directeur van Tata Steel in
IJmuiden, een cheque ter waarde van 3.800 euro overhandigen
aan Barbara Hellendoorn, hoofd
fondsenwerving van KWF Kankerbestrijding.

Vier keer goud bij
World Martial Arts
Regio - Op 26 en 27 februari
mochten vier karateka’s uit de
IJmond uitkomen voor Nederland op de World Martial Arts
Games te Tallinn in Estland.
Deze World Games worden
ook wel de Olympische Spelen
van de krijgskunsten genoemd
en zijn dan ook mede georganiseerd door het I.O.C.
Het team bestaande uit Judith
Korhorn (cadets), Frank Zantvoord (senior), Marjoke Bangma en Maarten Duijn in de categorie Master wonnen allen
individueel goud. Op de medailleranking werd Nederland
vierde na Rusland (3), Amerika
(2) en Italië (1). Alle vier karateka’s zijn verbonden aan Sportschool Frank Philipoom in Beverwijk. Het team werd ondersteund door official Hans Korhorn.
Tallinn is dit jaar culturele

hoofdstad van Europa. In dit
kader waren de spelen in Estland georganiseerd. Het team
is uitkomen in de categorie karate Wado-ryu Kata’s. In het
team bevonden zich meervoudig Europees, wereldkampioenen en nu ook winnaars van de
Games.
,,Onder barre weersomstandigheden van -19 tot -24 graden
Celsius zijn deze spelen op een
uitstekende manier georganiseerd,” aldus Maarten Duijn uit
Velsen-Noord. ,,Geweldige indrukken opgedaan tijdens de
opening van de spelen en het
ontsteken van het vuur. Ook
vele mensen ontmoet. Er waren
zelfs teams uit Groenland, Iran
en Noord Korea. De focus van
dit team is de laatste vijf maanden volledig gericht geweest
op dit evenement met uiteindelijk dit enorme resultaat.

IJmuiden aan Zee - Na het
succes van de eerste superjam bij Paviljoen Noordzee,
krijgt dit evenement een vervolg op zondag 13 maart, om
14.00 uur. Of je nou zingt, gitaar speelt, bas, drum, toetsen
of saxofoon, het maakt niet uit,
klim op het podium en leef je
uit. Een complete backline
staat klaar. En voor wie niet zelf
muziek maakt is er ruimte genoeg om in stilte of al dansend
te genieten van alle muziek. De
superjam zal zondag worden
geopend met een band onder leiding van Arne v.d. Hijden
en Leona Strikes, waardoor de
sfeer er meteen goed in zal zitten. Gezellig is het altijd al bij
Paviljoen Noordzee. In de keuken worden de lekkerste gerechten klaar gemaakt, dus het
zal een heerlijk lange middag
worden. Uiteraard is de entree
gratis. Voor vragen over de superjam kan men terecht bij de
organisatie: Leontien & Patrick
Strijker, 06-34659002 of 0618579573. Paviljoen Noordzee
is te vinden op het IJmuiderstrand.

Presentatietalent krijgt
een kans
Regio - De IJmondpopprijs
richt zich naast bands tijdens
de 4e editie ook op presentatietalent. Vorige week donderdag vonden in het Centrum voor de Kunsten Beverwijk de audities plaats. Maar
liefst zes enthousiaste mensen hadden zich hiervoor opgegeven. Zij kregen, onder leiding van Rick Dros, de opdracht zichzelf te presenteren aan de hand van een korte
opdracht. Van de zes zeer enthousiaste kandidaten werden
uiteindelijk drie talenten uitgenodigd om elk een voorronde te presenteren. Tijdens de
eerste voorronde op 12 maart
in het Witte Theater te IJmuiden zal Fransje Boot de presentatie doen. Op 19 maart in
Café Camille tijdens de tweede voorronde zal Isabel Commandeur acte de présence geven. En tijdens de laatste voorronde in de Nozem en de Non
is Bob Blinkhof de presentator.
De IJmondpopprijs heeft zich
met deze presenteeropdracht
ten doel gesteld jonge IJmondianen de kans te geven zich
te ontwikkelen als presentator
op een professioneel podium.
Ongetwijfeld zien we dit presenteertalent nog eens terug
op één van de podia of festivals in de regio. Zie ook www.
ijmondpop.nl.

Toerkoop Zonvaart viert feest

Win een jaar lang
gratis op vakantie
Velserbroek - Er was afgelopen
2 maart volop gezelligheid op de
Galle Promenade, een muzikaal
bandje voor de deur, de kans om
een jaar lang gratis vakantie te
winnen en een spectaculaire autovakantie-aanbieding bij Toerkoop Zonvaart. Officemanager
Nicole van Galen: ,,Het was een
waar feestje met cocktails, gele
bananen, gesponsord door DekaMarkt, en veel muziek en de
zon liet zich goed zien”.
Tijdens deze swingende dag
bracht de ‘Als je op vakantieband’ iedereen alvast in vakantiesfeer. Deze band toert een
maand lang in een knalgeel Oad
Volkswagenbusje kriskras door

Nederland en brengt een bezoek aan diverse reisbureaus in
Nederland om ter plekke een
onvergetelijke en gezellig autovakantiefeestje te vieren. Op
2 maart stond hij van 13.00 tot
14.00 uur op de Galle Promenade voor het reisbureau van Toerkoop Zonvaart.
Deze actie wordt ondersteund
door Radio 538, die elke ochtend
een speciale dagaanbieding bekend maakt. Bovendien maakt u
kans op een jaar lang gratis vakantie door de meest originele
vakantiefoto in te sturen of in te
leveren bij een van de Toerkoop
Zonvaart Filialen.
Zie www.toerkoop.nl/zonvaart

Juwelier/goudsmid
René Post ruimt op
Beverwijk - Bij juwelier/goudsmid René Post wordt flink opgeruimd. Vanaf 14 maart is er
een grote collectie sieraden en
horloges met maar liefst 50 procent korting te koop.
Het voorjaar komt er alweer
spoedig aan en dan komen er
weer nieuwe collecties sieraden
en horloges binnen van allerlei
merken. Hiervoor moet natuurlijk wel ruimte worden gemaakt
in de winkel aan de Breestraat
in Beverwijk. Juwelier/goudsmid
René Post zit namelijk niet stil.
De mode is momenteel ook op
het gebied van sieraden en horloges behoorlijk aan veranderingen onderhevig. Juwelier/
goudsmid René Post volgt deze modetrends op de voet en
speelt hier op in. Hou de website www.renepost.nl in de gaten.
Nog even geduld voor de voorjaarszon doorbreekt en de nieuwe collecties binnen zijn. Daarom eerst op koopjesjacht! Verschillende bekende merken maken ruimte voor nieuwe merken
en collecties zoals: Pandora, Tisento, Charming by Ti-sento,

New Bling , Swarovski, Guess
Jewellery, Silk, Guess watches,
Festina, Danish Design, Casio,
Orient en nog veel meer. Tevens
heeft Juwelier/goudsmid René
Post de grootste en meest actuele collectie trouwringen van
Noord-Holland, dit is echt een
specialisatie geworden. Vanaf
14 maart geldt een unieke actie.
De bijpassende herenring krijgt
u voor de helft van de prijs*.
Tevens kan men tegen zeer hoge inruilprijs oud goud en zilver
inleveren. Oude hele of defecte sieraden kunnen omgeruild
worden voor actuele en modieuze sieraden of gebruiksvoorwerpen.
Oud goud of zilver kan ook tegen contanten worden ingeleverd. Juwelier/goudsmid René
Post hergebruikt het edelmetaal door het om te smelten of
op te knappen voor een tweede leven. Deze sieraden en juweeltjes zijn te vinden in de uitgebreide occasion etalage. Er is
altijd wel wat bij, of het nu een
nieuw sieraad, horloge, trouwringen of occasion is. Het is er
voor elk budget.
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Open dag ’t Muzenhuis

