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Meld u nu
aan voor de
Startersmaand
Zie advertentie elders in deze krant.
Zie onze advertentie elders in deze krant

Het is tijd voor u.

Bokking overleeft motie

Gebiedsagent leest voor
IJmuiden – Elk jaar worden de
Nationale Voorleesdagen gehouden voor kinderen die nog
niet zelfstandig kunnen lezen.
Woensdag was de aftrap hiervan met het voorleesontbijt
in de bibliotheek aan het Dudokplein.
Elk kind vindt het heerlijk om
voorgelezen te worden en om
samen de bijbehorende plaatjes

te bekijken. Het is goed voor het
taalgevoel en het stimuleert de
fantasie. Maar liefst 75 kleuters
van de groepen 1 en 2 van basisschool De Klipper uit Zeewijk
waren woensdagochtend te gast
in de bibliotheek. Gebiedsagent
Jerry Ramdayal, een bekende
verschijning in de wijk, vertelde iets over zijn vak en las voor
uit het prentenboek van het jaar:
Anton kan toveren, geschreven

Velsen - Het had weinig gescheeld of wethouder Margo
Bokking was door de gemeenteraad naar huis gestuurd. Zestien van de dertig aanwezige
raadsleden gaven Bokking vorige week donderdag het voordeel
van de twijfel tijdens de discussie over het wijkgericht werken.
De raad is het niet eens met de
hervormingsplannen van B&W.

Die willen het wijkgericht werken vervangen voor ‘wijkgerichte
dienstverlening’. Bokking kreeg
ook kritiek te verduren van haar
eigen partij, het CDA. Inmiddels
heeft het college toegezegd om
binnenkort met een voorstel te
komen voor burgerparticipatie
waarin ook de rol van de wijkplatforms wordt meegenomen.
(Friso Huizinga)

door Ole Konnecke. Hij deed dat
heel enthousiast, de kinderen
hingen aan zijn lippen. Daarna
gingen ze allerlei spelletjes doen
en knutselen, onder begeleiding
van leerlingen uit groep 8. Die
vonden dit een gewichtige taak
en hadden er zelf ook veel plezier in. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt,
gesponsord door de benedenbuurman.

Feest op De Zandloper
Kijk op www.Oesterholt.nl

Lunchen in limousine

IJmuiden - De baas met de billen in de sneeuw? Dan kunnen wij
wel lunchen in een limousine. Zo dachten de medewerkers van Smit
Koch administratie- en belastingconsulent aan de Kennemerlaan.
Angela Piersma deed onlangs mee met het Limolunchspel op Radio
538, raadde met het liedje en won de feestelijke lunch. Woensdag
ging Angela met collega’s Sandra, Mariek en Samantha eropuit. Angela was een uur lang de baas, zij mocht bepalen waar de limousine
heen reed. Dat ging richting IJmuiderstrand. (Karin Dekkers)

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de
gemeente
Velsen

IJmuiden – Directeur Peter
Ranzijn heeft vrijdag samen met
leerlinge Bianca op het schoolplein de nieuwe vleugel voor basisschool de Zandloper geopend
met het doorknippen van een
lint. Het werd de hele dag groot
feest, want nu zijn de twee locaties van de school herenigd en is
iedereen weer gezellig bij elkaar.
Dat was een mooie reden om het
nieuwe schoollied samen te laten horen aan alle ouders, opa’s,
oma’s, buren en andere belangstellenden.
Daarna mocht iedereen mee
naar binnen. Er was veel belangstelling voor de nieuwe vleugel met de noodlokalen. Ook de
nieuwe digitale borden die in de
groepen 3, 4 en 7/8 zijn te vinden
kregen de nodige aandacht. In
de klassen waren lekkere cakes

te versieren en op te eten. Vervolgens kwam een heuse goochelaar in groepen 1 tot en met
4. Met veel plezier liet hij
verschillende kunstjes zien.
Leerlingen van groep 5 tot en
met 8 konden kiezen uit verschillende workshops, waaronder bloemschikken, streetdance,
tekenen in het tekenatelier en
sportspellen met de gymleraar.
Een grote verrassing was de orgelman die om kwart over elf alle
kinderen en ouders met zijn muziek naar het schoolplein lokte.
En als een soort rattenvanger van
Hamelen liet hij allen achter hem
aan een rondje om de school lopen. Dat was trouwens erg gezellig met die muziek. ‘s Middags
was de onderbouw vrij en hadden de bovenbouw kinderen een
gezellige playbackshow.
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Auditie bij Jonge Stem
IJmuiden – Zondagmiddag is
de vaste repetitiemiddag van
jeugdmusicalvereniging De
Jonge Stem. Afgelopen zondag werd er in De Abeel gezongen, er werden speloefeningen gedaan en improvisatietoneel. Hierbij werd veel
gelachen.
Regisseur Danny van Zuijlen
krijgt dit jaar versterking van Daniël de Leeuw, hij was vorig jaar
regieassistent. Nu doen ze samen de regie. Ze kennen elkaar
van school: ze zitten allebei in
het derde jaar van de Amsterdamse Theaterschool. Er is ook
een nieuwe choreograaf: Annemarie Libbers. Samen met muzikaal leider en repetitor Olaf Windey vormen zij een heel nieuw
artistiek team.
Diezelfde middag krijgen de leden van De Jonge Stem te horen
dat er gekozen is voor een nieuwe musical. Op 13 en 14 november zullen zij de bewerkte versie
van de film Moulin Rouge in de
stadsschouwburg laten zien. Die
was al bewerkt door een musicalvereniging uit Tilburg, ze konden er zo mee aan de gang. Het
is een klassiek liefdesverhaal in
een modern jasje, er zit bijvoorbeeld hiphop in. Danny en Daniël zijn erg enthousiast: ,,We gaan
hiermee knallen en groot uitpak-

ken, wat decor en kleding betreft. En ook qua spel, zang en
dans. Het wordt echt spectaculair.’’
Aan de kant van de zaal zitten
ongeveer twintig jongeren samen met hun ouders toe te kijken. Dit zijn nieuwe aspirant-leden, zij gaan straks auditie doen.
Sem van Gennip (12) is één van
hen. Zijn broer Job is sinds een
jaar lid van De Jonge Stem en die
kwam altijd met zulke leuke en
positieve verhalen thuis, dat het
Sem ook wel wat leek. ,,Het lijkt
me heel leuk om te zingen en toneel te spelen’’, zegt Sem. ,,Ik
zing thuis best wel veel, ik doe
het graag.’’ Hij is wel een beetje zenuwachtig voor de auditie,
waar hij het lied Verloren Verleden uit de musical Tarzan moet
zingen. ,,Maar ik heb thuis heel
veel geoefend’’, praat hij zichzelf
moed in.
Ook Josephine der Nederlanden
(15) gaat auditie doen. Zij ging
mee met vriendin Eva, die al lid
is. ,,Het lijkt me heel leuk om te
leren zingen en toneel te spelen’’,
zegt ze. ,,Het is hier een vrolijke
boel, het lijkt me echt een gezellige groep.’’ De Jonge stem kan
nog steeds nieuwe leden gebruiken, vooral jongens zijn welkom. Kijk voor meer informatie
op www.dejongestem.nl (Carla Zwart)

Vooral op zoek naar mannen

Vat ’71 zoekt versterking
IJmuiden – Bij het woord revue
denken veel mensen aan vervlogen tijden, het heeft iets oudbolligs. Dat heeft niets te maken met hetgeen het revuegezelschap Vat ’71 uit IJmuiden op
de planken brengt. Zij maken er
een vlotte, wervelende en swingende show van vol zang, dans
en prachtige kostuums.
Vat ’71 is op zoek naar nieuwe
leden. Vooral de mannenafdeling
kan wel wat versterking gebruiken. Maar ook gezellige vrouwen zijn welkom. Wie van dansen, zingen en acteren houdt,
is bij deze groep aan het juiste
adres.
Een paar maanden per jaar oefent de groep hard aan de nieuwe show, gevolgd door ongeveer

30 keer per jaar optreden voor
een publiek van alle leeftijden in
verzorgingshuizen, buurtcentra
en kleine theaters. Veel mensen
kijken jaarlijks uit naar de nieuwe show van Vat ’71: ze hebben
door al die jaren heen een goede naam opgebouwd. Daarbij is
het een gezellige club van mensen die enthousiast zijn en ontzettend veel plezier hebben in
het zingen, dansen en acteren.
Wie eerst eens een repetitie of
een optreden bij wil wonen, is
van harte welkom.
Het gezelschap treedt tot half
april op met de huidige show,
daarna beginnen de repetities
voor de volgende revue. Kijk voor
meer informatie op www.vat71.nl
of op www.vat71,hyves.nl

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 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
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
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
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.voedselbankvelsenn.nl
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er te
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89N9K99?
Donderdag 22 januari
Bert Nieboer vertelt over het
verbeteren van het geluid bij videofilms bij ‘Videofilmers Velsen’, De Abeel, Abelestraat 1
IJmuiden-Oost. Aanvang 20.00
uur.
Bijeenkomst in Ontmoetingscentrum Doprskerk, Burg. Enschedélaan
65
SantpoortNoord. Spreker prof. Anton
Wessels over de verhouding
tussen Hadith, de mondelinge
traditie in de Islame en de geschreven Koran. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen: Orkater speelt muziektheatervoorstelling ‘Kamp Holland’. Aanvang 20.15 uur.

22 januari 2009
repetitiezolder. Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Dommelsch zaal, kleine zaal en café: 25 jaar Patronaat: Balkan Bonanza! 22.00-04.00 uur. Toegang
gratis.

Zaterdag 24 januari
Finale negende Hofstede biljarttoernooi, Aletta Jacobsstraat
227 Velserbroek. De ochtendwedstrijden beginnen 09.00 uur,
‘s middags om 13.00 uur.
Open dag Radio Club Kennemerland, Westerduinweg 9
IJmuiden. Van 10.00 tot 17.00
uur.
Open dag ROC Nova College.
Zie www.novacollege.nl, 0235302010. Van 10.00 tot 14.00
uur.
Rabobank Zaalvoetbaltoernooi Stratenteams Velserbroek.
Start 12.30 uur.
‘Om te zingen naar de Kerk’ in
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Bunkerrock 11. Local
Heros on stage. 20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Johnny de Mol in spraakmakende ‘Romeo over Julia’. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Dommelsch
zaal: Global Underground 036
Release Party. 23.00-04.00 uur.
Toegang 15,- vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Dikke Dubstep invites
Dub Infusions: Ramadanman,
Dusk, Blackdown, FKA. 23.0004.00 uur. Toegang 10,- vanaf 18
jaar. Café: Woehoeoe ft. Llewy.
23.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 25 januari
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Leen Braspenning met ‘Discopigs’ (foto). Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Dommelsch zaal: 25 jaar Patronaat.
21.00 uur. Toegang 18,-. Kleine
zaal: LOS! 23.00-04.00 uur. Toegang 5,-, gratis op vertoon van
studentenkaart vanaf 18 jaar.
Café: Pitchtuner. 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 23 januari
Klaverjassen Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Pater Moeskroen brengt een oda
aan Peter Koelewijn. Aanvang
20.15 uur.
Beltiukov Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis, bijdrge in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Bride Flight’.
Aanvang 20.30 uur. Zie kortingsbon in deze krant.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Hoosh Theater/
De Jossen met ‘Onschuld’ op de

Rabobank Zaalvoetbaltoernooi Stratenteams Velserbroek.
Start 11.30 uur.
Open dag Haarlemse Akademie van 13.00 tot 16.00 uur op de
Westerwerf 9c in Uitgeest.

Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Bride Flight’ (foto). Aanvang 14.30 uur. Zie kortingsbon in deze krant.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Hoosh Theater/De
Jossen met ‘Onschuld’. Aanvang
14.30 uur.
Pianotrio in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Jamsessie in Café ‘t Centrum,
Kennemerlaan 124 in IJmuiden.
Aanvang 16.00 uur. Tot ± 21.00
uur.
Dj Jack e Jack solo optreden (solo gitarist) Adrie Winkelaer (jaren ‘60) in de Wildeman,
Santpoort-Noord. Aanvang 16.00

uur.
Stadsschouwburg Velsen: Peter Lusse en Kiki Classen in ‘Niet
voor de Poes’. Aanvang 16.00
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Blues Train FM. Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Buddha Dance met workshop
Idanza door Suzan Lodder, Station Haarlem, wachtkamer 2e klasse, perron 3a Haarlem. Workshop
Idanza 19.00 tot 20.00 uur. Dansmen met dj Cem 20.00 tot 23.00
uur. Toegang 10,- met workshop.
Vanaf 19.45 uur 7,-.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Café: The
Omens en dj Crazy Mixed Up
Sjef. 21.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 26 januari
Dinsdag 27 januari
Poëzie workshop door Annemieke Schoen in bibliotheek Velsen. Van 10.00 tot 12.30 uur. Kosten 5,-.
Stadsschouwburg
Velsen:
Femmage in nieuwe programma
‘Vuil’. Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Paulien en Sophie
met twee cabaretprogramma’s
op één avond. Aanvang 20.30
uur.

