
NIEUWS-WEEKBLAD

IJmuiden,
Velsen-Noord

www.jutter.nl
info@jutter.nl

913 januari 2011Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden                                    Tel. 0255-533900   Fax 0255-518875 

IJmuiden – Zaterdag vond 
voor de tiende keer de pop-
quiz plaats in het Witte The-
ater. Het was de laatste keer 
voor de organisatoren Jan 
Bakker en Peter Faas.

Tien jaar geleden hielden zij 
de eerste popquiz, voor fami-
lie en vrienden, in de foyer van 
het theater. Om na vijf jaar het 
eerste lustrum te vieren, maak-
ten zij gebruik van de grote zaal. 
De opkomst was toen zo groot, 
dat een terugkeer naar de foyer 
geen optie was. Er was altijd veel 
belangstelling, elk jaar moesten 
Jan en Peter mensen teleurstel-
len. En dat succes heeft met na-
me Jan de das om gedaan. Een 
popquiz organiseren en presen-
teren is leuk, maar er komt heel 
wat bij kijken. Veel administra-
tieve rompslomp, er moet prij-
zengeld komen, alle geluidsfrag-
menten moeten geknipt, geplakt 
en vervolgens op cd’s gebrand 
worden. Ze hielden in de Instuif 
in Wijk aan Zee ook tien jaar een 
popquiz. Daar zijn ze eveneens 
mee gestopt, maar daar dien-
den zich al opvolgers aan. Voor 
de popquiz in IJmuiden wordt 
daar nog naar gezocht. Peter wil 
er wel bij betrokken blijven, Jan 
bezint zich daar nog op. De twee 
mannen hebben een grote muzi-
kale kennis, het lukte ze elk jaar 
weer om een leuke quiz in elkaar 
te zetten. Samen bezochten Jan 
en Peter heel wat optredens van 
bands en festivals. Jan ontwik-
kelde die muzikale interesse al 

als schooljongen: ,,Toen stond ik 
al bij V & D in de uitverkoopbak-
ken te struinen. Ik heb de verza-
mel lp’s van K-tel nog ergens in 
de schuur liggen. Ook luisterde 
ik elke week naar de top 40 en ik 
las alles wat los en vast zat over 
muziek.’’
De grote zaal zat met 34 teams 
bomvol, zaterdagavond. Opper-
ste concentratie bij de ruim 130 
deelnemers. Zij moesten onder 
andere intro’s herkennen, er was 
een ronde over muziek in de re-
clame en over overleden zan-
gers. Dat was bij Herman Brood 
en Ramses Shaffy logisch, maar 
als er muziek van De Dijk klinkt, 
kijkt iedereen even verbaasd. 
Van die band is er toch niemand 
dood? Het blijkt om Salomon 
Burke te gaan, de Amerikaanse 

zanger die vorige maand in het 
vliegtuig overleed, op weg naar 
een optreden met De Dijk.  
Chris van Vondelen hoort bij De 
Dubbeldekkers, het enige team 
dat tien keer mee deed en drie 
keer won. Hij vindt het jammer 
dat Jan en Peter met de popquiz 
stoppen: ,,Het begon folklore te 
worden, een soort van reünie, je 
kwam elk jaar dezelfde mensen 
tegen. Ik heb gehoord dat er al 
opvolgers zijn, maar zoals Jan en 
Peter het organiseerden, dat was 
toch uniek.’’
De tiende popquiz werd ge-
worden door het team 3 Kings. 
Tweede werd Killing Stars on the 
80’s en de derde prijs was voor 
Dat zoeken wij op. Lantaarndra-
ger was het team De Groentjes. 
(Carla Zwart) 

Jan en Peter organiseren 
hun laatste Popquiz

IJmuiden - De officiële kerstboomverbranding aan de Heerenduin-
weg, vorige week woensdagavond, trok ook dit jaar veel toeschou-
wers. De vlammen laaiden hoog op en het was weer een spektakel 
om te zien. (foto: E.S. Berk)

Velsen-Zuid - Telstar speelt 
dinsdag om 20.45 uur in de acht-
ste finale van het bekertoernooi 
tegen eredivisionist NAC Breda. 
Informatie over kaartverkoop is 
te vinden op www.sctelstar.nl.

Telstar-NAC

Gewond na aanrijding
IJmuiden - Donderdagochtend 
even voor 10.30 uur kwam er 
een melding binnen bij de meld-
kamer dat er een aanrijding had 
plaatsgevonden tussen een au-
tomobilist en een fietser aan 
Plein 1945. 
De betrokken auto kwam uit de 
richting van de Lange Nieuw-
straat en reed in de richting van 
de kruising met de Zeeweg. De 
fietser reed hier op de fiets-

strook. Hoe de aanrijding plaats 
heeft kunnen vinden, wordt nog 
onderzocht. Op de locatie lag de 
fietser, een 58-jarige vrouw uit 
IJmuiden op de grond. Ambulan-
cepersoneel ontfermde zich over 
de vrouw. Zij is naar een zieken-
huis vervoerd voor behandeling 
en verdere controle. De automo-
biliste, een 41-jarige plaatsgeno-
te, is niet gewond geraakt. (foto: 
Reinder Weidijk)

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

Polyscias
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

Unidos met Bare the Musical
Gewoon iets bijzonders
Driehuis - Op dinsdagavond 
repeteert musicalgroep 
Unidos in een lokaal van het 
Ichthus Lyceum. Meerstem-
mig gezang vult de ruimte: 
‘We staan hier klaar om te 
biechten, uitgevonden door 
een stel smiechten’. 

Muzikaal leider Arno Hillige on-
derbreekt: ,,Jullie zingen over de 
meest vreselijke dingen, maar 
jullie doen net alsof je een bood-
schappenlijstje opleest.’’ Dan 
gaat het opnieuw, de groep zingt 
nu met meer passie. Daarna gaat 
een aantal solisten verder, ze zin-
gen dwars tegen elkaar in. Het 
klinkt prachtig. De zangpartijen 
zijn behoorlijk pittig, hier is dui-
delijk heel wat tijd in gaan zitten. 
Iedereen is erg geconcentreerd. 
Dan zet Baris Kirike, die drugs-
dealer Lucas speelt, een rap in. 
De hele groep swingt mee. On-
dergetekende weet al snel: ze is 
hier getuige van iets  bijzonders.  
Dat wist ook regisseur Mark 
Schultheis, toen hij de musical 
op Broadway zag. Speciaal voor 
Unidos werd Bare the Musical in 
het Nederlands vertaald en op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 febru-
ari is er de Europese première, in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
,,Het is onwijs gaaf’’, zegt Il-
se Corver, die het vriendinne-
tje van één van de hoofdrolspe-
lers speelt. ,,Het is eigenlijk meer 
een popopera dan een musi-
cal. Straks zit er geen orkest in 

de bak, maar staat er een band 
op het toneel. Er zit echt van al-
les in: pop, rap, punk en musical-
muziek. Het is ook echt van de-
ze tijd. Goed dat er aandacht be-
steed wordt aan dingen, die in 
de hedendaagse samenleving 
spelen.’’
Bare the Musical speelt zich af 
op een strenge, katholieke kost-
school. Centraal staat de ontlui-
kende liefde tussen Jason (Mar-
tijn Tigchelaar) en Peter (Allard 
Derksen). Jason probeert zijn 
sexuele geaardheid te verber-
gen door veel met meisjes om te 
gaan, Peter wil aan zijn moeder 
vertellen dat hij homo is. Daar-
naast worstelen andere jongeren 
met seks, drank, drugs, geloof 
en liefde. Ook wordt er gerepe-
teerd voor de schoolmusical Ro-
meo en Julia. Mieke Koers is de 
regisseur. ,,Voor Allard is het ge-
sneden koek, ik moest wel even 
een drempel over’’, vertelt Mar-
tijn over zijn rol. ,,Voor mij was 
het ook vreemd. We kennen el-
kaar al 19 jaar, ik heb Martijn 
nooit als eventuele partner ge-
zien en dan sta je opeens zoe-
nend op het toneel’’, aldus Allard.
Wie iets bijzonders mee wil ma-
ken, moet er beslist bij zijn. 
Unidos met Bare the Musical, 
in de Stadsschouwburg Velsen, 
op 11 en 12 februari. Kaartver-
koop gaat via de kassa van de 
schouwburg, telefonisch bereik-
baar via 0255-515789. 
(Carla Zwart)  

Spelers gezocht voor Sil
IJmuiden – Danny van Zuij-
len, onde meer regisseur van 
De Jonge Stem, gaat van Sil de 
Strandjutter een theatervoorstel-
ling op locatie maken. De voor-
stelling zal plaatsvinden op het 
strand van IJmuiden. Hij zoekt 
hiervoor spelers die mee willen 
doen, enthousiasme is belangrij-
ker dan toneelervaring. 
Sil de Strandjutter, naar het boek 
van Cor Bruyn, speelt zich oor-
spronkelijk af op Terschelling. 
Het vertelt het verhaal van het 
Zweedse meisje Lobke, dat daar 
aanspoelt als schipbreukeling. 
Ze wordt liefdevol opgenomen in 

het gezin van Sil. De televisiese-
rie trok in 1976 veel kijkers. Vol-
gens Van Zuijlen past het verhaal 
van Sil de Strandjutter bij IJmui-
den: het strand en de zee vor-
men een mooi decor. Bovendien 
was Terschelling ooit een hech-
te vissersgemeenschap, net zo-
als IJmuiden dat vroeger was. 
De uitvoering zal in augustus 
plaatsvinden, de repetities star-
ten half februari. Dat zal eerst in 
een zaal zijn, later wordt er op 
het strand gerepeteerd. Belang-
stellenden kunnen contact op-
nemen met Danny van Zuijlen 
via Danny@allemaalkomedie.nl.
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Stormvogels en Telstar verblijven lang weekend in Zuid-Spaanse badplaats

Clubs op trainingskamp in Marbella
Marbella - Het mondaine Mar-
bella was afgelopen weekein-
de het domein van twee Vel-
sense voetbalclubs. De ama-
teurs van Stormvogels (koplo-
per in de eerste klasse) en be-
taald voetbalclub Telstar (vijf-
tiende in de Jupiler League) 
hadden onafhankelijk van el-
kaar een trainingskamp belegd 
in de Zuid-Spaanse badplaats.

Door Friso Huizinga

De voetballers kregen donderdag-
ochtend bij aankomst in Spanje 
een warm onthaal, want de ther-
mometer gaf bijna 20 graden gra-
den aan. Stormvogels nam haar 
intrek in het El Faro Hotel in het 
centrum van Marbella, de spelers 
van Telstar sliepen in Hotel Rin-
con, een fraaie accommodatie in 
de buurt van de jachthaven Puerto 
Banus. De dagen werden gevuld 
met trainen, het spelen van oefen-
wedstrijden en sociale activitei-
ten zoals kaarten, een kennisquiz 
en het bezoeken van een voet-
balwedstrijd in de Primera Divisi-
on. Het programma van Stormvo-
gels was grotendeels vormgege-
ven door Hestia, een Nederland-
se organisatie die zich gespecia-
liseerd heeft in voetbalreizen naar 
de Costa del Sol. De gezamenlij-
ke activiteiten vonden plaats in 
de bar van Hestia in de haven van 
Marbella. Daar werd ook gegeten.

Zaterdag stond voor beide clubs 
een oefenwedstrijd op het pro-
gramma. Stormvogels speelde op 
een gemeentelijk kunstgrasveld 
tegen hoofdklasser Putten. De 
ploeg van Patrick van der Fits ver-
loor met 3-1, maar speelde bij vla-
gen uitstekend voetbal en toonde 
zich daarmee een waardige koplo-
per van de eerste klasse. Het twee-
de van Stormvogels - de club was 
met de gehele selectie naar Mar-
bella afgereisd - won met 2-0 van 
het Groningse Wildevanck. ,,Het 
is altijd goed om even weg te zijn 
uit je vertrouwde omgeving’’, aldus 
Van der Fits. ,,Je trekt 24 uur met 
elkaar op en dat is goed voor de 
teambuilding. Natuurlijk is het een 
voorrecht dat we naar Marbella 
mogen. De spelers weten dat de 
sponsors het trainingskamp voor 
een belangrijk deel betalen en dat 
zorgt voor een stukje bewustwor-
ding. Dat sluit mooi aan bij ons 
doel: heel bewust en zakelijk kij-
ken hoe ver we dit seizoen kun-
nen komen. We willen de mensen 
die dit mogelijk hebben gemaakt 
na de winterstop wat laten zien.’’ 
In Marbella werd bekend gemaakt 
dat het contract van Van der Fits 
met twee jaar wordt verlengd. Op 
het oog een logische beslissing, 
want onder deze trainer promo-
veerde Stormvogels naar de eer-
ste klasse en knokte het team zich 
dit seizoen naar de koppositie in 
de eerste klasse.

Een paar kilometer verderop leed 
Telstar een pijnlijke nederlaag te-
gen een andere hoofdklasser: Ex-
celsior Maasluis. Het werd 2-5. 
Op het Marbella Football Cen-
ter ging het echter vooral over 
het uitstapje dat vijf spelers op 
vrijdagavond hadden gemaakt. 
Nog geen uur na een groepsge-
sprek over discipline en regels 
besloot een klein groepje om - 
tegen de afspraken in - toch te 
gaan stappen. Jan Poortvliet liet 
deze spelers zaterdag buiten de 
ploeg. Voor reservekeeper Rod-
ney Ubbergen had het uitstap-
je nog veel grotere gevolgen om-
dat hij het nieuws over de disci-
plinaire schorsing via Twitter naar 
buiten bracht. De clubleiding was 
daar zo boos over dat Ubbergen 
zondag op het vliegtuig naar huis 
werd gezet. Het incident is voor 
Telstar aanleiding om op zoek te 
gaan naar een nieuwe reserve-
keeper.

Door de afwezigheid van Jerold 
Promes (blessure), het vertrek 
van Toine van Huizen (terug naar 
AZ) én de disciplinaire schorsin-

gen was Jan Poortvliet genood-
zaakt om tegen Excelsior Maas-
sluis de van een virusinfectie her-
stellende Frank Korpershoek als 
centrale verdediger op te stel-
len. Op het middenveld speelde 
nieuwkomer Sjaak Lettinga sa-
men met Arvid Smit, maar zij wa-
ren onvoldoende op elkaar inge-
speeld. Dit leidde tot veel balver-
lies, waar het goed combinerende 
Maassluis dankbaar gebruik van 
maakte. Bovendien was duide-
lijk zichtbaar dat Telstar drie da-
gen eerder tot het gaatje was ge-
gaan tegen PSV (2-1 verlies). Hal-
verwege stond Maassluis met 2-0 
voor en na rust liep de score zelfs 
op tot 5-2. Een persoonlijk dra-
ma speelde zich af in de slotfa-
se van de wedstrijd, toen Melvin 
Holwijn een ernstige knieblessu-
re opliep. De kans is klein dat de 
vleugelspits dit seizoen nog in ac-
tie komt. De Velsense goals wer-
den gemaakt door Yacob Sason 
en de Nieuw-Zeelandse testspe-
ler Corey Chettleburgh.

’s Avonds werd tijdens een Hol-
landse avond in de bar van IJmui-

denaar Jeroen van der Weijden 
uitgebreid nagepraat over de ge-
beurtenissen van de voorgaande 
24 uur. Dat gebeurde in het bijzijn 
van de meegereisde sponsors, 
vrijwilligers en supporters. De-
ze gesprekken, waarbij de emo-
ties soms hoog opliepen, leken 
de groep goed te doen, want zon-
dag was de sfeer een stuk beter 
dan zaterdag. Er werd een lich-
te training afgewerkt waar enke-
le sponsors aan meededen en ’s 
avonds werd gezamenlijk gege-
ten in het spelershotel. Maandag 
trainde Telstar opnieuw op het 
Marbella Football Center, waar-
na de groep dinsdagochtend te-
rug naar Nederland vloog.

,,Het is heel vervelend als vijf jon-
gens de regels nog op dezelf-
de avond naast zich leerleggen’’, 
blikte Jan Poortvliet terug. ,,Dit 
zijn dingen die je niet kunt ge-
bruiken op het moment dat pun-
ten pakken noodzakelijk is. Het is 
jammer dat dat besef er niet bij 
iedereen is. Daarom hebben we 
deze jongens ook disciplinair ge-
straft. Het positieve is dat de an-

dere spelers zulk gedrag niet lan-
ger accepteren. Sinds dit week-
end spreken de jongens elkaar 
erop aan. Blijkbaar heb je soms 
een conflict nodig om de neu-
zen dezelfde kant op te krijgen.’’ 
Over het wegsturen van Ubber-
gen is de trainer van Telstar dui-
delijk: ,,Hij is meerdere keren ge-
waarschuwd over zijn gedrag. Dit 
keer ontkwamen we niet aan in-
grijpen.’’