‘Let’s Dance Velsen!’
IJmuiden – Van donderdag 31
maart tot en met woensdag 6
april zijn het Witte Theater, de
Stadsschouwburg en het Kunstencentrum de podia voor het
dansfestijn ‘Let’s Dance Velsen!’
Diverse grote en kleine (inter)
nationale dansgezelschappen
treden op, het aanbod is heel
divers. De organisatoren barsten uit in enthousiaste superlatieven: ,,Wetenschappers
hebben bewezen dat je slimmer van dansen wordt. Het
traint je brein. Ook door er naar
te kijken’’, aldus Jacob Bron, directeur van de schouwburg.
,,We brengen de dans hiermee dichtbij. Het zal voor iedereen een feest zijn om mee
te maken’’, zegt Dirk van Zonderen van het Witte Theater. Pirita Alderliefste, dansdocente
van het Kunstencentrum, vult
aan: ,,Dansen is belangrijk, het
maakt emoties los.’’
Het krijgt ook een educatief en participerend karakter:
leerlingen van alle basisscholen en middelbare scholen in
Velsen zijn uitgenodigd in het
Kunstencentrum om te komen dansen onder schooltijd.
Er zullen proef- en demoles-

sen zijn. Verder komt onder andere het Russische Sint Petersburg Ballet naar de schouwburg voor het sprookjesballet ‘Het Zwanenmeer’. Van een
heel ander kaliber is het Noorse ‘A Dance Tribute to the Art
of Football’, dansers zetten hier
typische voetbalbewegingen
om in dans. Dirk van Zonderen verheugt zich op ‘Don’t Hit
Mama’.
,,Dan gaat het hele theater
leeg en verandert in een grote danceclub’’, zegt hij. ,,Het
lijkt op de straatcultuur van
New York. Jongeren vanaf 12
jaar mogen meedoen, de auditie is op 13 maart. Opgeven
kan via de website. Dansen is
cool, ook voor jongens.’’ Andere dansgezelschappen zijn het
Gotra Ballet en Danstheater
AYA. Er zal een danslunch zijn
met een kijkje in de danskeuken en voor de jeugd zijn er diverse workshops. Voor meer informatie en het volledige programma: www.letsdancevelsen.nl. ‘Let’s Dance Velsen!’
werd mede mogelijk gemaakt
door subsidie van de gemeente
Velsen, terwijl Seaport mediapartner is. (Carla Zwart) (foto:
Katinka Krijgsman)

Velserbroek – Zaterdag was
er een open dag bij ’t Muzenhuis, waar veel belangstelling
voor was. Ruim een jaar is het
muziekcentrum nu op de huidige plek gevestigd. Naast het leren bespelen van een muziekinstrument wordt er ook zangles gegeven, algemene muzikale vorming, er is een gitaarorkest en een musicalklas. ,,Alle instrumenten, behalve harp.
Daar is geen animo voor’’, aldus
directeur Hans Keune. Hij startte ’t Muzenhuis 23 jaar geleden, toen hij het zwervend bestaan van beroepsmuzikant zat
was. Eerder was ’t Muzenhuis
gevestigd in het stationsgebouw
in Santpoort-Noord. Er zijn nog
vijf andere locaties. De vestiging in Schalkwijk wordt eerdaags opgeheven. Velserbroek
wordt dan hoofdvestiging. ,,Het
gebouw in Santpoort werd geveild. We hebben wel geboden,
maar een projectontwikkelaar
bood meer, daar kun je niet tegenop. We krijgen geen subsidie, moeten elk dubbeltje omdraaien’’, aldus Keune. ,,Maar
we beknibbelen niet op kwaliteit, we hebben goede docenten. Onze Cubaanse pianolerares Keyla Orozco heeft vele prijzen gewonnen, ze is ook componist.’’ Bedoelde Keyla geeft juist
uitleg over de piano aan Rijk (7),
die graag wil leren pianospelen.
Zijn broer Lars (6) twijfelt nog
tussen gitaar en piano. ,,Een piano heeft zo’n mooie klank’’, zegt
Rijk. Als Keyla wijst waar de noot
A zit: ,,Naast de twee zwarte
toetsen’’, dan weet Rijk moeiteloos alle A’s op het klavier te vinden. En als de pianolerares hem
vraagt om zijn voeten op de pedaal te zetten, waardoor er een
galmende klank ontstaat, is Rijk
helemaal verrukt. Noa (6) heeft
haar blokfluit bij zich. Ze kan er
al een beetje op spelen, dat leer-

de ze van haar oudere zus die
op blokfluitles zit. Dat wil Noa
ook. ,,Dus blokfluitles is goed als
basis, maar algemene muzikale vorming ook’’, zegt haar moeder na een gesprek met een docent. Bladerend door de folder,
ontdekt ze: ,,Er is ook een musicalklas, daar leer je dansen, zingen en acteren. Lijkt dat je niet
leuk, Noa?’’ Maar Noa is zeker
van haar zaak: ze wil op blokfluitles. ,,We kunnen altijd een
keertje gaan kijken in die musicalklas’’, oppert moeder. Jhelisa (9) gaat op zangles. ,,Ze zingt
haar hele leven al. Volgens mij
kon ze als baby eerder zingen
dan praten. Als peuter kreeg ze
haar eerste microfoon’’, vertelt
haar moeder. ,,Ik wil later meedoen aan het songfestival, samen met mijn vriendin, die ook
op zangles zit. We schrijven ook
al liedjes samen’’, vertelt Jhelisa. Dan stelt het koor Swingstation zich op. ,,We hebben
niet ingezongen, ik hoop dat het
gaat’’, zegt dirigent Bruce tegen
de luisteraars. Even later klinkt
prachtig en meerstemmig het
liedje ‘Fireflys’. Zie ook www.muzenhuis.nl. (Carla Zwart)

Telstar supporters kiezen nieuw uitshirt
Velsen-Zuid - Maandagavond,
vóór de wedstrijd tegen SC
Cambuur die overigens met 3 0 werd gewonnen, had de clubleiding de supporters uitgenodigd in Paviljoen Schoonenberg
om voor de laatste maal hun mening te geven over het uitshirt
voor het komende seizoen. De
eerder uitgeschreven verkiezing
‘Wedstrijdshirt 2011-2012’ was
namelijk op een mislukking uitgelopen want de op basis van
deze verkiezing geselecteerde shirts werden door het merendeel van zowel sponsors als
supporters afgewezen. Deze afwijzing had enkel betrekking op
het uitshirt want met het volledig
witte tenue dat tijdens thuiswedstrijden wordt gedragen, was nagenoeg iedereen het direct eens.
Vandaar dat vanavond nog een
laatste poging door het bestuur
werd gedaan om de gezichten
dezelfde kant op te krijgen.
,,We hebben nu een viertal nieu-

we tenues waar de supporters een keuze uit kunnen maken en het tenue dat de meeste stemmen krijgt wordt het komende seizoen het nieuwe uitshirt. Als bestuur vinden we het
heel belangrijk dat onze supporters volledig achter de keuze van
het nieuwe tenue staan, vandaar
deze inspraak procedure’’, aldus
Steef Hammerstein. Vóór tot definitieve stemming werd overgegaan noemde Hammerstein,
voor alle duidelijkheid, nog een
aantal belangrijke voorwaarden
die bij de keuze van deze tenues
ook een belangrijke rol hebben
gespeeld: Shirtsponsor Hummel
moet het wel kunnen produceren / de prijs moet redelijk blijven / het tenue moet geschikt
zijn voor shirtsponsoring / het
moet logisch zijn ten opzichte
van de tegenstander en het moet
straks ook passen bij het 100-jarig bestaan van VSV en Stormvogels.

