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Eerste 
lammetje

Velsen-Zuid - Het eerste lammetje is geboren op Informatieboerde-
rij Zorgvrij. Er worden de komende tijd nog heel veel lammetjes ver-
wacht. Hoewel voor de boeren een drukke tijd aanbreekt is het voor-
jaar altijd een gezellige periode op de boerderij met alle jonge dieren 
en alle mensen die op kraamvisite komen.

Van Haersma Buma bij Tata
IJmuiden - Maandag bezochten 
CDA-fractievoorzitter Sybrand 
van Haersma Buma en Haar-
lems CDA-kamerlid Michel Rog 
Tata Steel in IJmuiden. Het be-
zoek stond in het teken van het 
herstel en versterking van het 
concurrentievermogen van Ta-
ta Steel. De delegatie werd ont-
vangen door directievoorzitter 
Theo Henrar. Henrar gaf aan dat 
de Europese staalmarkt onder 
druk staat en dat het staalbedrijf 
in IJmuiden blijft werken aan 
duurzame processen door ener-

gie-effi ciënter te produceren en 
door het maken van duurzame 
staalproducten. Ook stond Hen-
rar stil bij het feit dat de Neder-
landse industrie nog geen gelijk 
speelveld heeft in Europa. Hen-
rar: ,,Waar bijvoorbeeld in Duits-
land energie-intensieve bedrij-
ven geen kosten meer betalen 
voor het transport van elektrici-
teit, is de Nederlandse overheid 
nog aan het denken hoe dit ook 
hier te regelen. Daarnaast zijn in 
Duitsland vergevorderde plan-
nen om energie-intensieve be-

drijven te compenseren voor de 
indirecte CO2-kosten. In Neder-
land dreigen deze plannen in de 
ijskast te belanden als het ka-
binet in het aanvullende pak-
ket voor 2014 de lastenverlich-
ting voor het bedrijfsleven te-
rugdraait.” Buma: ..De econo-
mie en werkgelegenheid moeten 
het speerpunt zijn en niet een 
sluitpost.” Tijdens het werkbe-
zoek werd naast de warmband-
walserij, ook de dompelverzink-
lijn 2 bezocht. Op de foto Van 
Haersma Buma en Theo Henrar.

PvdA wil alternatief 
voor Fast Flying Ferry
Velsen - PvdA Noord-Holland 
wil dat er een alternatief komt 
voor reizigers die gebruik ma-
ken van de Fast Flying Ferry 
(FFF). De provincie besloot af-
gelopen week dat de draagvleu-
gelbootverbinding tussen Velsen 
en Amsterdam met ingang van 
2014 wordt stopgezet. Tijdens de 
Provinciale Statenvergadering 
van 11 maart zal de PvdA daar-
om met een motie komen waarin 
Gedeputeerde Staten wordt ge-
vraagd het vrijgevallen budget te 
investeren in een snelle busver-
binding op dit traject. 
De provincie noemt buslijn 82, 
die van Velsen via Sloterdijk naar 
de Amsterdamse Marnixstraat 

gaat, een mogelijk alternatief. 
PvdA-statenlid Naima Ajouaau: 
,,Bus 82 doet echter 49 minu-
ten over het traject en biedt bo-
vendien geen directe verbinding 
met Amsterdam Centraal. Daar-
om wil de PvdA dat GS de met 
het stopzetten van de FFF vrij-
gevallen 1,2 miljoen investeert in 
een betere en snellere busver-
binding tussen Velsen en Am-
sterdam.” 
Deze verbinding moet wat be-
treft reisduur gelijkwaardig wor-
den aan de FFF. Ook vraagt 
PvdA de provincie te onderzoe-
ken of een HOV-verbinding tus-
sen Velsen en Amsterdam tot de 
mogelijkheden behoort.
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Velsen - Maandag stond voor 
vele ondernemers uit de regio 
IJmond het spektakel ‘De Lek-
kerste Nacht’ op het programma. 
Het doel van Stichting De Lek-
kerste Nacht is om door middel 
van unieke netwerkfeesten de 
horeca in de IJmond financieel 
en promotioneel te ondersteu-
nen, maar ook elkaar beter te le-
ren kennen. Vooral het laatste 
is mogelijk tijdens het ‘geheime 
feest’ aan het eind van de dag.
Maandag was het thema ‘Roa-
ring Twenties, Surrealisme en 
Wild Wild West’. De gasten kre-
gen zo de mogelijkheid om zich 
te verkleden naar breed aantal 
verschillende karakters welke 

passen binnen het thema. Daar 
werd dan ook gretig gebruik van 
gemaakt (zie foto). Voor de gas-
ten is het inmiddels traditie om 
op een zo apart mogelijke wij-
ze verkleed te zijn gedurende dit 
netwerkevenement. In de mid-
dag is er een ondernemerstour 
die verschillende bedrijven en 
horecagelegenheden aandoet. 
Deze tour doen de ondernemers 
allemaal verkleed en laten zich 
vervoeren door een ouderwetse 
Engelse dubbeldekker. De be-
zochte locaties kregen allemaal 
zo’n 30 minuten om hun locatie 
te presenteren aan de uitgedos-
te ondernemers. Zo werden in 
chronologische volgorde de vol-

gende bedrijven aangedaan: Ze-
bra Uitzendbureau, Project Fun 
Valley, La Caverna, De Jopen-
kerk, Café Dichters en tot slot 
Cineworld Bioscoop. 
Vanaf de bioscoop werden de on-
dernemers gemixed met overige 
gasten die vol spanning wachten 
op het bericht waar de locatie 
van het aansluitende feest zou 
zijn. Uiteindelijk werden alle be-
zoekers in een grote stoet geleid 
naar restaurant Westerhout. Al-
daar in een prachtig authentiek 
pand konden de bezoekers vol-
op genieten van een spetterend 
feest. De organisatie sprak van 
een perfect verlopen editie van 
De Lekkerste Nacht.

De lekkerste nacht voor IJmond ondernemers

Thema roaring twenties

Een bouwinspectie van 
de paashaas bij Bobs

Regio - Afgelopen vrijdag kwam 
de paashaas in Bobs poolshoog-
te nemen en kijken hoe het met 
de vorderingen van de renova-
tie staat. Vanaf januari is de ver-
bouwing in volle gang. Vlak voor 
de Pasen wordt het eerste gedeel-
te opgeleverd; de Chesterbar, een 
prachtige locatie met zo’n veer-
tig zitplaatsen, een bar met open 
keuken en aansluitend een terras 
met uitzicht over de Limmerkoog. 
Er zijn speciale arrangementen sa-
mengesteld waaronder Bobs Tea 
Party en een Paasbrunch. In Res-
taurant Bobs kunnen gasten tij-
dens de paasdagen met familie of 

vrienden zelf kokkerellen en ge-
nieten van een uitgebreide grill-
wok of steengrill. Het is ook mo-
gelijk te reserveren voor het diner 
waarbij zelf een keuze wordt ge-
maakt uit de vele gerechten van de 
kaart. Pasen wordt ook nog spor-
tief wanneer een uitje aangevuld 
wordt met een uurtje bowlen. Ge-
durende de paasdagen is er spe-
ciale aandacht voor de kinderen. 
Na Pasen worden de entree en de 
receptie opgeknapt en vervolgens 
ondergaat het grand café een to-
tale metamorfose. De verwachting 
is dat Bobs vanaf de zomer in een 
geheel nieuw jasje is gestoken. 

IJmuiden – Na inspraak bij het 
voorontwerpbestemmingsplan 
IJmuiden West is besloten het ho-
ge duin ter hoogte van Snippen-
bos niet te bebouwen met huizen. 
Dit komt mede door een huis-aan-
huis actie van een inwoner. Daar-
door kreeg het college van de ge-
meente Velsen maar liefst 83 reac-
ties over dit deel van het bestem-
mingsplan IJmuiden west. Het 
groene gebied wordt door omwo-
nenden heel belangrijk gevonden, 
zowel als groenbeleving en als 
speelplek. De gemeente hecht zelf 
ook aan het behoud van groen, 
met name als verbindende struc-
tuur tussen de Keetberg- en Rei-
gersbossenlaan. Ook de wandel-
verbinding zal behouden blijven 
bij de verdere ontwikkeling van 
het gebied. 

Duin bij 
Snippenbos 

blijft vrij

Cursus raadslid worden
Velsen - Er zijn vijftig aanmeldin-
gen binnen van inwoners uit Vel-
sen die geïnteresseerd zijn in het 
werk van een raadslid. Om deze 
belangstellenden te plaatsen or-
ganiseert de gemeenteraad nu 
een tweede serie cursussen in de 
maand mei. Daarmee is de cursus 
‘raadslid worden, iets voor u’ defi-

nitief gesloten. Mochten inwoners 
nog belangstelling hebben voor 
het werk van de gemeenteraad, 
dan kunnen zij contact opnemen 
met een van de politieke partijen 
die actief zijn in Velsen. Kijk voor 
meer  informatie over de politieke 
partijen in Velsen op raad.velsen.
nl/gemeenteraad.

Alzheimer Café: 
‘Dementie en vrije tijd?’
IJmuiden - Op dinsdag 12 
maart is er weer een Alzheimer 
Café in IJmuiden en het on-
derwerp is: ‘Dementie en vrije 
tijd?’ De gespreksleider is Ada 
Schuurman van Zorgbalans en 
de gastspreker is Elsbeth Holtz 
van Viva!Zorggroep. Zij be-
spreken hoe vrije tijd kan wor-
den ingevuld met een familie-
lid die aan dementie lijdt. Wel-
ke dingen en handelingen ge-
ven rust en structuur en welke 
zaken geven onrust en kun je 
beter mijden?
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom naar het het Alz-
heimer Café in de Centrale Bi-
bliotheek, Dudokplein 16, 1971 
EP in IJmuiden. De ontvangst is 
vanaf 19.00 uur, het program-

ma start om 19.30 uur en is tot 
21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, part-
ners, kinderen, vrienden, buren. 
Wie er nog nooit eerder is ge-
weest, moet beslist komen ken-
nismaken. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet no-
dig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is 
er gelegenheid om vragen te 
stellen. Er is een tafel met bro-
chures en andere literatuur om 
thuis eens rustig na te lezen. 

Velsen - De politie heeft een 
23-jarige Amsterdammer aan-
gehouden in de nacht van vo-
rige week donderdag op vrij-
dag, nadat hij op De Noostraat 
reed terwijl hij onder invloed 
van alcohol verkeerde. De man 
bleek zo ernstig onder invloed, 
dat zijn rijbewijs direct werd in-
gevorderd: hij blies ruim acht 
maal de maximale toegestane 
hoeveelheid. Tegen de Amster-
dammer is proces-verbaal op-
gemaakt.

Drankrijder
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Donderdag 
7 maart

Expositie Christie Greeve in 
restaurant Bartje Bloemendaal, 
Brederodelaan 80 in Bloemen-
daal. De gehele maand maart. 
Dagelijks te bezichtigen vanaf 
10.00 uur.
Week van de liefde in Ver-
pleehuis Velserduin IJmuiden. 
Om 15.00 uur een Bruidsmode-
show.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Nanna Tieman 
met ‘Drift’ op de repetitiezolder. 
Aanvang 20.30 uur. Om 20.30 
uur: film ‘Django Unchained’.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Grote zaal: The Ky-
teman Orchestra. Uitverkocht. 
Café: Nelson Can en Sir Yes Sir. 
22.00 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis.

Vrijdag 
8 maart

Open huis bij Israël Producten 
Centrum, Zeeuwstraat 12 Vel-
sen-Noord. Van 10.30 tot 18.00 
uur en na telefonische afspraak, 
0251-228286 of 06-27307722.
Open dag bij Laman/Lagendijk 
aan de Trawlerkade 96 IJmui-
den. Tussen 13.00 en 18.00 uur 
is iedereen van harte welkom.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Kledingbeurs bij CB De Hoek-
steen, De Weid 24 Velserbroek. 
Van §19.00 tot 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Kunstencentrum 
Velsen, lancering Popfactory 
Velsen. Aanvang 19.30 uur.
Trio Stam/Hofman/Smirnov 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 
9 maart

Rommelmarkt bij buurtcen-
trum De Dwarsligger, Planeten-
weg 338 IJmuiden. Vanaf 09.00 
uur.
Week van de liefde in Ver-
pleehuis Velserduin IJmuiden, 
Scheldestraat 101. Concert-
koort N.O.G.. Van 11.00 tot 12.00 
uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Kienavond bij Full Speed, Tols-
duinerlaan Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 

257 IJmuiden: Theater Artemis 
met ‘Bloedmooi en Zielsonge-
lukkig’. Aanvang 20.30 uur.
Ledenvergadering Harddra-
verij voor leden en hun partners 
en/of gezinsleden in Muziek-
centrum Soli, Hagelingerweg 
321 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.30 uur.
In2Disco, Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Van 21.00 tot 03.00 uur. Met on-
der andere rapper Tony Scott.

Zondag
10 maart

Klaverjastoernooi bij kjv Kla-
versientje in Velserduin, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Aan-
vang 10.30 uur.
Lezing door Ds. Sabine du 
Croo de Jongh over het thema: 
‘Veranderingen, hoe gaat het in 
zijn werk?’ De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur.
Postzegelbeurs in De Spil, 
Frans Halsstraat 29 IJmuiden. 
Van 11.00 tot 15.00 uur.
Opening tentoonstelling Joop 
Vermeij Galerie 180 aan de 
Hoofdstraat 180 in Santpoort-
Noord. Geopend van woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 uur.
Koffieconcert met optreden 
van SwingStation en Nortada 
in Het Kruispunt in Velserbroek. 
Aanvang 12.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Nieuwe tentoonstelling ‘Klets-
nat!’ Voor kinderen v.a. 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
ZoMiPo in Verpleeghuis Vel-
serduin, Nic. Beetslaan 4 Drie-
huis. Optreden vrouwenkoor 
Malle Babbe. Aanvang 14.00 
uur.
Kugoni Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyerconcert met 
Coup de Ville. Aanvang 17.30 
uur.

Maandag 
11 maart

Rabobank Velsen & Omstre-
ken: Inspiratiebijeenkomst aan 
de Zadelmakersstraat Velser-
broek. Ontvangst 12.30 uur, le-
zing start om 13.15 uur. Zie voor 
het volledige programma www.
rabobank.nl/velsen
Stadsschouwburg Velsen: 

Visgala - Velsense scholieren 
strijden om act Havenfestival. 
Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Om 20.30 uur film 
‘Django Unchained’.

Dinsdag
12 maart

Rabobank Velsen & Omstre-
ken: Inspiratiebijeenkomst aan 
de Zadelmakersstraat Velser-
broek. Ontvangst 12.30 uur, le-
zing start om 13.15 uur. Zie voor 
het volledige programma www.
rabobank.nl/velsen
Alzheimer Café in de Centa-
le Bibliotheek, Dudokplein 16 
IJmuiden. Van 19.00 tot 21.00 
uur. Thema: Dementie en vrije 
tijd.
Infoavond bestemmingsplan 
Averijnhaven, Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. In-
loop vanaf 19.15 uur.
Lezing over de mythe van Wag-
ners wereld door Malcolm McE-
wan in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Van 20.00 tot 22.00 
uur.
Informatieavond voor ou-
ders van hoogbegaafde kind op 
baisschool De Beekvliet in Vel-
serbroek. Van 20.00 tot 21.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Sadettin Kir-
miziyüz ‘Avondland’. Aanvang 
20.30 uur.