Ondanks het stapincident beleef-
den de meegereisde sponsors, 
vrijwilligers en supporters - alle-
maal winnaars van de puzzelstuk-
jesactie waarmee het trainings-
kamp werd betaald - toch voor-
al een geweldige trip. ,,Volgens 
mij is het gelukt om ze echt het 
gevoel te geven dat ze winnaars 
waren’’, aldus commercieel direc-
teur Steef Hammerstein. ,,Dat is 
voor een belangrijk deel te dan-
ken aan Loes en Willem Martens 
van Banus Lodge. Zij hebben ons 
op een geweldige wijze verzorgd. 
Iedereen vond het geweldig om 
een trainingskamp van een be-
taald voetbalclub van dichtbij mee 
te maken, maar ook om te genie-
ten van al het moois dat de Costa 
del Sol te bieden heeft. Drie spon-
sors hebben zelfs meegetraind 
met Telstar. Daar hebben we in de 
persoon van Bas Dortmundt bijna 
een nieuwe reserverkeeper aan 
overgehouden, haha.’’

Ook bij Stormvogels was de stem-
ming na het trainingskamp op-
perbest. ,,Het is elk jaar weer een 
belevenis om mee te maken’’, al-
dus shirtsponsor Henk Brandjes 
van Zebra Uitzendbureau. ,,Tij-
dens zo’n trainingskamp krijgt ie-
dereen de kans om ongedwongen 
met elkaar te praten over voetbal, 
maar ook over privézaken. Daar-
door ontstaat meer begrip voor 
elkaars situatie. Sommige spelers 
zitten met vragen en daar krij-
gen ze tijdens zo’n trip antwoord 
op. Dat is een belangrijk gege-
ven. Verder vond ik het bijzonder 
dat er geen overtredingen zijn ge-
weest van de regels. Die regels 
waren ook niet heel streng, maar 
iedereen is er wel op een goede 
manier mee omgegaan. Ja, ik heb 
als shirtsponsor echt een goed 
gevoel overgehouden aan het 
trainingskamp in Marbella.’’

Telstar begint morgen (vrijdag) in 
Veendam aan de tweede helft van 
de competitie. Dinsdag 18 januari 
om 20.45 uur staat de bekerwed-
strijd tegen NAC op het program-
ma. Onder het motto Voor hetzelf-
de geld winnen we doen de Witte 
Leeuwen een poging om de vol-
gende ronde van het bekertoer-
nooi te bereiken. Als dat lukt, dan 
speelt Telstar een week later in de 
Arena tegen Ajax. Stormvogels 
hervat de jacht op het kampioen-
schap zondag tegen Purmersteijn.

Telstar speelt op het Marbella Football Center tegen topklasser Excelsior Maassluis

Patrick van der Fits spreekt de spelers van Stormvogels toe

Chris van der Zwan toont het 
gesigneerde shirt van Wolfs-
burg-spelverdeler Dzeko
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den op zee’ in De Zandwaai-
er in Overveen. Van 13.30 tot 
15.00 uur. Toegang is gratis.
ZoMiPo in dienstencentrum 
Watervliet, Doelmanstraat 34 
in Velsen-Noord. Optreden 
De Klavierschippers. Aanvang 
14.00 uur.
Open huis bij musicalver-
eniging De Jonge Stem, in de 
Abeel, Abelenstraat 1 IJmui-
den. Van 14.00 tot 15.30 uur.
Sunday Salsa Matinee @ 
Perron 3a station Haarlem, 
14.00 -19.00 uur. Info: www.
salsamotion.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyer: Van Natu-
re ‘Egentijdse Popsongs. Aan-
vang 17.00 uur. Toegang gratis.
Optreden MIS in Café De Hal-
ve Maan, Hagelingerweg 36 
in Santpoort-Noord. Aanvang 
17.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 17 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
Legendarische Rolling Stones-
bassist Bill Wyman. Aanvang 
20.15 uur.

Dinsdag 18 januari
 

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Vistival - Velsen-
se interscholaire. 19.30-21.00 
uur.
Lezing over het oude Egypte 
in de vroege geneeskunst door 
drs. F. Strooband in Vijverweg-
kerk, Vijverweg in Bloemen-
daal. Van 20.00 tot 22.00 uur.
Lezing ‘In de ban van de fa-
got’ in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid. Van 20.00 tot 
22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Bordewijk’s klassieker ‘Karak-
ter’.  Aanvang 20.15 uur.
Cabaretheld Silvester Zwa-
neveld in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 19 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film Tirza. Aan-
vang 20.30 uur. 
‘Beatles v/s Stones’ in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 
uur.

Donderdag 20 januari

Informatiestand voor slecht-
zienden in het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp, 09.00-
12.30 uur. Info: 023-8908360.
MS inloopuur in het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp, 10.00-
11.30 uur. Info: 023-89083601.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Showbizz Baby!’ Aanvang 
20.15 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis. Café: Since 
I Am, EP-release party. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 13 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
Leoni Jansen zingthaar favo-
riete folk- en popsongs. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: 20.30 uur Het 
Pakt met ‘William Wilson naar 
Edgar Allan Poe’ op de repeti-
tiezolder. Om 20.30 uur de film 
Tirza. 

Vrijdag 14 januari
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Soul & Disco Brothers’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: 20.30 uur Het 
Pakt met ‘William Wilson naar 
Edgar Allan Poe’ op de repeti-
tiezolder. Om 20.30 uur de film 
Tirza. 
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Heavy uit Haar-
lem. 20.00 uur. Toegang 6,- 
vvk/8,- add. Café: Aftershow 
Heavy uit Haarlem. 22.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 15 januari
Tweede Futsal toernooi in 
sporthal Zeewijk in IJmuiden. 
Aanvang 19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Dolfje Weerwolfje’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Pieter Derks 
‘Het werd ook wel eens tijd’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.
nl: Dommelsch zaal: 80’s Ver-
antwoord. 21.00-03.00. Toe-
gang 12,50 vanaf 21 jaar. Klei-
ne zaal: Jan Akkerman. 21.00 
uur. Toegang 12,50. 
Kleine zaal: Techno Scene: 
Marco Remus. 23.00-04.00 
uur. Toegang 12,50 vvk/15,- 
add. Vanaf 18 jaar. Café: 
Haarlem Reggae Movement: 
Shalamans tribute to Grego-
ry Isaacs. 21.30-3.00 uur. Toe-
gang gratis. Cinema Palace: 
Cinema Palace Variété Show. 
20.00-03.00 uur. Toegang 20,- 
vanaf 18 jaar.

Zondag 16 januari
Lezing door dr. Daniël van 
Egmond in De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. The-
ma: Kruis of Verlossing? Het 
doel van de christelijke mys-
tiek. Aanvang 10.30 uur. Toe-
gang gratis.
Lezing ‘Beschermde gebie-

Wijk aan Zee - Leerlingen 
van basisschool De Vrijheit 
hebben vorige week de nieu-
we huisstijl van het Tata Steel 
Chess Tournament onthuld. 
Het befaamde schaaktoernooi, 
dat sinds 1938 bestaat, is van-
wege de recente overname 
van staalbedrijf Corus door Ta-
ta Steel van naam veranderd. 
Het jaarlijkse schaaktoernooi 
is deze week van start gegaan 
met een zeer sterke bezetting. 
De huiskleur blauw van Tata 
Steel komt ook prominent te-
rug in de nieuwe huisstijl van 
het evenement.
Aanvankelijk kende het Hoog-
ovens Schaaktoernooi, het la-
tere Corus Chess Tournament, 
altijd een eenvoudige uitstra-
ling. Daarin kwam in 2004 ver-
andering. Toen werd beslo-
ten om de speellocatie aan te 
kleden met grote wanddoe-
ken. Intussen heeft het rood 
van Corus plaatsgemaakt voor 
het blauw van Tata Steel. Het 
nieuwe beeldmerk van het Ta-
ta Steel Chess Tournament 

toont de kust bij Wijk aan Zee 
met op de achtergrond het 
staalbedrijf. In de branding zit 
rechts een schaker aan een 
stalen tafel, een tweede scha-
ker staat links in het water. Hij 
heeft inmiddels afstand geno-
men van het schaakbord. Het 
wijdse tafereel refereert aan 
de ontelbare mogelijkheden 
die het schaakspel biedt, het 
opkomende water symboli-
seert de tijdsdruk waarmee de 
schaker te maken heeft. 
Volgens de organisatie van het 
schaaktoernooi hebben staal 
maken en schaken veel met 
elkaar te maken. Woorden als 
‘trots’, ‘passie’, ‘strategie’ en ‘de 
beste zijn’, zijn op allebei van 
toepassing. De nieuwe huis-
stijl, die in een licht gebogen 
decor wordt gepresenteerd, 
zal in sporthal De Moriaan tij-
dens het evenement wand-
breed te zien zijn. Ook in al-
le uitingen over het Tata Steel 
Chess Tournament zal de af-
beelding worden gebruikt. 
(Raimond Bos)

Nieuwe huisstijl Tata 
Steel Chess Tournament

Santpoort-Noord - Ook dit 
jaar kunnen leden van het FNV 
weer profiteren van gratis hulp 
met de belastingaangiftes voor 
2010. Men wordt wel verzocht 
tijdig een afspraak te maken, 
daar anders de aangifte niet op 
de gestelde termijn kan wor-
den ingediend. FNV-leden in 
de regio IJmond Zuid kunnen 
zich aanmelden voor de perio-
de van 2 februari tot 16 maart 
op woensdag tussen 9.00 en 
14.00 uur via telefoonnummer 
06-42619649. 

FNV belasting-
service

Exposities in
Bibliotheek
Velsen 
IJmuiden - Twee fantastische 
exposities fleuren Bibliotheek 
Velsen op in de maand janua-
ri. Na het succesvolle kunstpro-
ject Boek Your World, waarvan 
een deel van de collectie nog 
steeds te bewonderen is in de 
bibliotheek, is het nu de beurt 
aan stadsdichter Jantje Bosch 
en researcher Henk Palm. Jan-
tje Bosch zal in het kader van 
de maand van de poëzie, op de 
helft van haar termijn als stads-
dichter een overzichtstentoon-
stelling houden. Al haar werk 
wordt tot en met 4 februari ge-
exposeerd in het theater van de 
Centrale Bibliotheek. De ten-
toonstelling is gratis te bezoe-
ken tijdens de openingstijden 
van de Centrale Bibliotheek. De 
heer Henk Palm heeft door mid-
del van veel research een over-
zicht gemaakt van de bouw van 
de noorder- en de zuidpier in 
IJmuiden. De verlenging van de 
Pieren is in de jaren zestig tot 
stand gekomen. In de exposi-
tie is een scala aan foto’s te zien 
over de werkzaamheden aan 
beide pieren. Op woensdag 2 fe-
bruari om 19.30 uur zal de heer 
Palm een lezing geven over dit 
onderwerp in de Centrale Bibli-
otheek in IJmuiden. Centrale Bi-
bliotheek IJmuiden, Dudokplein 
16. Info: 0255-525353.

Open huis bij Musical-
vereniging Jonge Stem
IJmuiden- Na twee succes-
volle voorstellingen in 2010 van 
de musical ‘42nd Street’ be-
gint Jeugdmusicalvereniging 
De Jonge Stem weer aan een 
nieuw seizoen. Enthousiaste 
jongeren tussen de 12 en de 
22 jaar, die het leuk vinden om 
te zingen, te dansen en mee te 
spelen in de nieuwe musical, 
kunnen tijdens het open huis 
een kijkje komen nemen. Dit 
seizoen heeft Jeugdmusical-
vereniging De Jonge Stem een 
Nederlands primeur! Zij pre-
senteren de première van de 
oorspronkelijke Britse musical 
‘Our House’.
De musical is gebouwd op mu-
ziek van de Britse band Mad-
ness, bekend van nummers 
als ‘Baggy Trousers’, ‘It must 
be love’ en de titelsong ‘Our 

House’. Al deze hits zitten in de 
musical, net als enkele nieuw 
geschreven nummers. De mu-
sical ‘Our House’ wordt met of-
ficiële toestemming van oor-
spronkelijke schrijver Tim Fir-
th in het Nederlands vertaald 
door Jedidjah Julia Noomen, 
schrijver en tevens de regis-
seur.
Voor deze musical zijn zij op 
zoek naar enthousiaste jon-
gens en meisjes die goed 
kunnen dansen en zingen. 
Mocht je in het verleden al een 
keer auditie hebben gedaan, 
schroom dan niet en probeer 
het gewoon nog een keer! 
Het open huis wordt gehouden 
op zondag 16 januari van 14.00 
tot 15.30 uur in De Abeel, Abe-
lenstraat 1. Zie ook www.de-
jongestem.nl.

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben zondagavond tus-
sen 19.30 en 20.00 uur een korte 
fietsverlichtingscontrole uitge-
voerd. Dit gebeurde aan de Ha-
gelingerweg. Tijdens deze korte 
controle, werden vijf fietsers be-
keurd omdat hun verlichting niet 
in orde was. De politie wil fiet-
sers dringend aanraden om met 
een goede verlichting de weg op 
te gaan. Fietsers zijn een kwets-
bare groep binnen het verkeer 
en zeker in deze donkere maan-
den is het voor de veiligheid van 
groot belang dat andere wegge-
bruikers hen goed kunnen zien 
op de weg.

Controle op 
verlichting
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Grote uitverkoop bij 
M Lifestyle Santpoort
Santpoort-Noord - Bij M Life-
style Home & Living in Santpoort  
is het momenteel uitverkoop met 
onder andere kortingen van 10 
tot 30 procent op diverse woon-
accessoires en sieraden. Het 
gaat om merkartikelen van Gant, 
Emma Bridgewater, Bastion, 
Braxton, Bands of Angels siera-
den, maar er zijn nog veel meer 
leuke aanbiedingen. M Lifestyle 
wil ruimte maken voor de nieu-
we voorjaarscollectie en geeft 
daarom veel leuke kortingen op 
diverse meubels die in de win-
kel staan.

,,Ik ben nu erg druk bezig met het 
maken van diverse leuke potten 
met tekst voor in de winkel, maar 
ook met het gieten en schilde-
ren van de kippen,’’ aldus eige-
naresse Monique. ,,Ook krijgen 
we straks weer een grote collec-
tie met glazen potten met diverse 
teksten erop voor in de woonka-
mer of keuken. Harten en sterren 

zijn een thema voor het nieuwe 
seizoen,deze zie je terug in de 
vele windlichten die M Lifestyle 
heeft ingekocht voor binnen en 
buiten. De nieuwe collectie tas-
sen en portemonnee’s van PH&T 
hebben we ook al ingekocht en 
deze verwachten we eind maart 
begin april in frisse zomerkleu-
ren. Nieuw zijn de leuke sanda-
len van leer met koeien of gei-
ten huid met grappige schel-
pen eraan. Echt een schitterend 
ontwerp waar je mee gezien wilt 
worden. Maar eerst gaan we 
ruimte maken in de winkel voor-
dat u de voorjaars- en zomercol-
lectie kunt zien, dus kom een de-
zer dagen langs en profiteer van 
de vele kortingen en aanbiedin-
gen.’’
Kijk ook eens op de websi-
te www.mlifestyle.nl. M Life-
style Home & Living is te vinden 
aan Hoofdstraat 208, Santpoort- 
Noord, het telefoonnummer is 
023-5386003.

Van Nature in 
het Stage Café
IJmuiden - Het begint bijna een 
traditie te worden, want eens in 
de twee jaar komt Van Nature  
op bezoek in het Stage Café in 
het Witte Theater om het volledig 
op zijn kop te zetten. 
Van Nature brengt een lekker 
in het gehoor liggende melodi-
euze wonderschone popsongs 
vertaald naar een eigen heden-
daags geluid. Speciale gast is 
zangeres/pianiste Aswintha die 
weer poëtische liedjes ten ge-
hore brengt vol donkere roman-
tiek van fatale verleiding. Kort-
om, popsongs die de oren van 
de luisteraars aan het werk zet-
ten. Van Nature loopt met het 
idee om een cd uit te brengen, 
al was het alleen maar, om de-
ze popjuweeltjes voor het nage-
slacht te bewaren, maar  voor het 
zover is, komen ze eerst zondag 
naar het Stage Café voor een 
energiek muziekavondje. Aan-
vang 16.30 uur, toegang gratis. 
Het Witte Theater is aan de Ka-
naalstraat in IJmuiden.