Na deze toelichting kwamen dan
de vier outfits op het witte doek
en werd de supporters gevraagd,
bij handopsteken, hun voorkeur
te laten blijken. Uiteindelijk gingen bij het laatste plaatje, met
een zwart shirt en een zwar-

te broek, het merendeel van de
handen omhoog en was de beslissing een feit. Al met al een
geweldige avond mét een 3 – 0
overwinning en mét een nieuw,
zwart, tenue voor de uitwedstrijden. (Joop Waijenberg)

Beste dvd-dj
van Nederland
op In2disco
IJmuiden - In2disco is erin
geslaagd om de beste dvd-dj
van Nederland vast te leggen
voor de editie van zaterdag 19
maart. De videoclips die Alex
van Oostrom (foto) aan elkaar
mixt zijn te zien op het grote
filmdoek van het monumentale Thalia Theater. De laatste
kaarten zijn verkrijgbaar bij
Hotel Augusta, Indigo Style
en Brederode Sport. Online
bestellen kan via www.thaliatheater.nl.
,,We zijn erg trots dat we Alex
naar IJmuiden kunnen halen’’, aldus Friso Huizinga, die het feest
samen met Dave van Laar organiseert. ,,Hij is de eerste dj in
ons land die met videoclips aan
de slag ging. Alex heeft een indrukwekkende collectie clips
die varieert van de eerste disco,
soul, funk en hiphop tot de muziek van nu. Ik weet zeker dat hij
een geweldig feest gaat neerzetten waarbij de bezoekers van de
ene verbazing in de andere zullen vallen. Dit feest mag je als
liefhebber van de jaren ’70, ’80
en ’90 niet missen.’’
Alex van Oostrom draait al jaren
mee in de Nederlandse muziekwereld. Met ruim 150 optredens
per jaar is hij nog steeds een van
de meest gevraagde dj’s van het
land. Behalve op vaste clubavonden draait Alex ook op feesten
voor bedrijven en organisaties
zoals In2disco. Zijn jarenlange
expertise en brede muzieksmaak
zorgen ervoor dat hij op elk feest
de handen in de lucht krijgt.
In2disco wordt geopend door
dj Good Old Dave, mede-organisator van In2disco. Alex van
Oostrom draait tot 03.00 uur
en rond middernacht wordt het
podium korte tijd vrijgemaakt
voor Stijl Achterover. Deze meidengroep bestaande uit Mieke
Koers, Lotte van Westerhoven,
Ilse Corver en Myrke Ritskes
blaast een aantal dance classics
op eigenzinnige wijze nieuw leven in. In2disco wordt mede mogelijk gemaakt door Indigo Style
in IJmuiden.
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Planstudie grote zeesluis
in volgend stadium

Concert in
De Naald
Santpoort-Noord - Zondag 13
maart om 12.30 uur is weer het
eerste koffieconcert van de Velser Gemeenschap. Dit keer in de
Naaldkerk, Fr. Netscherlaan 12.
Twee verenigingen laten zich
horen aan de allen die muzikaal verwend willen worden:
het concertorkest van de IJmuider Harmonie onder leiding van
Bert Ridder en Shantymen Nelson’s Blood. Het Concertorkest van de IJmuider Harmonie
is een veelzijdig orkest dat zich
voornamelijk toelegt op het spelen van symfonische blaasmuziek. Het repertoire is zeer afwisselend en bestaat bijvoorbeeld uit film-, musical- en popmuziek, maar ook klassiek getint werk. De liederen van Nelson’s Blood bestaan uit een
mix van een breed maritiem repertoire. Zowel de traditionele
shanties en forebitters uit de tijd
van de grote zeilvaart als de moderne balladen uit deze tijd komen aan bod. Het repertoire is
in hoofdzaak Engelstalig.

Snuffelmarkt in
Laurentiuskerk
IJmuiden – Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart
organiseert de Tanzania Werkgroep IJmuiden een snuffelmarkt in de Laurentiuskerk aan
het Fidelishof. Deze werkgroep
ondersteunt al meer dan 35 jaar
met geld en goederen verschillende projecten in Tanzania. Dit
keer is de opbrengst voor zeven kleuterscholen in Dar Es Salaam. Daar is een gebrek aan alles, zoals educatief speelgoed:
Lego, blokken en puzzels. Maar
ook boeken en video’s in het Engels zijn er welkom. Op vrijdag
en zaterdag zal de snuffelmarkt
van 9.30 tot 16.00 uur open zijn,
op zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur. Er is ook een rad van avontuur met leuke prijzen en de toegang is gratis.

Bewoner
grijpt inbreker
IJmuiden - Politiemensen reageerden maandagnacht rond
00.30 uur op de melding dat
bewoners van de Saturnusstraat een inbreker hadden gegrepen en vasthielden. Toen
de agenten aankwamen werden zij aangesproken door
een vrouw die hen doorverwees naar de tuin. In de tuin zat
op een schommel de inbreker,
een 21-jarige IJmuidenaar, met
daarnaast de bewoner die hem
vasthield. Uit eerste onderzoek
kwam naar voren dat de jongen
twee fietsen had gestolen. De
IJmuidenaar is overgebracht
naar een politiebureau en ingesloten. De politie zet het onderzoek voort

Geheime tuin behoeft
‘hoofd en handen’
Velsen-Zuid - Gymnasium Felisenum is een monumentale
school op een bijzondere plek.
Leerlingen en docenten voelen zich bevoorrecht te leren en
te werken op deze plaats. Ook
heel bijzonder zijn de twee binnentuinen, ontworpen en beplant door tuinontwerpster Eva
Kovacs. Hoe lang de tuinen in
deze vorm kunnen blijven bestaan is echter een vraag. Want
Eva zoekt een nieuw hoofd en
nieuwe handen voor het tuinwerk.
,,Deze tuinen zijn een soort
kindje voor mij,’’ bekent Eva Kovacs. Zij is al sinds 1994 betrokken bij de tuinen. In 2000 kreeg
de school een nieuwe vleugel en dat veranderde de tuin
in twee binnentuinen. Door de
splitsing is er nu een docententuin met organische vormen
en een strakke leerlingentuin
met verschillende variabele zitjes. ,,Na tien jaar zijn de tuinen
wel toe aan een reconstructie,’’
zegt Eva. ,,Ik ben hier begonnen

met arbeidsbesparend tuinieren, wat een interessant proces
is.’’ Eva wil binnen afzienbare
tijd stoppen met het onderhoud
aan de twee tuinen. De komende tijd wil zij nog steken in het
begeleiden van nieuwe vrijwilligers, zodat de twee tuinen in
dezelfde stijl kunnen voortbestaan. ,,We zoeken mensen met
hart voor groen. Het is prettig
als mensen zelf al kennis hebben van planten, maar er valt
altijd nog meer te leren. Ook
zoek ik iemand om het tuinwerk
te begeleiden, iemand die als
hoofdtuinman wil fungeren. Tuinieren is iets heerlijks. Je handen worden dan wel vies, maar
je hoofd wordt er schoon van,’’
zegt de tuinontwerpster filosofisch. Wie nieuwsgierig is naar
de tuinen en af en toe in een
gemoedelijke sfeer de handen
uit de mouwen wil steken in deze geheime tuinen is van harte welkom. Voor informatie kan
men bellen met 0255-540011.
Of mail naar info@kennemertuinen.nl