Woensdag
13 maart

Stadsschouwburg Velsen 
wordt voor één dag een peuter-
paradijs. Vanaf 09.30 uur. Met 
om 15.00 uur Dirk Scheele met 
een uitbundig meezingfestijn.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Nieuwe tentoonstelling ‘Klets-
nat!’ Voor kinderen v.a. 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Kledingbeurs bij OBS De Mo-
lenweid, Sluisweid 9 Velser-
broek. Van 19.30 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Om 20.30 uur film 
‘Django Unchained’.

Donderdag 
14 maart

World Kidney Day. Thema: 
‘Sta stil bij uw nieren’. Ken-
nemer Gasthuis van 10.00 tot 
16.00 uur.
Rabobank Velsen & Omstre-
ken: Inspiratiebijeenkomst aan 
de Zadelmakersstraat Velser-
broek. Ontvangst 12.30 uur, le-
zing start om 13.15 uur. Zie voor 
het volledige programma www.
rabobank.nl/velsen
Open podium bij Videofilmers 
Velsen in de Abeel, Abelen-
straat 1 IJmuiden. Van 19.45 tot 
22.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Vara Leids caba-
ret festival. Finalistentour 2013. 
Aanvang 20.30 uur.

Sadettin Kirmiziyüz 
met ‘Avondlang’ in WT
IJmuiden - Acteur Sadettin 
Kırmızıyüz volgt samen met zijn 
moeder het spoor van de reis die 
zijn ouders 35 jaar geleden, van-
uit Turkije naar Nederland heb-
ben gemaakt. Hun route is los-
jes gebaseerd op de route die 
Nazim Hikmet beschrijft in zijn 
epische dichtwerk Mensenland-
schappen. 
Muzikaal ondersteund door 
Bülent Aydin vertelt hij over net 
niet-Turks zijn in Turkije, machis-
mo en schoenpoetsers, nationa-
lisme en koffiedik kijken. Avond-
land is een remake van de voor-
stelling uit 2008, maar sinds-

dien is er veel veranderd. In Tur-
kije wint een progressief islami-
tische partij de verkiezingen, in 
Nederland wordt de PVV steeds 
machtiger en de Turkse wil om 
bij de EU te horen is verdwe-
nen. Uit onderzoek blijkt dat Ne-
derlandse jongeren van Turkse 
afkomst ‘trots op Turkije’ zijn... 
Kortom: Tijd voor een update van 
Avondland met nieuwe muziek 
en waarin Nazim Hikmet actue-
ler is dan ooit.
De voorstelling is te zien in het 
Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 op dinsdag 12 maart 
om 20.30 uur. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘avondland’ op 12 maart 

2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Stuur korte film in voor 
de Yakfa competitie

Regio - ‘Hier zouden we een 
film van moeten maken!’ Ieder-
een zegt het wel eens, maar nie-
mand doet het ook echt. Dit is de 
kans waar je lang op hebt ge-
wacht: een wedstrijd voor jon-
ge filmmakers. De Young Art 
Korte Film Award (Yakfa) staat 
weer open voor inschrijvingen, 
en heeft mooie prijzen in de aan-
biedingen. 
Stuur voor 1 mei 2013 je kor-
te film in, die niet korter is dan 
1 minuut en niet langer dan 20 

minuten. Het maakt niet uit wat 
voor korte film, van mini docu tot 
mini soap tot videoclip, alles kan 
en alles mag. Wie weet maakt je 
film van 1 t/m 5 juli deel uit van 
het Yakfa Filmfestival. 
Om alles eerlijk te laten verlopen 
is Yakfa is opgedeeld in twee ca-
tegorieën: de amateurs en de se-
mi-professionals. Voor de ama-
teurs is er naast de befaam-
de Young Art Korte Film Award 
onder andere een cursus film-
maken bij Open Studio te win-
nen. Voor de semi-pro’s heeft 
men ook een Young Art Korte 
Film Award en daarnaast mate-
riaalhuur bij Open Studio en een 
weekendmasterclass bij de Flits-
academie. De voorrondes vinden 
plaats in Bioscoop Cineworld, en 
de films worden beoordeeld door 
zowel het publiek als een vakjury. 
De films die door gaan naar de 
finale, worden ook nog vertoond 
tijdens de Meet & Greet in Café 
Camille in Beverwijk. Daar zullen 
ook inspirerende sprekers aan-
wezig zijn. De finale zal plaats-
vinden tijdens het Young Art 
Festival, in het eigen Yakfa Cine-
ma, waar het publiek twee win-
naars uit zal roepen. ((foto: Mi-
chel Mulder)
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OTH: Orthopedie-Techniek
Van halskraag tot 

steunzolen op maat
Velserbroek – Sinds vijf maan-
den is orthopedisch technicus 
Dennis Meulemans van OTH 
gevestigd in Velserbroek aan 
Zeilmakerstraat 60. OTH staat 
voor Orthopedie Techniek Hei-
loo. Met het nieuwe filiaal in 
Velserbroek wordt aan Velsena-
ren en mensen verder in de re-
gio nu een goed bereikbare lo-
catie met eigen parkeerplaats 
geboden.
Orthopedisch technicus is een 
veelomvattend beroep en in de 
ogen van Dennis Meulemans 
een roeping. Hij is niet alleen 
een technicus want hij heeft ook 
veel medische kennis en werkt 
samen met revalidatie-artsen 
in de ziekenhuizen in de re-
gio. Maar wat is orthopedie ei-
genlijk? Orthopedie is een me-
disch specialisme dat zich be-
zighoudt met de behandeling 
van afwijkingen en ziekten van 
het steun- en bewegingsappa-
raat. Orthopedie helpt bij be-
wegen, sporten en het cosmeti-
sche aspect. Met hulpmiddelen 
als spalken of korsetten wor-
den mensen in staat gesteld be-
wegingen te maken die anders 
niet lukken, waardoor ze (beter) 
kunnen lopen en minder pijn 
hebben. Maar ook allerhande 
braces die steun geven bij het 
sporten, steunzolen en steun-
kousen horen bij het vakgebied 
van orthopedie. En tenslotte zijn 
er prothesen die mensen helpen 
zich prettiger te voelen, bijvoor-
beeld na een (borst)amputatie.
Dennis Meulemans is allround 
orthopedisch technicus. Borst-
prothesen en therapeutische 

elastische kousen worden in 
de praktijk in Velserbroek aan-
gemeten door Lieke Wester, zij 
is een gecertificeerd fleboloog. 
En dan werkt ook Najib Rahgu-
zar als orthopedisch assistent 
in Velserbroek. Bij drukte is er 
uiteraard extra ondersteuning 
vanuit Heiloo.
Ook bij confectiehulpmiddelen 
is er een groot assortiment di-
rect te koop bij OTH in Velser-
broek. Maar bij ernstige of lang-
durige klachten is het vaak be-
ter voor een maatproduct te 
kiezen. Wie hierover twijfelt is 
bij Dennis Meulemans aan het 
goede adres. Hij adviseert op 
een eerlijke wijze en weet ook 
precies hoe het zit met vergoe-
dingen voor hulpmiddelen. Ook 
verwijst hij mensen door als hij 
vindt dat zij andere hulp nodig 
hebben. En het advies en con-
sult zijn altijd gratis.
Bij OTH in Velserbroek zijn op 
de begane grond verschillen-
de paskamerruimtes zodat er 
voldoende privacy is om rus-
tig te passen en te praten. Er 
wordt alle tijd genomen voor de 
klanten omdat het bij elk pro-
duct draait om de bevindingen 
en wensen van de klant. Daarbij 
is geen vraag of wens vreemd, 
want er wordt samengewerkt 
aan de beste oplossing en dat 
kan alleen in samenspraak met 
de klant. Voor meer informatie 
kan men terecht bij OTH aan de 
Zeilmakerstraat 60, van maan-
dag tot en met donderdag tus-
sen 8.30 en 16.30 uur, of bel 
072-5335862 in Heiloo. Zie ook 
www.othheiloo.nl.

Temperatuur eindelijk
in de dubbele cijfers
De nawinter duurde lang, maar 
de afgelopen dagen was het 
eindelijk de beurt aan lenteach-
tige temperaturen in de IJmond. 
We hadden maxima die zelfs 
richting de 16,5 graden liepen. 
Ook de zon was ruimschoots 
aanwezig en dat gaf het ge-
heel kleur.
Op donderdag en vooral de pe-
riode daarna zal er iets meer 
bewolking komen, maar vooral 
in het weekend kan het alweer 
tot regen komen door de wer-
king van een opkomende oce-
aandepressie.
Wel blijft de wind tot en met 
aanstaande zaterdag in de re-
latief zachte oostzuidoosthoek 
bivakkeren zodat de tempera-
turen nog niet heel ver omlaag 
gaan. Toch ligt de arctische kou 
op de loer in het weekend.
De voorbije dagen was het 
steeds stuivertje wisselen (bij 
de weermodellen) tussen zeer 
koude, bijna compleet winterse 
oplossingen en scenario’s met 
betrekkelijk normale tempera-
turen voor begin maart.
Het ‘probleem’ dat het de di-
verse weercentra lastig maakt, 
is een zeer omvangrijk koude-
reservoir dat al meer dan een 
week boven Noord-Europa ligt 

en steeds zuidwaarts wil uit-
stromen. De vraag is telkens 
hoe ver zuidwaarts deze ijskou-
de lucht gaat uitstromen de ko-
mende week. Komt de vorst-
grens tot bij Denemarken, of 
geraakt de allerkoudste lucht 
wellicht tot over een flink deel 
van Nederland begin volgende 
week, wat momenteel de meest 
realistische optie is.
Als we de kalenderklimatolo-
gie erbij betrekken zien we dat 
in het verleden rond half maart 
vaak een duidelijk koudere fa-
se optrad. Als voorbeeld is 1979 
aan te geven toen het in Ken-
nemerland nog tot een heu-
se sneeuwjacht kwam op 15 
maart. Maart was toen sowie-
so een koude maand want we 
hadden net de strenge kwak-
kelwinter van 1979 achter de 
rug. 
We gaan met interesse zien hoe 
het uiteindelijk zal gaan uitpak-
ken. Of de kou wint het volko-
men, of het blijft (vrij) zacht. 
De kou maakt dus de groot-
ste kans.
Meer info op de site weer-
primeur.nl of via de weerpri-
meurlijn 0900-1234554.           

de IJmondiale weerman 

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Velsen – Sinds 1 januari van dit 
jaar heeft de gemeente er een 
officiële taak bij gekregen: de 
opvang van in de openbare ruim-
te gevonden, gewonde en over-
leden huisdieren, vogels en zee-
honden. 
Dat gebeurt nu al door verschil-
lende organisaties, zoals Dieren-
ambulance Velsen, Dierenam-
bulance Midden Kennemerland 

(in Velsen-Noord), het Kerbert 
Dierentehuis (Dierenbescher-
ming NH-Noord), EHBZ en het 
Knaagdiercentrum in Castricum. 
De gemeente steunde deze or-
ganisaties veelal met structurele 
subsidies, maar zal vanaf dit jaar 
werken met vergoeding per op-
gevangen dier. 
Daarvoor zijn per diersoort tarie-
ven vastgesteld.

Dierenwelzijn

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft binnen haar subsidiebe-
leid een aantal nieuwe maat-
regelen genomen. Dat heeft te 
maken met subsidies die wor-
den toegekend aan bedrijven 
die topsalarissen uitbetalen 
aan bestuurders. Het kan niet 
zo zijn dat de gemeente indi-
rect meebetaalt aan exorbitan-
te bedragen voor bestuurders 
in de vorm van salaris of bo-
nussen. Er is een bovengrens 
van 220.000 euro vastgesteld 
voor een topsalaris. De maatre-
gelen zijn een gevolg van een 
motie van de gemeenteraad 
in 2011. De beleidsregels zijn 
verder aangepast aan nieuwe 
wet- en regelgevingen. 

Geen 
subsidie naar 
topinkomens

Bestemmingsplan 
Centrum IJmuiden

IJmuiden – Het voorontwerp 
bestemmingsplan IJmuiden 
Centrum is in de periode van 8 
maart tot 18 april in te zien in 
het stadhuis van Velsen. Het 
belangrijkste onderdeel van het 
plan is de ontwikkeling van het 
nieuwe stadscentrum, waar-
over nu nog niet zoveel nieuws 
te melden valt. Wel is beslo-
ten dat de themapleinen de be-
stemming horeca én detailhan-
del houden, dus beide branches 
kunnen zich hier vestigen. 
Wat betreft de Kalverstraat valt 
te melden dat Albert Heijn mo-
gelijk de winkelvloer gaat uit-
breiden, waarbij ook de onder-
grondse parkeergarage wordt 
vergroot. Woningen moeten de 
winkel gaan afzomen. Aan de 
nieuwe woningen worden eisen 
gesteld qua bouwhoogte en ui-
terlijk. Maar de gemeente be-
kijkt ook of eventuele wonin-
gen een bijzondere woondoel-
groep krijgen of dat er mogelijk 
kleine winkeltjes aan de Kalver-
straat kunnen komen. Dat heeft 
te maken met crisis, waardoor 

koopwoningen minder snel ver-
kocht worden en de bouwplan-
nen worden vertraagd. Maar 
voor dit plan ligt nog veel open.
Er is een nieuw initiatief bin-
nengekomen voor de bouwlo-
catie Lange Nieuwstraat/Zee-
weg. Voor eventuele ontwikke-
ling zal te zijner tijd een apart 
bestemmingsplan worden ge-
maakt. Dit wordt dus nog niet 
meegenomen in dit bestem-
mingsplan.
Dan is er nog een bouwplan 
ingediend door Woningbedrijf 
Velsen voor het bouwblok Vel-
serduinweg/Willemsbeekweg/
Engelmundusstraat. Hier wil 
men binnen vier jaar wonin-
gen een kantoorruimte (voor 
eigen gebruik) realiseren. Hier 
gelden dezelfde hoogte-eisen, 
drie hoog, en een terugwijjken-
de bovenste bouwlaag. Ook hier 
is ondergronds parkeren een 
voorwaarde voor de bouw. Als 
de plannen op tijd concreet zijn 
kunnen deze worden meege-
nomen in het nieuwe bestem-
mingsplan. 

IJmuiden - Deze week is het 
‘De week van de Liefde’ in ver-
pleeghuis Velserduin IJmui-
den, een speciale themaweek 
georganiseerd door de activi-
teitenbegeleiders. Op het pro-
gramma staan o.a. een ‘Nos-
talgische ochtend’ met als on-
derwerp ‘Trouwen: Zo ging dat 
toen…’, een filmvertoning van 
de klucht ‘Huwelijk in de stei-
gers’, een dansochtend, de 
liefdesquiz ‘Oude liefde roest 
niet’ en een optreden met lief-
desliedjes gezongen door Jan 
Zwanenburg en zijn dochter 
Jacqueline. Alles is feestelijk 
aangekleed met attributen van 
Decoratelier IJmuiden en Tuin-
centrum de Haan. Familieleden, 
vrijwilligers en belangstellen-
den uit de buurt zijn van harte 
welkom om donderdag vanaf 
15.00 uur de Bruidsmodeshow 
te komen bekijken. Bewoners, 
familie, personeel en vrijwilli-
gers showen dan hun eigen of 
andere trouwjurk op onze cat-
walk. Ook het slotoptreden van 
het N.O.G. concertkoor op za-
terdag van 11:00-12:00 uur is 
vrij toegankelijk.