Rabobank 
organiseert 
startersavond
Velsen - Overweegt u voor 
zichzelf te beginnen of heeft u 
net een eigen bedrijf gestart? 
Dan is de Startersavond van 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken echt iets voor u. Hier vindt 
u volop informatie over het 
starten van een eigen bedrijf. 
Tijdens de Startersavond ver-
zorgt Stichting Ondernemers-
klankbord een workshop over 
het schrijven van een onderne-
mingsplan. Daarnaast krijgt u 
meer informatie over de Star-
tersprijs van Rabobank Velsen 
en Omstreken. Dit is een prijs 
voor startende ondernemers. 
Aan de starter met het bes-
te ondernemersplan wordt een 
renteloze lening ter beschik-
king gesteld van 15.000 eu-
ro. De adviseurs van Rabobank 
Velsen en Omstreken zijn aan-
wezig om u in te lichten over 
de voordelen van bankieren bij 
de Rabobank. Wie kiest voor de 
Rabobank, kiest immers voor 
een solide partner met kennis 
van zaken. De Rabobank is niet 
voor niets de nummer 1 voor 
bedrijven. Daarnaast geven de 
adviseurs bruikbare tips over 
het beginnend ondernemer-
schap op het gebied van verze-
keren en financiële, juridische 
en fiscale aspecten. De Star-
tersavond vindt plaats op don-
derdag 27 januari a.s. op ons 
kantoor aan de Dokweg 17 in 
IJmuiden. Vanaf 19.00 uur is de 
ontvangst, het programma gaat 
om 19.30 uur van start. Aan-
melden kan via www.rabobank.
nl/velsen. Voor eventuele vra-
gen kunt u contact opnemen 
met de afdeling Bedrijven, tele-
foon 023-5133600.

Passie voor wonen
Woningbedrijf Velsen 
houdt projectenbeurs
Velsen - Dat Woningbedrijf Vel-
sen een passie heeft voor wonen 
wist u natuurlijk al. Met 6.800 
woningen in Velsen is WBV een 
grote speler op de markt voor 
zowel (sociale) huur- als koop-
woningen.
Op donderdag 27 januari 2011 
organiseert Woningbedrijf Vel-
sen een projectenbeurs. Daar 
kunt u informatie krijgen over 
onze projecten. Heeft u interesse 
in een nieuwbouwwoning, kom 
dan naar de beurs in de voorma-
lige kerk van de Doopsgezinde 
Gemeente, Helmstraat 9 in Oud-
IJmuiden. U bent welkom tussen 
19.00 en 21.00 uur. Er zijn enke-
le architecten aanwezig om de 
projecten toe te lichten.
WBV bouwt in Oud-IJmuiden 
De Doorbraeck en De Zuydvaer-
der met woningen en apparte-
menten die variëren in groot-
te en prijsklasse. Er komen voor 
de starter twee-kamer woningen 
en grotere woningen voor gezin-
nen. Verder komen er stadswo-
ningen, terraswoningen en ap-
partementen met eigen opgang 
en tuin.
Ook het centrum van IJmuiden 
verandert. De komende jaren 
verrijzen daar De Golfbreker, De 
Zevensterren en Sterrenstorm. 
De Golfbreker krijgt een span-
nend ontwerp dat de eentonig-
heid van de Lange Nieuwstraat 
doorbreekt. Er komen huur- en 
koopwoningen. De Zevensterren 
aan het Pleiadenplantsoen be-
staat uit 28 betaalbare koopap-
partementen. Een gebouw met 

een moderne uitstraling. Ster-
renstorm komt aan de Planeten-
weg. Het ontwerp is in de stijl 
van De Zevensterren: modern 
en stijlvol. Er komen 35 huurap-
partementen. 
Het project Zeewaarts ligt 
prachtig aan de duinrand. De 
branding ruist op een steen-
worp afstand. Voor de liefhebber 
is het mooi wonen met fraai uit-
zicht. Verdeeld over drie appar-
tementengebouwen bieden wij 
een gevarieerd aanbod voor ko-
pers en huurders.
Het project Hoogeberg is de 
ontwikkeling van woningbouw 
op het terrein van het voormalig 
zwembad de Hoogeberg (naast 
de Big Boss). Het project be-
staat uit 46 huurappartementen 
in vier woonlagen. Vijftien ap-
partementen met een algeme-
ne ruimte zijn bestemd voor een 
zorgcluster. Zie ook www.wbvel-
sen.nl.

Forecast heet nu DNM
IJmuiden - Vorige week dins-
dag ging de voormalige zaak 
Forecast verder als DNM (De-
nim and More). Er kwam een 
nieuw kleurtje op de muur en 
een nieuw logo. Vrijdag was er 
een receptie, waar veel positieve 
reacties gehoord werden. De ke-
ten Forecast hield op te bestaan, 
Anjella van der Kruijs-Schouten 
is nu geen franchiser meer maar 

zelfstandig onderneemster en 
koopt nu ook zelf in. De collectie 
zal elke week aangevuld worden. 
Voor de klanten verandert er niet 
veel. De meeste merken blijven, 
het merk Forecast is er uit maar 
er zijn ook nieuwe merken. Wat 
ook blijft is de goede service en 
de vertrouwde gezichten van het 
personeel, dat graag klaar staat 
voor de klant

Feest met de Coronas 
in Thalia Theater
IJmuiden - Het Thalia Thea-
ter in IJmuiden wordt op zater-
dag 5 februari om 21.30 uur vrij-
gemaakt voor dé leukste feest-
band van ons land: de Coro-
nas. De Coronas zijn in IJmui-
den inmiddels geen onbeken-
den meer: de knettergekke mu-
zikanten en hun koffer vol keu-
zenummers waren de swingen-
de afsluiting van het Havenfes-
tival 2009.
De Coronas maken ‘stand-up 
pop’, muziek met een vleug-
je cabaret. Daarin dagen ze 
het publiek uit om hun muzi-
kale wensen aan de band én 
aan de zaal kenbaar te maken 
via de Coronas Hotline midden 
in de zaal of door mobiel gra-
tis de Coronas telefoon te bel-
len. De zes Multi-talenten spe-
len de verzoeknummers direct 
met de nodige vocale, muzikale 
en fysieke acrobatiek. De keus 
is eindeloos. Van stevige pop-
songs tot gevoelige ballads en 
van latin tot smartlap. De Coro-

nas spelen het niet alleen, ze la-
ten het ook zien. Met originele 
filmbeelden, animaties en een 
verrassend flexibele vleugel. 
Een knallend staconcert. Niet 
zitten, maar swingen dus. Een 
dj verzorgt tot in de late uurtjes 
de afterparty.
Prijs: 21 euro. Locatie: Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52, 
IJmuiden. Reserveren kan via:  
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of bel met 0255-515789.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

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

Colofon

PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
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De kop is eraf!
Het is alweer 2011, een 
nieuw decennium breekt 
aan. Ook dit jaar treft u om 
de veertien dagen hier de 
pagina Nieuws van Stich-
ting Welzijn Velsen (SWV) 
aan. Nieuws dat gaat over 
een heel breed terrein van 
welzijn.

Met ruim 600 vrijwilligers en 
ongeveer 130 professione-
le medewerkers werken wij in 
opdracht van (voornamelijk) 
gemeente Velsen aan welzijn 
en dus leefbaarheid in Velsen. 

Uw inbreng als burger van Vel-
sen is hierbij cruciaal. Ons 
doel is dat mensen participe-
ren in de samenleving, samen-
werken aan de verbetering van 
de leefomgeving en het ver-
sterken van de sociale samen-
hang. SWV ondersteunt en ac-
tiveert bewoners met idee-
en en verbindt organisaties die 
hier aan bijdragen. SWV maakt 
contact en ontmoeting moge-
lijk. Een overzicht van de acti-
viteiten en dienstverlening van 
SWV vindt u op www.welzijn-
velsen.nl.

Wilt ook u zich ook inzet-
ten voor de leefbaarheid in uw 
buurt, wijk of voor heel Velsen, 
kom dan naar één van onze ac-
commodaties en maak uw wen-
sen en ideeën aan ons ken-
baar. Onze medewerkers staan 
u graag te woord en kunnen u 
verder helpen. Namens alle me-
dewerkers/sters van Stichting 
Welzijn Velsen wens ik u alle 
goeds voor een geweldig, leef-
baar en gezond 2011.

Allart van Deventer, directeur 
Stichting Welzijn Velsen

De Dwarsligger - Na een half 
seizoen weg te zijn geweest 
start op woensdag 19 janua-
ri Jazzdance voor volwassenen 
in Buurtcentrum de Dwarsligger. 
U bent van 20.00 uur tot 21.00 
uur van harte welkom voor deze 
dansvorm op muziek. Meer we-
ten? Bel 0255-512725.

Jazzdance 
volwassenen

De Dwarsligger - Genoeg van 
de eerste woordjes zoals ‘Dos 
cervezas’? Bent u toe aan meer 
uitdaging op het gebied van 
taal? In maart start in Buurtcen-
trum de Dwarsligger de cursus 
Spaans voor gevorderden, waar-
bij u in 15 lessen kunt promove-
ren tot gevorderd. Meer weten? 
Bel 0255-512725.

Spaans voor 
gevorderden

De Mel - Gezocht: jongeren tus-
sen de 16 en 25 jaar die graag 
in de schijnwerpers staan, acte-
ren leuk vinden en kunnen im-
proviseren. Ervaring is niet nood-
zakelijk. Elke donderdag van 
17.00 uur tot 18.30 uur komt to-
neelclub ‘Hotspot’ bij elkaar in 
Buurtcentrum de Mel. Deelna-
me is gratis. Tevens bestaat de 
mogelijkheid om bij eetcafé ‘De 
Smullerij’ mee te eten voor 4,50 
euro per keer. Er wordt gewerkt 
aan een kleine theaterproductie, 
met een optreden in De Mel of 
op het dorpsfeest. De invulling 
van de les bepalen de deelne-
mers met elkaar, zoals:  impro-
visatie spel, denk aan de Lama’s, 
of het werken met zelfgemaak-
te scripts. Enige creativiteit is ge-
wenst, maar dit leer je spelen-
derwijs ontwikkelen. Meer we-
ten? Bel 0251-210050 (Karla).

Hotspots 
gezocht

De Koe - Op zaterdag 19 maart 
2011 zal, in het kader van 25 jaar 
Velserbroek, Velserbroek’s Young 
Fashion Designers plaatsvinden 
in het winkelcentrum van Velser-
broek. Hiervoor zijn wij op zoek 
naar meiden van 14 t/m 20 jaar 
die het leuk vinden om zelf een 
extravagante jurk te maken. Met 
deze jurk kun je meedoen met 
de wedstrijd op onze professio-
nele catwalk op 19 maart. Er zijn 
mooie prijzen te winnen zoals een 
fotoshoot, kledingbonnen en een 
verzorgingspakket. Vanaf donder-
dag 20 januari zullen er gezelli-
ge werkavonden gaan plaatsvin-
den  om te werken aan de jurken. 
Meer weten? Bel 023-5491817.

Wij zoeken 
(mode)meiden!

De Mel - Bijna dagelijks zijn er 
momenten die we graag fotogra-
fisch willen vastleggen. Helaas 
gebeurt het maar al te vaak dat 
de foto’s niet goed zijn. In deze 
cursus leer je de techniek ver-
beteren. De cursus geeft inzicht 
in de technische mogelijkheden 
die de camera heeft. Met deze 
basiskennis wordt bekeken hoe 
fotomomenten het best kunnen 
worden vastgelegd. Deelnemers 
krijgen opdrachten om de theo-
rie buiten de lessen te oefenen. 
Iedereen met een camera kan 
meedoen, een digitale spiegel-
reflex camera zal voor sommige 
delen van de cursus een voor-
deel zijn. De cursus bestaat uit 
6 lessen van 1½ uur die om de 
week gegeven worden, kosten 
46 euro (excl. 5 euro materiaal). 
Meer weten? Bel 0251-210050.

Fotograferen

De Brulboei - Zumba Gold 50+ 
voor beginners op donderdag van 
9.30 uur tot 10.30 uur in Buurt-
huis De Brulboei. Bij deze lessen 
ervaart u een effectieve work-out 
waarin het tempo lager ligt dan 
bij onze standaard Zumba lessen. 
Zumba crëert een dynamisch en 
effectief fitness systeem waarbij 
vooral plezier centraal staat. Stan-
daard Zumba lessen; bij deze les-
sen voert u fitness oefeningen uit 
op de warme klanken en opzwe-
pende ritmes van Latijns-Ame-
rikaanse muziek. Zumba combi-
neert snelle en langzame bewe-
gingen en technieken die een-
voudig te volgen zijn. Tijdens de-
ze lessen conditioneert u het hele 
lichaam, maar is extra goed voor 
spieren in de armen, benen, heu-
pen, buik, rug en de belangrijkste 
spier van allemaal: het hart. Zum-
ba crëert een dynamisch en effec-
tief fitness systeem waarbij voor-
al plezier centraal staat. De lessen 
kosten 30 euro per 10 keer. Meer 
weten? Bel 0255- 510652.

Zumba Gold Help een anderstalige
De Spil - Voor diverse taalac-
tiviteiten zoeken wij vrijwilligers 
die anderstalige mensen helpen 
met het beter leren spreken van 
de taal. Sommige van hen vol-
gen een inburgeringtraject bij 
het Nova College. In de indivi-
duele lessen zijn al ruim veer-
tig vrijwilligers wekelijks actief in 
diverse buurtcentra. In Velsen-
Noord en in IJmuiden worden 
in 2011 ook groepslessen op-

gezet. Hiervoor zijn wij op zoek 
naar deskundige docenten en 
vrijwilligers die de docent wil-
len ondersteunen. Wij zoeken bij 
voorkeur werkloze of gepensio-
neerde taaldocenten. Een ver-
goeding is bespreekbaar. Vrij-
willigers hoeven niet te beschik-
ken over een onderwijsbevoegd-
heid en kunnen evt een cursus 
volgen. Meer weten? Bel 0255-
510186 (Jos).

De Brulboei - In Buurthuis De 
Brulboei in IJmuiden, kunt u 
meedoen met een workshop van 
5 lessen hoe met de computer 
om te gaan. Beginners leren in-
ternetbankieren, e-mailen, tekst 
verwerken en surfen op het net. 
De lessen zijn op woensdagmid-
dag van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Een workshop van 5 lessen kost 
15 euro. Als voldoende deelne-
mers zich hebben aangemeld 
gaan de workshops op woens-
dag 16 februari van start. Meer 
weten? Bel 0255 510652.

Pc Workshop

De Koe – Ben jij creatief of 
kunstzinnig aangelegd? Kom dan 
deze week naar de Koe om een 
KunstKoe op te halen. Deze koe 
kun je thuis omtoveren tot een 
echt kunstwerk. De koe kost 5 
euro. Dit bedrag krijg je terug als 
je de koe weer inlevert. De koeien 
worden op zaterdag 19 maart, in 
het kader van 25 jaar Velserbroek, 
verkocht en geveild in Winkel-
centrum Velserbroek. De op-
brengst gaat naar een goed doel. 
Meer weten? Bel 023-5491817.

KunstKoe

Stapelgek met latten
De Koe – Maar liefst 1000 latten 
liggen in Jongerencentrum de Koe 
klaar om hier een spectaculair 
kunstwerk van te maken! Op 19 
maart zal, in het kader van 25 jaar 
Velserbroek, in het winkelcen-
trum een grote lattenbouwwed-
strijd zijn met hele leuke prijzen. 
Wij zoeken teams van 2 tot 4 per-
sonen die de uitdaging aan willen 

gaan om iets geweldigs te maken 
van deze 1000 latten. Leeftijd: van-
af 12 jaar (ook voor volwassenen). 
Deelname is gratis. De teams krij-
gen de mogelijkheid om te oefe-
nen in de Koe. Zien jullie jezelf 
iets moois neerzetten, haal dan nu 
meteen de spelregels en een in-
schrijfformulier in de Koe. Meer 
weten? Bel 023-5491817.
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SP tegen bezuinigingen 
op sociale werkplaatsen
IJmuiden – Het nieuwe kabi-
net wil bezuinigen op de socia-
le werkvoorziening. Duizenden 
mensen dreigen hierdoor hun 
beschermde werkplek kwijt te 
raken. Alternatieven worden er 
niet geboden. Volgens het kabi-
net moeten deze mensen door-
stromen naar reguliere banen. 
Maar veel mensen met een ar-
beidsbeperking zal dat niet luk-
ken. Zij belanden achter de ge-
raniums met een bijstandsuitke-
ring. De SP protesteerde tegen 
deze bezuiniging onder het mot-
to ‘Armoede werkt niet’ en deel-
de zaterdag folders uit voor de 
kringloopwinkels in Santpoort-
Noord en IJmuiden, beide van de 
Meergroep.