Wethouder onthult
certificering bieb
IJmuiden - De Centrale Bibliotheek in IJmuiden en wijkfiliaal Velserbroek voldoen ruim
aan de eisen die gesteld worden
aan een bibliotheek. Dat vindt de
Stichting Certificering Openbare
Bibliotheken. Bibliotheek Velsen
krijgt een certificering voor een
aantal onderdelen; zoals leiderschap, management van medewerkers, middelen en tevredenheid van klanten en partners.
Een gevelplaatje waaruit blijkt
dat Bibliotheek Velsen een gecertificeerde bibliotheek is,
wordt op donderdag 10 maart
door wethouder Wim Westerman onthuld aan de gevel van
de Centrale Bibliotheek.
De certificering komt niet uit de
lucht vallen. Een auditor heeft
een dik pak stukken doorgenomen dat de bibliotheek had aangeleverd. Het ging daarbij over
tal van zaken zoals beleid op verschillende gebieden, maar ook
over werkprocessen, scholing

en innovatie. Daarnaast bezocht
de auditor een dag lang de bibliotheek om medewerkers, management en ondernemingsraad
te interviewen.
Het afgeven van certificaten is
in het leven geroepen om het
niveau van bibliotheken op het
gebied van bedrijfsvoering en
dienstverlening te waarborgen.
Om in aanmerking te komen
voor een certificaat moet de bibliotheek bijv. een minimaal aantal uren open zijn, in de begroting een aantoonbaar innovatiebudget hebben staan en kunnen
aantonen dat er eens in de drie
jaar een klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.
De bieb werd op maar liefst 114
punten tegen het licht gehouden. De uitslag was een dikke
8. Over vier jaar wordt de bibliotheek opnieuw geanalyseerd en
dan is volgens directeur Annemieke Schoen, de ambitie om in
de richting van de tien te komen.

Velsen - Rijkswaterstaat heeft
Advies- en ingenieursbureau DHV
de opdracht gegeven drie varianten van de nieuwe zeesluis uit te
werken. Daarmee is de planstudie
naar een nieuwe en grotere zeesluis in IJmuiden in een volgend
stadium gekomen. Uitgangspunt
van het onderzoek is het verbeteren van de bereikbaarheid van de
havens langs het Noordzeekanaal.
De planstudie bestaat uit twee fases. De eerste fase moet uitwijzen welke afmetingen de zeesluis
moet krijgen, waar deze komt te
liggen, welke bouwwijze de meest
efficiënte is en of aan alle milieueisen kan worden voldaan. Deze onderzoeksvragen worden uitgewerkt in een ‘proof of concept’
waarin de technische haalbaarheid van de zeesluis beschreven
staat, een milieutoets om te kijken
of de milieuruimte in het gebied
nu en in de toekomst voldoende
ruimte biedt en een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA). Naar verwachting zal
de eerste fase van de planstudie
rond de jaarwisseling 2011/2012
zijn afgerond. De planstudie is geselecteerd voor een bijdrage van
1,75 miljoen euro uit het TENT programma van de Europese
Unie.
Op basis van drie uitgewerkte varianten van de nieuwe zeesluis
nemen de betrokken partijen, het
ministerie van Infrastructuur en
Milieu (IenM), gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland aan het eind van deze eer-

ste fase een voorkeursbesluit. Na
een positief besluit volgt in fase 2
de detailuitwerking van de gekozen variant en het opstellen van
onder andere een Milieueffectrapportage. Ook start dan de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de aanleg van de zeesluis. Aan het eind van de tweede
fase volgt een definitieve keuze in
de vorm van een realisatiebesluit.
Het sluizencomplex in IJmuiden
bestaat uit vier sluizen. Via de
grootste daarvan, de Noordersluis,
komt meer dan 80 procent van alle lading naar de Amsterdamse haven. De huidige zeesluis dateert uit 1929 en is binnen 15 tot
20 jaar aan vervanging toe, omdat de sluis dan technisch is afgeschreven. Met de nieuwe zeesluis
groeit de sluiscapaciteit mee met
de groei van het scheepvaartverkeer. De nieuwe sluis biedt de benodigde ruimte om aan de vraag
van de markt te kunnen voldoen
en levert een belangrijke bijdrage
aan de totale ontwikkeling van het
Noordzeekanaalgebied en haar
achterland.
Om tot een nieuwe en grotere
zeesluis te komen, werken Provincie Noord-Holland, Haven Amsterdam, het ministerie van IenM
en Rijkswaterstaat nauw samen.
Deze samenwerking is gebaseerd
op een convenant van eind 2009.
Hierin hebben het ministerie van
IenM, gemeente Amsterdam en
provincie Noord-Holland afspraken gemaakt voor de aanleg van
een nieuwe grotere zeesluis.

Met VU Velsen naar
Hoogovens Museum
IJmuiden - Volksuniversiteit Velsen biedt de mogelijkheid een
avondbezoek te brengen aan het
Hoogovens Museum. In deze excursie hoort men hoe Hoogovens
IJmuiden aan de mond van het
Noordzeekanaal is opgezet en in
90 jaar is uitgegroeid tot een geintegreerd staalbedrijf van wereldklasse. In het museum krijgt
men ook inzicht in de vroegere
productieprocessen en in de huidige praktijk van het staal maken en walsen. Enthousiaste en

deskundige vrijwilligers vertellen
welke staaleigenschappen nodig
zijn om het product geschikt te
maken voor verdere verwerking
in bijvoorbeeld de automobielen de verpakkingsindustrie.
De excursie vindt plaats op
woensdag 16 maart in het Hoogovens Museum (voormalige Buizengieterij) op het bedrijfsterrein
van Tata Steel in Velsen-Noord
(adrescode 2J-03 nabij de hoofdingang). Aanvang van de 19.30
uur. Zie ook www.vu.velsen.net.

Inschrijvingen reünie
stromen binnen
Velserbroek - Pas twee weken
geleden is op de site van OBS De
Duinroos de mogelijkheid tot inschrijven voor de reünie geopend.
Nu al zijn er 60 aanmeldingen en
de inschrijvingen blijven binnen
stromen. Dit is mede te danken
aan de prijs die terug is gebracht
naar 5 euro per persoon.
De reünie wordt gehouden omdat
OBS Het Jonge Duin 20 jaar geleden zijn deuren opende, OBS De

Windroos deed dat 15 jaar geleden. Inmiddels is het alweer 5 jaar
geleden dat deze twee scholen
hun krachten bundelden en verder gingen als De Duinroos. Voor
de reünie zijn niet alleen oud-leerlingen van De Duinroos, Het Jonge
Duin en De Windroos uitgenodigd,
ook oud-leerkrachten en oud-ouders zijn van harte welkom op vrijdag avond 20 mei. Inschrijven kan
via www.obsdeduinroos.nl.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Werkgroep
Filmen en
Monteren
De Dwarsligger - Je wilt een
camcorder kopen maar weet niet
welke? Vraag het de Werkgroep
Filmen en Monteren. Wij hebben een schat aan ervaring! Ga
eens langs bij Buurtcentrum de
Dwarsligger. Iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Werkgroep Filmen en Monteren. Contactpersoon: Wim Sukel.
Meer weten? Bel: 0255-513019.

Tienerkookcursus
De Koe – Maandag 14 maart
start er weer een leuke tienerkookcursus in Jongerencentrum de Koe in Velserbroek. Deze cursus bestaat uit 6 lessen
van 2 uur. Onder leiding van Ria
en Tanja leer je heerlijk koken en
daarna ga je met z’n allen lekker
eten. De kookcursus is op maandagmiddag van 17.00 tot 19.00
uur en kost 24 euro voor 6 lessen, leeftijd vanaf 11 jaar. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Meer
weten? Bel: 023-5491817.