Week van 
de liefde in 
Velserduin
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Accountants & Belastingadviseurs 

Betac bestaat 15 jaar
Velserbroek - Dit jonge en dy-
namische accountants- en be-
lastingadvieskantoor vierde op 
1 maart het 15-jarig bestaan. In 
de jaren negentig is Betac Ac-
countants en Belastingadvi-
seurs opgericht waarna zij een 
bekend gezicht zijn geworden 
in Santpoort-Noord. Sinds 2009 
is het bedrijf gevestigd in een 
modern kantoor aan Ster Bas-
tion 105 in Velserbroek, in het 
pand waar voorheen sport-
school Ben Rietdijk was gehuis-
vest. Van hieruit worden klan-
ten bediend in de regio’s Vel-
sen, Haarlem en Amsterdam.
Onder de inspirerende lei-
ding van eigenaar Arnaud Bet-
jes werken momenteel dertien 
vaste medewerkers bij het be-
drijf met ieder hun eigen speci-
alismen waaronder bankfi nan-
ciering, estate planning, subsi-
dies, bedrijfsoverdracht, inter-
netboekhouden, marketing en 
mediation.
Arnaud licht toe: ,,Ons team 
van specialisten volgt de laat-
ste ontwikkelingen in de markt 
en mede dankzij onze jaren-
lange ervaring profi teren on-
ze klanten van deze kennis. Zij 
vinden in ons een volwaardige 
sparringpartner.’’ Arnaud ver-
volgt: ,,Wij zijn een kantoor dat 
hecht aan een sterke vertrou-
wensrelatie en elke klant wordt 
bediend vanuit professionaliteit 
en deskundigheid. Ik noem dat 

de ‘personal touch’, onze per-
soonlijke betrokkenheid bij on-
ze klanten.’’
De klantenkring bestaat voor 
een groot deel uit bedrijven in 
de MKB-sector, maar ook par-
ticulieren behoren tot het klan-
tenbestand. Voor deze laatste 
groep verzorgt Betac bijvoor-
beeld de aangifte inkomstenbe-
lasting. Voor ondernemers biedt 
Betac vanzelfsprekend een heel 
scala aan diensten, waaronder 
accountancy, belastingadvies, 
de fi nanciële- en salarisadmini-
stratie en advisering. 
Betac ziet ook de komende 15 
jaar positief tegemoet. Met de 
juiste strategie blijft het on-
dernemerschap mogelijkhe-
den bieden. ,,Wij geloven in 
het nemen van beslissingen en 
het ondergaan van verande-
ringen. Juist nu! Hiervan pro-
fi teert de ondernemer in aan-
trekkende tijden. Een goed ad-
vies begint met het stellen van 
de juiste vragen. Op grond van 
een analyse maken we een in-
schatting van kansen en risi-
co’s en brengen dan ons ad-
vies aan de klant, dat we per-
soonlijk toelichten. Zo wordt al-
tijd een op maat gesneden ad-
vies geboden.” 
Veel meer informatie over Betac 
Accountants & Belastingadvi-
seurs is te vinden op de websi-
te: www.betac-accountants.nl.    
(Joop Waijenberg)

IJmuiden - Begin jaren negentig 
was hij niet uit de hitlijsten weg te 
slaan: Tony Scott. De Amsterdam-
se rapper, geboren in Suriname en 
afstammeling van de Carib-india-
nen, boekte in die tijd grote suc-
cessen met The Chief, That’s How 
I’m Living, Get Into It, Gangster 
Boogie en Move To The Big Band 
(met Ben Liebrand), stuk voor stuk 
fl oorfi llers die voor beslagen ra-
men zorgden in discotheken over 
de hele wereld. Op zaterdag 9 
maart komt Tony Scott naar In-
2disco om zijn hits nog een keer 
ten gehore te brengen. Na zijn ac-
tieve carrière als rapper heeft Tony 
Scott zich ontwikkeld als songwri-
ter voor andere artiesten, waaron-
der Boyz II Men, Candy Dulfer en 
de meidengroep Kus. Daarnaast 
werkt hij al jaren als muziekdocent 
op het Pieter Nieuwland College 
en Cygnus Gymnasium in Amster-
dam, waardoor hij zijn passie voor 
muziek kan overbrengen op de 
volgende generatie. In de afgelo-
pen jaren werkte Tony Scott mee 
aan projecten van Armin van Buu-
ren, Bingoplayers en Bart Thim-
bles, samensteller van de legen-
darische Turn Up The Bass-com-
pilaties. De organisatie van In2dis-
co is trots op de komst van de le-
gendarische rapper. Maar ook de 
rest van de line-up mag er zijn. 

Met Miss Brown en Rob Bos-
kamp worden twee Amsterdam-
se top-dj’s naar IJmuiden gehaald. 
Zij hebben allebei meerdere keren 
gedraaid op In2disco. Het halfjaar-
lijkse discofeest wordt geopend 
door Good Old Dave. Hij is samen 
met Friso Huizinga organisator van 
het feest in het Thalia Theater. Tic-
kets kosten 15 euro en zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij Ho-
tel Augusta en DNM (Denim and 
More) in IJmuiden en Brederode 
Sport in Santpoort-Noord. Online 
tickets bestellen kan via www.in-
2disco.nl en www.thaliatheater.nl 
(reserveringskosten 1,50 euro per 
kaart). Het feest duurt van 21.00 
tot 03.00 uur. Op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws over In2dis-
co? Like dan de fanpage op Face-
book.

Band Coupe de Ville 
in WT Stage Café
IJmuiden - De negenmans forma-
tie Coup de Ville brengt een ode 
aan de legendarische Willy de Ville 
en laat zondagmiddag 10 maart de 
sound van deze unieke musicus in 
het Stage Café herleven.
Wat begon als een eenmalig op-
treden is inmiddels uitgelopen tot 
een volwaardige band die me-
de door de overweldigende re-
acties inmiddels veelvuldig op-
treedt. Frontman Edwin Reis kruipt 
met veel verve in de huid van Willy 
de Ville en wordt terzijde gestaan 
door gitarist Jos van Ewijk, percus-
sioniste Simone Snel, toetsenist 
Henk Vosse, en de reus op sax Ka-
rel Effern, de backline is in goede 
handen van drummer Wim Kaas, 

en bassist Geert-Jan Praal ter-
wijl Carolien Dijkstra de backing-
vocals op zich neemt. Het reper-
toire met swingende nummers als 
Hey Joe, Demasiado Corason en 
Spanish Stroll wordt afgewisseld 
door ballads als Heaven stood still, 
en Who’s gonna shoe. Dit wordt 
met zoveel passie en enthousias-
me gespeeld dat het van het podi-
um afspat, en moeilijk is om stil te 
blijven staan.  Voor een ieder die 
van een muzikaal feestje houdt en 
texanna, mexicana en cajun een 
warm hart toedraagt is Coup de 
Ville een absolute aanrader.
Aanvang 18.00 uur. Toegang gra-
tis. Locatie: Witte Theater, Kanaal-
straat, IJmuiden.

Nieuw 
Besluit Maat-
schappelijke 

Ondersteuning
Velsen – Op 8 maart 2013 gaat 
in Velsen het nieuwe Besluit 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning van start. Aanleiding hier-
van is de Kanteling, die duidt op 
de nieuwe aanpak. De nieuwe 
aanpak wordt gekenmerkt door 
een huisbezoek van een WMO-
consulent, dat volgt op een aan-
vraag WMO. Per cliënt wordt de 
meest effectieve hulp gezocht 
bij een vraag. Niet elke cliënt zal 
hetzelfde antwoord op een vraag 
krijgen. Iemand die minder goed 
ter been is krijgt misschien een 
rolstoel, maar dat kan ook een 
OV-vergoeding zijn, of men 
wordt geholpen bij het opbou-
wen van een netwerk om samen 
boodschappen te doen. Het ant-
woord is resultaat van het over-
leg met de WMO-consulent. In 
het nieuwe Besluit Maatschap-
pelijke Ondersteuning worden 
kaders gesteld voor de regelin-
gen. Deze bevatten onder meer 
bezwaren tegen een persoons-
gebonden budget (PGB) voor 
voorzieningen, want niet iede-
re cliënt is in staat om zelf een 
rolstoel te bestellen. Er worden 
bedragen vastgelegd voor voor-
zieningen of tegemoetkomingen 
en een eventuele eigen bijdrage. 
Bedragen zullen nu nog niet ver-
anderen: er wordt vastgehou-
den aan de bedragen zoals die 
in het Besluit van 2009 zijn vast-
gelegd. Er wordt nog onderzocht 
of in 2014 de eigen bijdrage kan 
worden uitgebreid naar woon- 
en vervoersvoorzieningen. (Ka-
rin Dekkers)

Velsen – Raadslid Marc Hille-
brink van D66 heeft het colle-
ge gevraagd naar maatregelen 
voor laaggeletterdheid in de 
gemeente Velsen. Het Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) heeft een 
Landelijk Actieplan Laaggelet-
terdheid opgesteld. Tien pro-
cent van de Nederlanders zou 
moeite hebben met lezen en 
schrijven en worden daardoor 
in maatschappelijk opzicht be-
perkt in hun leven. In Velsen 
zou het dan gaan om 7.000 per-
sonen. Het college heeft ge-
antwoord dat in Velsen al veel 
wordt gedaan voor de doel-
groep, voor zowel mensen met 
een Nederlandse als niet-Ne-
derlandse achtergrond. Bij re-
integratieprojecten gebeurt dit 
in het kader van de Wet Werk 
en Bijstand. Ook via de Bibli-
otheek Velsen worden activi-
teiten aangeboden en via het 
ROC. Ook kinderen met een 
taalachterstand krijgen al jong 
extra aandacht in de gemeen-
te Velsen. 

Laagge-
letterdheid

Omgeving Velser-
traverse beter benut

Velsen – Samen met IJmondge-
meenten Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest, provincie Noord-
Holland, Rijkswaterstaat en het 
bedrijfsleven ontwikkelt de ge-
meente Velsen een nieuwe visie 
op mobiliteit, als onderdeel van 
IJmond Bereikbaar. Een betere 
doorstroming en bereikbaarheid 
moeten door diverse maatrege-
len worden gerealiseerd. In de 
mobiliteitsvisie worden lange-
re termijn maatregelen bespro-
ken. Maar in het nieuwe project 
Gebiedsgericht Benutten IJmond 
kunnen ook minder ingrijpen-
de aanpassingen leiden tot een 

betere doorstroming. Een van de 
prioriteiten die nu wordt aange-
pakt is de doorstroming rondom 
de Velsertraverse en Velsertun-
nel. Rijkswaterstaat is al bezig 
met plannen om te hoge vracht-
wagens eerder van de snelweg 
te krijgen, zodat het verkeer bij 
de tunnel hier niet wordt opge-
houden. Maar ook door andere 
maatregelen, zoals het beter af-
stemmen van stoplichten, kan al 
winst worden behaald. De eerste 
bestuurlijke bijeenkomst heeft 
geleid tot een aantal voorstel-
len die nog nader moeten wor-
den besproken. (Karin Dekkers)

Tony Scott op zevende 
editie In2Disco
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Project ‘De Sterkste Schakel’
Colleges sluiten convenant
Regio - Woensdagmiddag 
vond in het Technisch Colle-
ge Velsen aan de Briniostraat 
in IJmuiden de ondertekening 
plaats van een convenant wat 
betreft het project ‘De Sterkste 
Schakel’. De samenwerking be-
treft de Vakcollege leerlingen 
van het Technisch College Vel-
sen binnen de VMBO-Metaal-
afdeling en de aansluiting naar 
de afdeling Werktuigbouw op 
het MBO bij het Nova College 
Beverwijk.
Voor leerlingen zal dit van-
af komend jaar schooljaar be-
tekenen dat zij directe studie-
winst boeken als zij overstap-
pen van het Technisch College 
Velsen naar de afdeling Werk-
tuigbouw van het Nova College 
te Beverwijk. Dankzij dit con-
venant is nu een doorlopende 
leerlijn geschapen van klas 1 
tot en met 6, waarvan de laat-
ste twee jaar dus MBO, met zo 
min mogelijk drempels en een 
zo hoog mogelijk rendement 
waarbij kwalitatief en goed 
technisch onderwijs de rode 
draad moet zijn. De directeuren 
van beide scholen, Nelie Groen 
van het Technisch College Vel-

sen en Rene de Reuver van het 
Nova College Beverwijk, toon-
den zich bijzonder enthousiast 
over deze ontwikkeling. ,,Door 
de docenten van beide scho-
len is er de afgelopen tijd veel 
werk verzet om deze nieuwe 
leerlijn te kunnen realiseren. 
Voor de leerlingen biedt dit dan 
ook grote voordelen zoals geen 
dubbelingen meer in de lesstof, 
een betere aansluiting van de 
programma’s op elkaar, door-
lopende begeleiding door de 
eigen mentor en, heel belang-
rijk, studiewinst. Met deze aan-
pak is een nieuwe stap gezet in 
het opzetten van een doorlo-
pende leerlijn in het technisch 
vakmanschap die recht doet 
aan eerdere verworvenheden 
van leerlingen. Vooralsnog gel-
den de afspraken die gemaakt 
zijn voor de afdeling Metaal-
techniek/Werktuigbouw.  Maar 
wij hebben de intentie om de-
ze afspraken te verbreden, zo-
dat ze voor alle afdelingen van 
het Technisch College Velsen 
en de aansluiting op het Nova 
College Techniek kunnen gaan 
gelden’’, aldus de beide direc-
teuren.

Samenwerking SenZ
en de bibliotheken
Regio - SenZ, de ledenservice 
van ViVa! Zorggroep enerzijds en 
de bibliotheken IJmond Noord 
en Velsen anderzijds, bieden in 
2013 elkaars leden korting op 
het lidmaatschap. Leden van 
SenZ die zich als nieuw lid aan-
melden bij Bibliotheek IJmond 
Noord (Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest) en Bibliotheek Velsen 
(Velserbroek, IJmuiden) krijgen 
op vertoon van de ledenpas van 
SenZ éénmalig 20 procent kor-
ting op alle soorten jaarabonne-
menten van deze bibliotheken. 
Leden van Bibliotheek IJmond 
Noord en Bibliotheek Velsen krij-
gen éénmalig 4,50 euro korting 
op het gezinslidmaatschap van 
SenZ, de ledenservice van ViVa! 
Zorggroep. 
SenZ biedt een breed pakket 
aan diensten. SenZleden kun-
nen met  korting of zelfs gratis 

gebruik maken van dit pakket. 
Sinds 1 januari 2013 moet ieder-
een betalen voor het lenen van 
eenvoudige loophulpmiddelen, 
zoals krukken. 
Maar voor SenZleden is dit gra-
tis. Bibliotheek IJmond Noord 
en Bibliotheek Velsen bieden al-
le inwoners in hun gemeenten 
vrije toegang tot informatie, ken-
nis en cultuur. In de bibliotheken 
kan jong en oud terecht voor in-
formatie op maat, om inspiratie 
op te doen, zich te ontspannen, 
leesplezier te beleven en om an-
deren te ontmoeten. Zie ook 
www.bibliotheekijmondnoord.nl 
of www.bibliotheekvelsen.nl en 
www.senzpas.nl. Ook kunt u te-
lefonisch informatie inwinnen 
bij SenZ via 088-9958822, Bibli-
otheek IJmond Noord via 0251-
228591 of Bibliotheek Velsen via 
0255-525353.

Crisis ook in 
sportscholen en gym- 
en sportverenigingen?