Gerko Buist overhandigt een fol-
der aan twee jonge vrouwen. Zij 
blijken tot de doelgroep te ho-
ren: ,,Wij zijn Meergroepers.’’ Een 
van hen had door zuurstofge-
brek bij de geboorte een achter-
stand, maar is daar aardig over-
heen gekomen. Ze werkte acht 

jaar bij een kwekerij, tot ze in 
de ziektewet raakte: ,,Ik kon de 
mensen om me heen niet meer 
peilen, ik kon mezelf niet eens 
peilen.’’ Ze bleek ADHD te heb-
ben: ,,In mijn hersenpan. Ande-
ren hebben het door hun hele lijf, 
ik heb het alleen in mijn hoofd.’’ 
Inmiddels werkt ze ruim een jaar 
op de montage- en verpakkings-
afdeling van de Meergroep in 
IJmuiden. De ADHD is met me-
dicijnen onder controle.
Over de dreigende bezuinigin-
gen zegt ze: ,,Dat is goed waar-
deloos, veel mensen hebben een 
beschermde werkplek nodig.’’  
Thandi komt uit Johannesburg 
in Zuid-Afrika (,,Ik was daar niet 
veilig’’). Aan een ongeluk hield 
ze geheugenverlies en epilepsie 
over, ze werkt op de dagbeste-
ding in Heemskerk. Als ze over 
de bezuinigingsplannen hoort, 
schrikt ze: ,,Dat is erg. Dat is echt 
heel erg. Dan kan ik nergens te-
recht, kan ik niets meer leren. 
Ik hoop maar dat het niet door 
gaat.’’ (Carla Zwart)

Meer vrijwilligers voor 
bloeiende tennisclubs
Regio - Vijf miljoen Nederlan-
ders doen wel eens vrijwilligers-
werk. Ook in onze regio zijn veel 
liefhebbers actief om de tennis-
clubs draaiende te houden. Tien  
bloeiende tennisverenigingen in 
Noord-Holland, willen de vereni-
ging nog actiever maken. Daar-
voor zijn meer vrijwilligers nood-
zakelijk.

De verenigingen zochten steun 
bij de KNLTB, regio Noordwest. 
Dankzij een succesvolle wer-
vingsmethode durft de KNLTB 
de verenigingen in de nabije 
toekomst voldoende mankracht 
te garanderen. De verenigin-
gen starten eerdaags ieder met 
een opvallende campagne. Dit 
na vier workshops die onder lei-
ding staan van cursusleider Ted 
van der Bruggen. Ted ontwikkel-
de de methode op initiatief van 
Sportservice Noord-Holland. Hij 
vertelt: ‘Al enige tijd zijn verte-
genwoordigers van bijvoorbeeld 
LTC De Heerenduinen, TC WOC 
en TV Spaarndam in de weer 

met voorbereidende werkzaam-
heden. Aan de hand van een 
stappenplan wordt gewerkt aan 
meer vrijwilligers. Die hoop is 
gerechtvaardigd want tot nu toe 
werkten 29 sportverenigingen 
met deze aanpak, de methode 
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd; 
alle 29 haalden het aantal door 
hen gewenste nieuwe vrijwilli-
gers. Er is een overzicht van al-
le vrijwilligerstaken gemaakt en 
ook een lijst van taken waarvoor 
vrijwilligers gewenst zijn. Nieuw 
is dat in principe alle leden wor-
den benaderd met de vraag wat 
zij voor de vereniging kunnen 
doen.’
De meeste tennisclubs gaan 
hun leden in maart benaderen, 
andere clubs doen dat later de-
ze zomer. Allen hebben ech-
ter de ambitie om meer te doen 
voor haar leden. Er wordt door 
de verenigingen reikhalzend uit-
gekeken naar (nog) meer vrijwil-
ligers.
Op de foto de vrijwilligers tijdens 
de workshop.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Vrijdag 15 januari: 
koninginnensoep, spitskool met 
slavinken en vanillevla met ker-
sen toe. Woensdag 20 januari: 
groentesoep, witlof met ham en 
kaas en rollade en fruitcocktail 
met slagroom toe. Vrijdag 22 ja-
nuari: tomatensoep, boerenkool 
met worst en vruchtenvla toe.
Cinema Zeewijk, elke 3e don-
derdagavond van de maand. 
Kosten 2,-incl. koffi e/thee. 
Eerstkomende fi lmavond is don-
derdag 21 januari. Dan wordt de 
fi lm ‘Bruce Almighty’ getoond. 
Aanvang 19.30 uur.
Optreden VAT’71 woensdag 3 
februari om 19.30 uur. Toegang 
2,50 incl. kopje koffi e/thee.
Optreden vrouwen Shanty-
koor Grace Darling op don-
derdag 11 maart om 19.30 uur. 
Toegang 3,50 incl. koffi e/thee.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.
Internetsoos elke werkdag 
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Restaurant is weer van start 
gegaan. Elke maandag en 
woensdag kan men van 11.45 
tot 13.00 uur men terecht voor 
een kopje soep, een hoofdmaal-
tijd en een toetje naar keuze. 
Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 14 janua-
ri: ossenstaartsoep, hutspot met 
suddervlees en vla met slag-
room toe. Opgeven maandag 
tussen 11.00-12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Nieuwe expositie van De Bos-
hoek tot en met 7 februari tij-
dens de openingstijden van het 
wijksteunpunt.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel (kok, keukenmedewerker, 
afwas), felicitatiedienst en het 
buffet gezocht. Info: M. Stam, 
023-5386528.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Bijna Thuis Huis krijgt 
nieuw onderkomen
Santpoort-Noord - De Stich-
ting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond (VTZIJ) is alweer eni-
ge jaren tijdelijk gehuisvest aan  
Wulverderlaan 51 te Santpoort- 
Noord. Al langere tijd bestond 
de wens om een eigen pand te 
betrekken om het optimaal ge-
schikt te maken voor zowel de 
gasten als de vrijwilligers. Na 
een lange speurtocht is het ein-
delijk gelukt om een passende 
huisvesting te vinden. 
De Stichting Vrienden van het 
Bijna Thuis Huis heeft onlangs 
overeenstemming bereikt met 
de eigenaar van het woonhuis 
aan de Wulverderlaan nummer 
1 over aankoop van dit pand. Na 
een interne verbouwing zal dit 
pand beschikbaar worden ge-
steld aan de Stichting Vrijwilli-
gers Terminale Zorg IJmond, die 
de exploitatie van het Bijna Thuis 
Huis verzorgt. 
Er is een toenemende behoef-

te aan de specifi eke zorg die in 
het Bijna Thuis Huis wordt ver-
leend. Dat heeft ertoe geleid dat 
de huidige capaciteit van twee 
gastenkamers te klein is geble-
ken. Het nieuwe pand zal na 
aanpassing  kunnen beschikken 
over vier ruime gastenkamers, 
met alle noodzakelijke facilitai-
re voorzieningen. Ook de locatie 
voldoet aan de wensen van de 
vrijwilligers waardoor de gasten 
nog beter ondersteund kunnen 
worden. Ondanks deze uitbrei-
ding zal het Bijna Thuis Huis als 
kleinschalige organisatie blijven 
functioneren, waarbij de mense-
lijke maat voorop staat.
De aankoop van het pand is 
mede mogelijk gemaakt dank-
zij de vele donateurs en kleine-
re en grotere sponsoren die de 
stichting(en) fi nancieel onder-
steunen. Voor de fi nanciering 
van de aankoop, de noodzake-
lijke bouwkundige aanpassingen 

en de inrichting doet men een 
beroep op externe fi nanciering. 
Men verwacht de kosten daar-
van de komende jaren te dekken 
uit de subsidies, donaties en gif-
ten. Wel zal er in 2011 een ac-
tie gestart worden om voor de 
verbouwingskosten aanvullende 
donaties en giften te verkrijgen. 
De afgelopen jaren is gebleken 
dat het werk van de vrijwilligers 

voorziet in een behoefte en door 
zowel de gasten als hun familie 
bijzonder wordt gewaardeerd.
Wilt u meer weten over het Bij-
na Thuis Huis? Er is uitgebreide 
informatie beschikbaar op: www. 
bijnathuishuisvelsen.nl  of vraag 
een folder aan via e-mail: info@
bijnathuishuisvelsen.nl. Elke bij-
drage is vanzelfsprekend van 
harte welkom. 
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Volleybal meisjes 
winnen in Hoofddorp
IJmuiden - En dat deden ze 
heel goed! De meisjes C1 speel-
de daar een uitwedstrijd die met 
heel veel spanning, passie en 
energie werd gewonnen met 
3-0. Zo hoort volleybal te zijn 
en de meiden groeien ook el-
ke week weer in hun teamspi-
rit en de techniek. Het jaar 2011 
is begonnen en dat hebben al-
le teams van Smashing Velsen 
geweten. De meiden C1 won-
nen dus met zeer mooi spel in 
een uitwedstrijd maar ook da-
mes1 staat fier op kop dankzij 
een 4-0 overwinning in Haarlem 
op Spaarnestad. in de tweede 
klasse gaat het kampioenschap 
tussen dames 1 en Voluit uit Uit-
geest. Vorig jaar werd dames 1 
tweede en deze keer zal het er 
ook om spannen. Dat geldt ook 
voor heren 3 die dan wel ook 
aan kop staan maar in de thuis-
wedstrijd tegen IDEE wat punten 

morsten. Het werd wel een 3-2 
overwinning maar de concur-
rentie ligt op de loer en ze zul-
len elke wedstrijd scherp moeten 
zijn. Dat geldt ook voor meisjes 
B2 die verdiend wonnen met 2-1 
van Zaanstad. Het had eigenlijk 
3-0 moeten zijn als de meiden 
wat meer beweging in hun spel 
lieten zien. Ook de verdediging 
op de drie meter kan wat beter. 
Ze wonnen natuurlijk wel dank-
zij de concentratie en hun over-
zicht te behouden.
Met een versnelling hoger kun-
nen ze voor het kampioenschap 
gaan. Op de thuisavond vrijdag-
avond in Zeewijk wonnen de 
jongens A1 met 3-1. Het team 
draait beter en beter en kan nu 
elke tegenstander aan. Goe-
de set- ups en natuurlijk goede 
smashes doen het werk en ma-
ken de punten. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Twee nieuwe exposities 
van José van Schoor
IJmuiden - In de Coffee-Club 
in Velserhof 97 in IJmuiden zijn  
nieuwe schilderijen te bezich-
tigen van José van Schoor met 
als thema ‘Thailand’. Het gaat 
om kleurrijke portretten, tafere-
len en boeddha’s. De schilderij-
en zijn te koop en de opbrengst 
gaat naar een goed doel. De Cof-
fee-Club is geopend van maan-
dag tot en met zaterdag van 9.00 
tot 18.00 uur.
In  de gang van buurtcentrum de 
Dwarsligger, Planetenweg 338 
zijn vanaf maandag 10 januari  
ook diverse schilderijen van Jo-
sé van Schoor te zien . Het the-

ma van deze tentoonstelling is 
Strictly Oriëntal’, geïnspireerd  
op en door het Midden Oosten. 
Een tipje van de sluier wordt op-
gelicht. In de geuren en kleuren 
van de fascinerende wereld van 
souks, witte huizen en hun be-
woners. De Dwarsligger is van 
maandag tot vrijdag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Op www.
josephina111.exto.nl kunt u alles 
nog eens nalezen. 
Voor interesse in de schilderijen 
kan men contact opnemen met 
José Maria van Schoor. Telefoon 
0616-876998, e-mail a.veen@
chello.nl.

IJmuiden - De familie 
Hoogeboom uit IJmuiden heeft 
een VVV Irischeque gewonnen 
door mee te doen aan de lan-
delijke campagne ‘Lege Batte-
rijen? Lever ze in en win’ van 
Stichting Batterijen. Met haar 
deelname bewijst de IJmuiden-
se familie zichzelf en het milieu 
een uitstekende dienst. ,,Waar 
we de cheques aan gaan be-
steden weten we nog niet,’’ al-
dus de enthousiaste winnaar, 
die zijn batterijen had ingele-
verd bij Blokker. ,,Al meer dan 
vijf jaar leveren wij halfjaarlijks 
onze lege batterijen in. Dat zijn 
er per jaar ongeveer honderd. 
We doen mee met de actie 
vanwege het milieu. Leuk dat 
het nu een prijs oplevert.’’ Ie-
dereen kan meedoen aan de 
actie door tien lege batterij-
en in een zakje te stoppen met 
naam, adres en telefoonnum-
mer.  Het zakje kan bij een van 
de ruim 17.000 inzamelbussen 
in winkels en supermarkten, 
het gemeentedepot of de che-
mokar worden ingeleverd. Elke 
maand is er een trekking. Elke 
maand wordt een reischeque 
ter waarde van 2.000 euro en 
vijftig VVV Irischeques  wor-
den gewonnen. Zie www.le-
gebatterijen.nl.

Familie 
Hoogeboom 
wint prijs

Damclub IJmuiden 1 
onderuit in Limburg
IJmuiden - Na vier overwinnin-
gen op rij stond de zware uit-
wedstrijd tegen koploper Cema/ 
De Vaste Zet op het programma.  
Gespeeld werd in het Fortuna 
Sittard stadion.
Jesse mocht aantreden tegen 
Paul Nitsch en hij had het beste 
van het spel. Uiteindelijk kon hij 
niet genoeg voordeel behalen en 
nam hij met remise genoegen. 
Op dat moment was DCIJ 1 al 
op achterstand gekomen. Inval-
ler en chauffeur Jack van Buuren 
was niet bestand tegen een ster-
ke flankaanval van Kamychleeva. 
Ook Stijn Tuytel had het zwaar. 
Hij kwam in de opening in de 
verdrukking, maar herstelde zich 
op tijd en wist nog de remiseha-
ven te bereiken. 
Voorzitter Wim Winter moest al 
vroeg concessies doen om zijn 
centrum aan te vullen. Hierdoor 
kwam hij in een slechte klassie-
ke stand terecht. Wim ontsnap-
te nog aan een combinatieve ne-
derlaag, maar ook positioneel 
bleek hij er niet meer aan te pas 
te komen. Wims nederlaag werd 
echter gecompenseerd door de 

overwinning van Feroz Amirk-
han, die zijn goede vorm van het 
WK junioren naar Limburg had 
meegenomen. Feroz blaakte van 
het zelfvertrouwen en vloerde 
zijn moeilijk te kloppen tegen-
stander met een fraai gambiet. 
Cees van der Vlis en Conall Sleu-
tel deden vervolgens wat van 
hen werd verwacht en speelden 
moeiteloos hun partij naar remi-
se. Conall heeft na twee moeiza-
me jaren de smaak te pakken en 
noteerde alweer zijn achtste re-
mise op rij, ditmaal tegen inter-
nationaal meester Sekongo. 
Tegen grootmeester Ndiaye had 
Martin van Dijk lange tijd het be-
tere van het spel, maar hij sneed 
zichzelf in tijdnood nog in de 
vingers en moest een doorbraak 
toestaan. Harry van der Vossen 
leek ook te gaan verliezen, maar 
kon nadat zijn tegenstander 
niet het sterkste plan vond als-
nog een punt binnenslepen. Tot 
slot ging Kees Pippel in een dun 
standje in de fout, waarna zijn 
sluwe tegenstander Kees geen 
kans op herstel bood. Hierdoor 
liep de score op tot 13-7.

Het wijkplatform IJmuiden-West organiseert op donderdag 20 
januari van 14.00 – 15.30 uur een wijkschouw.
De leden gaan dan op stap om verbeterpunten, maar ook 
knelpunten die in de buurt bestaan, te bekijken en bezien of er 
een oplossing voor is en wie dat dan gaat uitvoeren. De groep 
gaat op de fiets en wil met zoveel mogelijk mensen in contact 
komen. De start is om 14.00 uur bij buurthuis de Brulboei.
Omdat het wijkplatform zelf alleen maar advies kan uitbrengen 
gaan er diverse instanties mee op onze tocht door de wijk.
Dit zijn :

• afvaardiging college burgemeester en wethouders 
• de wijkbeheerder 
• de wijkagent(en) 
• medewerkers woningcorporaties die bezittingen 
   in deze wijk hebben 
• en uiteraard leden wijkplatform

 
Er is een vooraankondiging geweest in het krantje van het 
buurthuis de Brulboei en daar zijn diverse reacties op gekomen. 
Mocht u nog knelpunten of problemen ondervinden in onze wijk 
kunt u dit doorgeven via de volgende e-mail: 
info@ijmuiden-west.nl.
 
Het wijkplatform houdt zijn reguliere vergadering op dinsdag 18 
januari om 19.30 uur in buurthuis de Brulboei. Deze vergaderingen 
zijn openbaar en u bent uiteraard van harte welkom hierbij 
aanwezig te zijn.

Wijkplatform IJmuiden-West 
organiseert wijkschouw op 
20-1-2011
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Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag kwamen dertien leden van 
sportvereniging Full Speed afde-
ling Klootschieten weer bijeen in 
het clubgebouw. De vereniging 
was een paar weken uit roula-
tie in verband met de feestda-
gen. De weersverwachting wa-
ren voor zaterdag slecht met veel 
regen later op de dag. Met Ingrid 
en Astrid heeft de club ’n twee-
ling die met moeite uit elkaar te 
halen is. In Almelo is een eenei-
ige drieling die tot de wereldtop 
van het klootschieten behoord. 
Goud, twee maal zilver, en brons 
in de jeugd klasse. Op de beel-
denroute was team 4 de beste 
met 81 schoten en 0 meter. Team 
3 werd tweede op 82 schoten 
en 24 meter. Team 2 werd der-
de op 85 schoten en 15 meter. 
Team 1 werd vierde op 89 scho-
ten en 8 meter. Voor informatie: 
Harm Jongman, telefoon 0255–
514780 of Dirk Sieraad, telefoon 
0255–515602. Zie ook www.sv-
fullspeed.nl.