Woensdag 28januari
‘De eerste mens op de Maan’
bij Vereniging Santpoorts Belang
in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Aanvang 14.00 uur.
Informatieavond over borstreconstructie in het restaurant van
het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, 2e etage. Van 19.30 tot
21.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Mac Klein Essink, Bill van Dijk en
andere in ‘De Batavia’. Aanvang
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Het Volksoperahuis
met ‘De martelaar: een Kickbokstragedie’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Café: Skiooer Boetlek presents. 20.30 uur.
Toegang gratis.

Donderdag 29 januari
Poëzie en beeldende kunst en
film in de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: David Munnelly Band in ‘An Irish
Night. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaastraat 257
IJmuiden: Koningstheaterakademie ‘Lammerentoer’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem (www.patronaat.nl): Kleine
zaal: LOS!. 23.00-04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar (gratis op
vertoon studentenkaart). Café:
Rookie Entertainment 908Music.
21.30 uur. Toegang gratis.

Kinderen Beltiukov en
piano in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 23
januari om 20.15 uur staan twee
zussen en één broer op het podium van ’t Mosterdzaadje. Dasha Beltiukova, fluit, Ksenia Beltiukova, viool en Nikita Beltiukov,
piano. Het zijn de drie kinderen
van Olga en Sergey Beltiukov die
in Minsk wonen en dit feestje
niet mee zullen maken. Maar wél
worden composities van vader
Sergey uitgevoerd, zelfs een première. Op het programma verder Bach, Brahms, Bizet, Rachmaninov, Liszt, Tchaikovsky en
Schnittke.
De fluitiste Dasha Beltiukova
woont al enkele jaren in Nederland, zij studeerde in 2004 met
een 11 af aan het Amsterdams
Conservatorium. Haar zusje Ksenia vervolgde ook haar studie viool in Nederland. Zij won het
Prinses Christina Concours én
ontving de Bernhard Haitink prijs.
De Janine Jansen uit Minsk. Het
jongste broertje Nikita zit nu in
het laatste jaar van het muzieklyceum in Minsk. Daar studeert
hij als hoofdvakken koordirectie,
piano en zang. Voor dit concert
komt hij naar Nederland. En dat
heeft vanuit Wit-Rusland altijd
veel voeten in aarde. Hij zal pianosolo werk spelen van Brahms,
Rachmaninov, Liszt én ‘Chine-

ze aquarellen’ een nieuw werk
van vader Sergey Beltiukov geïnspireerd op zijn reis naar China. Doordat hij net een zware longontsteking heeft gehad
zal hij helaas niet kunnen zingen. Nikita schrijft gedichten die
aan Poesjkin doen denken. Met
dit familieconcert in ’t Mosterdzaadje gaat voor de ouders een
droom in vervulling en wordt de
traditie van de familie Mozart en
Bach voortgezet.
Zondag 25 januari om 15.00 uur
zal Het Pianotrio een prachtig
concert in ’t Mosterdzaadje uitvoeren. Het trio bestaat uit Eveline Trap, viool, Frans van Tuijl, piano en Nico Trap, cello. Op het
programma Beethoven en Chopin.
Het Pianotrio begon in 2003 als
een gelegenheidstrio te musiceren. Al gauw bleek de ‘klik’ tussen
de musici een vruchtbare bodem
voor het uitbreiden van repertoire en concerten. In 2008 trad Het
Pianotrio met groot succes voor
het eerst op in ’t Mosterdzaadje. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Bijeenkomst Dorpskerk
Santpoort-Noord - Donderdagavond 22 januari om 20.00
uur spreekt prof. Anton Wessels in het Ontmoetingscentrum
Dorpskerk aan de Burgemeester Enschedélaan 65 in SantpoortNoord over de verhouding
tussen de hadith, de mondelinge traditie in de Islam, en de geschreven Koran.
Daartoe is hij mede uitgenodigd
naar aanleiding van het boek,
dat zijn collega-hoogleraar Hans
Jansen in een negatief getoonzet
boek schreef over de Islam ‘voor
varkens, apen’ enzovoort. Jansen
spreekt daarin met name over de
hadith. Jansen doet dat als een

buitenstaander met en voor buitenstaanders, niet als een goede
verstaander.
Intussen maakte Kader Abdolah een Nederlandstalige interpretatie van de Koran, waarin hij
met name herhaalt, dat God lief
is. En daarin herkennen joden en
christenen wel, dat God liefde is.
Bovendien is dr. Wessels gevraagd iets meer te vertellen
over de islamitische mystiek, zoals die overal in de islamitische
wereld wordt gevonden: het soefisme.
Toegang incl koffie of thee: 5 euro. Contactpersoon: A.W. TijssenWilbrink, telefoon 023-5491282.
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Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.

Kapsalon Dortmundt:
een begrip in Santpoort
Santpoort-Noord - Al heel lang
is kapsalon Dortmundt aan de
Hoofdstraat 135 een begrip in
Santpoort. Twintig jaar geleden
nam Ron Smit de zaak van zijn
oom over, hij werkt er al ruim 30
jaar. Het personeel is er trouw:
Corine, de vrouw van Ron, werkt
er ook al weer 25 jaar. Patrick
werkt er ruim 20 jaar en dan zijn
er nog twee kapsters die er 10 en
12 jaar werken. Dat zegt toch wel
iets over de kapsalon. Er heerst
ook een goede sfeer. ,,Het is hier
nog een beetje dorps. Iedereen
kent elkaar of is familie van elkaar’’, vertelt Ron. ,,Ik heb nu
mannen van dertig in de stoel
zitten, die ik nog als baby heb
geknipt. Dat is heel apart.’’
Ook de klanten zijn trouw. Adverteren was nooit nodig, er
komt een grote vaste klantenkring. Maar ze merkten dat mensen van buiten de plaats kapsalon Dortmundt niet kunnen vinden. Regelmatig gebeurde het,
dat een tevreden klant haar kennissen adviseerde, om ook eens
een bezoekje aan Dortmundt te
brengen.
Die gingen vervolgens zoeken
in het winkelgedeelte van de

Hoofdstraat. Zij weten niet, dat
de Hoofdstraat aan de andere
kant van de Hagelingerweg, bij
De Wildeman, weer doorgaat.
En in dat gedeelte is kapsalon
Dortmundt gehuisvest. Aan de
Hoofdstraat 135 dus.
De kapsalon verkoopt als een
van de weinigen in de omgeving haarproducten van Keune.
Dat is nog een echt goed Nederlands merk, in de zaak wordt het
ook al sinds jaar en dag gebruikt.
Op dit moment is de gel van dit
merk in de aanbieding, van 9,95
voor 6,95.
Het personeel is all round, maar
richt zich het meest op knippen.
Regelmatig volgen zij een cursus
om van de nieuwste technieken
op de hoogte te blijven.
Dames, heren en kinderen kunnen er zonder afspraak terecht.
Dames die komen om hun haar
te laten kleuren of permanenten,
kunnen beter wel een afspraak
maken. Dat kan telefonisch via
023 5377193.
Kapsalon Dortmundt is op dinsdag gesloten, op overige werkdagen geopend van 8.30 tot
17.30 uur. Op zaterdag van 8.00
tot 12.30 uur.

Boeken uitgereikt aan
startende ondernemers
IJmuiden - Op zaterdag 10 en
17 januari j.l. zijn de eerste twee
startersdagen van Rabobank
Velsen en Omstreken succesvol van start gegaan. De dagen
waren een succes. Ruim twintig
startende ondernemers waren
te gast bij de bank. Elke week
maken de bezoekende starters
kans op een prijs, een set ondernemersboeken. Op zaterdag
10 januari heeft de heer Erbrink
met zijn startende bedrijf Erbrink
Project- & Interim Management
gewonnen en een week later,
op zaterdag 17 januari, was ondernemer F. Bastiaans van Bastiaans Service Centrale Verwarming de gelukkige winnaar.
Januari Startersmaand wordt
vervolgd op zaterdag 24 en 31
januari. Startende ondernemers
kunnen bij Rabobank Velsen en

Omstreken terecht voor informatie over het starten van een eigen bedrijf. Verschillende specialisten op het gebied van verzekeren en financiële, juridische
en fiscale dienstverlening geven tips over beginnend ondernemerschap. De adviseurs van
Rabobank Velsen en Omstreken
zijn aanwezig om de startende
ondernemers in te lichten over
de voordelen van bankieren bij
de Rabobank.
Wie zijn bankzaken tijdens Januari Startersmaand onderbrengt
bij Rabobank Velsen en Omstreken, ontvangt het Rabo Ondernemerspakket één jaar gratis.
Ook de laatste twee zaterdagen
maken startende ondernemers
weer kans op een set ondernemersboeken. Aanmelden kan via
www.rabobank.nl/velsen.

Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stichting gevolgd kunnen worden zijn
op de maandag: Schilderen en
houtbewerking, op de dinsdagdonderdag- en vrijdagmorgen
van 09.30 tot 11.30 uur: diverse computercursussen, ‘s middags een inloop met verschillende activiteiten en houtbewerking, woensdag: kledingmaken,
tiffany zowel ’s middags als ’s
avonds en hout bewerking, donderdag: computercursus voor
mensen met een beperking, darten en hout bewerking, en tenslotte op de vrijdag: diverse computercursussen, tiffany en hout
bewerking.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 23 januari: Chinese tomatensoep, ballen
van de Radja met rijst en salade
met dessert. Woensdag 28 januari: champignonsoep, andijviestamppot met gehaktbal, en ijs.
Voor de open tafels van woensdag en vrijdag zijn nog een aantal plaatsen vrij. Altijd een kopje
koffie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2
dagen van tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 2e woensdag van de

maand erwtensoep. Woensdag 11 februari. Kosten 1,50 euro. Aanvang 12.00 uur. U hoeft
zich niet aan te melden.
Cinema Zeewijk vanaf oktober
één maal per maand een filmvoorstelling. De eerstvolgende filmvoorstelling is donderdag 22 januari de film ‘Lawrence of Arabië’ wordt dan vertoont.
Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 2,p.st. incl. kopje koffie of thee.
Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan het buffet tussen 09.00
en 17.00 uur. in het weekend van
13.30 tot 16.30 uur.
Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moerberg is zeven dagen per week
geopend van 12.00 tot 14.00 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. Een driegangenmaaltijd met verse ingrediënten kost
6 euro maandag t/m zaterdag.
Zondag kost een drie-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 30 januari:
meloen met ham, bruine bonensoep met rijst, ijs met vruchten
en slagroom en een kopje koffie
toe. Opgeven tussen maandag
26 januari 11.00 en 12.00 uur.
Aanvang 12.30 uur. Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Biljarttoernooi finale 24 januari.
Klaverjasmarathon zaterdag
28 februari om 10.00 uur. Deelname 3,50 incl. verloting.
Stoelhonkbal. Men zoekt nog
enthousiaste deelnemers op
woensdagmiddag vanaf 14.00
uur.
Cinema: Kosten 2,- incl. kopje
koffie of thee en een hapje.
Internetcursus is vol, er zijn
geen plaatsen meer beschikbaar.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Belcanto, zondag 25

januari. Aanvang 14.30 uur. Toegang 5,- incl. twee maal consumptie.
Menu van de dag, donderdag
29 januari. Thaise maaltijd. Aanvang 12.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Winterkien: Zondag 8 februari,
vrijdag 23 januari vanaf 10.00 uur
start de kaartverkoop aan de bar
van de Delta.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Formulierenbrigade voor inforamtie en ondersteuning bij het
aanvragen van Gemeentelijk regelingen en voorzieningen, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
KBO Velsen, Wally de VriesOoms. Tel. 023-5384997 0617044490
Busreis dinsdag 27 januari naar
Leerbroek. Kosten 37,-. Vertrek
Hofstde 09.00 uur, Vondellaan
09.05 uur, Zeewijkplein 09.10
uur, Marktplein 09.20 uur.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd.