Programma
Hobbyhuis
De Dwarsligger - Het hobbyhuis is alweer een paar maanden actief in Buurtcentrum de
Dwarsligger. Op maandagmiddag en woensdagavond is er Tiffany, op dinsdag een Crea-middag en tevens Tiffany, op donderdagmiddag darten en op vrijdagmiddag gaat er een houthobbyclub starten. Ervaring voor
dit alles is niet nodig. Gezelligheid is vereist. Meer weten? Bel
Carrie Nupoort: 06-15379248.

Vrijdansen
De Spil - Het bestaat nog: stijlen vrijdansen op mooie, nostalgische muziek. In de grote zaal
van Buurtcentrum de Spil kunt
u zwieren en zwaaien op iedere
tweede zaterdag van de maand
van 19.30 tot 24.00 uur. Nieuw
is dat u zelf uw favoriete muziek mee kunt nemen. Gastheer
Bob Mulder zal dat graag voor u
draaien. Entreeprijs is 2,75 euro
per persoon. Gezelligheid is gegarandeerd, met mooie muziek
en feestelijke hapjes. De dansavond vindt plaats op zaterdag
12 maart. Buurtcentrum de Spil,
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden.
Meer weten? Bel: 0255-510186

Tussen
Kunst en Koe

Vrijwilligers van Jongerencentrum de Koe

2011: Europees Jaar
van Vrijwilligerswerk
Natuurlijk zullen wij, Stichting
Welzijn Velsen, uitgebreid aandacht besteden aan het Europees Jaar van Vrijwilligerswerk.
,,Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen onze stichting en om onze waardering voor ze uit te
spreken, pakken we dit speciale jaar groots uit. Volgens ons is
het kraakhelder: zonder vrijwilligers zijn we kansloos. Bovendien geven we zo een helder signaal af aan onze maatschappelijke partners en in feite de gehele maatschappij,” aldus Daniella van Delft die namens Buurthuis de Brulboei deel uitmaakt
van de werkgroep die de festiviteiten gaat voorbereiden en in
goede banen gaat leiden.

De voorbereidingen voor de
grote vrijwilligershuldiging op
woensdag 20 april zijn in volle
gang. ,,Inderdaad,” glundert Daniëlla die zichtbaar zin heeft in
het spektakel. ”Op die dag zetten
we in de schitterende burgerzaal
van het gemeentehuis alle vrijwilligers binnen onze organisatie in het zonnetje; zeg maar gerust in de spotlights. Een ieder
die zich heeft opgegeven voor
deze speciale middag ontvangt
een attentie. Dat verdienen onze vrijwilligers dubbel en dwars.
Zie het als een soort lintjesregen, maar dan een stuk massaler uiteraard,” stelt Daniella die
nadrukkelijk hoopt dat iedereen
die zin en tijd heeft iets voor een

ander te betekenen, contact opneemt met Stichting Welzijn Velsen om zich aan te melden bij
een van de vele onderdelen.
Daniella sluit af: ,,Zoals ik al eerder opmerkte: onze organisatie
kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Graag zelfs! Als er interesse is, zou ik alle geïnteresseerden willen verzoeken onze website (www.welzijnvelsen.
nl) te bezoeken. Je vindt er altijd
wel iets van je gading. Naast het
feest in april staat er nog meer
voor onze vrijwilligers op het
programma. Een groots opgezet
vrijwilligersfeest en een speciaal
vrijwilligersontbijt later dit jaar.
Ze hebben het verdiend!”

Cursus Spaans voor op vakantie
De Veste - Voor veel mensen
is Spanje het ideale vakantieland waar warme, zonnige dagen worden doorgebracht, genietend van Sangria en Tappas.
Als toerist kunt u zich redelijk
redden met een beetje Engels
en het spreken met handen
en voeten. Wilt u de Spanjaarden en Spanje beter leren ken-

nen, dan is het aan te raden om
wat van de Spaanse taal te leren. Met Spaans voor op vakantie leert u hoe u kunt bestellen,
de weg vragen of iemand een
prettige dag toe te wensen. Tevens leert u een aantal grondbeginselen zodat u met voldoende woordkennis, zelf zinnen kunt maken en een een-

voudig gesprek kan voeren.
Spaans voor op vakantie start
bij voldoende deelname op vrijdag 25 maart in Buurthuis de
Veste. Tijd: 9.00 tot 10.30 uur.
Kosten: 85,50 euro + 4,50 euro
materiaalkosten voor 15 lessen.
Meer weten? Bel 023-5388830
of mail naar info@buurthuisde-veste.nl.

Lekker zomerfit met zomermix
De Mel - Buurtcentrum de Mel
start in april met een nieuwe
cursus: de zomermix. Twee keer
in de week krijgen cursisten gevarieerd les om de conditie op
peil te brengen met allerlei aerobicsvormen.
Docente Sandra Raven gebruikt
onder andere tae bo, steps, gewichtjes en elastieken om de
verschillende spiergroepen te
verwennen. Op dinsdag en don-

derdagavond van 19.30 tot 20.30
uur vinden de lessen plaats. De
volwassenen
zomermixcursus
bestaat uit 20 lessen en kost 60
euro, de cursus wordt bij voldoende animo na de zomervakantie verlengd.
Aan tieners van 12 tot en met
16 jaar is ook gedacht, zij kunnen één keer in de week intensief les krijgen. Deze tienermix
bestaat uit 10 lessen op donder-

De Koe – Zaterdag 19 maart
is het eindelijk zover. Dan viert
Jongerencentrum de Koe het 25
jaar bestaan van Velserbroek! Er
wordt al maanden gewerkt aan
de voorbereidingen om op die
dag in het winkelcentrum, van
12.00 tot 16.00 uur, vier kunstzinnige activiteiten te laten plaatsvinden. Stapelgek met latten,
Young Fashion Designers, Graffiti-kunst en de verkoop en veiling
van kunstkoetjes zorgen ervoor
dat het op 19 maart nog leuker is
om Winkelcentrum Velserbroek
te bezoeken. Meer informatie
over deze dag kunt u lezen op de
speciale pagina’s in deze krant.
U bent van harte welkom.

dagavond van 18.30 tot 19.30 uur
en kost 27,50 euro.
Tieners en volwassenen die geinteresseerd zijn in de zomermix
kunnen maandag 5 april deelnemen aan een proefles: van
19.30 tot 20.00 uur voor tieners
en van 20.00 tot 20.30 voor volwassenen. Voor meer info of inschrijven voor de proefles: bel
met Buurtcentrum de Mel, 0251210050.

Rommelmarkt
in De Mel
De Mel - Zondag 13 maart van
11.00 tot 15.00 uur is er rommelmarkt in Buurtcentrum de Mel
aan Wijkermeerweg 1 in VelsenNoord. Kramen zijn te reserveren
voor 2,50 euro, toegang tot de
rommelmarkt is natuurlijk gratis.
Meer weten? Bel Buurtcentrum
de Mel: 0251-210050.

Voorlezen
aan kinderen
De Spil - Voorlezen is erg goed
voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid van elk kind. Vanaf 1
maart zijn kinderen vanaf 4 jaar
elke dinsdag van 16.00 tot 16.45
uur welkom in de Spil voor een
interactieve voorleessessie. De
groep is klein en er is aandacht
voor ieder kind. Deze voorleessessies zijn geheel kosteloos.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Samantha Meinen van
De Spil: 0255-510186.