Klootschiet-
journaal

IJmuiden - De eerste klaver-
jasavond van 2011 is weer ge-
speeld. Afgelopen vrijdag  wer-
den de kaarten weer geschut 
en vochten 38 klaverjassers om 
de fel begeerde eerste plek. De 
prijzen werden aan het eind van 
de sportieve strijd als volgt uit-
gereikt. De aanmoedigingsprijs 
was voor Petra Kooijman. De 
eerste prijs: Jan Mantje, 5922; 
tweede Peter Damcat, 5412; der-
de Piet Roos, 5206; vierde Ria 
Broek, 5169; vijfde Paul Horre-
man, 5132; zesde Arie Welborn, 
5095; zevende Dirk Griekspoor, 
5037; achtste Hubert Kooijman, 
5034; negende Tiny Termaat, 
4969; tiende Coby van Marsber-
gen met 4968 punten.

Klaverjassen 
Stormvogels

Velsen-Noord - Het bestuur 
van de FC Velsenoord en trainer 
Marco van Petersen hebben de 
samenwerking met een jaar ver-
lengd. Van Petersen is aan het 
begin van het huidige seizoen 
bij FC Velsenoord begonnen en 
is blij met de verlening van zijn 
contract. Zowel de trainer als het 
bestuur zien voldoende poten-
tie in de huidige selectiegroep 
en het technisch team. Sinds de 
komst van van Petersen zijn de 
resultaten van FC Velsenoord 
goed te noemen. Zo staat de 
vereniging op dit moment op de 
vijfde plaats en zijn er mogelijk-
heden om hoger te komen. In de 
bekercompetitie heeft FCV teo 
en met de derde ronde meege-
daan. Er gebeurt veel bij FC Vel-
senoord in positieve zin, waar-
van het boven genoemde besluit 
deel uitmaakt.

Van Petersen 
langer bij FC 
Velsenoord

Graag willen wij iets positiefs 
zeggen over Velserduin aan de 
Scheldestraat in IJmuiden, met 
name afdeling Overvecht. Hier 
bezoeken wij regelmatig een 
bewoonster. We helpen haar 
soms met eten en zien dan het 
hardwerkend personeel bezig 
om bewoners op tijd uit bed te 
krijgen, gewassen en gekleed. 
Wij zijn onder de indruk van hun 
positieve instelling, ondanks het 
personeelsgebrek.
Als wij met de bewoonster een 
probleem hebben, zoals bijvoor-
beeld met de rolstoel, kleding, 
bed etcetra, probeert men gelijk 
in actie te komen.
Regelmatig wandelen we met 
enkele bewoonsters in Velser-
duin en zijn de receptionisten, 

interieurverzorgers, therapeuten 
en mensen van de technische 
dienst vriendelijk en behulp-
zaam. Ook de vrijwilligers die vol 
enthousiasme rondlopen om be-
woners te helpen naar de kap-
per of andere bezigheden, zijn 
een pluim waard!
Geweldig dat deze mensen er 
zijn. Is het iets voor u om mee te 
helpen als u vrije tijd over heeft?
Velserduin ontvangt u met open 
armen. Tussen al die medewer-
kers die goed hun best doen, 
zitten er helaas minder geschik-
ten. Toch gebeuren er zoveel 
goede dingen. Wij zijn blij met 
Velserduin en afdeling Over-
vecht.

Namens twee bezoekers

Ingezonden brief

Graag wil ik even wat kwijt waar 
ik me erg aan erger. De hoge 
auto van de bibliotheek wordt 
bij ons in de straat bij iedereen 
zomaar voor de ramen gezet, 
soms dagenlang zodat je niet 
meer naar buiten kunt kijken. 

En dat terwijl in de Piet Heijn-
straat allemaal blinde muren zijn 
en ook in de Kalverstraat, waar 
de auto rustig kan blijven staan.

Ik vind het ook erg dat je als je 
onder de overkapping van de 
bieb komt vanaf Albert Heijn
je vaak bijna door een fiets om-
ver wordt gereden. Zou daar 
geen dubbel hek kunnen, zodat 
fietsers af moeten stappen?
Zijn er meer mensen die zich 
hier aan ergeren?
Ik wilde dit toch even kwijt.
 
Bewoner van de Lumeystraat.

Ingezonden brief

Muziekfestival Branding
IJmuiden - Zaterdag 15 janu-
ari van 20.00 tot 01.00 uur gaat 
in IJmuiden bij jongerencentrum 
Branding het dak eraf. Branding 
live is een muziek festival waar 
plaatselijke en regionale begin-
nende en gevorderde bands hun 
sounds brengen. Op 15 janua-
ri treden zes bands op. Het be-
loofd een vet feest te worden 
met een blend van verschillen-
de soorten rock. De bands die 
gaan spelen zijn: 2Buck Chuck 
(www.2buckchuck.nl), Van Got 
Los (www.vangotlos.hyves.nl), 
Damage Control (www.dama-
gecontrolmusic@hyves.nl), The 
Lost Noise (www.thelostnoise.
com), Twice The Same (www.

twicethesame.com), en de laat-
ste band is een surpise act. Het 
beloofd een vette avond te wor-
den met voor alle rockliefheb-
bers wat wils. Verschillende 
soorten rock, tussen fluweel-
zacht en hard as nails, zullen van 
het podium rollen en uit de spea-
kers blazen. De entree bedraagd
3,50 euro. Jongerencentrum 
Branding is onderdeel van buurt-
centrum De Dwarsligger, Plane-
tenweg 338 (ingang aan de ach-
terkant tegenover tankstation 
Tango), telefoon 0255-512725. 
Het jongerencentrum is te be-
reiken met bussen: 74, 75 en 82, 
uitstappen bij halte zeewijkplein, 
op 1 minuut lopen afstand.Open repetitie doops-

gezind koor IJmond
Regio - Op woensdag 19 janu-
ari organiseert het doopsgezind 
koor IJmond een open repetitie. 
Het koor bestaat momenteel uit 
16 leden, verdeeld over sopra-
nen, alten, tenoren en bassen. 
Bij alle stemmen kunnen we ex-
tra leden gebruiken, maar vooral 

de alten zouden blij zijn met wat 
versterking. Zij repeteren van 
19.00 tot 20.45 uur in de doops-
gezinde kerk aan het Meerplein 
in Beverwijk (naast de achterin-
gang van C&A). Iedereen is van 
harte welkom om vrijblijvend te 
komen kijken en luisteren.

IJmuidens danspaar 
gepromoveerd
IJmuiden - De Nievaert Cup in 
Klundert was het podium voor 
het danspaar Ton Jonkman en 
Wilma Overeem van danscen-
trum ter Horst om te promove-
ren. De eerste ronde ging niet 
zo best. Spanningen en een bot-
sing waren hiervan de oorzaak. 

Toch gingen de twee door naar 
de finale. In de eindstrijd werd er 
aanmerkelijk beter gedanst. Dit 
leidde tot een tweede plaats en 
een promotiepunt. Hierdoor was 
promotie naar de Senioren 1B 
klasse een feit. Van harte profi-
ciat!

Velsen-Noord - Voor het Zon-
dagMiddagPodium in Velsen tre-
den zondag 16 januari De Kla-
vierschippers op in dienstencen-
trum Watervliet, Doelmanstraat 
34. Wie de zee, de haven, de ou-
de en de nieuwe zeevaart, lied-
jes uit de oude doos en de accor-
deon een warm hart toedraagt is 

bij De Klavierschippers aan het 
juiste adres. Jaarlijks presente-
ren zij een nieuwe show met 20 
arrangementen. Kaarten à 4 euro 
zijn verkrijgbaar bij alle zomipo-
locaties en zondag aan de zaal. 
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open.

ZondagMiddagPodium

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

“	De	rekening	van	
een	uitvaart	moet	
gewoon	kloppen.”

Coen Wegbrans, Hoofdboekhouder
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Iedereen kan bewegen 
bij Special Health
Santpoort-Noord - Zondag 16 
januari is er van 11.00 tot 16.00 
uur een open dag bij Special 
Health Fysiosport & Fitness aan 
Crocusstraat 1e. Op deze dag 
kan men rustig binnenlopen om 
te bekijken wat Special Health te 
bieden heeft. En dat is heel wat. 
Ook kan men een gratis fittest 
doen op een loopband of een van 
de fietsen. Bovendien is pitcher 
Swen Huijer van de Boston Red 
Sox bereid gevonden om demon-
straties van de TRX Work-out te 
geven. En meedoen mag natuur-
lijk altijd en vrijblijvend.
Special Health Fysiosport & Fit-
ness heeft iedereen die (weer) 
wil gaan bewegen iets te bie-
den, omdat het altijd om maat-
werk gaat. Zo hoort er bij de in-
take een fittest en een gesprek 
om de verbeterpunten, moge-
lijkheden en eventuele beper-
kingen te bespreken. Vervolgens 
wordt een haalbaar plan ge-
maakt waarmee men met plezier 
aan het bewegen slaat. Dat kan 
individueel of met circuittraining 
in een groep met onder meer fit-
ness- en cardio-apparaten, maar 
volgens een eigen programma. 
En altijd onder persoonlijke be-
geleiding, waarbij men bruikbare 
adviezen krijgt, bijvoorbeeld over 
voeding en gezondheid. Ook zijn 
er doelgroepen voor bijvoorbeeld 
mensen met diabetes. Het pretti-
ge van Special Health Fysio & Fit-
ness is dat er goed op wordt ge-

let dat men niet te hard van sta-
pel loopt. ,,Rustig aan beginnen 
met opbouwen duurt het langst,’’ 
zegt personal trainer Richard. 
,,Daar houden we met het op-
stellen van het programma reke-
ning mee. Stel je doelen nooit te 
hoog, want dat betekent teleur-
stelling en dan houden mensen 
op met sporten.’’ Deze filosofie 
heeft al tot veel successen ge-
leid en zorgt voor een zeer pret-
tige sfeer in dit beweegcentrum. 
De TRX Workout (zie foto) kan 
worden geïntegreerd in elk pro-
gramma, voor jong en oud. Door 
middel van elastiek en de zwaar-
tekracht kan op eigen niveau 
worden gewerkt aan versterking 
van alle spieren, met name aan 
de rug- en buikspieren. Honkbal-
ler Swen Huijer heeft veel succes 
met deze training, die door hem 
ook bij de Red Sox is ingepast in 
het trainingsprogramma van de 
topclub.
Daarnaast start Special Health 
vrijdagavond 14 januari met een  
korte cursus Ski Workout, zo-
dat men goed voorbereid op ski-
vakantie kan gaan. Zeven les-
sen kosten 65 euro, men hoeft 
geen lid te zijn. Ook kan men bij 
Special Health terecht voor pe-
dicurebehandelingen en diver-
se massages. Wie nieuwsgie-
rig is geworden is van harte wel-
kom op de open dag. Of kijk op 
www.specialhealth.nl of bel 023-
5373890.

Zondagmiddag is het 
MIS in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Het was 
een tijdje stil rond de band MIS. 
Dit had vooral te maken met 
een drummerswissel. Nu zijn de 
bandleden weer helemaal klaar 
om te doen wat ze zo leuk vin-
den: het spelen van aanstekelij-
ke rockmuziek. Om te beginnen 
aanstaande zondag in café de 
Halve Maan in Santpoort-Noord. 
Daar geeft MIS vanaf 17.00 uur 
een gratis optreden.
,,Onze passie is om bekende en 
minder bekende pareltjes uit de 
geschiedenis van de rockmu-
ziek te laten herleven”, zegt gi-
tarist Jaap Oudendijk. ,,Dat bindt 
ons samen.” Zijn vriend en bas-
sist Frits Heeremans vult Jaap 
aan. ,,MIS speelt zowel covers uit 
de jaren zestig als hedendaag-
se nummers en alles wat er tus-
sen zit. Maar nooit op een platte 
manier. Voor veel mensen is het 
een feest van herkenning, waar-
bij het moeilijk is om stil te blij-
ven staan.”
De repertoirelijst op de website 
www.misband.nl is omvangrijk 
en inderdaad zeer gevarieerd. 
Er staan zowel klassiekers op 
van the Monkees en Janis Joplin 
als covers van moderne bands 

als Greenday en Kings Of Leon. 
Daarnaast zijn er opvallende ti-
tels, zoals ’Ik leef niet meer voor 
jou’ van Marco Borsato en ‘Un-
beschreiblich Weiblich’ van Ni-
na Hagen.
,,Veel van deze nummers, zo-
als bijvoorbeeld van Janis Jop-
lin en Nina Hagen, passen goed 
bij de wat rauwe, lage stem van 
onze zangeres Ilja van Dam,” 
weet Frits. ,,En natuurlijk bij onze 
voorkeur voor rock georiënteer-
de, melodieuze muziek waarin 
we ons kunnen vastbijten en uit-
leven. Met veel ruimte voor Jaap 
om gitaarsolo’s te kunnen ge-
ven.”
Naast Jaap, Frits en Ilja be-
staat MIS (Made in Santpoort) 
uit toetsenist Frank Barnhoorn 
en drummer Gertjan Lommerse. 
Jaap: ,,Halverwege vorig jaar is 
Gertjan bij onze band gekomen. 
Hij is inmiddels goed ingewerkt. 
Daarom zijn we er nu weer he-
lemaal klaar voor om overal in 
de regio te kunnen optreden.” 
Om te beginnen op zondag 16 
januari vanaf 17 uur in de Hal-
ve Maan aan de Hagelingerweg 
36 in Santpoort-Noord. De toe-
gang is gratis.

Afvallen met succes
Regio - Wie het goede voorne-
men heeft om dit jaar écht af 
te vallen, geeft zichzelf de bes-
te kans van slagen met het boek 
‘Ik bepaal. Stap voor stap naar 
mijn juiste gewicht.’
Bij de meeste afslankmetho-
des bepaalt de methode wat de 
beste manier is om af te vallen. 
Meestal lukt het ook wel een di-
eet een tijd vol te houden. Toch 
valt men vaak weer terug in de 
oude gewoonten. En stijgt daar-
bij het gewicht helaas weer. 
Dit boek gaat ervan uit dat lij-
nen de beste kans van slagen 
heeft als de afvaller bepaalt wat 
verandert en wanneer men dit 
doet. En dan in kleine stappen 
om blijvend succes te garande-
ren.
Het boek ‘Ik bepaal!’ zit bar-
stensvol duidelijke weten-
schappelijke informatie, prakti-
sche tips en ervaringen van de 
schrijfster en lijners. Dit boek 

helpt de afvaller de kennis te 
vergroten over alles wat invloed 
heeft op het gewicht. Uit de vele 
mogelijke oorzaken van overge-
wicht, zijn die oorzaken te vin-
den die voor u van toepassing 
zijn. Het boek helpt realistische 
en haalbare doelen te stellen, 
waardoor men jojo-en voorkomt 
en uit te vinden hoe men anders 
wil eten en hoe men dingen an-
ders wil doen om blijvend af te 
vallen. Men leert nieuwe ge-
woonten vol te houden, zodat 
men afvalt en op gewicht blijft.
De Velserbroekse schrijfster Jel-
lie Zuidema-Cazemier heeft, als 
diëtist in deze regio, al velen be-
geleid bij het afvallen. Al haar 
kennis en ervaring, wat wel en 
niet werkt, is weergegeven in dit 
boek. ‘Ik bepaal. Stap voor stap 
naar mijn juiste gewicht’. ISBN 
978031383443, verkrijgbaar via 
de boekhandel, www.bsl.nl of 
www.bol.com.

IJmuiden - Het jaar 2010 was 
een bewogen jaar voor Ange-
lique Koomen. Het begon met 
een metamorfose van haar kap-
salon in de Velserhof. Al jaren 
was Angelique van plan om van 
de bestaande zaak een mooie 
trendy kapsalon te maken, die 
evengoed gezellig is.
Na een ingrijpende verbouwing 
heropende de zaak onder de 
naam Restyled en er waren zeer 
veel positieve reacties.
Vlak daarna werd bij Angelique 
borstkanker geconstateerd. Hoe 
anders kan het lopen: net be-
gonnen om nieuwe plannen 
waar te maken, moest ze ineens 
heel andere keuzes gaan maken.
Je gezondheid is het belangrijk-
ste, dus Angelique nam gas te-
rug. ,,Maar je hebt ook de ver-
antwoording voor je team, dat 
bestaat uit tien kapsters. Mei-
den, die er altijd voor me zijn. 
Dus niet de handdoek in de ring, 
maar vechten voor mijn leven’’, 
vertelt Angelique. ,,Mijn team 
nam de regie over en regelde 
alles prima. Hierdoor kon ik de 
strijd beter aan. Ik ben trots op 
die meiden en ben ze ook dank-
baar. Wat mij ook heel erg ge-
sterkt heeft, zijn de vele reac-
ties van al onze klanten en me-
dewinkeliers. Heel erg bedankt 
daarvoor, maar ook in het ver-
trouwen in ons team. Ik ga weer 
vol enthousiasme aan het werk. 
Ik ben er weer en heb er weer 
zin in. Nogmaals: iedereen ont-
zettend bedankt voor alles!’’