IJmuiden - Het lijkt er op dat ook in de sportwereld de cri-
sis zijn intrede heeft gedaan. Iedereen moet bezuinigen en dan 
gaan de extra dingen als eerste de deur uit. Een abonnement 
bij de sportschool of vereniging kost toch aardig wat geld. Vrij-
willigers zijn ook bijna niet meer te vinden voor bestuurstaken. 
Maar snappen we dan niet meer waar het om gaat bij bewegen 
in teamverband? 
Wat levert sporten nu helemaal op? Vast geen ontspanning door 
inspanning, vast ook niet beter concentreren en beter functio-
neren? Of is het gezegde ‘een gezonde geest in een gezond li-
chaam’ misschien toch al eeuwen waar? In onze consumptie-
maatschappij kunnen we toch allemaal wel een paar kilootjes 
kwijt op een gezonde manier? Alleen door bewegen gebeurt dat 
veel makkelijker en veel leuker. Het IK tijdperk is toch wel weer 
voorbij? Samen gezellig bewegen en sociaal netwerken face to 
face in plaats van op Facebook. Kinderen en ouderen kunnen 
(weer) leren bewegen en veranderen? Nog zo’n cliché gezegde: 
‘jong geleerd is oud gedaan’.
Sporten hoeft dus helemaal niet duur te zijn en zal toch veel 
opleveren: kijk maar eens op de website van de RKGV Velsen 
www.rkgv-velsen.nl. Ze maken gebruik van allerlei gymzalen in 
de gemeente Velsen en verzorgen lessen met gediplomeerde 
vakleerkrachten. Diverse sporten voor heel jong en heel oud  al 
jaren tegen crisistarieven van maximaal 40 euro per kwartaal. 
Uiteenlopend van Zumba, Polefitness, fitball, kindergym, revali-
datietraining voor ex-hartpatiënten, wadu ryu karate, sparring-
gym en nog veel meer. Teveel om op te noemen en eigenlijk ook 
veel te leuk om niet aan mee te doen! Zie www.rkgv-velsen.nl.

Matthäus 
Passion in 

Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op 22 maart vindt 
in de Nieuwe Kerk aan de Ka-
naalstraat 250, om 19.30 uur, 
zaal open 18.45 uur, wederom de 
jaarlijkse uitvoering door de COV 
IJmuiden plaats van de Mat-
thäus Passion van Johann Se-
bastian Bach. Een koor van 110 
mannen en vrouwen, een kin-
derkoor van rondom de 20 jon-
gens en meisjes, een orkest van 
pakweg 35 musici en 7 solisten 
treden aan om dit fantastische 
werk van Bach uit te voeren. En 
dat alles onder leiding van diri-
gent Piet Hulsbos.

Drukke dag voor 
dansparen Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag was Chris, van Danscen-
trum Ter Horst, uitgenodigd te 
komen jureren op een landelij-
ke streetdance/D4F wedstrijd in 
Lelystad. Dus vroeg op, want de 
wedstrijd begon om 10.00 uur. 
Er waren heel veel deelnemers 
in de categorie solo’s, duo’s en 
team’s.
De wedstrijd was dan ook pas 
afgelopen om 18.00 uur. Snel 
naar huis om te eten en daar-
na door naar Heerhugowaard, 
waar zes paren van Danscen-
trum Ter Horst deelnamen aan 
een regionale wedstrijd ball-
room en Latin.
Het lijkt wel of dansen, in wel-
ke vorm dan ook, weer helemaal 
terug is, want ook het deelne-
mers veld aan deze wedstrijd 
was groot. De resultaten voor 
de paren waren er weer naar. 
Maar liefst zeven prijzen. Bij de 

ballroom werden bij de eerste-
jaars leerlingen Bas en Marjan-
ne Haalebos 1e en Bram Visser 
met Rianne Mossel 4e. Bij de 
derdejaars leerlingen werd Rob 
Krom met Shelly Hulster 3e. In 
de open klasse werd Frank Bub-
bert met Wilma Overeem 3e, 
Edwin van de Schoor met Yvette 
Vellinga haalde de 2e ronde en 
werd Pascal de Vries met Netan-
ja Hillege 4e. Bij de Latin, eer-
stejaars, werd Bas en Marjan-
ne Haalebos 4e en haalde Bram 
Visser met Rianne Mossel de 2e 
ronde. Bij de derdejaars haalde 
Rob Krom met Shelly Hulster de 
2e ronde. En in de open klasse 
werd Edwin van de Schoor met 
Yvette Vellinga 4e.
Moe, maar voldaan, ging ieder-
een om 01.00 uur weer huis-
waarts. Weer een prima resul-
taat voor de dansparen van Ter 
Horst. 

Nog enkele 
plaatsen vrij 
boottocht 

Zonnebloem
Regio - Zaterdag 23 en maan-
dag 25 maart zal de Zonnebloem 
regio IJmond in samenwerking 
met de regio Kennemerland haar 
jaarlijkse boottochten houden. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. De 
Eureka I vertrekt vanaf de Stei-
gerweg (de Loswal) nabij de 
kleine sluis te IJmuiden om 9.30 
uur en zal rond 17.00 uur op deze 
locatie weer aanmeren.
Op zaterdag 23 maart wordt er 
gevaren met deelnemers uit Vel-
serbroek, Santpoort en Driehuis. 
Op maandag 25 maart wordt 
er gevaren met deelnemers uit 
IJmuiden. Dit jaar zullen op bei-
den dagen ook deelnemers en 
vrijwilligers vanuit de Regio Ken-
nemerland aanwezig zijn. 
De kapitein bepaalt, afhankelijk 
van het weer, de vaarroute. De 
Zonnebloem kan deze activitei-
ten alleen organiseren door hulp 
van de Zonnebloemvrijwilligers 
uit de afdelingen IJmuiden Oost 
en IJmuiden West, Santpoort/
Driehuis en Velserbroek en door 
de medewerking van huisartsen, 
verpleegkundigen, vrijwilligers 
van het Rode Kruis en vrijwilli-
gers van OIG/IHD (rolstoelver-
voer). Daarnaast rijden er vrijwil-
lige, particuliere chauffeurs voor 
degenen die niet door familie, 
vrienden of kennissen naar de 
Eureka kunnen worden gebracht 
en gehaald). Beide dagen zal 
wethouder Wim Westerman na-
mens het college van B&W van 
de gemeente Velsen een wel-
komstwoord spreken. Voor beide 
boottochten zijn nog kaarten be-
schikbaar. Zonnebloem gasten 
die nog mee willen varen kun-
nen zich tot 16 maart 2013 aan-
melden bij een van de plaatselij-
ke Zonnebloem afdelingen. Ook 
gasten uit Kennemerland (Be-
verwijk, Heemskerk, Castricum, 
Uitgeest en omgeving kunnen 
zich nog opgeven. Op de site ht-
tp://ijmond.zonnebloem.nl. vindt 
u de contactgegevens.
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Santpoort-Noord - Op maandag 
11 maart 2013 organiseert Postze-
gelvereniging Santpoort een gezel-
lige clubavond in Het Terras, in het 
Stationsgebouw aan de Santpoort-
se Dreef. Vanaf circa 19.00 uur is 
de zaal open, de toegang is gra-

tis en er is voldoende parkeerge-
legenheid. Ook deze avond is er 
een leuke veiling met een gevari-
eerd aanbod, voorafgaande aan de 
veiling is er voldoende gelegenheid 
om de kavels te bekijken. Informa-
tie: 023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelvereniging

Pieter Vermeulen Museum
Diggelgoed en ‘Bijzondere 

vondsten’ van start 
Driehuis - Deze week bezoch-
ten de eerste scholengroepen 
het Pieter Vermeulen Museum in 
het kader van het erfgoedproject 
‘Bijzondere vondsten’. 
De Hoeksteen had dinsdag de 
primeur. De groep 4 leerlingen 
van deze basisschool moch-
ten onder leiding van Hilde Ver-
mast van de Archeologische 
werkgroep Velsen in het muse-
um vondsten opgraven en deter-
mineren om vervolgens de op-

gravingen in elkaar te puzzelen 
en plakken tot een pot, kopje of 
schaal. Ook bekeken de jonge 
archeologen een tentoonstelling 
met vondsten en kregen zij een 
rondleiding door het museum 
waarbij zij op plaatsen kwamen 
waar andere bezoekers niet ko-
men. Alle groepen 4 van de Vel-
sense basisscholen zullen in het 
kader van de erfgoededucatielijn 
Velsen eenzelfde bezoek aan het 
museum brengen.

Driehuis - Het ZondagMiddag-
Podium in Velsen presenteert 
zondag 10 maart een optreden 
van Malle Babbe in Verpleeghuis 
Velserduin, Nicolaas Beetslaan 4. 
Malle Babbe put uit een veelom-
vattend repertoire, waardoor kan 
worden beantwoord aan iedere 
vraag, van het klassieke tot en met 
het lichtere genre. De voorstel-
ling begint om 14.00 uur en vanaf 
13.30 uur is de zaal open. Kaarten 
à 4,00 euro zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en zondag aan de zaal.

ZoMiPo

Dressuurclinic op 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag werd weer een zeer in-
teressante middag op manege 

Kennemergaarde! Eric Hart was 
uitgenodigd om een dressuur-
clinic te geven. In groepjes van 
twee paarden kregen de ruiters 
de kans om een les van een ex-
terne instructeur te ervaren. De 
koppels die mee deden, kregen 
drie kwartier intensief les. Het 
ging om Michael Brandenburg 
en Lindy Evers, Elissa van Rixel 
en Kristy Oosten, Jonna Balk en 
Patricia Smids, Dana Menge-
rink en Sanne de Graaff. Dit al-
les vond plaats in de buitenbak, 
terwijl in de binnenbak kinde-
ren hun beste beentje voorzetten 
en proeven reden voor de F2 en 
F3. Het voorjaar zit in de lucht en 
het wordt lekker weer om naar 
de leuke springlessen te komen 
kijken aanstaand weekend. Of 
laat uw kinderen deelnemen aan 
de spelletjesdag op zondag 17 
maart. Kortom, houdt de kalen-
der of hun Facebookpagina dus 
goed in de gaten!

Boerderijschool Klein 
Beekvliet van start

Velserbroek - Op 18 en 19 
maart vertrekken de groepen 

6 van Basisschool De Beekvliet 
weer op de fiets naar de boer-
derij. Tot aan de zomervakan-
tie werken zij een dagdeel  per 
week op de tuin, in de stallen 
en op het land van Ab en Karin 
Kneppers.  De Boerderijschool is 
een vorm van actief leren waar-
bij de nieuwsgierigheid geprik-
keld wordt, het groepsgevoel 
versterkt, motoriek geoefend en 
kinderen leren waar hun eten 
vandaan komt. De kinderen le-
ren zorg te dragen voor plant en 
dier maar ook diverse rekenacti-
viteiten zoals wegen, oppervlak-
te berekenen et cetera komen 
aan bod. Wilt u meer weten over 
dit project? Bezoek dan de face-
bookpagina.

Spaarnwoudeloop
Velsen-Zuid - Sinds vorig jaar 
start en finisht de Runnersworld 
Spaarnwoudeloop bij recreatie-
boerderij Zorgvrij. Het parcours 
loopt geheel door het fraaie Re-
creatiegebied Spaarnwoude met 
als hoogtepunt de klim naar de 
skiheuvel. Daar heb je een weids 
uitzicht richting Amsterdam, 
Haarlem en Tata Steel. De or-
ganisatie is in handen van atle-
tiekvereniging KAV Holland. Het 
is de eerste loop van het Run-
nersworld Kennemer Loopcir-
cuit, een reeks van vijf regionale 
lopen in Kennemerland.
Als noviteit kan men een halve 
marathon lopen, naast de tra-
ditionele afstanden van 10 en 
30 km. Deze laatste is een ide-
ale voorbereiding voor één van 
de voorjaarsmarathons. Voor be-
ginnende of jeugdige lopers is er 
een kinderloop van ± 1500 me-

ter en een 5 km. Het parcours 
van de Runnersworld Spaarn-
woudeloop voert door bossen 
en weilanden, is grotendeels 
vlak maar gaat ook over enke-
le heuvels. Op elke vijf kilometer 
is er een drinkpost; tassen kun-
nen ter bewaring worden afge-
geven. Men kan zich inschrijven 
via www.kavholland.nl/spaarn-
woudeloop en op de dag zelf ter 
plaatse. Er wordt dit jaar gebruik 
gemaakt van een startnummer-
chip.
Heb je hiermee de smaak te 
pakken gekregen: Op dinsdag 
26 maart start atletiekvereniging 
KAV Holland een cursus om deel 
te nemen aan de Grachtenloop. 
De cursus is geschikt voor ieder-
een die graag met de loopsport 
wil kennismaken. Lees meer of 
geef je direct op via wegatle-
tiek@kavholland.nl

Oyama naar Mudmasters
Velserbroek - De Oyama Jiu 
Jitsuka’s Mark Wellink, Ruben 
Dekker, Chris Noordzij en Willem 
Griffioen gaan op 17 maart de 
Mudmasters lopen op het Flori-
adeterrein in Haarlemmermeer. 
U kunt op www.mudmasters.nl 
zien wat ze allemaal te wachten 
staat. 
De Mud Masters Obstacle Run 
daagt deelnemers uit om een 
off-road stormbaan te overwin-
nen. Naast doorzettingsvermo-

gen en kameraadschap, is hu-
mor een belangrijke factor om 
de finish te halen. Het parcours 
is ontworpen door mariniers en 
is geïnspireerd door de meest 
uitdagende militaire stormbanen 
wereldwijd.
De jiu jitsuka’s zullen als tegen-
prestatie een goed doel aan hun 
optreden verbinden. De Bas van 
Goor Foundation. Voor meer in-
formatie: http://www.geef.nl/zy-
nixmedia

Dorpsraad 
Driehuis kiest 
voor rotonde

Driehuis - Ook Stichting Dorps-
raad Driehuis heeft een mening 
over het herinrichten van de krui-
sing Zeeweg/Min.v.Houtenlaan/
Waterloolaan. Zij kiezen voor  va-
riant 3 (met de rotonde). De roton-
de scoort het best op de aspec-
ten veiligheid en rustiger doorstro-
mend verkeer en past in het to-
taalbeeld. Ook voor fietsers is de 
rotonde veiliger. Volgens de stich-
tig zou variant 2, met stoplichten 
op de kruising zorgen voor meer 
stilstaand verkeer in Driehuis. 
Voor de HOV-kruising Zeeweg is 
de weergegeven oplossing met 
twee rijbanen onmogelijk door-
dat woningen onbereikbaar wor-
den en voor fietsers zeer gevaar-
lijk. Tevens zijn ze van mening dat 
met ‘treiterstoplichten’ bestuur-
ders niet worden geweerd. Vari-
ant 1 heeft geen meerwaarde om-
dat dit de huidige situatie is en va-
riant 4 is onhaalbaar vanwege de 
onlogica gezien de zwaarte van de 
verkeersstromen. Welke kansen 
ziet de Stichting Dorpsraad Drie-
huis? Ze zien mogelijkheden voor 
een verbeterde fietsroute. Dit kan 
en zal de verkeersdoorstroming op 
de primaire- en secundaire route 
verbeteren. Het advies is het op-
gelegde fietspad langs het HOV 
door te trekken langs de busbaan 
over het spoor en wellicht tot en 
met de fly-over op het Pontplein. 
Laat fietsers (en voetgangers) al-
leen zo het Pontplein oversteken. 
Het HOV- is helaas een gege-
ven. Maar definieer de scope voor 
Driehuis ruim: kruispunt Zeeweg-
Heerenduinweg tot en met ro-
tonde Dreef. Hierbij kijken wat de 
maatregelen kunnen zijn. Niet al-
leen kijken naar verkeer, maar ook 
omgevingskwaliteit: groen, ver-
lichting, materiaalgebruik. Maak 
een inspirerende ontwerpopgave 
via het benutten van de binnen-
cirkels van de rotondes. Dorps-
genoten hebben vast ideeën hier-
voor. Voor elk van de drie roton-
des een eigen thema en dit hoeft 
ook niet duur te zijn (sponsoren?) 
Laten we streven naar een kwa-
liteitsroute: dorps, veilig, helder, 
mooi. Stichting Dorpsraad Drie-
huis voelt zich misleid nu de kop-
peling tussen HOV en verbetering 
van de verkeersdrukte in Driehuis 
is losgelaten.



Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
12 maart zal Malcolm McEwan 
u wegwijs maken in de mythe 
van Wagners wereld; zijn den-
ken en ideeën zullen op fasci-
nerende wijze naar voren ko-
men. U kunt een interessan-
te avond met controversiële ele-
menten en authentieke filminfor-
matie verwachten. Richard Wag-
ner (1813-1883) is een zeer om-
streden figuur; velen verafgoden 
hem, maar evenzo velen verfoei-
en zijn kunst en vaak nog meer 
zijn opvattingen. Naast zijn werk 
als musicus (componist, dirigent 
en regisseur) heeft hij veel ge-
schreven en gepraat over nati-
onalistische zaken. Iedereen is 
van harte welkom bij de vereni-
ging Santpoorts Belang in ‘t Bre-
derode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201. De entree 
bedraagt 6 euro. De avond duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

Lezing in
’t Brederode 

Huys

Regio - In maart zal in restau-
rant Bartje Bloemendaal, Brede-
rodelaan 80 in Bloemendaal, een 
expositie van Christie Greeve te 
zien zijn. Christie is sinds vorig 
jaar afgestudeerd aan de kunst-
academie in Haarlem met textie-
le vormen en tekeningen. Haar 
inspiratie haalt zij uit haar werk 
als verpleegkundige en uit de 
reizen die ze maakt naar verre 
landen. In 2010 heeft zij een paar 
maanden in Ghana gewerkt op 
een medische post. Geraakt door 
de afrikaanse tribal art heeft zij 
haar eigen draai hieraan gege-
ven door met wol kleurige pop-
pen te maken. Er zijn ook pen en 
houtskool tekeningen van haar 
hand te zien. Dagelijks te bezich-
tigen vanaf 10.00 uur.

Expositie 
bij Bartje 

Bloemendaal

Driehuis - De laatste jaren is het 
lijdensverhaal van Jezus van Na-
zareth toegankelijker gemaakt 
voor de mensen van deze tijd, 
onder andere door The Passi-
on. Het lijdensverhaal beleven 
in het hier en nu. Een Passiepro-
ject waarvoor jong en oud is uit-
genodigd. Op zondagmiddag 17 
maart om 13.00 uur een uitvoe-
ring in de Maria. Om 15.30 uur 
in de Engelmunduskerk Driehui-
zerkerkweg in Driehuis. De toe-
gang is vrij. Er zal wel een vrij-
willige bijdrage gevraagd wor-
den middels een deurcollecte. 
De kerken openen hun deuren 
20 minuten voor aanvang. Zie 
ook www.engelmunduskerkdrie-
huis.nl.

Passieproject 
in Driehuis

Bijzonder talentvolle 
trio’s in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het in bin-
nen- en buitenland succesvol-
le Trio Stam/Hofman/Smirnov  
brengt op vrijdag 8 maart om 
20.00 uur een hartverwar-
mend Romantisch programma 
in ’t Mosterdzaadje. Uitgevoerd 
worden Schumann, Tsjaikovsky 
en Bruch.
Op zondag 10 maart om 15.00 
uur maakt ’t Mosterdzaadje 
kennis met het uit België af-
komstige Kugoni Trio.
Een jong en uniek ensemble 
ontstaan aan het Koninklijk 

Conservatorium van Brussel. 
Kurt Bertels (saxofoon), Goe-
dele Taveirne (piano) en Nico-
las Dupont (viool) vonden el-
kaar in gezamenlijk enthousi-
asme voor energievolle kamer-
muziek, van verrassend klas-
siek tot en met nieuw reper-
toire.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Een half 
uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Brederode Dalton 
sponsort Artisklas
Santpoort-Zuid - Woensdag 13 
maart  om 9.30 uur schaatsen de 
groepen 4 tot en met 8 in 20 mi-
nuten zoveel mogelijk rondjes op 
de ijsbaan in Haarlem. De groe-
pen 1 tot en met 3 rennen hun 
rondjes, ondersteunt door hun 
‘maatje’ uit de bovenbouwgroe-
pen in de nieuwe gymzaal van 
de school.
Deze week én volgende week 
gaan de kinderen langs hun 
oma’s, opa’s, buurvrouwen en  
bijvoorbeeld tantes met hun 
sponsorkaart op zoek naar zo-
veel mogelijk sponsors voor dit 
goede doel.
De opbrengst is bestemd voor 

de kleine dierentuin Artisklas in 
Haarlem-Noord. Zij mogen van 
de gemeente gaan uitbreiden en 
kunnen het geld goed gebrui-
ken. De leerlingenraad van de 
school heeft ervoor gezorgd dat 
alle kinderen democratisch voor 
dit goede doel hebben kunnen 
kiezen, zij hebben zelf de spon-
sorkaart gemaakt, geholpen met 
dit redactiebericht, begeleiden 
de onderbouw met hun rondjes 
die zij rennen en geven power-
pointpresentaties over Artisklas 
in verschillende groepen.
En natuurlijk hebben zij de-
ze leuke dierentuin persoonlijk 
kunnen bezoeken.

Circus Sijm in 
Velserbroek

Velserbroek - Dit jaar viert 
Circus Sijm haar 12,5-jarig ju-
bileum. Het circus heeft in de 
loop der jaren, met succes, een 
geheel eigen stijl ontwikkeld: 
een aantrekkelijk totaalplaatje 
met verzorgde blauw/gele wa-
gens, fonkelende lampjes, ge-
poetste schoenen, mooie kos-
tuums, verrassende acts en en-
thousiaste artiesten. Een brui-
send, compact, Noord-Hol-
lands circus!  Circus Sijm be-
zoekt dit jaar vijfenzeventig 
steden en dorpen. Op woens-
dag 20, zaterdag 23 en zondag 
24 maart zijn er voorstellingen 
op het Vestingplein in Velser-
broek. Voorstellingen begin-
nen alle dagen om 14.00 uur en 

16.15 uur. Zie ook www.circus-
sijm.nl

Meester Jan 60 jaar
Santpoort-Noord - Vorige 
week woensdag was het een 
feestje op de Parnassia. Meester 
Jan Vink, directeur van de Par-
nassia, was jarig en vierde zijn 
zestigste verjaardag.
Op het schoolplein hingen naast 
de deur vlaggen met daarop een 
grote 60.
De vlag van de Parnassia hing 
in de grote vlaggenmast. Bij de 
deuren hingen ook nog posters 
met daarop felicitaties voor de 
60-jarige.
Om 8.30 uur werd hij door al-
le kinderen, leerkrachten en ou-
ders toegezongen op de speel-

plaats. Groep 7 had het hele lo-
kaal versierd, want zij hadden 
het geluk om die ochtend door 
te mogen brengen met het feest-
varken. Het was duidelijk te zien, 
dat meester Jan de gezegende 
leeftijd van 60 jaar had bereikt. 
Hij moest er echt aan geloven.
Voor alle kinderen had hij ook 
nog een traktatie meegeno-
men. Het team mocht genieten 
van een overheerlijke lunch bij 
De Wildeman. Daar werd de ja-
rige in het zonnetje gezet door 
zijn collega’s. Ze zongen een lied 
en overhandigden een mand vol 
met (verrassende) cadeaus.

Speciale inlooprepetities 
Get Together Again

Velserbroek - Gospelkoor Get 
Together Again organiseert spe-
ciale inloopavonden om het pu-
bliek te laten kennismaken met 
het koor en zijn swingende reper-
toire. Wie weet wordt u wel zo en-
thousiast dat u zich bij het koor 
wilt aansluiten. Het gospelkoor 
heeft een gevarieerd repertoi-
re, van traditionele gospels, Afri-
kaans geïnspireerde nummers tot 
het modernere repertoire Zij or-
ganiseren elke derde donderdag 

van de maand een speciale in-
loopavond om u te laten kennis-
maken met het repertoire van het 
koor. De eerstvolgende inloop-
avond vindt plaats op donderdag 
21 maart. Iedereen is van harte 
welkom in de oefenruimte in Het 
Kruispunt, Zonbastion 3. 
De inloopavond is van 20.00 en 
tot 22.00 uur. Meer informatie: 
mevrouw H. Koster, telefoon 023-
5388892. Zie ook www.gospel-
koorgta.nl.
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Bel Canto op televisie
Velsen - Het Velser Operage-
zelschap ‘Bel Canto’ heeft een 
drukke maar fantastische week 
achter de rug. Afgelopen woens-
dagmiddag was er een optreden 
bij omroep Max en zondagoch-
tend voor AVRO radio in de Spie-
gelzaal van het Concertgebouw 
in Amsterdam. Daarna waren ze 
ook nog te gast in Stadschouw-

burg Velsen waar een Verdi-dag 
werd georganiseerd. 
De leuke media-uitstapjes wa-
ren dan ook een gevolg van de-
ze bijzondere dag. Het is dit jaar 
200 jaar geleden dat de opera-
componist Giuseppe Verdi werd 
geboren. Bel Canto werkte mee 
aan de uitvoering van het Sla-
venkoor uit de opera Nabuco.

Stormvogels 
lijdt groot 

verlies tegen 
De Dijk

IJmuiden - Dat Stormvogels 
het in Amsterdam (Schelling-
woude) heel zwaar zou krijgen 
tegen De Dijk was van tevo-
ren bekend, maar dat de ploeg 
van trainer Dick-Jan Ente met 
een afgetekende 8-1-neder-
laag na  negentig minuten het 
veld zou verlaten, verbaasde 
vriend en vijand. Na de 6-2 ne-
derlaag drie weken geleden te-
gen AFC’34 herstelden de Vo-
gels zich, ondanks een neder-
laag, veertien dagen geleden 
heel goed tegen bijna-koplo-
per JOS W.  Dus waarom zou-
den de IJmuidenaren tegen 
subtopper en het kapitaal-
krachtige (veel ervaren spelers 
uit het betaalde voetbal - Olaf 
Lindenbergh - en uit de top- en 
hoofdklassen zijn de laatste ja-
ren aangetrokken) De Dijk  op-
nieuw weer goed voor de dag  
kunnen komen.
Binnen vijf minuten kwam 
Stormvogels op achterstand 
door een 100 procent  buiten-
speldoelpunt, maar zeven mi-
nuten later was het weer ge-
lijk. Na een goede voorzet van 
Dennis Verwer, waarbij Henk 
Swier lastig was voor de ver-
dediging, kon Ron Nollles op 
de rand van de zestien staan-
de de bal binnentikken, 1-1. De 
vreugde was echter van korte 
duur, want het collectief en in-
dividueel sterk  spelend De Dijk 
nam binnen een halve minuut 
opnieuw een voorsprong, bin-
nen een paar minuten gevolgd 
door het derde doelpunt, dat 
opnieuw buitenspel was. 
Stormvogels kon de boosheid 
niet omzetten in beter spel en 
meer strijd. Integendeel, De 
Dijk zorgde er voor, dat de rust-
stand 4-1 werd.
In de tweede helft speelde 
Stormvogels iets sterker en 
strijdvaardiger met meer druk 
naar voren . Het team van trai-
ner Dick-Jan Ente  creëerde 
zich een redelijk aantal kan-
sen, maar het vizier stond niet 
op scherp. Dat kon De Dijk 
niet zeggen, want nog vier 
maal wisten de Amsterdam-
mers (spits Mostapha El Aam-
rani nam drie doelpunten voor 
zijn rekening) de niet zo blijde 
doelman Jan Ziere te passeren, 
8-1. Een zo’n grote nederlaag 
heeft Stormvogels in compe-
titieverband volgens mensen-
heugenis nog nooit geleden. 
Trainer Dick-Jan Ente liet het 
laatste half uur drie jeugdspe-
lers, te weten Fernando Alphe-
naar, Nigel Oudshoorn en Jor-
di Miedema, opdraven. Zondag 
10 maart komt VVIJ uit IJssel-
stein naar sportpark Zeewijk. 
Na vier nederlagen  op rij wordt 
het de hoogste tijd nu eens de 
drie punten in IJmuiden te hou-
den om Zodoende weer in het 
linkerrijtje te belanden.

Unidos zoekt talent
Velsen - Voor de productie van 
Petticoat is musicalvereniging 
Unidos op zoek naar nieuwe le-
den. Voor de nieuwe productie 
van februari 2014 is Unidos op 
zoek naar mannen en vrouwen 
tussen de 18 – 35 jaar met zang-, 
acteer- én danstalent die vanaf 
16 april wekelijks op dinsdag om 

19.30 uur beschikbaar zijn voor 
de repetities; Nieuwe aanvullin-
gen die graag met een groep van 
zo’n 35 enthousiaste leden musi-
cals op hoog amateurniveau wil-
len maken. 
Neem voor meer contact op met 
info@musicalvereniging-unidos.
nl. 

Gulle gaven aan noodfonds
Velsen - Noodfonds Velsen ont-
ving van verschillende bedrijven, 
kerken en particulieren de af-
gelopen maanden schenkingen. 
Allen lieten daarmee blijken het 
belang van de start van dit loka-
le Noodfonds in te zien. 
Dit fonds in oprichting is be-
doeld om informatie, (tweede-
hands) goederen en/of geld te 
verstrekken aan inwoners van 
Velsen die het tijdelijk aan de 
belangrijkste levensbenodigd-
heden ontbreekt.
Woningbouwbedrijven in Vel-
sen doneerden, net als bewo-
ners van Huis ter Hagen, voor 
Velsenaren in acute financië-
le nood. Het Humanistisch Ver-
bond schonk en tijdens de vas-

tentijd wordt er door kerken voor 
het fonds gecollecteerd. Paro-
chianen van de rooms en oud-
katholieke kerk gaan hun steen-
tje bijdragen als ook de Kritische 
Gemeente IJmond. 
Aanleiding tot de oprichting van 
dit vrijwilligersinitiatief waren 
signalen van hulpverlenende in-
stanties die schrijnende geval-
len onder ogen krijgen maar met 
vaak lege handen staan. Omdat 
het fonds geen subsidie krijgt 
doet het voor donaties een be-
roep op particulieren, bedrijfsle-
ven en kerken. Noodfonds Vel-
sen hoopt eind april voldoen-
de middelen te hebben om van 
start te kunnen gaan. Zie ook 
www.noodfondsvelsen.nl.

IJmondpopprijs 2013
15 Bands geselecteerd

Regio - De selectie voor de 
IJmondpopprijs 2013 heeft 
plaats gevonden en 15 bands 
zijn ingedeeld. Op drie podia in 
drie verschillende IJmondge-
meenten zullen deze bands hun 
uiterste best doen. Uiteindelijk 
zullen er zes bands overblijven 
die aan de finale deelnemen en 
daarmee eigenlijk meteen al in 
de prijzen vallen. 
De geselecteerde band zijn: 
Borrie & 13, Colombian Neck-
tie, De Wolkenshow, Encoun-
ter, Freezy Peak, Galloway Hill, 
Mantis. Point Four, RechtDoor-
Zee, Sjaak, Starfish, The Cur-
tains, TweeMansLeger, Wheat-
field With Crows en Winston.
De IJmondpopprijs is niet zo-
maar een bandwedstrijd waar 
de beste band er met de prijs 

vandoor gaat. De organisatie 
wil alle bands die in de fina-
le staan ondersteunen in hun 
ontwikkeling en past het prij-
zenpakket hier op aan. Zo zijn 
er optredens te winnen op re-
gionale festivals als Beeckes-
tijn Pop, Young Art Festival en 
het Koninginnefeest van Ca-
fé Camille en café Lua. Ook is 
er voor twee bands studiotijd te 
winnen. 
De eerste voorronde van de 
IJmondpopprijs 2013 is in de 
Nozem en de Non op zater-
dag 16 maart. De optreden-
de bands  zijn: De Wolkenshow 
(foto), Freezy Peak, Mantis, 
TweeMansLeger en Winston. 
Er is voor twee bands een fi-
naleplaats gereserveerd, www.
ijmondpop.nl.