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

Infopagina
10 maart 2011

I n f o PA G I n A G e m e e n t e v e l s e n

Ook voor potentiële aanbieders

Informatieavond voor
aanbieders Bed & Breakfast
Wie informatie wil over de opzet van
een Bed & Breakfast, wat daar allemaal voor nodig is, bij wie u daarvoor
terecht kunt en welke mogelijkheden er zijn, kan woensdagavond 30
maart 2011 terecht op een informatiebijeenkomst voor potentiële Bed
& Breakfast (B&B) aanbieders, georganiseerd door de gemeente Velsen.
Tijdens de bijeenkomst wordt een korte toelichting gegeven op het bestaande bed & breakfast beleid in Velsen. Er
is aandacht voor de promotionele kant
van B&B’s en een eigenaar van een bed
& breakfastvoorziening deelt haar ervaringen met de aanwezigen. Tot slot is er
tijdens de afsluitende borrel gelegenheid om informatie te vragen en mee te
nemen. Het gedetailleerde programma
wordt binnenkort bekend gemaakt.
De laatste jaren groeit de behoefte onder toeristen aan kleinschalige accommodaties in Nederland. Vooral de zogenaamde bed & breakfast (B&B) is populair. De afgelopen twee jaar is Nederland
meer dan 1700 B&B’s rijker geworden.
Eind 2010 heeft de gemeenteraad van
Velsen het bed & breakfast beleid vastgesteld.
Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord heeft in de gemeenten waar zij
actief is bijeenkomsten georganiseerd
om startende ondernemers op dit gebied te informeren en stimuleren, en in
contact te brengen met andere ondernemers in de toerismebranche. Deze bijeenkomsten waren een daverend succes. Mensen hechtten veel waarde aan
de informatie die uit de avonden naar
voren kwam, en er ontstond op veel
plekken ook kruisbestuiving tussen verschillende ondernemers die elkaars activiteiten versterken. In navolging van
deze bijeenkomsten is bij een aantal

gemeenten, waaronder Velsen, de wens
ontstaan om soortgelijke bijeenkomsten
te organiseren. Het stimuleren van bed
& breakfast voorzieningen past binnen
het toeristisch beleid van de gemeente
Velsen.
Voor de bijeenkomst worden niet alleen
mensen uitgenodigd die denken over
het starten van een B&B, maar ook mensen die reeds een B&B runnen, evenals vertegenwoordigers van belangenorganisaties en toeristische organisaties,
andere toeristische bedrijvigheden en
gemeenten. De bijeenkomsten voor
startende en bestaande ondernemers
kunnen ook helpen bij de opzet of uitbreiding van een netwerk.
De bijeenkomst is op 30 maart 2011 van
19.30 tot 21.30 uur en in Hotel Holiday
Inn IJmuiden. Belangstellenden kunnen
zich voor 25 maart aanmelden via e-mail
bij Thea Olivier: tolivier@velsen.nl.

Digitale gemeentegids
In juli 2010 is de papieren gemeentegids 2010-2011 huis aan huis verspreid. Het overzicht van alle instellingen, verenigingen, sportclubs,
dienstverlenende organisaties etc.
– het blauwe kader in de gids - is
nu ook elektronisch beschikbaar.

Zo kunt u nog handiger vinden wat
u zoekt. Bovendien wordt de locatie
getoond met behulp van kaartmateriaal. Kijk op www.velsen > Wie Wat
Waar > Gemeentegids.

Ruimen van algemene graven
De gemeente Velsen gaat in april twee
algemene velden ruimen op de begraafplaats Duinhof. Het gaat om de
volgende grafnummers: I-A 365 t/m I-A
373 en II-G 076 t/m II-G089.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Beheer &
Ontwikkeling via het telefoonnummer
0255–5567200 van de gemeente Velsen.

Colofon: stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

Eerste stadslezing Velsen
Nederlanders zijn tevreden over
hun leven, maar ontevreden over
de samenleving, blijkt uit onderzoek. Waar komt dat ongenoegen toch vandaan? Op donderdag
7 april 2011 houdt Prof. Dr. Evelien
Tonkens om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadhuis van Velsen
te IJmuiden de eerste stadslezing
over dit onderwerp. De titel is ‘De
onbeholpen samenleving’. Iedereen
is welkom.
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft besloten om
jaarlijks één of meerdere stadslezingen
te organiseren. Deze lezingen moeten
een andere blik geven op zaken die de
samenleving aangaan. Tijdens de lezingen slaan deskundigen een brug
tussen wetenschap en besturen. Zo
kunnen ze de stad, haar inwoners, de
gemeente en politici een spiegel voorhouden of interessante inzichten geven. Na elke lezing is er discussie en
kunnen er vragen worden gesteld aan
de spreker. De sprekers kunnen worden gekozen vanuit actuele thema’s of
op persoonlijke titel.
Nederlanders mopperen, zijn humeurig
en ontevreden. Ligt dat aan de globalisering, die vertrouwde en begrensde
werelden poreus maakt?
De angst dat de samenleving uiteenvalt doordat mensen niet genoeg om
elkaar geven of niet genoeg voor elkaar doen, is de afgelopen tweehon-

derd jaar al vaak geuit, zonder dat het
werkelijk gebeurde. Mensen blijken
nauwelijks bereid om de samenleving
uiteen te laten vallen. Burgers tonen
veel plichtsgevoel jegens elkaar en de
samenleving. Goed voor elkaar zorgen
staat daarbij bovenaan, en – gemeten
naar nagenoeg alle standaarden – dat
lukt redelijk. Evelien Tonkens zal bij deze facetten van onze samenleving stilstaan.
Evelien Tonkens is sinds 2005 bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij
de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.
Zij studeerde politiek-sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam en was tussen 1988 en
2002 als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteiten van Groningen en Nijmegen en aan diverse
onderzoeksinstellingen. In 1999 promoveerde zij in de sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Het zelfontplooiingsregime.
U bent van harte uitgenodigd om bij
de stadslezing te zijn. Vanaf 19.00 uur
kunt u terecht in de burgerzaal van het
stadhuis (ingang Plein 1945). Toegang
is gratis. U kunt zich aanmelden vóór
uiterlijk 28 maart 2011 via communicatie@velsen.nl. Geeft u dan duidelijk uw
naam, adres, telefoonnummer en mailadres aan. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u tijdig te reageren.

Gestart met nulmeting paardenpoep

Uitvoering paardenconvenant
Op 3 november 2010 heeft wethouder Vennik samen met enkele vertegenwoordigers van paardenbedrijven
in een convenant afspraken gemaakt
over bestrijding van overlast door
paardenpoep. Toezichthouders gaan
nu bijhouden of dat helpt.
Burgers hebben last van paardenmest op
de openbare weg. De gemeenteraad had
vorig jaar bepaald dat paarden poepzakken zouden gaan dragen, maar dit stuitte op nogal wat weerstand. Daarom werd
afgesproken met de branche te overleggen hoe die zelf de overlast zou kunnen
beperken.
Dit overleg resulteerde in het Paardenconvenant. De negen bedrijven die dit
convenant ondertekenden spraken daarmee af dat zij:
• ruiters zullen verzoeken zoveel mogelijk
gebruik te maken van ruiterpaden of,
als die paden er niet zijn, van de openbare weg;
• ruiters zullen verzoeken om paardenuitwerpselen op de openbare weg op te
ruimen of in de bermen te vegen;

• klanten actief zullen wijzen op verkeerd
gedrag, met name minderjarigen.
Toezichthouders van de gemeente hebben in maart de paardenmesthopen geteld; deze telling wordt elk kwartaal herhaald. (foto: Ko van Leeuwen)

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 10 maart 2011

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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag
van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht
voor (algemene) informatie over wetgeving, beleid en
procedures.

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

Meldingen Openbare Ruimte
Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden,
straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens
t/m het hoofdriool).