Angelique 
weer terug bij 
Van Westerop

Juwelier Ris ruimt op en denkt 
alweer voorzichtig aan het voorjaar
IJmuiden - Juwelier Ris ruimt 
op. Vanaf deze week is er een 
grote collectie sieraden en 
horloges met maar liefst 50 
procent korting te koop. 

Het voorjaar komt er alweer spoe-
dig aan en dan komen er weer 
nieuwe collecties sieraden en 
horloges binnen van allerlei mer-
ken. Hiervoor moet natuurlijk wel 
ruimte worden gemaakt in de 
zaak aan het Marktplein in IJmui-
den.
Juwelier Ris zit namelijk niet stil. 

De mode is momenteel ook op 
het gebied van sieraden en hor-
loges behoorlijk aan verande-
ringen onderhevig. Juwelier Ris 
volgt deze modetrends op de voet 
en gaat hier straks dan ook weer 
op inspelen. Houdt u de website 
www.risjuwelier.nl maar in de ga-
ten. We moeten nog even geduld 
hebben voor we van het voor-
jaarszonnetje en voorjaarscollec-
tie kunnen gaan genieten. Daar-
om eerst op koopjesjacht!
Verschillende bekende merken 
maken ruimte voor de komen-

de nieuwe collectie zoals: Pando-
ra, Dolce & Gabbana ,Zeus, Teno, 
Philippe Starck, Pure, Daniel Vior, 
Cerutti, Baccio en nog veel meer.
Wie helemaal op de hoogte wil 
blijven, kan in de winkel zijn naam 
en e-mailadres opgeven. Via mail 
ontvangt men dan tijdig bericht 
van actuele activiteiten en nieuwe 
sieraden en horloges. U kunt dit 
natuurlijk ook mailen naar ris@
risjuwelier.nl. U krijgt dan auto-
matisch  de persoonlijke nieuws-
brief van Juwelier Ris toegezon-
den.

IJmuiden - Een 24-jarige IJmui-
dense automobilist is zondag-
avond aangehouden. Hij reed de 
politie met flinke snelheid voor-
bij. De man gaf bij aanhouding 
toe teveel gedronken te heb-
ben. Een blaastest bevestigde 
dit. Het alcoholpromillage was 
0.97. De man heeft een rijver-
bod opgelegd gekregen en te-
gen hem wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Onder invloed
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Zaterdag tweede Futsal 
toernooi met All Stars
IJmuiden - De jongens van Ze-
bra zorgen ook dit jaar voor een 
fantastisch Velser Winter Futsal-
toernooi, dat zaterdag 15 janua-
ri om 19.00 uur losbarst in Sport-
hal Zeewijk. Acht gerenommeer-
de selectieteams zullen het vuur 
uit hun voetbalsloffen lopen om 
ervoor te zorgen dat de wissel-
beker niet weer naar Castricum 
verdwijnt. Met zeven teams uit 
Velsen is de kans dan ook groot 
dat de beker binnen de gemeen-
tegrens blijft.
Het Velser Futsaltoernooi vindt 
voor de tweede keer plaats en 
wordt georganiseerd door de 
jongens van Zebra Uitzendbu-
reau: Jasper van der Linden en 
Marco Adema, allebei speler/
trainer bij Stormvogels. Natuur-
lijk kan het toernooi ook dit jaar 
weer rekenen op een zeer spor-
tieve bijdrage van Henk Brand-
jes van Zebra. Het is zelfs zo dat 
alle sponsor- en inschrijfgelden 
worden bijeengebracht voor het 
goede doel. Want Henk Brand-
jes betaalt alle kosten voor het 
Velser Futsaltoernooi en heeft 
ook nog eens toegezegd de op-
brengst voor het goede doel te 
verdubbelen. Dit jaar is bewust 
gekozen voor een regionaal 
goed doel, de algemene kinder-
afdeling van het Rode Kruis Zie-
kenhuis. Marco: ,,We hebben 
een rondleiding op die afdeling 
gekregen en gezien dat er goede 
plannen zijn om de situatie voor 
de zieke kinderen te verbeteren. 
Zoals het creëren van familieka-
mers, zodat ouders kunnen blij-
ven slapen, en een flatscreen-
televisie voor de verbandkamer 
waar kinderen met brandwon-

den worden behandeld. Een te-
levisie kan dan de aandacht af-
leiden van het pijnlijke proces 
van verband wisselen en wond-
behandeling.’’ Jasper: ,,We heb-
ben speciaal gekozen voor de 
kinderafdeling en niet voor een 
stichting, zodat het geld wordt 
gebruikt voor een regionaal 
doel.’’
Dan het Futsaltoernooi zelf, dat 
met zeven selectieteams en een 
All Stars team garant staat voor 
veel voetbalspektakel. Deelne-
mende teams zijn Stormvogels, 
VV IJmuiden, RKVV Velsen, SVIJ, 
VSV, Terrasvogels en FC Castri-
cum. In het All Stars team spe-
len onder meer coryfeeën als 
Richard Plug, Rick Schotvan-
ger, Robbie van Spronk, Dennis 
van Baekel, Rob Verdikt, Edwin 
Schiltmeijer en Danny Blokker. 
Zij worden gecoacht door Har-
rie Verscheijden en Wilfred de 
Waal. In vier uur tijd zullen de 
acht teams het met overgave te-
gen elkaar opnemen. Ook dit 
jaar verwacht men veel enthou-
siast publiek om de teams aan 
te moedigen. De toegang is ui-
teraard gratis. Om circa elf uur 
zullen de twee beste teams om 
de titel spelen. Tijdens de prijs-
uitreiking worden meerdere be-
kers uitgedeeld, waaronder voor 
de beste speler en keeper. En 
daarna is het feest nog lang niet 
afgelopen, want in de kantine 
wordt het dan helemaal gezellig 
met een optreden van Peter de 
Haas, die met steun van dj Bas 
van Geldorp, zal zorgen voor een 
langdurige en muzikale afslui-
ting van het tweede Velser Win-
ter Futsaltoernooi. 

Mannen 
Akrides winnen 
van Punch
Velsen - De heren van VBC 
Akrides hebben afgelopen za-
terdagavond thuis in de eigen 
Sporthal IJmuiden-Oost over-
tuigend gewonnen van Delft-
se Studenten Basketbal Ver-
eniging Punch. De formatie van 
coach Joaquin Zschuschen won 
met 66-47 van de formatie van 
coach Jan Sikking. Center Pas-
qualis Jansen gaf in het ope-
ningskwart drie assists. Joost 
Smetsers met een driepunter, 
Simon Fluks met een lay-up en 
Dylan Pels met een powerdunk 
scoorden alle drie op assist van 
Pasqualis Jansen. Akridesser 
Simon Fluks en Delftenaar Jelle 
Brouwer waren met beiden zes 
punten de productiefste spe-
lers van het eerste kwart dat 
werd afgesloten met een stand 
van 13-11. In het tweede kwart 
vergrootte Akrides met attrac-
tief basketbal de voorsprong 
tot 35-22 bij rust. Het was voor 
Akrides in kwart twee drie keer 
prijs vanuit driepuntsland. Twee 
driepunters waren afkomstig 
van pointguard Joost Smetsers 
en de andere driepunter kwam 
op naam te staan van shooting 
guard Lennart Meijland. Len-
nart Meijland was trouwens ook 
nog goed voor een lay-up plus 
bonus vrije worp. En Dylan Pels 
vermaakte het publiek met een 
denderdunk op assist van Joost 
Smetsers.
Zes verschillende Akridessers 
kwamen in het tweede kwart tot 
scoren en Akrides ging dus met 
een ruime marge pauzeren. Na 
de pauze in de beginfase van 
het derde kwart liet Joost Smet-
sers zijn vierde en vijfde drie-
punter van de wedstrijd aan-
tekenen gevolgd door een in-
terceptie en lay-up en maak-
te daarmee de eerste acht pun-
ten voor Akrides in kwart drie. 
Simon Fluks scoorde vijf pun-
ten en Akrides leidde na drie 
gespeelde kwarten met 53-36. 
Punch kreeg in de derde pe-
riode overigens driepunters 
van Roel van den Hof en Pano 
Maria. In het vierde en laatste 
kwart kwam Dennis Roos voor 
Akrides tot vijf punten en acht 
rebounds waarvan twee punten 
voortkwamen uit een prachti-
ge dunk op assist van Pasqua-
lis Jansen. En het publiek ap-
plaudisseerde voor nieuwko-
mer Ares Katsanis na een spec-
taculair geblokt schot. Akrides 
boekte met de zege op Punch 
de vierde overwinning van het 
seizoen en daartegenover staan 
acht nederlagen. Akrides staat 
daarmee op de elfde plaats van 
de ranglijst in de Promotiedivi-
sie. Komende weekend staat er 
voor de heren van Velser Bas-
ketbal Club Akrides een uit-
wedstrijd op het programma. 
Het team van coach Joaquin 
Zschuschen speelt zaterdag-
avond in Eindhoven tegen Al-
monte. 

IJmuiden – Sylvia had een goe-
de zwangerschap, alleen op het 
laatst last van bekkeninstabili-
teit. Met 23 weken constateerde 
de verloskundige een groeiach-
terstand en moesten Syvlia en 
Erwin naar het AMC. Daar werd 
een achterstand van 2,5 weken 
vastgesteld. Geen reden tot on-
gerustheid, wel moest ze stop-
pen met werken en veel rus-
ten, om zo de groei van de baby 
te bevorderen. Tijdens haar ge-
boorte bleek, dat Dewi de ach-
terstand had ingehaald: ze was 
(en is) een flinke baby.
Na 42 weken zwangerschap 
maakte de baby nog geen aan-
stalten. ,,De andere twee kwa-
men ook pas na 42 weken, on-
zen kinderen zijn laatkomers en 
dwarsliggers’’, lacht Sylvia. Op 
zaterdag gingen Sylvia en Er-

Aangenaam

Geboren: Dewi Steltenpohl
Dochter van: Sylvia en Erwin 
Steltenpohl
Zus van: Cherise (9) en Lars (5)
Geboren op: 5 november 2010 
om 17.06 uur
Geboortegewicht: 4125 gram

win naar het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk, de beval-
ling zou ingeleid worden. Ze wa-
ren er om 8.00 uur en het was 
druk op de afdeling. Sylvia werd 
aan het CTG-apparaat gelegd en 
dat duurde tot 10.00 uur. Daar-
na werd er gel ingebracht, om 
de bevalling op te wekken. Als er 
niets zou gebeuren, dan moest 
ze weer naar huis en mocht ze 
op maandag terugkomen. Sylvia 
en Erwin gingen wandelen. Rond 
11.30 uur begon het te romme-
len en gingen ze weer naar bo-
ven. Ze had al ontsluiting, om 
13.30 uur bleek dat drie centime-
ter te zijn. Sylvia werd alvast naar 
de verloskamer gebracht. Om 
15.00 uur had ze zes centimeter 
ontsluiting en vlak voor 17.00 uur 
voelde ze persdrang opkomen. 
Erwin ging iemand halen, maar 
al het personeel was druk bezig. 
,,Even wachter’’, werd er gezegd. 
Om 17.00 uur was de verpleeg-
kundige op de verloskamer, zes 
minuten later was Dewi er. Rond 
19.45 uur waren ze alweer op 
weg naar huis. De kraamhulp 
kwam alvast voor de eerste voor-
bereiding en Cherise en Lars 
werden opgehaald, om hun zus-
je te zien. Daarna werd besloten 
dat ze nog een nachtje bij oma 
zouden logeren, zodat hun ou-
ders even op adem konden ko-
men. Zeer tegen de zin van Lars.
En nu is Dewi een lief en rus-
tig kindje, dat al ’s nachts door-
slaapt. Ze lacht veel en gaat ge-
luidjes maken. Cherise, die bijna 
tien jaar is, zorgt als een twee-
de moeder voor Dewi. En Lars, 
die eerst boos was omdat hij lie-
ver een broertje wilde, is nu net 
een waakhond. Kom niet aan zijn 
zusje, want dan kom je aan hem! 
(Carla Zwart)

Odille Schouten vertelt 
over Tuinen en Parken
Driehuis - Wat kan een mens op-
fleuren wanneer hij in een mooie 
omgeving is, of het nu een na-
tuurlijk landschap is of een aan-
gelegde tuin. De Franse tuinen uit 
de 17e en 18e eeuw zijn wereld-
beroemd, mede dankzij het werk 
van de bekendste tuinarchitect 
André le Nôtre. 
Bij kastelen en buitenhuizen ont-
wierp hij uitgestrekte tuinen met 

geometrische vlakken die werden 
gevuld met kleurrijke bloemen en 
planten. In deze lezing, die dins-
dagavond 18 januari om 20.00 uur 
in de leslocatie van de Volksuni-
versiteit (Duin & Kruidbergmavo, 
Nicolaas Beetslaan 3 in Driehuis) 
wordt gehouden passeren de par-
ken en tuinen en al hun schoon-
heid de revue. Opgave voor deel-
name via www.vu.velsen.net.nl.

Oog in oog met inbreker
Regio - Vorige week woensdag, 
omstreeks 01.30 uur, kreeg een 
bewoonster van het Cremerplein 
in Haarlem de schrik van haar le-
ven. De vrouw lag te slapen en 
werd wakker doordat haar slaap-
kamerdeur openging. De vrouw 
slaakte een gil en ging in een an-
dere kamer kijken. Daar stond zij 
ineens oog in oog met een man. 
De vrouw is opnieuw haar slaap-
kamer ingevlucht vanwaar zij de 

politie belde. Aangezien niet dui-
delijk was of de man nog in de 
woning aanwezig was, werd met 
behulp van een politiehond het 
huis uitgekamd. De verdachte 
werd niet aangetroffen. Bij een 
uitgebreid onderzoek in de buurt 
werd een man aangetroffen die 
aan het opgegeven signalement 
voldeed. De 28-jarige man uit Oi-
sterwijk werd vervolgens aange-
houden.
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Douchedeuren en 
-cabines van Hens Glas
Beverwijk - De douchedeuren- 
en cabines van Hens Glas zijn 
op betrekkelijk eenvoudige wij-
ze te monteren en ook het be-
palen van de maatvoering is een 
niet al te grote opgave. De me-
dewerkers van Hens Glas geven 
graag gratis advies over het zelf 
inmeten en monteren van dou-
chedeuren. 
De klant bespaart door zelf in te 
meten een bedrag van 180 euro, 
monteert men ook nog zelf dan 
kan de besparing oplopen tot 
wel 700 euro. 
Hens Glas meet na opdracht van 
de klant, de douchedeur of –ca-
bine in en maakt bij binnenkomst 
van alle materialen een afspraak 
over de montagedatum. Omdat 
Hens Glas zelf de productie ver-
zorgt en veel onderdelen stan-
daard op voorraad heeft liggen, 
kan er een relatief korte levertijd 
aangehouden worden. De mon-
tage wordt pas gepland na bin-
nenkomst van alle materialen. De 
praktijk leert dat een levertijd van 
ongeveer vier werkweken aan-
gehouden kan worden.
Een douchedeur of -cabine van 
Hens Glas is opgebouwd uit 8 
mm gehard veiligheidsglas. 
Er zijn nogal wat verschillende 
soorten scharnieren, knopjes, 
klemmen en stabilisatorstangen 
te verkrijgen. Hens Glas werkt in 
de basis met een type beslag in 
drie verschillende uitvoeringen, 

mat, glans en RVS.
Uit deze range kan een dou-
checabine geheel worden op-
gebouwd vanuit een basisbe-
slag met een strak vormgege-
ven ‘look’. 
Meer informatie: Hens Glas, Fle-
voland 13 in Beverwijk, tel. 0251 
-270901. www.hensglas.nl. Da-
gelijks geopend van 7.00-17.00 
uur, zaterdag en zondag geslo-
ten.