Fietsendieven
Haarlem - Een 41-jarige Haarlemse betrapte vorige week dinsdag twee meisjes op heterdaad
bij de diefstal van haar fiets op
de Korte Verspronckweg. Samen
met een getuige hield zij de twee
aan waarna zij voorbijrijdende
politieagenten kon aanroepen.
Die namen het duo over. Het bleken een 16-jarige Velserbroekse
en een 15-jarige Spaarndamse. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Na
verhoor zijn zij heengezonden en
er wordt proces-verbaal tegen
hen opgemaakt.
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Femmage speelt ‘Vuil’
IJmuiden - De vier dames van
Femmage vechten een afvalrace
uit op het podium van de Stadsschouwburg Velsen. Op dinsdag
27 januari (20.15 uur) bepaalt het
publiek wie er blijft en wie er af
moet vallen. ‘Vuil’ werd geregisseerd Karel de Rooij (bekend als
Mini van Maxi).
Femmage doet namelijk mee aan
de tijdsgeest en maakt van ‘Vuil’
een ‘Idols’-achtige show. Zijn
de vier maffe types van Femma-

ge op tijd klaar voor de belangrijke liveshow? Durft het publiek
zich uit te spreken? Wat zegt de
jury?
Het is nogal wat om te kiezen
tussen de winnaar van de hondenshow, de travestiet, het fanfarelid of de kruisruiker. Gelukkig schept de smetteloze zang
weer orde in de chaos. Meer informatie: telefoon 0255-515789
of
www.stadsschouwburgvelsen.nl

(foto: Ben van Duin)

Win vrijkaarten Batavia
live of in schouwburg
Velsen - Na succesvolle voorstellingen als ‘De Stille Kracht’, ‘Max
Havelaar’ en ‘Van Oude Mensen,
de dingen die voorbijgaan’ werd
reikhalzend uitgekeken naar het
vierde deel van het koloniale vijfluik van Hummelinck Stuurman
Theaterbureau. De verwachtingen werden tijdens de première meer dan ingelost. ‘De Batavia’ is een groots opgezette toneelproductie, die een indrukwekkend beeld schetst van ons
VOC-verleden. Steracteurs Marc
Klein Essink, Vincent Croiset, Bill
van Dijk en Cas Jansen spelen
op woensdag 28 januari (20.15
uur) het waargebeurde verhaal
over de schipbreuk van de Batavia en de bloedigste muiterij in de VOC-geschiedenis in de
Stadsschouwburg Velsen.
Het verhaal van de Batavia van
scheepsjournaal tot toneelstuk.
Beleef het waargebeurde verhaal over de schipbreuk van de
Batavia en de bloedigste muiterij
in de VOC geschiedenis niet alleen op toneel, maar neem ook
eens een duik in de vaderlandse geschiedenis door de Bata-

IJmond Popprijs van start
Regio - In 2008 vond voor de
eerste keer de IJmond Popprijs
plaats. Dit is een bandwedstrijd
ontstaan uit een fusie tussen de
Festivalprijs en Regionaal Kabaal, georganiseerd door respectievelijk Beeckestijnpop en
de stichting Kunst en Cultuur
Beverwijk. Deze twee organisaties hebben een aparte stichting
opgericht voor het organiseren
van de IJmond Popprijs: IJmond
Pop. Deze stichting heeft twee
doelen voor ogen. De jaarlijkse
bandwedstrijd de IJmond Popprijs en het voornemen om een
IJmond Pop Archief op te zetten.
Om dit te bewerkstelligen is er
een nieuwe website gelanceerd:
www.ijmondpop.nl.
Via deze site kunnen bands uit
de regio IJmond zich vanaf nu tot
en met 15 februari 2009 inschrijven voor de IJmond Popprijs. De
voorrondes vinden plaats op zaterdag 14 maart in het Witte Theater in IJmuiden, zaterdag 14
maart in de Nozem en de Non
te Heemskerk en op zaterdag
28 maart in de Lageweg te Wijk
aan Zee. De finale zal gehouden
worden tijdens Oranjenacht op
29 april in de Nozem en de Non.
Aan bands dus de oproep om
zich in te schrijven via de website, voorwaarden zijn tevens te
vinden op deze site. Bands die
geselecteerd worden maken
kans om zich te plaatsen voor de
finale. Daar zijn fantastische prijzen te winnen. Zoals optredens
op Beeckestijnpop, het Visbakfestival, het Young Art Circus en
de Nozem en de Non. Ook is er
twee keer studiotijd, een fotosessie en een website te winnen.
De website is opgezet met nog
een ander doel Het is mogelijk om de band te laten archiveren in het IJmond Pop Archief.
De bedoeling is dat er een database komt waarin zoveel mogelijk bands uit de IJmond zich profileren. Dit kunnen bands zijn die
op dit moment actief zijn, maar
voor de toekomst is het misschien mogelijk om ook het 40
jarig poparchief van de IJmond
te digitaliseren op de website.
Elke band die een link heeft met
de IJmond is van harte welkom
zich in te schrijven.

viawerf in Lelystad te bezoeken.
Op de Bataviawerf zijn themarondleidingen, kun je in 17deeeuwse kleding op de Batavia
ronddwalen en speuren kinderen naar scheepskisten vol verhalen van de bemanningsleden
die in oktober 1628 aanmonsterden. Marc Klein Essink, Bill van
Dijk en Cas Jansen bezochten de
werf ter voorbereiding van hun
rol in ‘De Batavia’.
In samenwerking met de Jutter geeft de Stadsschouwburg
drie keer twee vrijkaarten voor
de voorstelling de Batavia op
woensdag 28 januari (20.15 uur)
in Stadsschouwburg Velsen én
drie keer twee vrijkaarten voor
een bezoek aan de Bataviawerf
in Lelystad weg.
Meedoen is gemakkelijk: mail de
naam van de Minister President
die onlangs terugverlangde naar
de VOC-tijd naar: actie@stadsschouwburgvelsen.nl. De gelukkige winnaars krijgen uiterlijk
26 januari bericht. Kaarten zijn
28,75 euro, 27,75 of 26,75, inclu- Haarlem - Politiemensen hielsief pauzedrankje en garderobe. den in de nacht van vorige week
Met CJP 2 euro korting.
donderdag op vrijdag omstreeks
middernacht op het Klokhuisplein een 42-jarige Haarlemmer
aan. De man was even daarvoor
aangesproken omdat in de Lange Veerstraat reed. Toen bleek
dat de man op een bromfiets
reed en geen helm droeg, moest
de man zijn gegevens geven
voor een bekeuring. De HaarWin vrijkaarten voor het Bataviaschip in Lelystad
lemmer, die onder invloed van
alcohol was, weigerde mee te
of de voorstelling Batavia op woensdag 28 januari.
werken aan een blaastest. DaarZie het artikel voor meer informatie.
naast bleek de bromfiets gestolen. De verdachte is aangehouInformatie/reserveren 0255-515789.
den wegens heling.

Rhodos: culinair feestje
IJmuiden – Op Plein 1945 heeft
Grieks restaurant Rhodos sinds
eind oktober twee nieuwe en enthousiaste jonge eigenaren: Mike
en Maria Angelakis. Zon, Grieks
eten en Griekse wijn: geen herinnering of wensdroom, maar
dagelijkse realiteit bij Rhodos
in IJmuiden. De typisch Griekse
gastvrijheid wordt dan wel gesymboliseerd door de zon.
Gastheer en gastvrouw Mike en
Maria zijn beiden opgegroeid
in Griekse restaurants en weten alles van het vak. Zij zijn wat
blij met hun eigen restaurant in
hartje IJmuiden. Chefkok Michalis en de meeste medewerkers zijn Rhodos trouw gebleven
en vormen met Mike en Maria al
een hecht team.
Lekker eten en drinken hoort bij
de familietradities van Griekenland. Typisch Griekse gerechten als gegrilde vlees- en visgerechten en kruidige oven- of
pangerechten vallen ook goed
in de smaak bij Nederlanders.
Bij zo’n typisch Griekse maaltijd hoort natuurlijk een zonge-

rijpte Griekse wijn, gewoon proberen dus. Moussaka met gehakt, aardappels, aubergine en
béchamelsaus is misschien al
een bekend gerecht. Maria adviseert ook eens ‘bekri meze’ te
proeven, pittig gekruide stukjes
varkenshaas en Griekse worst
in pikante tomatensaus afgemaakt met Metaxa, zeven sterren Griekse cognac. Ook vegetariërs kunnen goed kiezen uit diverse gerechten. Voor hen is bijvoorbeeld ‘mezethes’ een aanrader, een keuze uit diverse hapjes,
als een soort tapaz.
Wie een feestje wil plannen
kan bij Rhodos informeren naar
de mogelijkheden voor grotere groepen. Catering is mogelijk
voor bedrijven en grotere groepen. En voor vrijgezellen en het
gezinsleven is er de mogelijkheid
om gerechten af te halen.
Rhodos is zeven dagen per week
geopend: maandag tot en met
zaterdag van vijf tot tien en zondag van vier tot tien uur. Men
wordt wel verzocht te reserveren,
dat kan via 0255-512555.

!

Onder invloed

Lezersactie

Van der Wiele wint
IJmuiden - Het is Vince van
der Wiele eindelijk gelukt om
de naar zijn familie genoemde wisselbeker te veroveren. In
een zeer spannend Van der Wiele toernooi begon Vince nog met
een moeizame remise tegen zijn
zus Dana, maar behaalde in de
vier daaropvolgende partijen de
maximale score.
De slotpartij tegen Berrie Bottelier zou allesbeslissend zijn. Met
een punt achterstand moest Ber-

rie van Vince winnen. Hij kreeg
daar de kans ook toe, maar
dankzij een sterk eindspel wist
Vince nog net het benodigde
punt te bemachtigen. Hiermee is
het voor het eerst dat de familie
Van der Wiele de wisseltrofee in
eigen beheer mag houden. Bij de
meisjes wist Stella van Buuren
een overtuigende zege te behalen. Met een voorsprong van drie
punten op Dana kwam haar zege nooit in gevaar.
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Krassen bij Dekamarkt
Regio - Dit jaar bestaat Deka
60 jaar en dat wordt gevierd met
een Super60-spel. Daarbij geeft
de jubilerende supermarktketen behalve gratis artikelen ook
prachtige prijzen weg. Van
dinsdag 20 januari tot en met zondag 22 februari krijgen klanten bij elke
15 euro aan boodschappen een Super60-zegel met daarop de afbeelding van een gratis product. Bij inlevering van een volle
spaarkaart met zes van deze zegels ontvangt de klant de afgebeelde artikelen helemaal gratis.

Voor elke volle spaarkaart die de
klant inlevert, krijgt hij of zij ook
een voucher met een actiecode.
Door het invoeren
van deze actiecode
op www.dekamarkt.
nl maakt de klant
kans op prachtige
prijzen zoals LCDtv’s, Nintendo Wii’s,
en Blu-Ray DVD’s.
Op maandag 23 februari, 2 en 9 maart
2009 volgt een trekking uit de ingevoerde actiecodes. DekaMarkt trakteert alle deelnemers aan het Super60spel in ieder geval op een gratis ticket voor een 3-daagse minicruise naar Newcastle.

Bij JMF-Educatie

Basiscursus massage
Regio - JMF-Educatie start eind
januari een basiscursus massage voor iedereen die in tien lessen wil leren masseren.
De cursus, die wordt gegeven
door ervaren docenten stelt iemand in staat om via tien theorie – en praktijklessen goed te
kunnen masseren. Tevens wordt
aandacht besteed aan diverse
andere technieken van massage zoals shiatsu, stoelmassage
en hot stonemassage. Na afloop
van de cursus krijgen de deelnemers een certificaat dat de cur-

sus met goed gevolg is afgelegd.
De opzet van de cursus is zodanig dat iedereen op een prettige en leuke manier kan omgaan
met massage zowel voor je partner, ter ontspanning of na een
sportactiviteit. De plaats van de
cursus is in Bloemendaal.
De basiscursus massage bestaat
uit tien lessen van twee uur met
theorie en praktijk en wordt gegeven door ervaren docenten.
De start is eind januari. De cursus kost 350 euro. Voor informatie en opgave: 06-51949969.

McDonalds in Driehuis?
Velsen - In het kader van het
scholenproject van het John
van Dijkfonds werd vorige
week het Felisenum Gymnasium bezocht. Het jongste
raadslid, Rodrigo Cruz Linde
(PvdA) stond samen met het
oudste raadslid, Dicky Sintenie (CDA) voor twee vijfde
klassen om hen te laten kennismaken met de lokale politiek.