Bep Borst 22.500ste 
zwembadbezoeker

IJmuiden - De 22.500ste zwem-
badbezoeker van de maand fe-
bruari is Bep Borst. |Zij werd 
donderdagavond bij binnen-
komst berrast met een heerlijke 
taart en vrijkaartjes.
Bep volgt al zo’n 17 jaar de 
aquarobiclessen in dit zwem-
bad. Zij begon met de lessen 
in het instructiebad in Zeewijk. 
De vrijkaartjes die zij heeft ge-
kregen geeft ze aan haar klein-

kinderen en de taart vond de-
zelfde avond nog een goede 
bestemming,namelijk de mede-
cursisten. Na de les is de taart 
onder het genot van een kopje 
koffie met elkaar gedeeld en zijn 
Annick (instructrice) en Marjo-
lein (receptioniste) niet vergeten.
In totaal is Bep Borst de 
2.638.732ste bezoeker vanaf de 
opening van Zwembad de Hee-
renduinen in 2003.
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Mel en Watervliet samen

Velsen-Noord - Vanaf 1 janua-
ri 2012 is Wijksteunpunt Water-
vliet onderdeel van Stichting Wel-
zijn Velsen (SWV). Voor de diverse 
locaties en projecten van SWV in 
Velsen-Noord wordt nu de naam 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet 
gebruikt. De locaties die daaron-
der vallen zijn: locatie Watervliet, 
locatie Mel (in De Schulpen) en 

de 2de Kans. Tevens zijn er ac-
tiviteiten ondergebracht in Ont-
moetingschool de Triangel. Bin-
nen Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet zijn Lydia Moreira en Ju-
dith de Ruyter de intermediairs 
in welzijn. Zij ondersteunen goe-
de ideeën en leggen verbindingen 
bij het oplossen van problemen in 
de wijk. Marcel Borst functioneert 

als beheerder van de verschillen-
de locaties, is belast met het on-
derhoud, bar, financiën en de in-
deling van de ruimtes. Lars Stee-
neken is als buurtsporter actief in 
de wijk en verzorgt de uitvoering 
van het project Totaal Jezelf (een 
project om uitkeringsgerechtig-
den aan te spreken op hun kwali-
teiten en deze in te zetten voor de 
wijk). Lydia, Lars, Marcel en Ju-
dith staan open voor uw vragen, 
signalen en vernieuwende idee-
en. Tijdens kantooruren zijn de 
medewerkers van Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet bereikbaar op het 
telefoonnummer van Watervliet, 
te weten 0251-226445. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht op 
de website: www.demel.nl of uw 
vraag mailen naar info@demel.nl. 
Nieuw bij Wijkcentrum de Mel-
Watervliet zijn de volgende activi-
teiten, waar tevens nog ruimte is 
voor nieuwe deelnemers: compu-
terles voor beginners en wii voor 
ouderen. Nog een nieuw initiatief: 
kent u nog mensen in de wijk die 
een opkikkertje kunnen gebrui-
ken? Neem contact op met Lydia, 
zij bezoekt hen en verrast hen met 
een troost- of fleur-opkikkertje!

De Brulboei - Op de Filmavond 
voor vrouwen presenteert Buurt-
huis de Brulboei de kaskraker 
“Alles is familie”, een romanti-
sche komedie met fantastisch 
acteerwerk van heel veel beken-
de acteurs/actrices. In ‘Alles is 
familie’ is iedereen binnen de fa-
milie De Roover op een punt in 
zijn leven beland waarin het ma-
ken van cruciale keuzes onver-
mijdelijk is. Zo wil Winnie (Carice 
van Houten) een baby, haar man 
Rutmer (Thijs Römer) wil dich-
ter bij zijn gevoel komen, zijn 
broer Charlie (Benja Bruijning) 
wil vooral geen verantwoorde-
lijkheid en hun zwager Dick wil 
zijn overleden vrouw terug. Pater 
familias Arend wil gelukkig zijn. 
En zijn vrouw Jeanette wil dat 
iemand haar wil. De filmavond 
is op woensdag 20 maart, start 
20.00 uur. Kaarten à 2,50 euro, 
verkrijgbaar voor aanvang aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Filmavond 
voor vrouwen

De Brulboei - Al jaren geeft Le-
onie Konijn yogales in Buurt-
huis de Brulboei, tot grote tevre-
denheid van alle cursisten. Er zijn 
nu een paar plaatsjes vrijgeko-
men voor nieuwe cursisten; yo-
ga is goed voor lichaam en geest. 
Heeft u belangstelling, maar twij-
felt u nog dan kunt u eerst komen 
kijken en meedoen met een proef-
les. De lessen zijn op donderdag-
middag van 14.00 tot 15.00 uur en 
kosten per 30 lessen 99,50 euro. 
Als u later in het seizoen begint 
wordt het bedrag aangepast. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Yoga

De Dwarsligger - Zaterdag 9 
maart wordt er bij Buurtcen-
trum de Dwarsligger weer een 
rommelmarkt gehouden. U bent 
vanaf 9.00 uur van harte welkom. 
Wilt u een tafeltje reserveren, 
dan verzoeken we u te bellen 
met Gerda Broek (0255-522782). 
Meer weten? Bel 0255-512725.

Rommelmarkt

De Mel-Watervliet - Wijkcen-
trum de Mel-Watervliet organi-
seert zaterdag 9 maart vanaf 20.00 
uur een country-avond. DJ Kees 
verzorgt de muziek en zorgt voor 
de nodige afwisseling voor dan-
sen met paren en inline. Kaarten 
voor dit gezellige avondje uit zijn 
te koop bij het wijkcentrum aan de 
Doelmanstraat 34 in Velsen-Noord 
voor 3 euro per persoon. Natuur-
lijk worden er ook heerlijke hap-
jes geserveerd, drankjes zijn voor 
eigen rekening. Meer weten? Bel 
0251-226445.

Country-avond

De Dwarsligger - Bij Buurt-
centrum de Dwarsligger kunt u 
de cursus Spaans op reis vol-
gen op woensdag van 19.30 tot 
21.00 uur. In 12 lessen krijgt u  
voldoende kennis van de taal om 
u goed te kunnen redden op uw 
vakantieadres.  Voor deze 12 les-
sen betaalt u 75 euro. Graag op-
geven bij de Dwarsligger. Meer 
weten? Bel 0255-512725.

Spaans op reis

De Spil - Buurtcentrum de Spil 
start bijna weer met de leuke 
kookactiviteit: Cook-It. Kinderen 
van 8 tot 12 jaar gaan samen al-
lerlei lekkere dingen maken in de 
Spil. Marlene van Vliet bedenkt sa-
men met de kinderen lekkere re-
cepten. Cook-It is iedere week op 
dinsdag van 16.00 tot 17.30 uur. De 
5 lessen kosten 20 euro. Geef je 
snel op bij de Spil want het gaat 
bijna beginnen en er zijn nog maar 
enkele plaatsjes vrij. Meer weten? 
Bel 0255-510186.

Cook-It

De Mel-Watervliet - Voor het 
kleding- en koffiehuisje ‘De 2de 
Kans’, zoeken wij nog vrijwilligers 
om onze openingstijden te kunnen 
uitbreiden. De winkel wordt volle-
dig gerund door vrijwilligers. In de 
winkel kunnen mensen de kleding 
kopen voor een zeer laag bedrag 

zodat het toegankelijk is voor elke 
beurs. Vindt u het belangrijk  om u 
zelf in te zetten voor andere? Dan 
zien wij uw aanmelding graag te-
gemoet. U kunt zich aanmelden bij 
Wijkcentrum De Mel-Watervliet. 
Meer weten? Bel 0251-226445 of 
lars@welzijnvelsen.nl.

De 2de Kans
zoekt vrijwilligers!

De Brulboei - Buurthuis de Brul-
boei organiseert zondag 17 maart 
een rommelmarkt waarvan de op-
brengst geheel ten goede komt 
aan het buurthuis. Vanaf 10.00 uur 
is iedereen van harte welkom. Het 
assortiment is heel divers, dus ge-
noeg te zien en voor kleine prijzen. 
De rommelmarkt duurt tot onge-
veer 14.00 uur. Natuurlijk is de bar 
open voor koffie, thee enz. en de 
entree is als altijd gratis. Heeft u 
zelf nog goede spullen die u voor 
dit doel beschikbaar wilt stel-
len, dan kunt u die vanaf vrijdag 
1 maart bij het buurthuis afgeven. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

Rommelmarkt 
in de Brulboei

WonenPlus - Omdat er veel be-
hoefte is voor hulp bij het in-
vullen van de belastingaangif-
te, heeft WonenPlus een speciaal 
team samengesteld van onge-
veer 10 vrijwilligers. WonenPlus 
bemiddelt voor ouderen en men-
sen met een beperking, die een 
eigen vermogen bezitten tot on-
geveer 20.000 euro per persoon. 
Het gaat om eenvoudige aangif-
ten die betrekking hebben op 
box 1 (inkomen, buitengewone 
uitgaven, eigen woning en gif-
ten e.d.) Soms kunnen mensen 
in aanmerking komen voor te-
ruggave, bijvoorbeeld door (ho-
ge) ziektekosten. Voor uw be-
lastingaangifte s.v.p. bellen vóór 
10 maart, dan kan uw aangif-
te voor 1 april bij de Belasting-
dienst aangeboden worden. De 
medewerkers komen bij de klan-
ten thuis.De kosten van deze 
dienst zijn 15 euro per formulier. 
U moet wel WonenPlus-abon-
nee zijn. Meer weten? Bel:0255-
548548.

Belasting-
aangifte
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Biljartclub De Moerberg 
verhuist naar Velserduin
IJmuiden - Biljartclub De Moer-
berg is per 1 maart verhuisd naar 
Woon- en Zorgcentrum Velserduin 
in IJmuiden. De reden was dat de 
biljartruimte in De Moerberg no-
dig was als nieuwe kappersruimte.
Voor de twaalf leden van de bil-
jartclub verliep de verhuizing niet 
zonder slag of stoot, omdat snel 
naar een nieuwe biljartruimte 
moest worden gezocht. Die werd 
gevonden in Zorgcentrum Velser-
duin aan de Scheldestraat. 
Op de nieuwe locatie staat het 
bljart in een afgescheiden ruim-

te die multifunctioneel wordt ge-
bruikt. Er is een bar aanwezig en 
er kan dus ook gezellig worden 
genoten van een bakkie troost of 
een lekker drankje. 
Nieuwe leden zijn welkom bij bil-
jartclub De Moerberg. Er wordt 
gespeeld op maandagmiddag en 
woensdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. Belangstellenden kun-
nen vrijblijvend binnenlopen om 
kennis te maken. Er wordt niet al-
leen in Velserduin gespeeld, maar 
ook regelmatig meegedaan aan 
toernooien in de regio. 

Brand in
de schuur

Velsen-Noord - Een schuur 
achter een woning is in de nacht 
van maandag op dinsdag afge-
brand. De brandweer kreeg rond 
kwart over drie de melding dat er 
aan de Grote Hout- of Konings-
weg brand was. Omdat het in 
eerste instantie om een woning 
zou gaan werd er vrij snel opge-
schaald naar middelbrand zo-
dat een extra blusvoertuig werd 
opgeroepen, maar deze kon vrij 
snel terugkeren naar de kazerne. 
De brandweer heeft de schuur-
brand geblust en een aantal 
schotten aan de kant gehaald 
om het vuur goed te kunnen be-
strijden. Het is nog onduidelijk 
wat de oorzaak van de brand is 
geweest. De Grote Hout- of Ko-
ningsweg was door de bluwerk-
zaamheden tijdelijk afgesloten 
voor het verkeer. 

Vaardigheidsdag
bij manege HCV
Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag is er op Hippisch Centrum 
Velsen in Velsen-Zuid een vaar-
digheidsdag georganiseerd. Dit 
was een examenopdracht van 
Linda van Luit van het Groen-
horst te Almere, die bij Hippisch 
Centrum Velsen werkzaam is ge-
weest als stagiaire. 
In totaal waren er 24 deelne-
mers voor het evenement in de 
leeftijdscategorie van 6 tot 12 
jaar (verdeeld in 2 groepen). In 
de binnenbaan van de manege 
was een uitgebreid parcours uit-
gezet waarbij de deelnemers di-
verse hindernissen en obstakels 
moesten passeren. Hierbij ging 
het erom wie de snelste tijd be-
haalde. 
Naast het parcours in de bin-
nenbaan was er buiten ook een 
klein parcours uitgezet waar de 
kinderen mochten mennen met 
een pony. Ook krijgen zij uitleg 
over het poetsen van een pony 
en hebben zij veel geleerd over 
het harnachement. 
Na afloop van het evenement 
lag er voor iedere deelnemer een 
mooi diploma klaar en waren er 
in beide groepen natuurlijk een 
mooie eerste, tweede en derde 
plaats waarbij ook mooie prijzen 
behaald zijn. 
Uitslagen van het evenement: 
Poule A: Celina Groen met Pe-
notti, 3.56 minuten; Hannel-
ore Langbroek met Red Rabbit, 
3.57 minuten; Timon Molenaar 
met Red Rabbit, 4.28 minuten. 
Poule B: Danielle de Beurs met 
Midnight, 2.56 minuten; Fleur de 
Groot met Penotti, 3.05 minu-
ten; Kayleigh Snijder met Penotti,  
3.43 minuten.
Alle deelnemers hebben een erg 
leuke dag gehad en ook de or-
ganisatie heeft genoten van de-
ze sportieve vaardigheidsdag. 
Iedereen bedankt voor de goe-
de inzet en graag tot de volgen-
de keer! Zie ook www.hippisch-
centrumvelsen.nl.

DKV Jeugdnieuws
Velsen-Zuid - Zaterdag 2 maart 
werd er een aantal wedstrijden 
gespeeld door de jeugdteams van 
DKV. DKV E2 speelde zaterdag te-
gen Celeritas E2. DKV speelde erg 
goed en had veel kansen. Er werd 
veel gescoord en goed verdedigd 
waardoor DKV met 13-3 de wed-
strijd won. Doelpuntenmakers 
waren: Ben, Dewi en Sien. De D2 
verloor helaas met 3-1 van Mad-
joe E2. De D1 speelde een he-
le goede wedstrijd tegen WWSV 
D1. Er werd goed samengespeeld 
en er werden mooie acties ge-
maakt. DKV won de wedstrijd, 11-
2. Topscoorders waren Sem en 
Meike. B2 begon spetterend en 
stond de eerste helft twee pun-
ten voor. Uiteindelijk speelden ze 
gelijk met 5-5, het was heel span-
nend. Topscoorder was Emma de 
Bruijn. De B1 speelde tegen KIOS, 

een sterke tegenstander. Ondanks 
de  1-3 voorsprong met rust kon 
de winst niet worden binnenge-
haald, want de eindstand was 5-5. 
Doelpunten gemaakt door Mat-
thé, Maud, Jip en Bjarne. DKV or-
ganiseert naast het trainen en het 
spelen van wedstrijden veel acti-
viteiten voor haar jeugdspelers. 
Zo zijn er regelmatig spelavonden 
(fotot) en is het jeugdkamp iets 
waar iedereen naar uitkijkt. 
DKV is er al voor kinderen vanaf 
3 jaar. Deze jonge kinderen ren-
nen, klimmen, klauteren en spelen 
vooral veel met een bal in de gym-
zaal van de Boekanier op zater-
dagochtend van 10.15 tot 11 uur. 
Heeft u een kind tussen de drie 
en zes jaar oud en heeft u inte-
resse? Neem contact op met Li-
sanne Ranzijn; keesranzijn@hot-
mail.com.