Oud en Nieuw stopt
IJmuiden - Zeven jaar was Oud 
en Nieuw aan de Willemsbeek-
weg gevestigd, in het pand waar 
eerst rijwielhandel Donker zat. In 
de winkel werd antiek en curio-
sa verkocht, huisraad zoals kas-
ten, eethoeken, lampen, spie-
gels en schilderijen en ook veel 
tierlantijntjes en cadeauartike-
len. Nieuw of tweedehands. Met 
gevoelens van spijt hakte het 
echtpaar Jaap en Cobie vorige 
maand de knoop door: ze stop-
pen met de winkel. ,,We hebben 
het altijd met veel plezier ge-
daan, maar het is gewoon niet 
rendabel meer. We hoopten, dat 
het in december wat beter zou 
gaan. Maar door de gladheid 
kwam er haast niemand’’, ver-
telt Jaap.
Dertig jaar zat het echtpaar in 
het vak. Eerst stonden ze 23 
jaar op de Zwarte Markt in Be-
verwijk, daarna openden ze hun 
winkel. Cobie hield zich voorna-
melijk bezig met de inkoop: ,,Dat 
was altijd heel spannend. Soms 
kwam je onverwachte dingen 
tegen, soms kwam je met heel 
iets anders thuis dan je van plan 
was.’’ Jaap was altijd in de winkel 
te vinden: ,,Dat zal ik straks mis-
sen, het contact met de mensen.’’ 
Oud en Nieuw had iets speci-
aals. Veel vaste klanten kwamen 

regelmatig binnen voor een bak-
kie en een praatje. ,,Het was hier 
net de zoete inval’’, lacht Cobie. 
Ook de klanten vinden het jam-
mer, dat de zaak gaat verdwij-
nen. ,,Als ik thuis Jaap en Co-
bie zeg, dan gaat mijn hele in-
terieur rinkelen’’, zegt een vrouw, 
die aan een kop thee zit.
Ze gaan wel door, maar dan 
kleinschalig, via een webwin-
kel. ,,Grote meubels zullen we 
dan niet meer verkopen, maar 
wel kleine snuisterijen van on-
der meer glas, kristal en porse-
lein’’, zegt Jaap. Hij besluit: ,,We 
kijken positief terug op onze tijd 
hier.’’ Cobie ziet het zonnig in: 
,,We krijgen straks meer tijd voor 
elkaar. Kunnen ook samen gaan 
inkopen. We blijven wel bezig, 
gaan niet achter de geraniums 
zitten. We gaan gewoon een leu-
ke oude dag tegemoet.’’
Deze maand is de hele winkel-
voorraad voor de helft van de 
prijs verkrijgbaar en soms zelfs 
nog goedkoper. Dat maakt een 
bezoekje aan Oud en Nieuw ze-
ker de moeite waard. ,,Ik wil deze 
maand los zijn. Heb ik dan nog 
veel grote spullen over, dan plak 
ik er misschien nog een maand 
aan vast’’, aldus Jaap. Per 1 fe-
bruari is de webwinkel on line: 
www.debrocantesite.nl

Regio - In de nacht van zondag 
op maandag kwam er even na 
middernacht een melding bin-
nen van bewoners van de Dok-
ter de Lievestraat in Haarlem dat 
er ruiten van een auto vernield 
waren. De bewoners hadden de 
dader weg zien rijden en gaven 
het signalement van het voertuig 
door aan de politie. Rond het-
zelfde tijdstip kwam er een ande-
re melding binnen dat eenzelfde 
soort voertuig was weggereden 
bij het Kennemer Gasthuis met 
daarin een bestuurder die on-
der invloed van alcohol was. Bij 
het wegrijden is een slagboom 
vernield. Politiemensen heb-
ben de bestuurder, een 44-jari-
ge IJmuidenaar, opgespoord en 
aangehouden. De man bleek on-
der het bloed te zitten en na een 
ademanalyse op het politiebu-
reau bleek hij een alcoholpromil-
lage van 1.86 te hebben. De man 
is voor verhoor ingesloten.

Aangehouden 
na vernieling

Bijzonder biljarten bij 
biljartvereniging Velsen
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 21, zaterdag 22 en zondag 
23 januari wordt bij biljartvereni-
ging Velsen aan de Wüstelaan 79 
een bijzonder biljarttoernooi ge-
houden. Dat wordt mede gedaan 
om in optimale conditie te ko-
men voor de tweede helft van de 
Landscompetitie, die binnenkort 
gaat beginnen.
In de prachtige biljartzaal van de 
vereniging (zie foto) wordt het 
zogeheten Biatlon-toernooi ge-
speeld. Dat wil zeggen, dat er 
in één partij achtereenvolgens 
zowel libre als kader wordt ge-
speeld. Voor de toeschouwers, 
ongetwijfeld biljartliefhebbers, 
is dit heel interessant. Men kan 
hier dan ook niet alleen van ge-

nieten, maar zeker ook veel ken-
nis opdoen. Een achttal topspe-
lers zullen in dit toernooi aan-
treden. Liefhebbers van de bil-
jartsport, ongeacht hun sterkte, 
worden bij deze uitgenodigd om 
dit toernooi te bezoeken. De toe-
gang is gratis.
Aanvangstijden zijn: vrijdag-
avond 19.00 uur (2 sessies), za-
terdag 11.00 uur (3 sessies) en 
zondag 12.00 uur en ter afslui-
ting de finale.
Ongetwijfeld wordt het weer ge-
nieten dat weekend. Om de sfeer 
te verhogen wordt gezorgd voor 
een gratis hapje en drankje. Bij-
gaande foto geeft een beeld van 
vrij trainen, danwel les te ont-
vangen.op het super materiaal.

Mooi nieuwjaarsconcert
IJmuiden – Zondag vond in de 
burgerzaal van het stadhuis het 
traditionele nieuwjaarsconcert 
plaats van het Concertorkest 
van de IJmuider Harmonie, on-
der leiding van Bert Ridder.

Zonder muzikale gasten dit 
keer, maar het Concertorkest 
wist de zaal ook zonder gasten 
wel te vullen en te boeien. Als 
thema was dit jaar voor filmmu-
ziek gekozen. Vorig jaar was dat 
musical en dat ligt dicht bij el-
kaar. Van veel films zijn immers 
later musicals gemaakt. Het 
concert begon met Soldaat van 
Oranje van Rogier van Otterloo. 
In 1977 kwam de film uit, vo-
rig jaar ging de musical in pre-
mière. Het orkest weet het pu-
bliek met een mooie volle in-
zet direct te boeien. Na afloop 
wordt het beloond met een har-
telijk applaus. Als dit de dirigent 
te lang duurt, draait hij zich om 
naar het publiek en geeft ze 
een stopteken. Het Concertor-
kest geeft met ‘Highlights from 
Chess’ een voorproefje op het 
Tata Steel Schaaktoernooi. Deze 
musical werd in 1984 geschre-
ven door het duo Bjorn Ulvaes 
en Benny Andersson, ook be-
kend van Abba. Het nummer ‘I 
know him so well’ wordt door 
het orkest mooi opgebouwd: 
een heel fragiel begin, gaande-
weg wordt het nummer steeds 

krachtiger. Het muziekstuk 
‘Symphonic Dances’ bestaat uit 
liedjes uit de musical Fiddler on 
the roof, in Nederland beter be-
kend als Anatevka. Na de pau-
ze zijn onder andere An Ameri-
can in Paris van George Gersh-
win te horen en het nieuwjaars-
concert wordt afgesloten met 
Sleigh Ride. Een opgewekte 
kerstklassieker, volgens de ver-
halen schreef componist Leroy 
Anderson het in 1948 tijdens 
een hittegolf.  (Carla Zwart)

Lezing 
eekhoorn-
opvang in PVM
Driehuis - De Stichting Vrien-
den van het Pieter Vermeulen 
Museum start dit jaar met het or-
ganiseren van lezingen voor haar 
donateurs en andere belangstel-
lenden. Zondag 23 januari is de 
eerste lezing gegeven in het mu-
seum. Deze staat in het teken 
van de opvang van eekhoorns en 
egels. De lezing wordt verzorgd 
door de Stichting Eekhoorn en 
zijn vrienden. De Stichting Vrien-
den kan dankzij de bijdragen van 
haar Vrienden het Pieter Ver-
meulen Museum op verschillen-
de manieren ondersteunen. De 
Stichting Vrienden wil haar acti-
viteiten uitbreiden. Het streven is 
om drie lezingen per jaar te or-
ganiseren. Vrienden van het mu-
seum hebben gratis toegang tot 
de lezing en andere geïnteres-
seerden betalen de toegangs-
prijs voor het museum. De lezing 
start om 14.00 uur, zaal is open 
vanaf 13.45 uur. De lezing duurt 
tot ongeveer 16.00 uur en tijdens 
de pauze rond 14.45 zal koffie en 
thee geschonken worden. Aan-
melden verplicht via info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl of via 
0255-536726. Zie ook www. pie-
ter-vermeulen-museum.nl. 
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Klucht van Haye van der Heyden

Avondje theaterpret 
met ‘Lichtjes in je ogen’
IJmuiden - ‘Klucht zoals een 
klucht bedoeld is, maar dan met 
een vette knipoog.’ Haye van der 
Heyden’s comedy-gezelschap 
‘Mussen en Zwanen’ bezorgde 
een groot publiek twee seizoe-
nen geleden met ‘De Flat van Jet’ 
een van heerlijke avond theater-
pret. ‘Lichtjes in je ogen’ moet op 
vrijdag 28 januari (20.15 uur) de 
minstens zo smakelijke opvolger 
worden. In de Stadsschouwburg 
Velsen stralen onder andere Cys-
tine Carreon (Tippi Wan), Koert-
Jan de Bruijn (Dennis uit ‘GTST’) 
en de musicalsterren Ellen Pie-
ters en Han Oldigs.
‘Lichtjes in je Ogen’ is een be-
werking van de komedie ‘De 
Woonboot’ uit 1995. Deze voor-
stelling toen met onder andere 
Gees Linnenbank en Trudy La-
bij in de hoofdrollen was destijds 
een enorm succes. Haye van der 

Heyden heeft het stuk bewerkt 
tot een heerlijk oer-Hollands 
muzikaal feest met repertoire 
van Corrie Konings tot Marian-
ne Weber en weer terug. Twin-
tig in Nederland wereldberoem-
de songs ondersteunen het hila-
rische verhaal van een man die 
genoeg heeft van zijn geëman-
cipeerde westerse vrouw en in 
Thailand op zoek gaat naar een 
vrouw die nog ouderwets lief 
voor hem wil zijn. Maar zo ge-
makkelijk komt hij niet van zijn 
ex af. ‘Lichtjes in je Ogen’ is een 
fantastische komedie met een 
greep uit de mooiste Hollandse 
levensliederen. Prijs: 25,25 eu-
ro, met CJP 22,25 euro, inclu-
sief pauzedrankje en gardero-
be. Meer informatie en reserve-
ren via de website www.stads-
schouwburgvelsen.nl of  0255-
515789. (foto: Corine Voshaar)

‘Thalia’s Comedy Night’
Cabaretiers Martijn 
Hillenius en Stefan Pop
IJmuiden - Voor ‘Thalia’s Co-
medy Night’ is de Stadsschouw-
burg Velsen weer op zoek ge-
gaan naar cabaretiers die wel 
eens hele groten zouden kunnen 
gaan worden. Wie weet, maakt u 
op dinsdag 25 januari (20.30 uur) 
in het Thalia Theater alvast ken-
nis met de nieuwe Youp, Jochem 
of Najib. 
Stefan Pop is zo’n uitzonderlijk 
talent. Ook halen wij Martijn Hil-
lenius voor u van de buis. Even 
geen ‘Toren C’ of ‘Z@pp live’, 
maar een filosofisch getint ca-
baretprogramma. Slimme grap-
pen en hersenkrakende gedach-
ten. Twee jonge  honden in ca-
baretland: Stefan Pop en Martijn 
Hillenius. De innemende Stefan 
Pop maakt slimme, sterke en ac-
tuele grappen. In zijn aankondi-
gingstekst laat hij weten dat hij 
niet zal zeggen wat u al denkt. 

En dat is maar goed ook, anders 
hoeft u niet meer naar het the-
ater. Martijn Hillenius komt met 
zijn eerste soloprogramma ‘Mar-
tijn Hillenius duidt de dingen’. Je 
hoort mensen wel eens zeggen 
dat ze met allerlei levensvragen 
worstelen. Dingen in de geest 
van: bestaat God? Is er leven na 
de dood? Hillenius beweert dat 
hij het antwoord heeft op al die 
vragen. Stefan Pop speelt sinds 
2005 bij Comedytrain en is vas-
te gast bij Toomler. Martijn Hil-
lenius schrijft voor onder ande-
re tv-programma’s ‘Koppensnel-
lers’ en ‘Het Klokhuis’.
Prijs: 18,75 euro inclusief pauze-
drankje en garderobe. Locatie: 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52, IJmuiden. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of 0255-515789.

Sensationele Afrikaanse 
show ‘Circus of Joy’
IJmuiden - Voeg opzwepen-
de Afrikaanse ritmes, kostuums 
in alle kleuren van de regen-
boog, de beste acrobatische 
acts én dansers met het snel-
ste voetenwerk ter wereld sa-
men en u krijgt ‘Mother Africa 
– Circus of Joy!’. De bijna veer-
tig acrobaten, dansers en mu-
zikanten zijn afkomstig uit ver-
schillende Afrikaanse landen en 
vormen met elkaar een unieke 
circusshow, die vanaf 2006 met 
veel succes over de wereld toert. 
Vorig jaar was ‘Mother Africa’ 
voor het eerst ook in Nederland 
te zien. Toen bleek dat ook hier 
een groot publiek zich graag wil 
vergapen aan de vliegensvlugge 
jongleurs, grappige clowns, me-
tershoge menselijke piramides, 
’s werelds meest flexibele slan-
genmensen en de lenigste trape-
zeacrobaten. Vooral de bijzonde-
re combinatie van de adembene-
mende acrobatiek met de spran-
kelende Afrikaanse  dansacts  
maakt ‘Mother Africa’ zinnen-
prikkelend, opwindend, exotisch 
en sensationeel. ‘Mother Africa’ 

is terug in Nederland en op dins-
dag 25 januari, 20.15 uur, met 
een show vol pure Afrikaanse le-
venslust te zien in Stadsschouw-
burg Velsen. 
Prijs: 39,75 euro, met CJP 34,75, 
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. Reserveren en informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789.

Stand-up comedyfeest 
met Roué Verveer
IJmuiden - Na Comedytrain-
tournees en voorprogramma’s 
van Najib Amhali en Jörgen Ray-
mann, heeft Roué Verveer zijn 
eigen plaats gevonden aan de 
top van het cabaret. De televi-
sieregistratie van zijn solo ‘Voor-
waardelijk Vrij’ luidde definitief 
de doorbraak in naar het grote 
publiek. Met zijn inmiddels lo-
vend ontvangen nieuwe thea-
tershow ‘Mans Genoeg’ zit het 
op woensdag 26 januari (20.15 
uur) in de Stadsschouwburg Vel-
sen dus helemaal goed. ‘Gewel-
dige lichaamstaal, feilloze timing. 
Roué verstaat de kunst om gro-
te thema’s vederlicht te maken’, 
schreef Het Parool, ‘Roué staat 

zijn mannetje!’. Maar hij lijkt te-
genwoordig wel de enige  te zijn! 
In het stand-up comedyfeest 
‘Mans Genoeg’ verkent Roué 
‘het almaar krimpende terrein 
waarop mannen nog échte man-
nen kunnen zijn. Vrouwen pak-
ken alles van de man af: hun ba-
nen, hun status en steeds vaker 
ook hun vrouwen. ‘Roué houdt 
het publiek een hilarische spie-
gel voor, om zelf uit de as van zijn 
puinhopen te herrijzen als man’ 
(De Ware Tijd). 
Prijs: 20,75 euro, met CJP 17,75, 
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. Reserveren en informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of 0255-515789.

Dutch Swing College 
Band & Marinierskapel
IJmuiden - De Marinierska-
pel verzorgt samen met de Dut-
ch Swing College Band op don-
derdag 27 januari (20.15 uur) 
een bijzonder concert in Stads-
schouwburg Velsen. Beide or-
kesten werden direct na de oor-
log in 1945 opgericht, maar zijn 
na hun 65-jarig jubileum nog 
lang niet aan pensioen toe. Al 
in 1968 bracht een succesvol-
le plaatopname beide groothe-
den bijeen. Tijdens hun jubile-
umconcert trakteerde de Dutch 
Swing College Band het publiek 
in Velsen vorig seizoen op tradi-
tionele jazzmuziek van wereld-
klasse. Het swingende damestrio 
Mrs. Einstein maakte het concert 
nog leuker. Op 27 januari tapt de 
DSCB uit een ander prachtig va-
tje: een muzikaal verbond met de 

Marinierskapel. Aan het harmo-
nieorkest van de Koninklijke Ma-
rine de schone taak om de su-
blieme jazzinterpretaties van de 
Dutch Swing een extra dimensie 
te geven. De Marinierskapel luis-
tert niet alleen het militair cere-
monieel op (van o.a. het Konink-
lijk huis), maar steelt ook gere-
geld in theaterzalen de show: 
van Rusland en Japan tot Dubai 
en de VS. Het repertoire varieert 
van militaire marsen tot klassie-
ke concertwerken, van swing tot 
hardrock, van Bach tot Bern-
stein, maar ook de Beatles en 
Stevie Wonder kunnen aan bod 
komen. 
Prijs: 27,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
0255-515789.