Op verzoek van de leerlingen vertelden de raadsleden hoe zij in
de politiek terecht zijn gekomen.
Voor Sintenie was politiek kleur
bekennen, iets dat in haar omgeving de gewoonste zaak van
de wereld was. Tegen de heersende opinie in en na een algemene politieke scholing koos zij
voor het CDA, de partij waarvoor
ze nu 9 jaar raadslid is.
Cruz was al jong geïnteresseerd
in politiek, maar door studie nog
niet actief. Hij werd gevraagd
eens een bijeenkomst van de
plaatselijke PvdA bij te wonen,
liet zich verleiden tot interessante debatten en zie daar: een plek
op de verkiezingslijst, die eind
2006 verzilverd werd in een echt
raadslidmaatschap.
De leerlingen van het Felisenum
waren nieuwsgierig naar het
raadswerk zelf. Er werd gevraagd
of Cruz campagne had gevoerd
en of je geld krijgt voor het werk.
En waarom je direct moet stoppen als raadslid als je naar een

andere gemeente verhuist. Een
leerling wilde wel dat er een Mc
Donalds in Driehuis komt. Wie
beslist dat eigenlijk? De politiek
niet, liet Cruz weten. Zelfs als
een meerderheid van de mensen hamburgers wil eten, dan
kan de politiek niet beslissen dat
er een McDonalds komt. Dat beslist Mister Mc zelf. De politiek
kan wel zorgen dat er plek komt
waar ruimte is voor een restaurant door het vaststellen van bestemmingsplannen.
Als inwoner van Velsen kun je invloed uitoefenen op de gemeenteraad om jouw ideeën uitgevoerd te krijgen. Zelfs als je nog
geen 18 bent en nog niet mag
stemmen. Er zijn namelijk veel
meer manieren.
Samen met de politici hebben
de leerlingen bedacht welke manieren er zijn. Een actiegroep
oprichten bijvoorbeeld, of een
brief schrijven, of het spreekuur
van de politieke partijen bezoeken. Je kunt ook je mening geven door in te spreken in de vergadering van de gemeenteraad,
het Raadsplein.
,,Je moet er wel iets voor doen’’,
spoort Sintenie de leerlingen
aan. Bezoek de websites van de
partijen en lees de krant. En dan,
gedreven en met passie, roept zij
de leerlingen op: ,,Kom achter je
beeldscherm vandaan en kom
naar het stadhuis, want daar
praat de raad over jullie toekomst
en daar wil je toch bij zijn?’’

Zwaargewond
na steekpartij

Regio - Een 32-jarige Haarlemse
is zaterdag omstreeks 11.00 uur
zwaargewond geraakt toen zij in
haar woning aan de Prins Bernhardlaan in Haarlem door een
man een aantal keren werd gestoken met een mes. De gewonde vrouw was de woning uitgelopen, had bij de buren aangebeld om hulp te vragen en was
vervolgens in elkaar gezakt. De
dader is gevlucht. Ambulancepersoneel heeft de vrouw vervoerd naar een ziekenhuis, waar
zij direct geopereerd werd. De
verdachte, een 39-jarige Haarlemmer, meldde zich korte tijd na
het incident op het hoofdbureau.
Hij is daar direct aangehouden
en ingesloten voor verhoor. De
man was tijdens het incident gewond geraakt aan zijn handen
en is daarvoor behandeld. De
aanleiding van de steekpartij ligt
in de relationele sfeer.

Internet
voor senioren

IJmuiden – Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur
is er in de Centrale bibliotheek
Velsen een gratis inloopochtend
voor alle 55-plussers die geïnteresseerd zijn in internet. Wel
even bellen bij de dienstingang,
want de hoofdingang is dan nog
gesloten voor publiek. Deze activiteit is voor mensen die nog
veel willen leren over de computer, internet en e-mail. Wie nog
niets van computers weet, kan
eerst een introductiecursus volgen op de vrijdagochtend. Daar
leert men alles over internet en
e-mail. Wie zich inschrijft aan de
servicebalie van de bibliotheek,
krijgt bericht wanneer de cursus
begint. Meer informatie bij Thea
Kroon via 0255-525353 of mail
naar info@bibliotheekvelsen.nl.

Beste techniekleerling
Velsen - Dennis van Broekhuizen, vierdejaars leerling installatietechniek van het Technisch
College Velsen, is vorige week
winnaar geworden in de voorrondes van de ‘Skills Best Man’wedstrijd in Grootebroek. Maar
liefst tien teams van installatieen elektrotechniekleerlingen van
vmbo-scholen uit Noord-Holland en Flevoland streden op het
Martinus College om de felbegeerde eerste plaats.
De beste installatietechniekleerling en de beste elektrotechniekleerling van de regionale voorronde mogen het namelijk op 5,
6 en 7 maart, tijdens de landelijke wedstrijd in Ahoy, opnemen
tegen de winnaars uit de andere
vijf regio’s van Nederland. Daar
zullen zij tegen elkaar strijden

om uit te maken wie zich op zijn
eigen vakgebied de beste vmbo-leerling van Nederland mag
noemen. De wedstrijd, begeleid
door het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch
Installatiebedrijf, wordt niet alleen georganiseerd om leerlingen te stimuleren voor het vak,
maar ook om het bedrijfsleven te
laten zien dat er nog steeds zeer
goede vaklieden worden opgeleid. John Schous, de trotse leraar installatietechniek van Dennis weet te vertellen dat de winnaar van de regionale voorronde
van vorig jaar ook al uit zijn stal
kwam. ,,Het gaat echt héél erg
spannend worden. Het is een
strijd tussen de allerbeste leerling-installateurs van Nederland,
het neusje van de zalm dus.’’

Goed gevoel
door wandelen
Driehuis – Wie niet lekker in zijn
of haar vel zit, kan enorm opknappen van een wandeling in
de natuur. In de Midden Herenduinen worden met dat doel een
aantal les-excursies georganiseerd. Zaterdag 24 januari worden er bewegingsoefeningen
gedaan, op zaterdag 31 januari
is er ook een wandeling met een
thema. Het programma bestaat
onder andere uit het waarnemen
van de omgeving en de wisselwerking op de wandelaar, bewustwording van de lichaamshouding, een doelgerichte actie,
een pauze en dan opnieuw beginnen. Er wordt verzameld om
11.00 uur bij het informatiepaneel op de parkeerplaats ingang
Midden Herenduin aan de Duin
en Kruidbergerweg te Driehuis.
Elke wandeling duurt ongeveer
een uur, kosten tien euro. Aanmelden via www.npzk.nl of bij
Duincentrum De Zandwaaier. Informatie via 020-6444465.

Film: Bride Flight
IJmuiden - Vrijdag 23 januari om
20.30 uur en zondag 25 januari
om 14.30 uur is in het Witte Theater de film Bride Flight te zien.
Om te ontsnappen aan het naoorlogse klimaat van Nederland
en een nieuwe start te maken in
hun jonge leven emigreren Marjorie, Ada en Esther in 1953 naar
Nieuw-Zeeland. Vol van dromen
en verlangens over liefde, geluk
en succes reizen ze hun verloof-

des achterna. Aan boord van de
vlucht ontmoeten de drie meiden Frank. Hij heeft plannen
om als wijnboer fortuin te maken. Hij is aantrekkelijk, anders
dan hun Nederlandse verloofdes
en een vrij man. Ieder voor zich
voelen de vrouwen zich tot hem
aangetrokken maar ze beseffen
nog niet dat de ontmoeting grote
gevolgen heeft voor de rest van
hun nieuwe leven.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘Bride Flight’ op 23 en 25
januari 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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diepunten voor het vak CMV
(Culturele en Maatschappelijke
Vorming). Als ze straks de voorstelling in de schouwburg gaan
zien, krijgen zij weer punten.

Vellesan College danst
IJmuiden – Op de vloer staan
vrijdag 32 meiden, zij schudden de benen en armen los.
Dan beginnen ze aan de pasjes, die ze een dag eerder
leerden. Eerst nog wat verlegen, maar al gauw staan ze
steeds enthousiaster te swingen. Ze worden aangemoedigd door danscoach Tigressa van dansgroep Don’t Hit
Mama. Samen met het Nationaal Ballet werd de productie Zwanenmeer Bijlmermeer
ontwikkeld. Klassiek ballet

ontmoet urban dance.
Het lokaal van het Vellesan College ziet er uit als een professionele studio. Op de grond ligt een
dansvloer, er staan grote lampen
en een camera loopt mee. Dit is
de making off, later zal er een
clip opgenomen worden waarin de leerlingen van twee derde
klassen voor VMBO te zien zijn.
De clip zal vertoond worden tijdens de voorstelling, op 13 maart
in Stadsschouwburg Velsen. De
meiden verdienen hiermee stu-

Dan klinkt er muziek en komt
ballerina Florence (21) binnen, in
tutu en hoog op de spitzen. Sierlijk danst zij een stuk uit het Zwanenmeer, de leerlingen kijken vol
bewondering toe. Na afloop mogen ze vragen stellen. ,,Doet dat
geen zeer, zo op je tenen? Zit er
ijzer in je balletschoenen?’’, wil
iemand weten. Florence legt uit
dat er papier-maché in de neuzen van haar balletschoenen zit
en dat je het dansen op spitzen
langzaam moet opbouwen. ,,Heb
je wel eens een teen gebroken?’’,
vraagt Kayleigh. ,,Nee, wel eens
een spier gescheurd. Knieblessures komen het meest voor bij
ballerina’s, omdat we onze benen vaak in een tegennatuurlijke
stand draaien’’, vertelt Florence.
,,Is dat een pakkie uit het Zwanenmeer?’’, wil een ander weten. ,,Nee, dat is een solotutu uit
een andere voorstelling, maar ik
vond hem zo mooi’’, lacht de ballerina.
Dan is de vloer weer voor de
leerlingen van het Vellesan College. Geconcentreerd oefenen zij
de danspassen voor de videoclip,
die straks opgenomen zal worden. (Carla Zwart)

Nostalgie in
de Wildeman

Havenfestival nodigt
culturele organisaties uit
IJmuiden - Terwijl bestuur, vrijwilligers, sponsors en bezoekers
terugkijken op een zeer geslaagde lustrumeditie van het Havenfestival IJmuiden, zijn de organisatoren al weer druk bezig met
de voorbereidingen voor het Havenfestival IJmuiden 2009.
De zesde editie van het nautische evenement in de havens
van IJmuiden vindt plaats tijdens
het laatste weekend van augustus, op zaterdag 29 en zondag 30
augustus. Na de thema’s ‘water’
en ‘vis’ komt dit jaar het thema
‘wind’ aan bod. Zo worden elk
jaar de elementen van gemeente
Velsen gevolgd.
Aan de uitwerking van het thema
wind wordt uiteraard hard nagedacht door de organisatie, maar
ook culturele organisaties wor-

den uitgenodigd de nodige creativiteit aan te boren. Zoals ieder jaar zijn culturele organisaties van harte welkom om op één
van de podia van het Havenfestival hun kunsten over het voetlicht te brengen. Dit jaar wordt
de verenigingen gevraagd zich
te laten inspireren door het thema wind en het optreden geheel
of gedeeltelijk in het teken te laten staan van het thema.
Culturele organisaties die meer
informatie willen over het festival of het thema of die zich willen
opgeven voor het festival, kunnen een mail sturen aan info@
havenfestivalijmuiden.nl of bellen met 0251-213574.
Kijk voor meer informatie over
het Havenfestival IJmuiden op
www.havenfestivalijmuiden.nl

Santpoort-Noord - Gek van
de muziek van de jaren zestig?
Zondagmiddag 25 januari is in
de Wildeman een leuke, nostalgische middag met muziek uit
die tijd.
Dj’s Jack Aland en Jack Kunst,
nog bekend van Zomerlust, zullen de sfeer van de zestiger jaren met hun keuze van muziek
weer helemaal terughalen. Daarnaast zal gitarist Adrie Winkelaar, bekend van The Fellows
en Take Five, als solist optreden.
Met nummers variërend van The
Shadows tot Chuck Berry zal hij
het publiek laten swingen en genieten. De nostalgische middag
begint om 16.00 uur. De toegang
is gratis.