Seaport TV over Telstar
Velsen-Zuid - Telstar speelt 
vrijdagavond 8 maart tegen F.C. 
Cambuur in het eigen Tata Steel-
stadion. De Witte Leeuwen heb-
ben 24 punten in 23 wedstrijden 
in de competitie van de eerste di-
visie behaald. De tegenstander 
uit Leeuwarden heeft een goede 
kans om zich te plaatsen voor de 
nacompetitie voor een plaats in 
de eredivisie. Trainer coach Mar-
cel Keizer verklaart in het inter-
view met Seaport-verslaggever 
Jac. Zuurbier dat hij verwacht 
dat zijn team niet dezelfde fouten 
maakt als in de laatste thuiswed-
strijd tegen Go Ahead. 
Het team zal weer met druk naar 
voren spelen. Positief was het 
dat de Witte Leeuwen in de laat-
ste vijf wedstrijden puntenwinst 
boekten, omdat negen punten 
werden behaald door de over-
winningen op F.C. Dordrecht, 
Fortuna Sittard en Eindhoven. Te-
gen Cambuur beschikt de trai-
ner over een fitte selectie zonder 
schorsingen. De selectie is ge-
brand op een goede prestatie te-
gen dit team, dat met veel meer 
wedstrijdpunten op de ranglijst 

van  de eerste divisie veel hoger 
staat dan Telstar. De aftrap is vrij-
dagavond om 20.00 uur.
De Telstardames staan ongesla-
gen bovenaan in de Bene League 
B met een doelgemiddelde van 
17-1. De Witte Leeuwinnen onder 
leiding van trainer-coach Toon 
Beijer maakten F.C. Utrecht op 
hun eigen veld met 5-0 in. Liefst 
zes dames zijn nu met het natio-
nale team naar Cyprus voor een 
groot internationaal toernooi.  
Het zijn: Kelly Zeeman, Priscil-
la de Vos, Dyana Bito, Claudia 
van den Heiligenberg en Melissa 
van de  Wiel. Ook hebben zij de 
kwartfinale voor de KNVB-beker 
gehaald. De eerstvolgende thuis-
wedstrijd is op zaterdagmiddag 
16 maart om 16 uur op sportpark 
Schoonenberg in Velsen Zuid te-
gen het Belgische Leuven.
Deze uitzending is deze week ie-
dere dag om 2, 6, 10, 14, 18 en 22 
uur bij Seaport TV te zien op het 
analoge Velser kanaal en digitaal 
op Ziggokanaal 40. Wereldwijd is 
de uitzending ieder moment te 
zien op de website www.seapor-
trtv.nl onder Uitzending Gemist.

Verdi Dag in Schouwburg
Velsen - Als ware professio-
nals bracht een grote groep ama-
teurs het Slavenkoor van de ope-
ra Nabucco ten gehore in Stads-
schouwburg Velsen. Hier werd 
zondag een Verdi Dag gehouden. 
‘s Morgens waren er voor de be-
zoekers een aantal workshops. 
Na een Italiaanse lunch verzamel-
de men op het grote podium voor 
het Slavenkoor. Eerst heeft diri-
gent Marco Bons met hulp van pi-
anist Maarten Hillenius in een uur 

tijd kans gezien om eenheid te 
brengen in het gelegenheidskoor, 
waarvan velen zonder ervaring. 
Regiseur Jeroen Lopes Cardozo 
heeft vervolgens de mise-en-scè-
ne er in gestampt. Na een inter-
mezzo met onder andere de Sant-
poortse operazanger Gert-Jan Al-
ders wist de groep een prachtig 
Slavenkoor neer te zetten. Ope-
raproducent Bo van der Meulen 
nam de presentatie voor zijn re-
kening. (foto: Ko van Leeuwen)
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Velserbroek - Het Muzenhuis 
Musical Popkoor ‘het Swingsta-
tion’ geeft een koffieconcert op 
zondag 10 maart. Vanaf 12.30 
uur is op zondag 10 maart in 
het Kruispunt, Zon Bastion 3 te 
Velserbroek, tegenover het win-
kelcentrum, iedereen van har-
te welkom bij het koffieconcert 
van het Muzenhuis Musical Pop 
‘het Swingstation’ waar zij sa-
men met Shantykoor ‘Nortada’, 
een sprankelend concert zullen 
verzorgen. 
Het koor, dat onder leiding staat 
van de swingende Amerikaan-

se dirigent Bruce Skinner, kan 
ook weer enthousiaste, leuke 
en goedlachse dames en heren, 
die van zingen houden plaat-
sen. Ga eens helemaal vrijblij-
vend een keertje de sfeer proe-
ven. De repetities van het Swing-
station zijn elke woensdagavond 
vanaf 20.00 uur in ‘t Muzenhuis 
aan de Zeilmakerstraat 50 te Vel-
serbroek. Als u al lang het voor-
nemen had om eens te gaan zin-
gen, maar het is er nog nooit van 
gekomen, dan kan juist dit kof-
fieconcert wel eens de stap zijn 
om daar aan toe te geven.

Schaakclub Santpoort 
verslaat Kijk Uit
Velserbroek - SC Santpoort 
speelde afgelopen vrijdag voor 
de beker tegen het IJmuidense 
Kijk Uit in het Polderhuis in Vel-
serbroek. Jan Burggraaf koplo-
per in groep twee speelde op bord 
drie als eerste remise tegen Andre 
Kunst. Dave Looijer op bord twee 
moest het opnemen tegen Arent 
van Nieukerken, het was vermake-
lijk en gelijk bewonderingswaar-
dig hoe onze kleine grote man van 
Nieukerken heel behendig van het 
bord schoof! Arent was na afloop 
vol ongeloof en wijde zijn neder-
laag dat hij meeging in het snelle 
spel van Dave, wij weten wel beter 
Dave is zeer getalenteerd jeugd-
speler! Martijn de Roode speelde 
aan bord één een knappe partij te-
gen mevrouw Colleen Otten waar-
bij hij steeds de overhand had, 
maar kon net niet tot winst komen, 
was ook niet nodig want met remi-
se waren we al door! Bij een ge-

lijke eindstand zou bord vier na-
melijk afvallen, maar ook op bord 
vier kwam Rob de Roode laat in 
de avond tot winst tegen Ingmar 
Vissser, 3-1 Eindstand. Op dezelf-
de avond speelde het 4e van Sant-
poort tegen Wijker Toren 4 uit Be-
verwijk. Bij een stand van 3,5-2,5 
in het voordeel van de Wijker To-
ren werden er zomaar twee par-
tijen van Rob Buschman en Bert 
Stangenberger remise gege-
ven in betere standen? Terwijl op 
bord acht Nico Schümacher er op 
dat moment niet echt lekker voor-
stond, gelukkig wist Nico remise te 
spelen, hij had zelfs nog de beste 
kansen op winst, maar Nico zat er 
helemaal doorheen en was met re-
mise dik tevreden 4-4.
Wim Dijkman en Ouker de Jong 
kwamen beiden tot winst, Ozden 
Tuna aan bord 1 had een plus re-
mise. Zie ook www.schaakclub-
santpoort.nl.

Open podium 
bij Videofilmers 

Velsen
IJmuiden - Videofilmers Vel-
sen bestaat in oktober 50 jaar. 
Ter gelegenheid daarvan orga-
niseert zij in de loop van 2013 
een aantal extra activiteiten 
voor alle amateurfilmers in de 
IJmond. Op donderdagavond 
14 maart van 19.45 tot 22.15 
uur kan iedereen, jong en oud, 
zijn film komen vertonen op 
een scherm van 4 meter breed! 
Alle filmers krijgen een advies 
mee: ‘Hoe het nog beter kan’. 
Om alles vlot te laten verlopen 
worden de deelnemers ver-
zocht hun film op een DVD of 
Bleu Ray te zetten. Neem voor-
al vrienden en bekenden mee 
naar zaal in De Abeel, Abelen-
straaat 1. Deelname en toe-
gang zijn gratis. Eén van de 
hoogtepunten van de jubile-
umviering wordt de produc-
tie van de speelfilm ‘Achter ge-
sloten gordijnen’. Er wordt mo-
menteel hard gewerkt aan het 
scenario. Het ligt in de plan-
ning om in de nazomer de op-
names te maken. Om geschik-
te acteurs en actrices te vin-
den zal op 20 juni een auditie 
worden gehouden. Zodra het 
scenario gereed is zal Videofil-
mers Velsen laten weten welke 
spelers zij zoekt. Om de veer-
tien dagen komen de leden bij-
een in De Abeel. Er is een groot 
scala van activiteiten dat vari-
eert van films van eigen leden 
bekijken en bespreken tot le-
ren werken met een dolly of 
een steadycam. Maar er wor-
den ook beginnerscursussen 
gehouden en er komen inte-
ressante gastsprekers langs, 
zoals de jonge cineast Steven 
Geldof of de oude rot in het 
vak Frans Bromet. Kortom de 
50-jarige is nog springlevend, 
maar kan best nog wat leden 
gebruiken. Zie ook www. vi-
deofilmersvelsen.nl.

Mindfulnesstraining 
voor mensen met kanker
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland start met mindful-
ness voor mensen met kanker en 
hun naasten. De mindfulnesstrai-
ning helpt je vaardigheden te ont-
wikkelen om op een andere ma-
nier om te gaan met stress en 
daaraan gerelateerde klachten. 
In deze methode staat het beoefe-
nen van ‘mindfulness’ of aandacht 
centraal, leren leven in het hier en 
nu. Met behulp van aandachtsoe-
feningen leer je zien hoe automa-
tische reactiepatronen ontstaan 
en wat deze tot stand brengen. Je 
leert minder vanuit een automa-
tische reactie te handelen waar-
door stress, angst en lichamelij-
ke klachten afnemen. Begeleiding: 
Maria van Balen (mindfulnesstrai-
ner, Gestalttherapeut en -coach).
De training bestaat uit een intake, 
acht bijeenkomsten van 2,5 uur, 
een stiltebijeenkomst van 4 uur, 
een terugkombijeenkomst,  een 
werkboek en vier cd’s. De intake 
is op 26 maart en de bijeenkom-

sten vinden plaats op dinsdag 2 en 
23 april, 7 en 14  mei van 9.30 tot 
12.00 uur, 28 mei stiltebijeenkomst 
van 9.30 tot 13.30 uur, 4 en 25 ju-
ni 9.30 tot 12.00 uur en dinsdag 2 
juli 9.30 tot 12.00 uur. Als afsluiting 
volgt er een terugkom bijeenkomst 
op nog nader te bepalen datum. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Op indicatie van de huisarts en na 
het intakegesprek (Maria van Ba-
len en psycholoog van het Inge-
borg Douwes centrum) wordt de 
Mindfulnesstraining vergoed door 
de basisverzekering. Hier wordt ei-
gen risico over geheven. Het cur-
susmateriaal van 30 euro valt bui-
ten de vergoeding. Het intakege-
sprek én de training vinden plaats 
in Inloophuis Kennemerland. Voor 
aanmelding of meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
het Inloophuis. Wulverderlaan 51, 
2071 BH  Santpoort - Noord, 023- 
8885367 of 06 - 34944729 of e-
mail: info@inloophuiskennemer-
land.nl.

Stormvogels met 
strijdlust langs De Meer 
IJmuiden - Op papier was de te-
genstander van Stormvogels za-
terdag, De Meer, vrij sterk. Dit ge-
zien de derde plaats op de rang-
lijst en het aantal doelpunten die 
de Amsterdammers hadden ge-
scoord, 55. Coach Patrick Engel-
hart had zijn jongens (tienspe-
lers werden gemist) daarom op 
het hart gedrukt, 90 minuten lang 
een verbeten strijd aan te gaan en 
dat lukte dit keer voor de volle 100 
procent.
Stormvogels begon bijzonder 
scherp en goed georganiseerd. Al 
na enkele minuten  resulteerde dat  
in een goede aanval met een vlam-
mend schot van Robin Ulehake op 
de paal. Hierna golfde het spel 
op en neer en de volgende kans 
was meteen raak. Een vloeiende 
Stormvogels-aanval eindigde bij 
eindstation Kelley Verduin, die de  
ruststand op 1-0 bepaalde.
Na de pauze ging De Meer druk 
uitoefenen om de gelijkmaker te 
forceren. Stormvogels bleef ge-

vaarlijk op de counter. De ver-
dediging hield eigenlijk vrij een-
voudig stand; Tim Stengs dicht-
te elk spaarzaam gaatje dat ont-
stond. Tevens lagen de buiten-
spelers volledig aan de ketting bij 
de als in zijn jonge jaren spelen-
de Marco Adema en Bas van den 
Oever. Vijf minuten voor tijd kreeg 
De Meer een grote kans, maar hun 
spits faalde volkomen toen hij al-
leen voor doelman Michel Lopes 
kwam. Een terecht doelpunt van 
De Meer werd wegens buiten-
spel afgekeurd. De Amsterdam-
mers raakten daardoor gefrus-
treerd en een paar spelers gingen 
hun boekje te buiten door naar de 
ledematen van hun tegenstander 
te schoppen.
Door de vele invallers was coach 
Engelhart in de 60ste minuut ge-
noodzaakt een beroep te doen op 
de B-junioren Alex Barzilay en Da-
ni Rengers. Zaterdag is rode-lan-
taarndrager Olympia in Haarlem 
de tegenstander.

AWV Eigen Haard
pakt woonfraude aan

Velsen - Woonfraude komt in het 
hele land voor en heeft een nega-
tief effect op de leefbaarheid van 
de wijk. In het kort komt het erop 
neer dat een huurder van een wo-
ning de regels van de huurover-
eenkomst niet nakomt. In 2012 
heeft AWV Eigen Haard diverse 
signalen ontvangen met betrek-
king tot mogelijke woonfraude 
op diverse adressen. Dit kan zijn 
onderverhuur, de woning gebrui-
ken als bedrijfsruimte of het kwe-
ken van hennep. Hierin is actie 

ondernomen. Een team is langs 
de betreffende woningen ge-
gaan. Op één adres was er spra-
ke van woonfraude en zijn inmid-
dels stappen ondernomen om de-
ze woning terug te vorderen. AWV 
Eigen Haard zal ook dit jaar een 
actief beleid voeren om woon-
fraude te voorkomen. Want on-
rechtmatige bewoning staat vei-
ligheid en een eerlijke woon-
ruimteverdeling in de weg omdat 
mensen ‘illegaal’ voordringen in 
de wachtrij.

Auto uit-
gebrand door 
kortsluiting

IJmuiden - Een geparkeerd 
staande auto is maandagoch-
tend in vlammen opgegaan in 
IJmuiden. Rond half zeven ont-
dekten bewoners dat een auto 
op de hoek van de Jacob van 
Heemskerkstraat met de Wil-
lem Barendszstraat in brand 
stond waarop zij direct de 
hulpdiensten alarmeerden.
De brandweer kwam ter plaat-
se om de autobrand te blussen. 
Ze konden echter niet meer 
voorkomen dat de wagen forse 
schade opliep. Het is nog on-
duidelijk wat de oorzaak van 
de brand is geweest maar ver-
moedelijk gaat het om kortslui-
ting. Een bergingsbedrijf zal 
de wagen later in de ochtend 
wegslepen. 