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond
van 18:00 -20:00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak
maken met één van de vakspecialisten (0255) 567200.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur
bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de
bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars
onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor
een oplossing gemaakt kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester en
Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde
kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail
wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00,
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en
organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden
tot wethouder Ronald Vennik

Wat te doen bij een verstopping?
Bij een verstopping van het riool dient u, als u vermoedt dat de
verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie
op 0900-8844.
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl
ReinUnie
Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk
afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van
ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend
gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail: info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation
'Velsen' gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van
09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening,
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht
en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot
wethouder Robert te Beest
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu,
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale
bewustwording, kunst en cultuur, monumentenbeleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u
zich wenden tot wethouder Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

GEWIJZIGD VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN ‘ZUIDERSCHEG*’
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat
de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van
3 februari 2011 het bestemmingsplan Zuiderscheg
(idn: NL.IMRO.0453.Bp1200ZUIDERSCHEG1) gewijzigd
heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
hieraan voorafgaand vanaf 17 september 2010, gedurende
zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Binnen
deze termijn zijn 5 zienswijzen ingediend.
Het plangebied is gelegen in Velsen-Zuid en wordt grof-

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere
bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht
bij het Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van
09.00 - 12.00 uur. Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek
Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp
bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en
urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om voorlopige
voorziening
Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een verzoek
om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

weg begrensd door het midden van het Noordzeekanaal
in het noorden, in het oosten door de A9, in het westen
door de A22 en in het zuiden door knooppunt Velsen.
Kenmerkend voor het plangebied zijn de aanwezigheid
van recreatiegebied, een afvalverwerkingsbedrijf, een
waterzuiveringsinstallatie, een bedrijfsverzamelterrein
en eerder genoemde infrastructurele werken. Het
bestemmingsplan is in het algemeen conserverend
van aard en zal het plangebied van een actuele planologische regeling voorzien.
De ingediende zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot
het aanbrengen van wijzigingen. De waterparagraaf in de
toelichting wordt geactualiseerd. Aan de bestemming Water
is onder artikel 8.1 ‘recreatief medegebruik’ toegevoegd.
Artikel 9.4.1 lid d (Leiding-Gas) wordt niet meer diepteafhankelijk. In de toelichting zal de diameter en druk van
de buisleidingen in het plangebied worden opgenomen.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt
het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zuiderscheg’ voor
eenieder met ingang van 11 maart 2011 gedurende zes
weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en
daarbij behorende stukken zijn in te zien bij de receptie
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie
is op maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan in
te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende
de gebruikelijke openingstijden.
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MEDEDELINGEN
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

2011 en ligt voor iedereen kosteloos ter inzage bij de
afdeling Human Resources van de gemeente Velsen.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende
de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep
instellen bij de Raad van State.
(Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de
gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden
ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.)
Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

w11.000176
w11.000177

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden
die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een
voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders hebben besloten:
- een tweerichtingen fiets/bromfietspad evenwijdig aan
het westelijke deel van de Wijkerstraatweg, tussen de
Duinvlietstraat en de N197, met oversteken over het
spoor en de N197 in noordelijke richting, vervolgend
in westelijke richting, met oversteek over de Velserweg,
evenwijdig aan de N197 tot aan de gemeentegrens met
Beverwijk te formaliseren, door middel van dit besluit
en door middel van de geplaatste borden G12a en
G12b;
- een fiets/bromfietspad evenwijdig aan het oostelijke
deel van de Wijkerstraatweg, tussen de Duinvlietstraat
en de N197, met oversteek over de Wijkerstraatweg te
formaliseren, door middel van dit besluit en door middel
van het geplaatste bord G12a zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen t.b.v. de volgende percelen:
- Doorneberglaan 114 te IJmuiden
- Kortenaerstraat 16 te IJmuiden (t.b.v. Kortenaerstraat 30)
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie Publieke
Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

RECHTSPOSITIEREGELING
BUITENGEWOON AMBTENAAR EN
BODE BURGERLIJKE STAND VAN DE
GEMEENTE VELSEN
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben in de vergadering van 1 maart 2011 besloten
de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en
bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2011
vast te stellen.
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 maart

w11.000178
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven.
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.

w11.000179
w11.000184
w11.000183
w11.000182

Het betreft de volgende personen:
Baliniak, K.
geb. 02-03-1961
Barneveld van, G.
geb. 28-11-1982
Białecki, S.P.
geb. 06-06-1982
Cismaan, I.
geb. 01-01-1965
Cunha Fernandes Pistel, M.J. geb. 21-05-1963
Duarte Luzio, O.G.
geb. 06-12-1975
Ende van den, M.A.G.
geb. 10-02-1955
Ferencz, B.
geb. 08-09-1985
Frieswijk, W.
geb. 09-09-1980
Ilieva, F.Y.
geb. 13-10-1971
Klaassen, M.
geb. 16-02-1967
Kulk, P.
geb. 23-02-1979
Lin, K.
geb. 20-10-1987
Losevs, D.
geb. 24-02-1979
Parris, S.V.
geb. 08-06-1985
Poll van der, F.A.
geb. 15-12-1962
Roman, M.A.
geb. 13-08-1969
Sainz Zamorano, J.
geb. 05-08-1987
Spilker, R.Y.
geb. 24-04-1991
Stam, T.J.A.
geb. 22-11-1986
Stellingsma, J.
geb. 11-01-1960
Stoyanov, B.
geb. 12-08-1970
Utlu, O.
geb. 02-06-1968
Wagenaar, J.
geb. 17-09-1975

w11.000181

w11.000180
w11.000189
w11.000188
w11.000185
w11.000186
w11.000187

Eenhoornstraat ong. IJmuiden
het kappen van 1 iep (01/03/2011)
Hogemaad 31 Velserbroek
het plaatsen van dakkapellen voor- en
achterdakvlak (01/03/2011)
Rijksweg 136 Velsen-Zuid
het kappen van 2 bomen (02/03/2011)
Duin en Kruidbergerweg 91 SantpoortNoord
het verwijderen van asbest (02/03/2011)
Dennekoplaan ong. IJmuiden
het kappen van 2 populieren
(03/03/2011)
Roerstraat 4 IJmuiden
het kappen van 1 iep (03/03/2011)
Kruidbergerweg ong. Santpoort-Noord
het kappen van 1 kastanje, 4 eiken, 1
acacia, 1 esdoorn en 1 es (03/03/2011)
Spanjaardsberglaan ong. SantpoortNoord
het kappen van 1 leylandii en 6 eikenbomen
(03/03/2011)
Dokweg 27 B IJmuiden
het plaatsen van lichtreclame
(03/03/2011)
Van den Vondellaan 33 Driehuis
het veranderen van de 1e verdieping
(04/03/2011)
Reyndersweg 1 Velsen-Noord
het verplaatsen van terrasschotten
(04/03/2011)
Van den Vondellaan 44 Driehuis
het kappen van een 1 cederboom
(04/03/2011)
Kluut 10 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(04/03/2011)
Hagelingerweg 229 Santpoort-Noord
het vergroten van een woning met een
dakopbouw (04/03/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afdeling Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 28 februari
2011 tot en met 4 maart 2011 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand:
(0255) 56 74 24.
w11.000173
w11.000174
w11.000175

Marktplein 1 IJmuiden
interne verbouwing + wijziging gevel
(28/02/2011)
Westbroekerweg 57 en 59 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel over twee
woningen verdeeld (28/02/2011)
W. Kentstraat 25 Velserbroek
het plaatsen van een scooterqube
(28/02/2011)

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd met zes
weken:
w11.000050 Louise de Colignylaan 58 SantpoortZuid
het oprichten van een praktijkruimte
acupunctuur (07/01/2011)

RECTIFICATIE
Op 24 februari 2011 is w11.000157 Rembrandtlaan 34
te IJmuiden (nazorg bouwwerkzaamheden Goede
Herderkerk) gepubliceerd als ingediende aanvraag
voor een omgevingsvergunning. Dit adres is niet juist,
het had moeten zijn: Rembrandtlaan 36 te IJmuiden.