Nieuw: Sun Tan Lounge
IJmuiden – Wie graag wil bijkleuren of een andere reden
heeft om te genieten van een
zonnebank is welkom bij zonnestudio Sun Tan Lounge aan Velserduinplein 2A. Hier staan acht
zonnebanken van Ergoline, waar
men volgens de nieuwste 0,3
norm veilig kan zonnen. ,,Zelfs
veiliger dan de zon,’’ zegt gloednieuwe eigenaresse Monika van
den Berg. ,,Hier krijg je alleen de
veilige straling.’’
De Ergoline zonnebanken zijn
nieuw of gereviseerd volgens
deze norm. Veilig zonnen is heel
belangrijk bij Sun Tan Lounge.
Daarom zijn de intake en huidanalyse verplicht. Ook wordt
goed geadviseerd over zonnebrandmiddelen, welke zonnebank geschikt is en hoe vaak en
lang men mag zonnen.
Sun Tan Lounge heeft diverse soorten zonnebanken en een
gezichtsbruiner. Voor gevorderde zonners is er de Rolls Royce onder de zonnebanken. Deze Ergoline extra brede zonne-

bank heeft een speciaal voorgevormd bed en comfortprogramma’s met onder meer om de vier
minuten een lichte, verfrissende neveldouche. Een ingebouwde juffrouw legt uit wat de mogelijkheden zijn. De andere types zonnebanken zijn voor minder gevorderde zonners. En voor
wie eigenlijk niet echt bruin wil
worden, maar toch op een zonnebank wil, bijvoorbeeld als remedie voor de spieren, is er ook
een zonnebank.
Voor zonnen bij Sun Tan Lounge
betaalt men per minuut (van 60
cent tot 1 euro). Er zijn diverse
leuke acties zoals bij aanschaf
van een tegoed, voor studenten of vriendenkorting. De openingstijden zijn maandag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 21.30
uur, zaterdag van 10.00 tot 20.00
uur en zondag van 10.00 uur tot
17.00 uur. Zonnen onder de 18
jaar mag alleen op doktersadvies. Voor Valentijnsdag of andere feestelijke gelegenheden zijn
er leuke cadeaubonnen.

‘Om te zingen
naar de Kerk’

IJmuiden - Ook in 2009 wordt
‘Om te zingen naar de Kerk’ georganiseerd. De eerste zangavond is op 24 januari in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat
40. Er worden liederen uit allerlei bundels gezongen. Deze
keer worden er naast geestelijke liederen, ook vaderlandse liederen gezongen. Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar
en leidt de samenzang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze
avonden, bespeelt het orgel. De
avond begint om 19.30 uur en de
kerk is om 19.00 uur open. Iedereen is hartelijk welkom .

Zondag Girls Go Wild
IJmuiden - Zondagmiddag
komt de Leidse bluesband Girls
Go Wild in het Stage Café in het
Witte Theater. De aanvang is om
17.30 uur, de toegang is gratis.
De Leidse bluesband Girls Go
Wild (GGW) is een vreemde verschijning voor een bluesband. In
plaats van doorleefde mannen
bestaat de band uit jonge, veelbelovende musici, die als doel
hebben een nieuwe generatie de
blues te laten voelen en beleven.

Het repertoire bestaat uit een
mengeling van oude bluesinvloeden die met een nieuwe stijl
gemixed worden, en gespeeld
zoals blues moet klinken, gepassioneerd en rauw tot op het
bot. Girls go Wild bestaat uit:
Boy Vielvoye, Vincent de Boer,
Mathijs Born, Joris van der Poel
en Bob Aronds. Het reeds eerder aangekondigde concert van
Bluestrain FM wordt tot nadere
bekendmaking verschoven.
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Fernanda Gouda verlaat
welzijnswerk na 30 jaar
IJmuiden - Meer dan dertig jaar was Fernanda Gouda
(60) werkzaam in het Velsense welzijnswerk. Deze week
voor het laatst: ze stopt met
werken. Donderdag 29 januari is er in buurtcentrum de
Dwarsligger een afscheidsreceptie.
In 1977 begon ze in deze gemeente, in buurthuis de Mel in
Velsen-Noord. Ze deed daar het
kinderwerk. Een jaar later stapte
ze over naar buurthuis de Brulboei. Daar was ze in veel werksoorten actief, van de peuterspeelzaal tot aan het volwassenenwerk. Toen teamleider Aad
Bosua ziek werd verving ze hem,
na zijn dood volgde ze hem op.
Fernanda had verantwoordelijkheidsgevoel, pakte dingen snel

op en zag waar gaten vielen.
Ook was er ondersteuning voor
buurthuis Zeewijk, dat later de
Dwarsligger zou worden. In 1983
was er een fusie van de buurthuizen de Planeet, Brulboei en
Zeewijk. Fernanda ging later in
de Dwarsligger werken. Er stond
een grote fusie voor de deur: het
samengaan van de buurthuizen,
de peuterspeelzalen en de Stichting Samenlevingsopbouw. Fernanda zat in de voorbereidingsgroep.
Nadat duidelijk werd dat er een
directeur nodig was, stapte ze
uit die groep, om onafhankelijk
te kunnen solliciteren. Fernanda werd in 1988 uit ruim 30 kandidaten aangenomen als directeur van Stichting Welzijn Velsen. Ze was een bevlogen directeur. ,,Ik hield er van om mensen

te inspireren en te motiveren.
Ook maakte ik mensen enthousiast voor nieuwe dingen, zodat
ze daar mee aan de slag gingen’’,
vertelt ze. Lachend: ,,Ik was ook
goed in fondsenwerving. Ik heb
tonnen voor de stichting binnen
gehaald.’’
Het waren ook tropenjaren. In
2003 kreeg ze op eigen verzoek
demotie, volgens Fernanda de
tegenhanger van promotie. Ze
werd afdelingmanager van de
peuterspeelzalen. En nu stopt ze
daar dus ook mee.
Fernanda zag veel veranderen in
al die jaren. Waren er eerst nog
vrijwilligers die heel lang bleven en veel tijd in het werk staken, nu zijn er minder mensen
en doen ze liever kortdurende
projecten. Vrouwen gingen werken, de mensen kregen het beter
en hadden minder tijd. Was het
werk eerst vooral creatief en recreatief, het ging via emancipatie
naar educatie, persoonlijke bewustwording en sociale activering. Het werd ook een stuk formeler en zakelijker en daardoor
professioneler. In haar begintijd was het oude jongens krentenbrood: samen heel hard werken en dan samen de kroeg in.
,,Laatst las ik een artikel uit 1963,
dat ging over asfaltjeugd: jongeren die rondhingen. Dat is dus
van alle tijden, mensen zullen
moeten accepteren dat jongeren nu eenmaal graag op straat
rondhangen’’, zegt Fernanda.
Ze gaat genieten van haar vrije
tijd. Ze neemt een stukje mantelzorg op zich en gaat veel lezen,
fietsen, wandelen en muziek maken. De afscheidsreceptie in de
Dwarsligger is op donderdag 29
januari van 16.30 tot 19.00 uur.
(Carla Zwart)

Dubbele pech voor jarige Henny
IJmuiden - Henny van Norden
wordt 50 jaar en er zou zaterdag een groot feest gegeven
worden. Het zou echter anders uitpakken.
Tijden het winterse weer, enige tijd terug, deed Henny boodschappen. Ze liep over de parkeerplaats en zag een stukje
straat, dat spiegelglad was, over
het hoofd. Ze gleed uit en viel
met haar volle gewicht op haar
heup.
,,Ik voelde meteen dat het mis
was, ik had veel pijn en kon niet
opstaan’’, vertelt Henny. De ambulance bracht haar naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
Daar was het extra druk die dagen, door meerdere valpartijen.

De arts constateerde dat haar
heup gebroken was en de vol-

gende dag werd ze geopereerd.
Er werd een grote pin met
schroeven in haar been gezet.
Vijf dagen later mocht ze naar
huis en daar is het behelpen.
Henny strompelt wat op krukken
door het huis, heeft veel pijn en
slaapt slecht. Ze zal er nog wel
een maand of drie zoet mee zijn.
Man Peter had alles geregeld
voor het feest zaterdag: zaal gehuurd, catering besteld, muziek
geregeld, de gasten uitgenodigd.
Hij heeft alles maar weer afgezegd.
,,Ik ben nou niet bepaald in een
feestelijke stemming’’, aldus
Henny. ,,Bovendien ben ik nu ’s
avonds doodop, dan kun je me
opvegen. We halen het een andere keer wel in.’’

Vaar wijs met een geldig vaarbewijs
Regio - Binnenkort start Toplicht Opleidingen weer cursussen Vaarbewijs in Alkmaar
en Haarlem.
In vijf avonden leert men alles
over navigeren, voorrangsregels, meteorologie, stroom, wind,
GPS, lichten, geluidsseinen en

veiligheid aan boord. Snel na de
opleiding doet men examen op
afspraak. Dan mag men ook direct varen.
Wie ’s avonds niet kan kiest een
dagopleiding. Als men deze zomer het vaarbewijs aan boord wil
hebben dan neemt men nu actie.

Men is al vaarbewijsplichtig als
de boot sneller kan varen dan
20 km/uur. Wie kan dat niet? De
avondcursus kost 140,00 euro
met slaaggarantie.
Voor meer informatie en aanmelden surft men snel naar www.
toplicht.nl of belt u naar 0251239832.

Vrijwilligerswerk
doe je samen
IJmuiden - Op 28 februari
zal er in het Technisch College een vrijwilligersmanifestatie gehouden worden met als
motto: ‘Iedereen doet mee’. In
de aanloop daartoe een serie portretten, waarin mensen vertellen waarom zij zich
als vrijwilliger inzetten. Deze
week als eerste: Aaf Dekker
van De Klavierschippers.
Aaf Dekker is al heel lang lid van
accordeonvereniging De Klavierschippers. Ze speelt in het Showorkest, doet veel voor de jeugd,
ze is reservedirigent en ze was
jarenlang actief in het bestuur
als secretaris.
Als klein meisje leerde ze al accordeon spelen. Ze vond het een
mooi instrument, de klank sprak
haar aan. Op zevenjarige leeftijd
ging ze bij IJmuidens Roem spelen. Toen de dirigent overstapte
naar De Klavierschippers, ging
ze mee. Slechts voor een jaar, in
1971 werd het orkest opgeheven
wegens een gebrek aan leden. In
1981, na een reünie, maakte het
orkest een doorstart. Al gauw
was Aaf secretaris en heel actief voor de vereniging. Soms wel
eens te actief. Maar ja, ze werd
voor van alles gevraagd en soms
had ze zelf een leuk idee, dan
zat ze er weer middenin. Meestal vond ze dat niet erg, want
ze vond het vooral leuk om te

doen en ze gaat graag uitdagingen aan. Ook heeft ze wel eens
de neiging om het van anderen
over te pakken, als ze ziet dat het
niet goed lukt. ,,Mijn dochter fluit
me dan terug. Je moet anderen
natuurlijk ook de kans geven,
om het op hun manier te leren
doen’’, zegt ze. en paar jaar terug begon ze de dirigentenopleiding en ze merkte, dat ze te veel
hooi op haar vork had. Maar dan
stapte er iemand anders op uit
het bestuur en dan bleef ze uit
plichtsbesef toch maar weer wel.
Nu heeft dochter Sylvia het secretarisschap van haar overgenomen. Aaf is ook nog dirigent
bij een orkest in Zwanenburg en
in de Beemster. ,,Maar daar probeer ik me afzijdig te houden, me
niet met van alles te bemoeien.
Dat is moeilijk, maar het lukt’’,
lacht ze.
Vrijwilligerswerk vindt ze belangrijk. ,,Het is voor mij logisch om je
voor een vereniging in te zetten,
als je daar lid van bent. Het gaat
niet vanzelf, je moet er samen
voor zorgen dat de boel draait en
bekijken of het misschien beter
en leuker kan’’, vertelt Aaf. ,,Alleen moet je een balans zien te
vinden.
Niet alles naar je toetrekken, ook
anderen de kans geven. Ik haal
er veel voldoening uit en hoop
het nog lang te mogen doen.’’
(Carla Zwart)

Vondelweg afgesloten

Grote verkeersdrukte
in Haarlem-Noord
Haarlem-Noord - Op woensdag 14 januari begon de verkeersdrukte toen de Vondelweg
in Haarlem-Noord werd afgesloten voor de aansluiting met de
Vondelbrug.
Na de vorstperiode is men toch
begonnen aan de werkzaamheden voor de aansluiting Vondelbrug in Haarlem-Noord. Hierdoor
grote verkeersdrukte langs de
Rijksstraatweg, Westelijke Randweg, Zaanenlaan/straat. Politie is
dagelijks met vier motorsurveil-

lances en vier mountainbikers in
actie om toezicht te houden op
autoverkeer en fietsers en voetgangers. Bij kruisingen en scholen houden verkeersregelaars
toezicht en dat scheelt de politie
veel mankracht. Ook verkeersregelaars die op hun opvallende motoren rijden naar plekken
waar hun hulp wordt gewenst.
Dit gebeurt ‘s morgens en laat in
de middag om nog twee maanden de verkeersveiligheid te garanderen.
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Joop van Rijn nieuwe voorzitter