Koffieconcert
Het Swingstation
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Cursus ‘raadslid worden’ 
is groot succes
De griffie heeft maar liefst vijf-
tig aanmeldingen binnen van in-
woners uit Velsen die geïnteres-
seerd zijn in het werk van een 
raadslid. Om deze belangstellen-
den te plaatsen, organiseert de 
gemeenteraad nu een tweede se-
rie cursussen in de maand mei. 
Daarmee is de cursus ‘Raadslid 
worden, iets voor u’ definitief ge-
sloten. 

Wie nog belangstelling heeft voor 

het werk van de gemeenteraad kan 
contact opnemen met een van de po-
litieke partijen die actief zijn in Vel-
sen. Uiteraard bent u als belangstel-
lende inwoner ook altijd welkom bij 
een van de vergaderingen van het 
Raadsplein, al of niet als Gast van 
de Raad. Kijk voor meer informatie 
over Gast van de Raad op de website 
raad.velsen.nl/contact-met-de-raad 
en voor meer  informatie over de po-
litieke partijen in Velsen op raad.vel-
sen.nl/gemeenteraad. 

Regionaal Actie 
Programma Wonen
Wethouder Wonen van Velsen, Ro-
bert te Beest, tekent voor het Regio-
naal Actie Programma Wonen Zuid-
Kennemerland en IJmond. ‘Samen 
oplossingen bedenken voor de ver-

stopte woningmarkt in de regio’ is 
de bedoeling van het actieplan. De 
ondertekening vond op 28 februari 
2013 plaats. 
(foto: Ted Jansen)

Nieuwe trap IJmuiderslag
De nieuwe trap bij de IJmuider-
slag is in de maak. Op 27 maart 
wordt hij in gebruik genomen. 
Daarna wordt de winnaar van de 
prijsvraag bekendgemaakt. 

De oude trap is na 25 jaar trouwe 
dienst vervangen; de veiligheid kon 
niet langer worden gegarandeerd. De 
vorm van het nieuwe ontwerp is aan-
gepast aan de omgeving. Na de ope-
ning wordt tevens de prijs uitgereikt 
van de prijsvraag die vorige maand 

is uitgeschreven om de trap van een 
naam te voorzien.
Er waren 120 inzendingen, waaron-
der een flink aantal zeer creatieve. 
De jury heeft daaruit een winnaar 
gekozen – voorwaar geen gemakke-
lijke klus. De jury prijst de creativi-
teit van de Velsenaren dan ook uit-
bundig. Winnaar en de nieuwe naam 
worden direct na de officiële opening 
bekendgemaakt. 
 
(foto: Gemeente Velsen)

RECTIFICATIE 
Belastingtarieven 2013
In de Belastingspecial van 26 februari stonden in het stuk over de 
tarieven twee fouten, die zijn ontstaan bij de opmaak van de krant. 
Het gaat om de Rioolheffing voor de eigenaar en voor de gebruiker. 
In onderstaande tabel staan de goede bedragen. In de toelichting 
die iedereen bij zijn aanslag in de brievenbus heeft gekregen, klop-
pen de bedragen wel. 
 
Onroerende zaakbelastingen
Voor de eigenaar van een woning                   0,1027% van de WOZ-waarde
Voor de eigenaar van een niet-woning               0,2257% van de WOZ-waarde
Voor de gebruiker van een niet-woning            0,1814% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
Rioolheffing voor de eigenaar     €  110,26
Rioolheffing voor de gebruiker     €    71,32
Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer €    55,13
Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer €    35,65

Afvalstoffenheffing     €  337,20

Hondenbelasting
Eerste hond     €    91,71
Tweede hond     € 116,17
Elke volgende hond      € 130,49
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Fast Flying Ferry 
stopt in 2014
De provincie Noord-Holland 
stopt met ingang van 2014 de  
Fast Flying Ferry verbinding 
tussen IJmuiden en Amsterdam.

Nadat begin 2012 de dienstregeling 
vanwege de vaarveiligheid noodge-
dwongen teruggebracht is naar één 
boot per 40 minuten, is het reizi-
gersaantal op deze verbinding fors 
gedaald. Hierdoor vindt de provincie 
dat er geen rendabele toekomst meer 
is voor deze bootverbinding.  De ge-
meente is daar niet gelukkig mee. 

Het besluit van de provincie heeft 
dan ook geleid tot veel reacties uit 
de samenleving. De bootverbinding 
is immers naast een uniek kenmerk 
van openbaar vervoer ook belangrijk 
voor scholieren, forensen en toeris-
ten. 
 
Kijk voor meer informatie over het 
besluit van de provincie op http://
www.noord-holland.nl/web/Actu-
eel/Nieuws/Artikel/Vanaf-2014-
geen-Fast-Flying-Ferry-meer-tus-
sen-Velsen-en-Amsterdam.htm. JOP Velsen-Noord

Donderdag 28 februari heeft 
wethouder Robert te Beest de 
Jongerenontmoetingplek (JOP) 
aan de Pontweg/Grote Hout- of 
Koningsweg in Velsen-Noord ge-
opend. 

Het is de eerste in Noord-Holland en 
de tweede in Nederland met WiFi-
verbinding.  Hierdoor kunnen jon-
geren gebruik maken van internet 
rondom de overdekte ontmoetings-
plek.(foto: Ko van Leeuwen)

Brakland Oud IJmuiden
In februari zijn er twee bijeenkom-
sten geweest met inwoners en an-
dere betrokkenen bij het brakland in 
Oud-IJmuiden. 

Landschap Noord-Holland werkt de 
ideeën uit in een plan van aanpak. 
(foto: gemeente Velsen)

Vervolg strandschoonmaak
Geen plastic meer, geen glas of 
vislijnen op het strand tussen de 
Noordpier en wijk aan Zee – dat 
is de bedoeling van de schoon-
maakactie in de middag van za-
terdag 23 maart a.s. Alle hulp is 
welkom! 

Op 23 maart a.s. wordt tussen 12.30 
en 16.00 uur het strand tussen de 
Noordpier en Wijk aan Zee schoon-
gemaakt. Alle hulp is welkom. Wie 
mee wil helpen, kan zich aanmel-
den via www.facebook.com/HoeHe-
tOokKan of via hoehetookkan@live.
nl. Simone Bontenbal is de stuwende 

kracht achter deze actie.
Verzamelen om 12.30 uur bij pavil-
joen Timboektoe; afsluiten op 16.00 
uur bij de Sun Sea Bar. Dit paviljoen 
ondersteunt samen met Timboek-
toe, Aloha en het Bolwerk de actie 
door de deelnemers een drankje te 
schenken. Surfschool Ozlines werkt 
ook mee.

Deze activiteit is een vervolg op de 
schoonmaakactie van 16 februari jl. 
op het IJmuiderstrand, die ongeveer 
2500 kilo afval opleverde.  
(foto: gemeente Velsen)
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Nieuwe Jeugdzorg 
in de IJmond
Wie kan met wie samenwer-
ken, welke rol moet het Centrum 
voor Jeugd en Gezin hebben in 
de nieuwe jeugdzorg – over de-
ze thema’s spraken betrokken 
organisaties en gemeenten in 
de IJmond, donderdag 7 maart 
2013. 

De organisaties in de IJmond die 
zich met zorg voor jeugd bezighou-
den, ontwikkelen de nieuwe jeugd-
zorg stap voor stap samen met de be-
trokken gemeenten. Op 7 maart  was 
de gezamenlijke aftrap in Beverwijk. 
De wethouder Jeugdbeleid van Be-
verwijk H. Erol heette iedereen wel-
kom en prof. dr. Van Yperen van het 
Nederlands Jeugdinstituut schetste 
een visie op de jeugdzorg, het nieuwe 
stelsel en hoe dat er in de praktijk uit 

kan zien. Daarna gingen de aanwezi-
gen uiteen in vijf groepen voor work-
shops. De leiding van de middag was 
in handen van regionaal projectlei-
der Gea de Jong (foto). 
In de workshops spraken de deelne-
mers over de rol van het Centrum 
van Jeugd en gezin, samenwerking, 
versterking wijkgericht werken, an-
dere geldstromen en over de inkoop 
van zorg en hulpaanbod. Deze vijf 
thema’s zijn de basis van de nieuwe 
jeugdzorg. 

In 2015 worden de gemeenten ver-
antwoordelijk voor de hele jeugd-
zorg. In de IJmond is het gesprek 
volop aan de gang over hoe dat het 
beste kan worden georganiseerd. 

(foto: Reinder Weidijk)

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

Het voorontwerp bestemmingsplan 
Averijhaven maakt het mogelijk het 
slibdepot aan het einde van de Reijn-

dersweg te ontmantelen en een ha-
ven aan te leggen met een voorzie-
ning voor het overslaan van bulk-
goederen van zeeschepen in bin-
nenvaartschepen: een lichtervoor-
ziening. Voor het bestemmingsplan 
is een milieu-effectrapportage op-
gesteld die gelijktijdig met het voor-
ontwerp bestemmingsplan ter visie 
wordt gelegd. 

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

De inspraak duurt van vrijdag 22 fe-
bruari 2013 tot en met donderdag 4 
april 2013. Beide stukken liggen ter 
inzage bij de receptie van het stad-
huis en de centrale bibliotheek en 
zijn te raadplegen via www.velsen.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
de site van Velsen, onder Bekend-
makingen van 21 februari 2013, staat 
hoe u kunt inspreken.

Verkeersveiligheid 
basisschoolkinderen
Wat ziet een vrachtwagenchauf-
feur en wat ziet hij niet, waar-
om moet je eerst kijken en dan 
pas oversteken – kinderen op de 
basisschool kunnen de komende 
maanden oefenen met verkeers-
veiligheid.  

Kinderen die veilig deelnemen aan 
het verkeer – dat is de bedoeling van 
diverse activiteiten in de gemeente 
Velsen in maart en april. In maart is 
er op verschillende locaties het dode 
hoekproject ‘veilig op weg’, bestemd 
voor alle groepen 7 van de basisscho-
len. Kinderen kunnen in een gepar-
keerde vrachtwagen gaan zitten om 
zelf te zien wat een vrachtwagen-
chauffeur wel of niet kan zien. Tege-
lijkertijd wordt op dezelfde locatie 
een aantal oefeningen in fietsvaar-
digheid gedaan.
 
Een aantal scholen kan meedoen 
aan ANWB Streetwise, een project 
waarin oefeningen zitten voor ver-
schillende groepen kinderen van de 

basisschool. En alle scholen kunnen 
donderdag 11 april meedoen aan het 
landelijke schriftelijke verkeersexa-
men en aan de praktische verkeers-
examens daarna.

De praktische oefeningen zijn een 
goede aanvulling op de theorielessen 
die kinderen op school krijgen over 
de betekenis van verkeersborden, de 
voorrangsregels, gedragsregels e.d.. 
De beste oefening echter is die in de 
praktijk, door – samen met de ouders 
– veel te lopen en te fietsen. Zo doen 
kinderen goede verkeerservaring op, 
die ze nodig hebben om later veilig 
zelfstandig naar school of de club te 
kunnen fietsen. 
Het goede voorbeeldgedrag van ou-
ders is hier heel belangrijk bij, omdat 
kinderen alles nadoen. 

Voor sommige projecten wordt op 
enkele plaatsen een wegvak tijdelijk 
afgesloten. De fietsexamens worden 
over normaal opengestelde wegen 
afgenomen.
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Ondernemers, verenigingen en 
particulieren die op Koningin-
nedag een evenement organise-
ren dienen hiervoor een vergun-
ning aan te vragen. Let wel: al-
leen kleine evenementen zoals 
een buurtbarbecue óf evenemen-
ten die voor 15 oktober 2012 bij 
de gemeente zijn aangemeld ko-
men voor een vergunning in aan-
merking.

Het aanvraagformulier voor de eve-
nementenvergunning kunt u vinden 

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

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

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

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

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

Het aanvraagformulier kunt u vin-

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

De aanvragen moeten uiterlijk 22 
maart a.s. bij de gemeente Velsen 
binnen zijn.

Alleen tijdig en compleet ingevulde 
aanvragen worden in behandeling 
genomen.

Vergunningaanvragen Koninginnedag 2013

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
23 februari 2013 tot  en met 1 
maart 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Lariksstraat 2 A, plaatsen erker 
(26/02/2013) w13.000068;
Kennemerstrand ong., organise-

ren dance festival (26/02/2013) 
w13.000067.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6-8, aanbrengen 
nieuwe kozijnen (28/02/2013) 
w13.000072;
Stelling 37, oprichten garage/ber-
ging (28/02/2013) w13.000069.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 120, kappen 2 bomen 
(28/02/2013) w13.000070;
Dokter de Grootlaan 3, plaat-
sen schutting (25/02/2013) 
w13.000066;

Bickerlaan 30, aanleggen parkeer-
plaats en plaatsen erfafscheiding 
(25/02/2013) w13.000065.

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg ong., 
kappen 2 bomen (28/02/2013) 
w13.000071.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 37, slopen gescha-
kelde bouwketen (kantoorunits)
(01/03/2013) w13.000074;

Rooswijkerlaan 2, plaatsen luifels 
en berging (01/03/2013) 

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 5, kappen boom 
(25/02/2013) w13.000064.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Aanvragen

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

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

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

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen
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Ontwerpbesluiten - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat 
zij het voornemen hebben een 
omgevingsvergunning te verle-
nen voor de onderstaande aan-
vragen. Deze aanvra(a)g(en) 
met bijbehorende ontwerpom-
gevings-vergunning(en), de 
ontwerpverklaring(en) van geen 
bedenkingen en overige bijbe-
horende stukken liggen met in-
gang van 8 maart 2013 geduren-
de zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 

deze stukken digitaal in te zien op 
de website velsen.nl via het menu 
bekendmakingen/downloads ont-
werpomgevingsvergunning. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 

werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mon-
delinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255. Het be-
treft de volgende ontwerpbesluiten:

IJmuiden
Cruiseboulevard 10, het plaat-
sen van een bagagetent (tijdelijk) 
w12.000427.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, het splitsen van 
een woning in twee woningen 
w12.000583.

IJmuiden
Rembrandtlaan 45 en 47, het realise-
ren van twee appartementen in een 
bestaand pand (voormalig jeugdthe-
ater) w12.000507. 

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Raadsplein 14 maart 2013 
Op 14 maart 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke lo-
catie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de 
Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Ruimte 1
19.30-21.00        Bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Ruimte 2
19.30-21.00        Provinciaal inpassingsplan Zeetoegang IJmuiden

Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide sessies kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 13 maart 16.00 uur 
aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

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

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

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-
sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Trompstraat 10, wijzigen voorgevel 
(27/02/2013) w13.000005;
Zandhaver 58, wijzigen voorgevel 
(27/02/2013) w13.000006;

Stephensonstraat 70 A, uitbrei-
den basisschool (27/02/2013) 
w13.000009;
Kaplanstraat 7, verhogen dak 
(28/02/2013) w13.000017.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 5, kappen boom 
(05/03/2013) w13.000064.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Verleende APV-vergunningen 

Evenementen art. 2:17 APV
Velserbroek
avondvierdaagse Velserbroek, 11 
tm 14 juni 2013, (04/03/2013) 
u13.001743.

Snuffelmarkt art. 5:22 APV
Velserbroek
zondag 24 maart 2013 van 09:00 
uur tot 15:00 uur, Het Polderhuis, 
Vestingplein 58 te Velserbroek. 
(27/02/2013) u13.002324.
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