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

Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 10 maart 2011

MEDEDELINGEN

2011, 25 juni 2011, 30 juli 2011,
27 augustus 2011, 17 september 2011 en
15 oktober 2011 (03-03- 2011)

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
w11.000049
w11.000052
w11.000062
w11.000063
w11.000081

Velserduinweg 48 IJmuiden
het kappen van 1 berk (01/03/2011)
Valeriuslaan 14 Driehuis
het kappen van 1 den (02/03/2011)
Velserduinweg 147 B IJmuiden
het herstellen van de fundering van een
woning (07/03/2011)
Mina Krusemanstraat 37 Velserbroek
het vergroten van een woning met een
uitbouw (01/03/2011)
J. Paxtonstraat 54 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel op de
voorgevel (01/03/2011)

VERLEENDE (EVENEMENTEN)VERGUNNING
De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i10.007004 Plein 1945 Rommelmarkt op 28 mei

De burgemeester heeft op grond van art. 5:22 APV
van de volgende vergunningen verleend voor een
snuffelmarkt:
i10.008.236 Sporthal IJmuiden Oost op 13 maart
2011 rommelmarkt (13-12-2010)
i11.000868 Het Polderhuis op 27 maart 2011
rommelmarkt (28-2- 2011)

VERGUNNINGAANVRAGEN
KONINGINNEDAG 2011
Evenement:
Ondernemers, verenigingen en particulieren die op
Koninginnedag een evenement organiseren dienen
hiervoor een vergunning aan te vragen. Let wel:
alleen kleine evenementen zoals een buurtbarbecue of
evenementen die voor 15 oktober 2010 bij de gemeente
zijn aangemeld komen voor een vergunning in aanmerking.
Het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning

kunt u vinden op de website van de gemeente
www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord evenementen.
Voor de verstrekking van zwakalcoholische dranken op
het evenemententerrein dient een ontheffing artikel
35 van de Horecawet te worden aangevraagd.
Het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 kunt u
vinden op www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord
drank. Bij de aanvraag dient een kopie van de ondertekende verklaring Sociale hygiëne en een kopie van
het identiteitsbewijs (geen rijbewijs) te worden overlegd van de drankverstrekker(s).
Tent
Voor de plaatsing van een tent waar meer dan 50 personen
in (kunnen) verblijven is een gebruiksvergunning vereist.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.velsen.nl
bij zoeken vult u brandpreventie in. U kiest hierna
brandpreventie bij evenementen.
De bovengenoemde aanvragen moeten uiterlijk 25 maart
a.s. bij de gemeente Velsen binnen zijn.
Alleen tijdig en compleet ingevulde aanvragen worden
in behandeling genomen.
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Thalia Theater

Bob Marley’s
Reggae Night

Nathalie Baartman met
nieuwe show ‘Raak’
IJmuiden - Nathalie Baartman maakt cabaretprogramma’s waar droge grappen,
puntige oneliners en absurde
humor over elkaar heen buitelen. Op dinsdag 22 maart
(20.30 uur) komt de warm
pleitbezorgster voor een verrassender bestaan naar het
Thalia Theater met haar nieuwe show ‘Raak’. Baartman
vindt dat je soms gewoon een
bus moet pakken naar nergens of een praatje beginnen
over plantenbakken met een

vrouw in een blauwe boerka.
U zult zien: van het een komt
altijd het ander. Het leven ligt
aan je voeten. Zelfs op maandag. Je moet alleen even stilstaan om het te zien. Juist als
je het niet bedacht had, gebeurt het. Vaak op maandag.
‘Ik ben een BOV-kont’, vertelt Nathalie Baartman tevreden. ‘Een Bewust Ongebonden Vrouw.’ Ook al heeft ze
dus geen man, het publiek
houdt van haar. Al bij haar opkomst. Misschien niet zozeer
van haar humor, maar wel van
haar grappige en ontroerende
verschijning.
Nathalie Baartman won op het
cabaretfestival Camaretten in
2004 de Persoonlijkheidsprijs.
Met haar vorige programma
werd Nathalie Baartman genomineerd voor de ‘Neerlands
Hoop’ 2009 (veelbelovend cabarettalent). ,,Vreemd, maar
wel lekker, met een bijzondere
kijk op de wereld en een geheel eigen logica,” aldus de
jury. Nathalie Baartman is een
warm pleitbezorgster van een
verrassender bestaan en haar
recept daarvoor zit vol droge
grappen, puntige oneliners en
absurde humor. Toegang 17,75
euro, inclusief pauzedrankje
en garderobe. Thalia Theater,
Breesaapstraat 52. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
telefoon 0255-515789. (foto:
Jochem Jurgens)

Schilderijen Tanja
Koelemij in WT
IJmuiden - De stijl van Tanja
Koelemij laat zich moeilijk vatten, er zitten nogal wat tegenstellingen in. Soms helemaal
uitgewerkt maar toch vol leven,
soms meer expressionistisch.
Haar werk wordt als krachtig,
maar ook als dromerig chaotisch beschreven. Het thema
waar mee ze vaak werkt is onrust of juist het tegengestelde: rust. Maar een combinatie
van die twee kan ook het thema zijn.
Hoewel haar werk als realistisch kan worden omschreven
laat ze daarbij duidelijk een eigen visie zien. Daarbij probeert
ze vaak een grens op te zoeken. Kleuren spelen daarbij altijd een belangrijke rol. Het geheel geeft toch vaak een tijdloze aanblik. Veelal probeert ze
‘het gevoel van geschiedenis’
in haar schilderijen te leggen.

Ze gebruikt daarvoor hoofdzakelijk haar eigen herinneringen.
Hoewel zij een aantal jaar de
Kunst Academie Haarlem en
vrij recent de vooropleiding bij
de Amsterdamse Hoge School
voor Kunst volgde, beschouwt
ze zichzelf als overwegend autodidact.
Ze exposeert regelmatig in
galeries: Galerie Jaja in Amsterdam, Galerie ‘t Pleintje in
Amersfoort, Galerie 28, kunstlease Haarlem en het Pieter
Vermeulen Museum in Velsen. Ze exposeert nu bij galerie
ARTnivo in Almere en in haar
woonplaats bij het Witte Theater in de maanden maart en
april. Op stapel staat een expositie bij een galerie in Leiden.
Het werk is te zien op voorstellingsavonden en op werkdagen.

Velsen - Toen de voorstelling
voor een eenmalig concert in
de Melkweg stond, sloeg dit zo
goed aan dat de band besloot
om verder te gaan met optreden.
Sindsdien staan ze in heel Europa op het podium. Bij ‘Tribute 2
Bob Marley’ voelt het op zaterdag 26 maart (20.15 uur) in de
Stadsschouwburg Velsen heel
even alsof je Bob Marley gekend
hebt. Met een gecombineerde
theater- en clubtour neemt de
formatie Rootsriders, beter bekend van hun Tribute2BobMarley livehows, afscheid van hun
eerbetoon aan Jamaica’s grootste reggaeartiest Bob Marley. Na
5 jaar vrijwel non-stop touren in
binnen- en buitenland zet de formatie een punt achter het succesvolle project. Maar niet nadat nog een keer alles uit de kast
getrokken wordt voor hun allerlaatste tour. Een deel van de opbrengst gaat naar het project Instrument4Africa, waarmee de
band al een aantal jaar getalenteerde Afrikaanse muzikanten ondersteunen met o.a. het
mogelijk maken van professionele geluidsopnamen en videoclips. Bob Marley’s Legend (A)
Live Tour, waarin alle grote hits
de revue zullen passeren is een
verwijzing naar het greatest-hits
album Legend dat postuum na
Marley’s dood werd uitgebracht
en waarvan er sindsdien wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren zijn verkocht. Toegang
23,75 euro, CJP 20,75 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe. Reserveren en informatie:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789.