OIG/IHD Piet Huijboom
krijgt gemeentepenning
IJmuiden - Wethouder Margo
Bokking reikte vrijdagmiddag
aan Piet Huijboom, scheidend
voorzitter van OIG/IHD, een
zilveren
gemeentepenning
uit. Piet was 25 jaar voorzitter
van deze fantastische stichting. Zijn opvolger is Joop van
Rijn. Piet blijft als beheerder van de Abeel nog wel betrokken bij de stichting. Na 25
jaar voorzitterschap vond hij
het tijd voor ‘nieuw bloed’.
Piet houdt niet van oude koeien uit de sloot halen. Maar als hij
eenmaal over stichting OIG/IHD
begint, is hij niet meer te stoppen. Zijn enthousiasme over dit
vrijwilligerswerk is net zo groot
als dat van alle andere vrijwilligers bij OIG/IHD.
Op de receptie vrijdagmiddag
waren vooral anderen aan het
woord over Piet en zijn vrouw

Annie. Veel lof over deze doener, die vanaf 1987 betrokken
was bij de vele takken van OIG/
IHD. Ook was hij verantwoordelijk voor de fusie tussen OIG/
IHD in de negentiger jaren, waar
hij, in goede samenwerking, ook
weer voorzitter van werd.
Van de medewerkers kreeg Piet
veel goeds toegewenst en bovendien prachtige cadeaus. Omdat hij als ‘motor’ van OIG/IHD
werd gezien, kregen hij en zijn
vrouw twee fietsen met hulpmotor, die op ludieke wijze werden
aangeboden. Vanuit een jarenlange ervaring met bonte avonden presenteerden alle groepen
van OIG/IHD zich op originele wijze. Een van de mooiste cadeaus was het boek waarin bijna alle medewerkers een stukje
hebben geschreven.
Op de drukke receptie waren
geen gasten. ,,Daar was geen

‘Meer geld voor MKB’
Regio - De ondernemersvereniging MKB-IJmond meldt dat
er meer geld beschikbaar komt
voor mkb-bedrijven die bij innovatieve projecten met elkaar samenwerken. Omdat er grote belangstelling is voor deze subsidieregeling is het bedrag in 2009
verdubbeld naar 20 miljoen euro. Het gaat daarbij om InnovatiePrestatieContracten (IPC).
Aanvragen kunnen worden ingediend bij SenterNovem in Den
Haag. De budgetten zijn vanaf heden door het ministerie van
Economische Zaken beschikbaar
gesteld tot 31 december 2009.
Van belang bij het IPC is de samenwerking en kennisoverdracht
binnen een groep mkb-bedrijven
die samenhang met elkaar hebben, bijvoorbeeld in hun regio,
als keten of in hun branche. De
ondernemers bepalen zelf welke
innovaties zij willen realiseren,
hoe en met wie. Zeker voor mkbbedrijven in de IJmond regio kan
dit een kans zijn om gezamenlijk
binnen hun keten en/of branche
nieuwe activiteiten te ontwikkelen en met elkaar samen te wer-

ken met behulp van deze subsidieregeling.
Volgens regiomanager Fabian Nagtzaam kan de genoemde
verruiming van de subsidieregeling een stimulering zijn de huidige economische situatie enigszins het hoofd te bieden. Het is
volgens de regiomanager echter
maar een van de maatregelen
die genomen kunnen en moeten
worden. De moederorganisatie
van MKB-IJmond, MKB-Nederland, pleit gezamenlijk met haar
regionale en lokale verenigingen al langer voor extra maatregelen vanuit politiek Den Haag.
Een verruiming van de Werktijdverkorting (WTV) regeling welke
inmiddels door minister Donner
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is toegezegd en waar
een IJmondiaans bedrijf zoals
Corus gebruik van maakt is zo
een maatregel.
Minister Bos van Financiën heeft
aangekondigd komende vrijdag
te komen met een extra pakket
aan maatregelen om de vaderlandse economie verder te stimuleren.

ruimte voor,’’ verklaarde nieuwe
voorzitter Joop van Rijn. ,,Want
het zijn er wel 600. Bovendien
zouden alle medewerkers dan
hebben moeten rijden en niet
van het feest kunnen genieten.’’
Joop stopte juni 2007 met zijn
werk als directeur van de Noordzee Onderwijs Groep. Hij begon
als docent lichamelijke opvoeding en eindigde na diverse bestuurlijke functies.
Joop wilde daarna eerst een jaar
niets doen. OIG/IHD zocht in
2008 contact met hem. ,,Ik kende OIG/IHD vooral als begrip,’’
vertelt hij. ,,Ik had een eerste gesprek en daarna ben ik bij de
bonte avond van de vakantieweek geweest. Toen ik zag hoeveel lol daar werd geboden aan
mensen met een beperking, wist
ik meteen dat ik mee wilde doen
met deze club.
Ik ben geen Piet,’’ zegt Joop.
,,OIG/IHD blijft in dezelfde vorm
bestaan, omdat het in alle opzichten staat als een huis. Ik wil
er naar toe werken dat alle groepen wat zelfstandiger functioneren. Maar als er al veranderingen
komen, zal dat heel rustig en in
goed overleg gebeuren.’’
OIG/IHD biedt vervoer, een soosavond en handwerken aan mensen met een beperking. Er is een
zwemgroep op de dinsdagavond.
En elk jaar zijn er een georganiseerde vakantieweek, een feestmiddag en een uitgaansdag. Dit
alles op basis van het ophalen
van kleding in Velsen, via de bekende containers en met louter
vrijwilligers. Kleding en overtollige huisraad worden elke woensdag tussen 9.30 en 12.00 uur
verkocht bij het verkooppunt aan
Industriestraat 66 in IJmuiden.
Wie meer wil weten over het vervoer of de activiteiten kan bellen
naar 0255-515133. Nieuwe vrijwilligers voor alle groepen zijn
altijd welkom. (Karin Dekkers)

Aanhouding
fietsendieven

Regio - Een 41-jarige vrouw betrapte vorige week dinsdag twee
meisjes op heterdaad bij de diefstal van haar fiets op de Korte
Verspronckweg in Haarlem. Samen met een getuige hield zij
de twee aan waarna zij voorbijrijdende politieagenten kon aanroepen. Die namen het duo over.
Het bleken een 16-jarige Velserbroekse en een 15-jarige Spaarndamse. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.
Na verhoor zijn zij heengezonden en er wordt proces-verbaal
tegen hen opgemaakt.

Veel te hard

Regio - De politie heeft vorige
week in Beverwijk een man aangehouden die met zijn auto binnen de bebouwde kom 119 km/
uur reed. Het rijbewijs van de 23jarige inwoner van Uitgeest werd
onmiddellijk ingevorderd. Dat
is altijd het geval wanneer men
twee keer (of meer) de toegestane snelheid rijdt. Hij krijgt proces-verbaal.

(foto: Reinder Weidijk)

Volendam grossiert in prijzen

Geels Awards uitgereikt
Regio - De lijst met artiesten
die maandagavond een populariteitsaward van Geels Evenementen in ontvangst kwamen nemen, was weer indrukwekkend lang. In de grote zaal van Bobs Party Palace deelden Carla Geels, first
lady van de Noord-Hollandse showbizz, en de vaste presentator van het prijzengala,
Gaston Starreveld, maar liefst
18 onderscheidingen uit.
De publieksprijs voor beste zanger ging naar Jan Smit. Hij liet de
niet geringe concurrentie (Gerard Joling en Jeroen van der
Boom) ver achter zich. Het publiek verkoos zijn zus Monique
als beste zangeres van 2008. In
de categorie live groepen won
Di-Rect en Nick & Simon mochten een award in ontvangst nemen omdat zij volgens het publiek verantwoordelijk waren
voor de grootste zomerhit van
2008: Rosanne. Daarmee staken zij Wolter Kroes, die met Viva
Hollandia ook een grote zomerhit scoorde, de loef af.
Jim Bakkum uit Egmond ontving
de vakprijs voor beste musical-

ster, terwijl een andere streekgenoot, Kaj van der Voort uit
Heemskerk, de publieksprijs in
ontvangst mocht nemen voor zijn
rol in de musical Ciske de Rat.
Als klap op de vuurpijl kwam
Gerard Joling een award in ontvangst nemen omdat 2008 voor
hem in alle opzichten een geweldig jaar was. Joling scoorde
onder andere twee nummer 1hits en brak definitief door als tvpresentator. De zanger trakteerde het publiek op een spectaculair optreden.
Net als ieder jaar werden er ook
awards uitgereikt aan artiesten
die al geruime tijd in het vak zitten, zoals Het Goede Doel, Belle Perez en George Baker. Er waren ook opvallende nieuwkomers, waarbij een eervolle vermelding op zijn plaats is voor
Waylon en de folkband Scrum.
Zij zorgden ervoor dat de nieuwjaarsparty van Geels Evenementen niet het plichtmatige feestje
werd waarvoor sommigen hadden gevreesd.
Het was weer een feest dat je,
net als ieder jaar, eigenlijk niet
had willen missen. (Friso Huizinga)

Madrigalen leren
zingen met Kamabaro
Driehuis - Projectkoor Kamabaro dat zich vorig jaar gebogen
heeft over het Stabat Mater van
Pergolesi, en dat met een prachtig concert afgesloten heeft,
gaat zich nu bezighouden met
het leren zingen van Madrigalen,
15e/16e eeuwse a capella-zang
vier tot zesstemmig, voornamelijk wereldlijke teksten, en enkele madrigali spirituali, met religieuze teksten van wat latere datum. Als u besluit deel te nemen
aan dit project, dan belooft men
u een ultieme zangervaring.
Voor zangers die het prettig vinden onder begeleiding in te studeren, wordt op donderdagavonden (van 19.30 tot 21.00 uur) en
op zondagmiddagen (van 14.00
tot 15.30 uur), een drie tot vier-

tal repetities per maand gerepeteerd in de parochiezaal van de
Engelmunduskerk van Driehuis.
U bent vrij in de keuze van de repetitiedagen.
Dit project, waarvoor iedere zanger zich mag aanmelden als geïnteresseerde, zal plaatsvinden
vanaf eind februari tot en met
mei/juni.
Semi-profs en profs kunnen indien gewenst later in dit project
stappen, zelfs tot aan de dag van
uitvoering.
Wilt u er meer over weten? Meldt
u dan met uw vragen via projectkoorkamabaro@hotmail.com.
Projectkoor Kamabaro (Japans
voor: er voor gaan) staat onder
leiding van Hinke Hillege, kerkmusicus en koordirigent.
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Extra Kidsdag
bij SnowPlanet

Restaurant Meerplaats na
opknapbeurt weer open
IJmuiden - Het bekende Visrestaurant De Meerplaats is na een
korte opknapbeurt tijdens de afgelopen feestdagen weer open.
Er zijn wat kleine maar zeer belangrijke veranderingen aangebracht zoals een nieuw plafond,
nieuwe vloerbedekking en rondom een prachtige lambrisering.
Ook is de kwast door de zaak
gehaald en het entree is helemaal bijzonder mooi geworden
met echt glas-in-lood ramen met
daarin natuurlijk een schip verwerkt. Kortom een prachtige vernieuwing van dit toch al mooie
en gezellige restaurant. Het enige wat niet is veranderd zijn de
prijzen. Die blijven onveranderd
normaal zoals u gewend bent.
Restaurant De Meerplaats is
makkelijk bereikbaar en u heeft
altijd een parkeerplek voor de
deur.
Er zijn diverse visspecialiteiten
en iedere week is er een nieu-

we specialiteit op het schoolbord
en deze wekelijkse specialiteit
wordt mede samengesteld door
de bekende Vishandelaar Jan
Molenaar. U kunt hier a la carte eten maar natuurlijk ook gebruik maken van het zeer goed
verzorgde 3-gangenmenu met
de bijzondere prijs van 27,75 per
persoon. U heeft per gang meerdere keuzes en is zeker de moeite waard om eens kennis te maken met De Meerplaats. Elke dag
is er verse kreeft en oesters voor
de smulpapen.
Verder is er een uitgebreide wijnkaart die is samengesteld met
Wijnhandel Okhuysen uit Haarlem. Visrestaurant De Meerplaats is ook bij uitstek geschikt
voor familie diners. De gezellige
ambiance van het restaurant nodigt uit om met de hele familie
te komen eten. Visrestaurant De
Meerplaats, Trawlerkade 80 te
IJmuiden, telefoon 0255-510806.