IJmuiden - Na het overweldi-
gende succes van ‘Fool Koller’, 
zowel in Nederland als België en 
op het Edinburgh Festival, speelt 
de unieke theaterpersoonlijk-
heid Eric Koller zijn nieuwste 
programma ‘Bull!’ op zaterdag 
29 januari (20.15 uur) in Stads-
schouwburg Velsen. De komiek 
met het lijf van elastiek wordt 
door pers en publiek vergeleken 
met Mr. Bean en zijn voorstel-
lingen zouden geïnspireerd zijn 
door Waardenberg en De Jong. 
Geen van deze vergelijkingen 
doen Koller recht. Koller is voor-
al Koller. Een eigen stijl, een ei-
gen vorm, een eigen merk. Eric 
maakt al jaren met groot succes 
woordloos cabaret. In zijn vorige 
voorstelling deed hij het publiek 
versteld staan met onder andere 
‘De tennisbal’, ‘De Michael Jack-
son-marionet’ en een enorm pijl-
tjesorgel. Vaardig en onweer-
staanbaar mixt de lange slungel 
mime, cabaret, variété en slap-
stick tot originele shows. Som-
mige acts zijn nauwelijks te be-
schrijven, die moet je gewoon 
zien. Prijs: 20,75 euro, met CJP  
17,75, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of 0255-515789.

Eric Koller: 
komiek met lijf 
van elastiek

IJmuiden - Jarenlang maak-
te Tim Akkerman furore als zan-
ger van DI-RECT. Na meer dan 
duizend optredens, een kast vol 
prijzen en vier succesvolle al-
bums vond hij het tijd voor iets 
anders. Na een uitstapje in het 
tv-programma ‘Wie is de Mol’ en 
een prachtige rol in de rockmu-
sical ‘Tommy’ heeft de Haagse 
zanger gewerkt aan een solocar-
rière waarin traditionele en voor-
al heel persoonlijke liedjes cen-
traal staan. ‘Ik wil graag een mix 
maken van Bruce Springsteen, 
Simon & Garfunkel, Nick Drake 
en Jason Mraz. Op mijn album 
staan nummers die met puur 
zang en akoestische gitaar zijn 
opgenomen en ook songs die 
voorzien zijn van mooie instru-
mentale arrangementen’. Zijn 
compleet vernieuwde geluid, 
met Tim zelf op de akoestische 
gitaar en diverse gastmuzikan-
ten, zorgt in een intieme setting 
voor een uniek optreden. De eer-
ste optredens zijn inmiddels ach-
ter de rug en de kritieken zijn jui-
chend: “Akkerman voelt zich dui-
delijk lekker in zijn vel op het to-
neel en dat werkt aanstekelijk op 
het publiek”. Op zondag 30 janu-
ari (20.30 uur) kan Velsen in het 
Thalia Theater kennismaken met 
de ‘nieuwe’ Tim Akkerman. 
Prijs: 19,75 inclusief pauzedrank-
je en garderobe. Locatie: Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52, 
IJmuiden. www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoonnum-
mer 0255-515789.

Tim Akkerman 
solo in Thalia
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Wethouder aanwezig
bij kerstboomverbranding 
Wethouder Ronald Vennik was 
woensdag 5 januari 2011 aanwe-
zig bij de kerstboomverbranding 
in IJmuiden. Het was de bedoe-
ling dat de wethouder samen met 
de kinderen die de meeste bo-
men hadden verzameld, de sta-
pel zou aansteken. Maar vanwe-
ge de wind was die niet veilig ge-
noeg. Dit werd gedaan door een 
medewerker van wijkbeheer.

(foto’s: Ko van Leeuwen)

Melding schade kunstwerken
In Velsen staan tientallen kunstwer-
ken. Soms worden die beschadigd of 
zelfs gestolen. Wie dat ziet, kan dat 
vanaf januari 2011 melden, waardoor 
de gemeente tot actie kan overgaan.

Beschadiging of diefstal van een kunst-
werk kunt u melden via de website. De ge-
meente registreert de meldingen, bekijkt 
de situatie ter plekke en neemt repara-
ties op in de planning. Herstel of vervan-
ging van kunstwerken hangt mede af van 
beschikbare financiën. Van diefstal wordt 
aangifte gedaan bij de politie, die er een 
proces verbaal van maakt.

Melden via de website gaat als volgt: op 
www.velsen.nl -> Direct naar -> Melding 
Openbare Ruimte -> klik hier voor het 
elektronisch doorgeven. In het keuzeme-
nu kiest u de hoofdcategorie Overlast/van-
dalisme en bij subcategorie kiest u Scha-
de aan kunstwerk. U beschrijft de schade 

en vult uw persoonlijke gegevens in – mi-
nimaal een telefoonnummer of een e-mail-
adres. Soms neemt de gemeente contact 
met u op voor nadere informatie. U kunt 
ook bellen met het Klantcontactcentrum 
via 0255-567200. (foto: Gemeente Velsen)

College betreurt onrust rond 
belasting garageboxen
De gemeente Velsen heeft eigenaren 
of gebruikers van garageboxen een 
aanslag voor rioolheffing 2008 ge-
stuurd. Voor garageboxen onder flat-
gebouwen en woningen is dit ech-
ter ten onrechte gebeurd. Hieronder 
volgt excuus, uitleg over hoe dat is 
gegaan en wat er vervolgens gaat ge-
beuren.

Wet gemeentelijke watertaken 
Sinds 2008 bestaat de Wet gemeentelijke 
watertaken. Deze wet maakt gemeenten 
verantwoordelijk voor de verwerking van 
hemelwater (regenwater) en grondwater, 
naast de reeds bestaande verplichting tot 
inzameling en transport van afvalwater 
voor woningen en bedrijven.
Voor alle gemeentelijke watertaken beta-
len bewoners en bedrijven jaarlijks riool-
heffing. Iedere eigenaar en gebruiker van 
de riolering betaalt een vast bedrag. Het 
tarief in Velsen ligt iets onder het lande-
lijke gemiddelde en is de afgelopen 4 jaar 
niet gestegen. 

De gemeenteraad stelt de verordening 
rioolheffing jaarlijks vast. Bij vaststelling 
van de verordening 2008 besloot de raad, 
dat alle garages die hemelwater lozen 
op de riolering met ingang van het be-
lastingjaar 2008 ook vallen onder de ri-
oolheffing. Het gaat hierbij met name om 
garages die deel uitmaken van een clus-
ter van garageboxen.
Hierbij is besloten om voor garages het-
zelfde tarief te hanteren als voor wonin-
gen en bedrijven.

Aanbesteding verplicht
Op dat moment wist de gemeente nog 
niet welke garageboxen wel en niet aan-
gesloten waren op het gemeentelijke ri-
oleringstelsel. Het benodigde onderzoek 
hiervoor moest worden aanbesteed. Die 
aanbestedingsprocedure en het onder-
zoek zelf hebben voor veel vertraging ge-
zorgd. Uiteindelijk werden de gegevens 
half december 2010 bekend.

Verzenden aanslagen 2008
Omdat de gegevens dus nog niet eer-
der bekend waren,konden er in 2008 en 
in 2009 geen aanslagen voor rioolhef-
fing worden verstuurd. December 2010 
bood hiertoe pas de eerste mogelijk-
heid. Voor de aanslagen 2008 was dit te-
vens de laatste mogelijkheid. Om de be-
trokken belastingplichtigen niet tegelijk 
te confronteren met de aanslagen over 3 
jaar is besloten om de aanslagen 2009 en 
2010 gefaseerd te versturen namelijk in 
augustus en december 2011. Uitgaande 
van automatische incasso is hierdoor een 
spreiding van de betaling over twee jaar 
mogelijk. De betrokken belastingplichti-
gen zijn hierover per brief bij de aanslag 
2008 op de hoogte gebracht.

Boxen onder flats en woningen niet 
belast
Door miscommunicatie wist de afdeling 
Belastingen en Invordering van de ge-
meente niet dat garages onder flatge-
bouwen en woningen buiten de rioolhef-
fing vielen. Hierdoor zijn aan de eigena-
ren en gebruikers ten onrechte aansla-
gen verstuurd. Dit betreft circa 500 ga-
rages. 

Wat gaat er nu gebeuren?
De gemeente biedt de betrokken belas-
tingplichtigen haar welgemeende excu-
ses aan voor deze gang van zaken. 
In de week van 10 januari zullen de fou-
tieve aanslagen worden gecorrigeerd en 
uiterlijk in de week van 17 januari 2011 
zullen de betrokken belastingplichtigen 
een correctiebrief met excuses ontvan-
gen. 
Belastingplichtigen die een aanslag voor 
een garage onder een flatgebouw of wo-
ning hebben ontvangen maar nog geen 
bezwaar hebben gemaakt hoeven dit ui-
teraard niet meer te doen.

Bezwaar
Elke belastingplichtige kan altijd bezwaar 
indienen tegen de aanslag. Op de ach-
terzijde van het ontvangen aanslagbiljet 
staan de bezwaarmogelijkheden vermeld.

Bijeenkomst op maandag 17 januari
De gemeente nodigt u uit!
Denk mee over hoe Velsen er in 
2025 uit moet zien.

In vervolg op de succesvolle 
bijeenkomst met inwoners van 
Velsen in oktober 2010 roepen we 
u nu op met ons de visie vorm te 
geven. Kom op maandag 17 januari 
2011 naar het gemeentehuis! Meld 
u aan!

Wij ontvangen u vanaf 17.30 met een 
broodje en gaan graag met u aan de 
slag om 18.00 uur. Om uiterlijk 21.00 
uur sluiten we met u af.

U komt toch ook? Meld u dan wel 
aan in verband met de beschikbare 
ruimte en de catering via  
visie2025@velsen.nl. Dan houden 
we rekening met uw komst.

Graag tot maandag 17 januari!
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Velsen, 13 januari 2011

Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 tot en met 4 kan worden ingesproken.  
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
19 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
(0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig 
is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, - 
dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 

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

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

MANDAAT AAN DIRECTEUREN

Het college van gemeente Velsen heeft in de vergade-
ring van 5 januari 2011 besloten mandaat te verlenen 
aan J.W. Bauer als directeur van de directie Beheer & 
Ontwikkeling en aan M.J. Pothast als directeur van de 
directie Publieke Dienstverlening. Het besluit treedt in 
werking met ingang van de dag na publicatie.
Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Dit besluit 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente 
Velsen: www.Velsen.nl.

RAADSPLEIN 20 JANUARI 2011

Donderdag 20 januari 2011 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 20.30 uur Uitgaansmogelijkheden voor 

jongeren - burgerinitiatief

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 - 20.30 uur Bestemmingsplan Zuiderscheg

Commissieruimte 2
Sessie 3
19.30 - 20.30 uur Kadernotitie standplaatsenbeleid 

ambulante handel

Raadzaal
Sessie 4
21.00 - 22.30 uur Bezuinigingen Wmo

Commissieruimte 1
Sessie 5
21.00 - 22.00 uur Samenwerkingsovereenkomst, 

grondexploitatie en ontwikkelings-
plan winkelcentrum IJmuiden

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

E-mail info@velsen.nl, Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

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

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende aan-

vragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omge-

vingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten, tel. (0255) 

56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens t/m 

het hoofdriool).

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het 

schoonhouden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 56 61 66. Op werkdagen is de klan-

tenservice bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorge-

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-

Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation 'Velsen' 

gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation: Maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uit-

kering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 

Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: dage-

lijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

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



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl

Velsen, 13 januari 2011

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 31 december 
2010 tot en met 7 januari 2011 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 56 74 24.

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

(31/12/2010)
i10.008833  Wenckebachstraat 1 Velsen-Noord 
 het verwijderen van asbesthoudende 

beplating KB2 (31/12/2010)
i10.008821  Nicolaas Beetslaan 23 Driehuis 
 het kappen van 2 bomen (31/12/2010)
w11.000035  Johan Maurits van Nassaulaan 63 

Santpoort-Noord 
 het plaatsen van een dakkapel op voor- 

en achtergevel (03/01/2011)
w11.000002  Planetenweg ong. IJmuiden 
 het oprichten van 35 woningen 

(03/01/2011)
w11.000039  Keetberglaan ong. IJmuiden 
 het oprichten van 103 appartementen 

(04/01/2011)
w11.000038  Planetenweg 278-336 IJmuiden 
 het slopen van 30 portiekwoningen en 

kappen van 2 bomen (04/01/2011)
w11.000037  Litslaan 37 Santpoort-Zuid 
 het plaatsen van schutting (04/01/2011)
w11.000036  Geelvinckstraat 85 Velsen-Noord 
 het plaatsen van een dakkapel voorgevel 

(04/01/2011)
w11.000043  Pleiadenplantsoen 1-59 IJmuiden 
 het slopen van 30 portiekwoningen en 

kappen van 2 bomen (05/01/2011)
w11.000042  Brederoodseweg 45 Santpoort-Zuid 
 het kappen van een boom (05/01/2011)
w11.000041  Lange Nieuwstraat 401 IJmuiden 
 bestaande handelsreclame vervangen 

(05/01/2011)
w11.000040  Pleiadenplantsoen 63 IJmuiden 
 het vergroten van een school 

(05/01/2011)
w11.000044  Lange Nieuwstraat 469 en 471 IJmuiden 
 het maken van een doorbraak tussen de 

panden (06/01/2011)
w11.000051  Louise de Colignylaan 64 Santpoort-Zuid 
 het plaatsen van een toegangsportaal en 

uitbouw eerste verdieping (badkamer) 
(07/01/2011)

w11.000050  Louise de Colignylaan 58 Santpoort-
Zuid 

 het oprichten van een praktijkruimte 
acupunctuur (07/01/2011)

w11.000049  Velserduinweg 48 IJmuiden 
 het kappen van 1 berk (07/01/2011)
w11.000048  Industriestraat 48 IJmuiden 
 het plaatsen van een dakopbouw 

(07/01/2011)
w11.000047  Platbodem 90 Velserbroek 
 het plaatsen van een dakkapel 

(07/01/2011)
w11.000046  Celsiusstraat 29 IJmuiden 
 het verbouwen van een bedrijfsruimte 

tot woning (07/01/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:
i10.007021  Loggerstraat 37 IJmuiden
 het uitbreiden van een bedrijfsgebouw
i10.007402  Vinkenbaan 18 Santpoort-Zuid
 het vergroten van een woning met een 

uitbouw 

UITGEBREIDE 
VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen 
voor ondergenoemde activiteiten. De ontwerpomgevings-
vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 14 januari 
tot 25 februari 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan eenieder schriftelijke 
of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken bij 
de afdeling Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Uw zienswijzen dient voorzien te zijn van uw 
naam en adres, de datum, het ontwerpbesluit waarop 
de zienswijzen betrekking heeft en de redenen van uw 
zienswijzen. De activiteiten betreffen:
i10.006641  Hoofdbuurtstraat 12 Velsen-Zuid
 het vervangen van dakpannen van het 

rijksmonument

BESLUITEN

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

alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
i10.007221  Harddraverslaan 5 Santpoort-Zuid 
 het kappen van een zomereik (07/01/2011)
i10.007522  Velserduinweg 52 A IJmuiden 
 het gewijzigd uitvoeren van verleende 

bouwvergunning BII-2-2005 (04/01/2011)
i10.007536  Reyndersweg ong. Velsen-Noord 
 het aanleggen van kabels voor aansluiting 

windpark en aanleg kraan-opstelplaatsen 
(10/01/2011)

i10.007563  Genieweg 48 Velsen-Zuid 
 het kappen van 2 kastanjebomen 

(10/01/2011)
i10.007747  Wenckebachstraat Velsen-Noord 
 het kappen van bomen aan fietspad 

Wenckebachstraat te Velsen-Noord 
(10/01/2011)

BOUWVERGUNNING
B1-12-2010  Hoofdstraat 248 Santpoort-Noord
 het veranderen en vergroten van een 

hotel (11/01/2011)
B2-8-2010  Minister Lelylaan 6 Velsen-Zuid
 het veranderen en vergroten van een 

woning (11/01/2011)
BP-166-2010  Driehuizerkerkweg 138 Driehuis NH
 het vergroten van een woning met een 

uitbouw (06/01/2011)

BESLUITEN MET TOEPASSING 
AFDELING 3.4. ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT

Bij de voorbereiding van onderstaand besluit is toe-
passing gegeven aan de openbare voorbereidingspro-
cedure als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbenden gedurende zes weken na de dag 
waarop onderstaand besluit ter inzage is gelegd tegen 
dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
Dit beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, kan op verzoek een voorlopige voorziening 
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep 
is ingesteld. Het onderstaande besluit ligt gedurende 
zes weken ter inzage: van 14 januari tot 25 februari 
2011. Het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen heeft het volgende besluit genomen:

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING 
(3.22/3.23 Wro)
BP-186-2010  Wijkerstraatweg 263 Velsen-Noord
 het plaatsen van een dakopbouw 

(11/01/2011)