Open huis op alle
locaties Nova College
Regio - Het ROC Nova College houdt zaterdag 24 januari Open huis voor vrijwel alle opleidingen in Beverwijk
(Laurens Baecklaan 23/25)
IJmuiden (Kanaalstraat 7) en
Haarlem (Zijlweg 203, Planetenlaan 5, Garenkokerskade 81 en Schoterstraat 4).
Tijdens het open huis staan
het brede opleidingsaanbod
én de juiste beroepshouding
centraal.
Het opleidingen- en cursusaanbod van het Nova College loopt
van mbo Economie, Techniek en
Zorg & Welzijn enerzijds tot en
met inburgering, lezen, schrijven,
vmbo-tl, havo en vwo voor volwassenen anderzijds. Naast dit
brede opleidingsaanbod maakt
het Nova College zich er sterk
voor dat cursisten meer leren
dan alleen een beroep. Niet alleen de nodige kennis en vaardigheden zijn belangrijk; de juiste mentaliteit is ook van groot
belang om succesvol te zijn. Een

voorbeeld van meer leren dan
een beroep alleen is Sport op
Maat. Een sportief keuzeprogramma voor alle eerstejaars in
de beroepsopleidende leerweg.
Dit past in de visie van het Nova College dat ontwikkelen als
mens ook belangrijk is op sportief gebied.
Vanaf september breidt het Nova College het opleidingsaanbod
in Beverwijk uit met opleidingen
Beveiliging, Mode Handel, Transport & Logistiek en avondopleidingen
Motorvoertuigentechniek. In Haarlem starten de opleidingen Coördinator Beveiliging, Medewerker Sociale Zekerheid, Medewerker Personeel
en Arbeid en Sociaal Cultureel
Werker. Voor volwassenen verzorgt het Nova College overdag
en ’s avonds voortgezet onderwijs: vmbo-tl, havo en vwo. Men
kan kiezen uit de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Spaans, Turks, aardrijkskunde,
geschiedenis, maatschappijleer,
economie, informatica, manage-

Velsen-Zuid - Voor de krokusvakantie in regio Noord en Midden heeft het Ministerie van
OCW week 8, van 16 tot en met
20 februari, geadviseerd. Veel
scholen zijn echter van dit advies afgeweken en hebben deze vakantie een week later gepland. Omdat de geplande Kidsdag bij SnowPlanet op 16 februari al heel snel vol was en er veel
aanvragen kwamen voor een
Kidsdag in week 9, heeft SnowPlanet besloten een extra Kidsdag te organiseren op maandag
23 februari.
De SnowPlanet KidsDag betekent een hele dag sneeuw en
fun voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. Deelnemers worden
om 9.00 uur verwacht bij SnowPlanet, waar ze de hele ochtend
gaan skiën of snowboarden. Natuurlijk krijgen ze dan les van
één van de stoere ski- of snowboardleraren die de basis van
het skiën en boarden op leuke wijze gaan bijbrengen. Met
de lunch worden patat en kipfingers geserveerd voor de hele
groep en de ski- en snowboardleraar. Daarna kunnen de deelnemers meteen weer de sneeuw
in. Er wordt dan onder meer een
wedstrijdbaan met hindernissen
aangelegd, waarbij obstakels
moeten worden ontweken.
Ook een onderdeel van ski- en
snowboardvaardigheid, om beter te leren skiën of snowboarden. De activiteiten zijn iedere keer anders. Een dag vol met
sneeuw, sport, spel en natuurlijk heel veel plezier voor slechts
52,50 euro per persoon. Kijk voor
informatie en de data op www.
snowplanet.nl.
ment & organisatie, wiskunde,
natuurkunde, nask 1, scheikunde, nask 2, algemene natuurwetenschappen, biologie en tekenen. Er zijn ook schakelklassen Frans, Duits, wiskunde A en
B, wiskunde vmbo/havo en wiskunde havo/vwo. Naast volledige
vakken kan men kiezen uit een
uitgebreid aanbod aan bijscholingen talen en wiskunde. Daarin
kan men specifieke vaardigheden leren en trainen zoals spelling, grammatica of uitspraak.
Voor de bijscholingen geldt: starten kan het hele cursusjaar.
Tijdens het open huis krijgen
bezoekers niet alleen informatie van docenten en voorlichters,
maar ook van stagebedrijven en
(oud)cursisten. Zo komt oudcursist Janine Kinderman, winnares NK gastheer/gastvrouw
Horecava 2009 bij Horeca in
Haarlem vertellen over haar vak.
Daardoor krijgen belangstellenden een compleet beeld van hoe
het is om een opleiding te volgen
op het Nova College: wat leer je,
hoe leer je en hoe is de sfeer op
school. Meer informatie tijdens
het open huis op zaterdag 24 januari van 10.00 tot 14.00 uur. Zie
ook www.novacollege.nl/openhuis of bel 023-5302010.

Voormalig kinderdagverblijf Pluk

Blauwe Bosmuis jubileert
Santpoort-Noord – Kinderdagverblijf De Blauwe Bosmuis,
voorheen Pluk, bestaat vijftien jaar. Dat gaat gevierd worden met een jubileumfeest op
vrijdag 30 januari van 16.00 tot
18.00 uur. Iedereen die ooit wat
met het kinderdagverblijf te maken had, zoals kinderen, ouders
en voormalige collega’s, zijn van
harte uitgenodigd.
Het begon in 1994 aan de Dobbiuslaan als kinderdagverblijf
Pluk van de Stichting Kinderopvang Velsen, nu is het De Blauwe
Bosmuis van de SKON Kinderopvang. De groepsleiding heeft
in al die jaren heel wat kinderen
zien komen en gaan. Ze zijn erg
benieuwd wat er van die peuters
van toen geworden is. Ook zouden zij het leuk vinden om met
collega’s en ouders bij te kletsen
en herinneringen op te halen,
onder het genot van een hapje
en een drankje.
Voor de kinderen zijn er suikerspinnen, er is popcorn en er is
een limonadekoe. Er zal door-

lopend een film te zien zijn die
beelden laat zien vanaf de bouw
tot aan nu. Ook is er een fotocollage van heel veel kinderen die
in al die jaren het kinderdagverblijf bezochten.
Mirella werkt er als groepsleidster zowat vanaf het begin, Yvonne en Karin werken er langer dan
tien jaar en Francis werkt er bijna
tien jaar. Dat zegt toch wel iets,
als mensen ergens zo lang blijven. ,,Het is voor mij een tweede thuis, ik vind het hier heerlijk’’,
zegt Yvonne. ,,Ik heb hier een
heerlijke werkplek, het is heel
hecht zonder klef te zijn, bijna
een familiegevoel.’’
Ook binnen het team heerst veel
saamhorigheid, er is een goed
samenwerking. Dat werkt weer
positief door naar de kinderen,
die zich veilig en vertrouwd voelen in het kinderdagverblijf en er
echt hun eigen plekje hebben.
Het team van De Blauwe Bosmuis hoopt veel oude bekenden
te mogen begroeten op 30 januari. (Carla Zwart)

Ongeldig rijbewijs
IJmuiden - Politieagenten heebben vorige week dinsdag omstreeks 20.00 uur een 33-jarige IJmuidenaar bekeurd op de
Lange Nieuwstraat in IJmuiden.
De dienstdoende agenten controleerden de man als bestuur-

der van een personenauto. Bij de
controle van zijn papieren bleek
dat zijn rijbewijs ongeldig was
verklaard. De man mocht niet
verder rijden en moest zijn auto
laten staan. Hij heeft een bekeuring ontvangen.

‘Eerste mens op de Maan’
bij Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Het jaar 2009
is uitgeroepen tot het jaar van de
astronomie. Ook is het op 20 juli precies 40 jaar geleden dat de
eerste mens, Neil Amstrong, voet
op de Maan zette. Velen van u
zullen dit hebben meegemaakt,
maar uw kleinkinderen niet.
Vindt u het leuk om met uw
kleinkind actief te zijn, om samen
iets te doen, kom dan woensdag
28 januari om 14.00 uur naar ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in SantpoortZuid. De heer dr. F.J. Albers zal

daar dan aan de hand van een
power-point-presentatie
vertellen over de Apollo en andere
maanmissies, met natuurlijk als
belangrijkste onderdeel de Apollo 11-missie, die de eerste mens
op de Maan zette.
De kosten voor u en uw kleinkind samen bedraagt 7,50 inclusief koffie/thee of limonade in de
pauze. Mocht u meer dan één
kind willen meenemen, dan betaalt u 2 euro per kind extra.
Geschikt voor kinderen vanaf 8
jaar
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Nieuwjaarsreceptie VVH/
Velserbroek druk bezocht
Velserbroek - Op 11 januari is
in de noodkantine van VVH/
Velserbroek het nieuwe jaar
ingeluid met een gezellige
nieuwjaarsreceptie.
Door de aanwezigheid van zo’n
50 leden barstte de kleine maar
gezellige noodkantine bijna uit
zijn voegen maar dit kon de pret
niet drukken.
De, op een stoel staande, voorzitter Paul Zeeuw roemde de leden

om hun inzet en doorzettingsvermogen. In zijn terugblik op
2008 natuurlijk aandacht voor de
brand die de kantine verwoestte, maar tegelijkertijd de leden
bijeenbracht en gezamenlijk de
noodkantine realiseerden.
En vooruitblikkend op 2009 stelde hij vast: ,,Dit jaar wordt een
spannend jaar. Het clubhuis zal
weer worden opgebouwd.”
,,Wij zijn blij met de initiatieven
en hulp van veel mensen die

(foto: George Stoekenbroek)

Dames Strawberries
kampioen in de zaal
Driehuis - Met het maximale
aantal van achttien punten uit
zes wedstrijden heeft Strawberries Dames 1 zondag het kampioenschap in de zaal veroverd.
Door dit resultaat promoveert
het team van Simon de Hoog
naar de overgangsklasse.
Het doelsaldo van Strawberries
is ronduit indrukwekkend; in zes
wedstrijden werd maar liefst 42

keer gescoord, terwijl de pas 16jarige Janet Bondi, op het veld
de vaste keepster van Dames 2,
slechts acht doelpunten tegen
kreeg.
Het behalen van het kampioenschap was een teamprestatie pur sang. Met een mix van
routine en jong talent ging het
team uit Driehuis in december
de strijd aan met FIT uit Amster-

Mini’s Smashing Velsen
spelen in Badhoevedorp
IJmuiden - zaterdag 10 januari
begon het eerste volleybal minitoernooi van 2009 in Badhoevedorp. De acht Smashing Velsen
teams waren weer goed getraind
en gemotiveerd begonnen aan
de happening. De teams hebben
allemaal namen met het strand,
de duinen of de Zee en spelen
in niveaus.
De Stormlopers spelen in de super 2 poule en de laatste wedstrijd speelden ze met veel inzet
en goede vangballen! Een beetje met hulp van Merel van de
Strandjutters werd er gewonnen van Atalante. De Strandjutters spelen ook super 2. Dit team
veroverde de eerste plek in de Apoule. Niveau 3 gloort voor hen
aan de horizon.
Op niveau 3 spelen de Pierewaai-

ers die net 1 punt tekort kwamen
om eerste in de B-poule te worden. Onder toeziend oog van de
coach speelden ze wel waanzinnig goed. Ook de Orkanen waren
van de partij en hebben het tactische spel goed door. Zij werden derde in de A-poule. Trainer
André ziet voldoende groei in dit
team om het volgende toernooi
niveau 4 te gaan spelen! Met een
beetje geluk betekent dit ook dat
de Pierewaaiers, ondanks hun
tweede plaats, misschien toch
naar de A-poule gaan.
In de superpoule van niveau 4
speelden de Beachbabes naar
hun macht en kracht, maar kwamen net tekort tegen twee heel
erg goede teams van VCH. Helaas waren er maar drie teams in
deze poule, zodat ze tegen alle-

VVH/Velserbroek een warm hart
toedragen. Dit is wat VVH/Velserbroek zo uniek maakt.’’
Al met al gaat VVH/Velserbroek
een grote uitdaging tegemoet,
het opbouwen van de kantine zal
veel flexibiliteit van de leden vragen.
Op sportief gebied is het een
kwestie van continueren van de
in 2008 geleverde prestaties,
verscheidende elftallen veroverden zich al een plaats hoog in de
competitie.
En zoals preses Paul Zeeuw zijn
speech eindigde. ,,Ik wil met u
proosten op het slagen van de
plannen en op een sportief en
gezond 2009.’’
dam, Hermes uit Den Helder en
Magnus uit Schagen. Reeds in
het eerste speelweekeinde bleek
dat Strawberries geen kind had
aan de teams die in de veldcompetitie een of twee klassen lager
spelen.
De laatste speelronde, in de
sporthal van de Koninklijke Marine in Den Helder, werd afgesloten met klinkende overwinningen op Hermes (5-1) en Magnus (10-1).
Na afloop stond een afvaardiging van het bestuur klaar om de
dames te feliciteren met het behaalde kampioenschap. Daarbij
ontbrak het bijbehorende glaasje champagne natuurlijk niet. De
nieuwe voorzitter Kees Kuijt was
‘s ochtends extra vroeg zijn bed
uitgegaan om de dames tijdens
de eerste wedstrijd aan te moedigen, iets dat door de dames
zeer werd gewaardeerd.
Het kampioenschap komt op
een moment dat de voorbereiding op de tweede seizoenshelft
alweer in volle gang is. De komende weken staan voor Strawberries Dames 1, dat wordt gesponsord door Zebra Uitzendburo, in het teken van hard trainen
en veel oefenwedstrijden spelen.
De voorbereiding wordt afgesloten met een driedaags teamweekeinde in de Ardennen.
bei nog twee keer moesten ook.
De Surfers spelen in de C poule,
ze werden daar derde door twee
keer gelijk te spelen.
Bij niveau 2 tenslotte speelden
de Zeeleeuwen en de Sandwiches dit keer allebei in de A-poule. Tegen elkaar was het spannend met een 2-2 eindstand op
het bord.
Met een respectievelijk vierde en
derde plaats als eindresultaat.
De kans is er dat de Zeeleeuwen
volgende keer weer in de B-poule spelen. Voor meer informatie
zie de website www.smashingvelsen.nl.

BC IJmond 1 speelt
tegen BC Velsen 3
Velsen - Dinsdag 13 januari
speelde BC IJmond 1 thuis tegen
BC Velsen 3, beide teams waren
op tijd en compleet aanwezig om
met de wedstrijden te beginnen.
Na een herendubbel van 2 sets
en een damesdubbel van maarliefst drie sets stond BC Velsen met 2-0 voor op BC IJmond.
De eerste herensingel werd net
als de tweede herensingel gewonnen door BC IJmond waardoor de tussenstand 2-2 werd.

De eerste damessingel werd gewonnen door Velsen maar die
voorsprong mocht niet lang duren en de tweede dames singel
werd met een krappe driesetter
gewonnen door IJmond.
Ook de mixen werden verdeeld,
Velsen won de eerste mix en
IJmond de tweede mix waardoor de eindstand uiteindelijk 44 was.
Een knappe prestatie van beide
teams!

Tussenstand Hofstede
Biljarttoernooi
Velserbroek - Het Hofstede biljarttoernooi is inmiddels drie zaterdagen aan de gang en na een
spannende strijd zijn de finalisten uit elke poule bekend.
In poule A eindigde het team
van Hofstede A met ruime voorsprong als eerste. Met 183 punten bleven zij het Terras (tweede
plaats) en Huis ter Hagen (derde
plaats) voor.
Toch was de strijd tussen Hofstede A en Huis ter Hagen tot aan
de laatste partijen nog spannend. Immers bij een goed resultaat van Huis ter Hagen zou
ze het Terras achter zich laten.
Uiteindelijk kwamen ze zes wedstrijdpunten te kort en gaat het
Terras door.
In poule B versloeg Hofstede B
het team van de Moerberg met

86-75. Voor een eerste plaats in
de poule kwam ze zeven punten te kort op het team van de
Watervliet. De Moerberg eindigde daardoor als derde en is uitgespeeld.
Zzaterdag 26 januari worden de
finalepartijen gespeeld. Gestart
wordt om 09.00 uur door Hofstede B en het Terras met de strijd
om de derde en vierde plaats.
Om 13.00 uur begint de grote finale tussen Watervliet en Hofstede A.
Direct na afloop vindt de prijsuitreiking plaats. Zowel voor het
winnende team als voor de beste speler van het toernooi is een
fraaie wisselbeker beschikbaar.
Voor belangstellenden staat de
deur van het wijksteunpunt de
Hofstede open.
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Succes voor dansparen
danscentrum Ter Horst
IJmuiden - Alweer voor de achtste keer organiseerde danscentrum Ter Horst afgelopen zaterdag de VisseKoppeCup. Een Krivada danswedstrijd voor paren.
Naast de paren van ter Horst zelf
deden er paren mee van dansscholen uit Noord Scharwoude,
Heerhugowaard, Beverwijk en
Lelystad.
Voormalig Nederlands kampioen
Robert Bogaart, die voor de wedstrijd een interessante workshop
gaf, jureerde deze wedstrijd.
Hij oordeelde zeer positief over

de paren van ter Horst, want ze
gingen allemaal met een beker
naar huis.
Bij de eerstejaars leerlingen
werd Edwin van der Schoor met
Nel van Riessen tweede. Bij de
tweedejaars leerlingen werd Rob
Krom met Hennie Serne tweede en werd Michael de Boer met
Saskia van den Brink eerste.
Bij de vierdejaars leerlingen deed
mee Vincent Mars met Marloes
van Hamburg. Dit paar grossiert
in eerste plaatsen. Ook nu weer
werden zij nummer één.

Akrides verliest van MSV
IJmuiden - De heren van Basketbal Club Select Windows Van
der Vlugt Akrides hebben afgelopen zaterdagavond thuis in
Sporthal IJmuiden-Oost met 4458 verloren van kampioen MSV
Log in.
Akrides kon in het openingskwart MSV met gevarieerd aanvallend basketbal een voorsprong
van 10-20 nemen. In het tweede
kwart vergrootte MSV de voor-

sprong tot een stand van 21-37
bij rust. Na de pauze in het derde kwart maakte Akrides slechts
zes punten. Maar ook MSV had
in kwart drie moeite met scoren en er stond na drie kwarten
een stand van 27-47 op het scorebord. In het vierde en laatste
kwart maakte Akrides de stand
nog enigszins draaglijk. Bas van
Riessen scoorde twee driepunters op assist van Rani Chaoui en

DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - DKV F1 korfbalde zaterdag thuis tegen KZ F2.
Ze stonden al snel voor met 51. De ruststand was 7-3. Na de
rust kwam het team pas goed op
gang. Sverre Zeegers scoorde 11
maal terwijl ook de andere spelers wisten te scoren. De teller
bleef staan op 19-8.
Met DKV D1 wil het nog niet al
te goed lukken. Het teams is een
beetje te hoog ingedeeld en dat
levert wat problemen op.
De wedstrijd tegen ZKC D3 werd
verloren met 10-0. Toch zal bij dit
team ook blijken dat het op een
gegeven moment beter gaat.
DKV D1 moest uit spelen tegen Badhoevedorp D1. Vorige
week verloren ze van de nummer 1, maar ze staan nog steeds
op een verdiende tweede plaats
in de tweede klasse. Esther van
Dijk opende de score. DKV D1

wist door goede samenwerking
te winnen met 3-6.
Voor DKV C1 stond de wedstrijd
tegen Blauw Wit C1 op het programma. De vorige confrontatie
was door de DKV-meiden gewonnen. Ook nu deden ze het
beter dan de tegenstander. Van
0-2 ging het naar 0-4 en 0-6. De
einduitslag werd 1-6.
DKV B1 had een uitwedstrijd
tegen Swift B1. De hele wedstrijd bleek dat DKV B1 de betere ploeg was. De wedstrijd werd
met 2-5 gewonnen.
DKV A2 had pech, tegenstander
Asonia A1 uit Andijk kwam veel
te laat in IJmuiden aan, zodat zij
zonder te spelen weer naar huis
konden keren.
De tegenstander van DKV A1,
KIOS A1, was wel op tijd. Van
deze tegenstander had DKV A1
nog niet gewonnen, en ze ston-

In de open klasse waren de
plaatsen één tot en met drie voor
de paren van ter Horst. Op de
derde plaats is geëindigd Pascal de Vries met Netanja Hillege, de tweede plaats was voor
Tom Mantje met Naomi Ebbeling
en de eerste plaats was voor het
paar Ton Jonkman met Wilma
Overeem,
Na deze officiële wedstrijd, was
er nog een wedstrijd voor de gezelligheid. Hierbij werden alle dansers van de dansscholen
door elkaar gemixt, kon het publiek mede bepalen welk paar er
door ging naar de volgende ronde en mocht men proberen het
jurylid te beïnvloeden. Nou dat
heeft het jurylid geweten.
Uiteindelijk werd de winnaar (super kampioen) van deze fun wedstrijd het paar Ron Hof (dansschool La Passe) met Marloes
van Hamburg (dansschool ter
Horst). Nog leuk te vermelden
is dat Marloes ook vorig jaar al
super kampioen was geworden. Een danseres met veel talent dus.
Op zondag deed een paar van
Ter Horst mee aan de Star Latin.
Een landelijk wedstrijd van de
Nederlandse Algemene Danssport Bond.
Anne van den Hurk met Timo
Auler bereikte de tweede ronde.
Teleurstellend vonden ze zelf. Al
met al toch een mooi weekend
voor de dansers van danscentrum Ter Horst.
Rani Chaoui was ook zelf goed
voor een driepunter. Verder was
er voor Akrides in het afsluitende
kwart ook nog een score met bonus vrije worp van Gijs-Jan Wind
te bewonderen. MSV verzilverde
in het laatste kwart negen van
de twaalf vrije worpen en won de
wedstrijd dus met 44-58.
Komend weekend spelen de heren van Velser Basketbal Club
Select Windows Van der Vlugt
Akrides een uitwedstrijd. Akrides speelt zaterdagavond uit in
Utrecht tegen Cangeroes.
den ze ook nog eens ongeslagen
bovenaan.
Een hele uitdaging dus. De DKV
junioren speelden uitstekend.
DKV A1 trok uiteindelijk zelfs
aan het langste eind en won met
een minimum verschil, 10-9.

Klaverjasclub
Stormvogels

IJmuiden – Afgelopen vrijdag
waren er tien tafels bezet bij het
klaverjassen in de kantine van
Stormvogels. De hoofdprijs, een
friteuse, ging naar de heer Peter
Damkat.
De eerstvolgend klaverjasavond
is op vrijdag 23 januari. De
hoofdprijs in de loterij is dan een
dekbed met hoes. Iedereen is
welkom aan de Zuiderkruisstraat
72, aanvang 20.00 uur. Meer informatie bij Henk Retz: tel. 0634040940 of hj.retz@quicknet.nl
Zie ook www.kjv-stormvogels.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 24 januari

reiger boys-IJmuiden (3a)
Jong Hercules (3a)asonia

- 15.00
- 14.30

zondag 25 januari

Westlandia-aDo’20 (hoofdklasse)
vSv-Dem (2a)
velsen-onze Gezellen (3a)
FC velsenoord (4C)-Ivv

- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00

TVS knalt op
rayonkampioenschap
Santpoort-Noord - Zaterdag
17 januari turnden de meisje van
TVS hun tweede voorwedstrijd in
de vierde divisie.
Bij de instappers kwam Sophie
Adriaanse helaas te kort op te
mogen doorstromen naar de finale Zuid. Haar maatje Jaimy
Tindal stroomde wel door evenals Joyce Luyten die tweede in
het dagklassement werd. Tevens
werd zij deze dag gehuldigd als
rayonkampioene.
Ook Charlotte de Koning kreeg
de titel rayonkampioene maar
dan bij de junioren. Haar club-

maatje Samantha Stolwijk werd
tweede in dezelfde leeftijdsklasse. Anouk van Vliet turnt eigenlijk het hele seizoen al met een
hardnekkige blessure, maar
heeft genoeg kwaliteiten in zich
om ook door te stromen naar de
finale Zuid in Amsterdam.
Aanstaand weekend komen de
turnsters van de eerste, tweede en derde divisie weer in actie. Heeft uw dochter interesse
in een plaatsje in de jongtalentgroep van TVS? Neem dan contact op met Bianca van der Heide, telefoon 06-46037817.

Creativiteit wint het
van werklust bij DCIJ
IJmuiden - Cees van der Steen
is door zijn tomeloze inzet een
voorbeeld voor vele dammers.
Hij komt, ondanks een beperkte theoretische kennis, daarmee
vaak tot opzienbarende resultaten.
Velen die in hun bagage beschikken over kwaliteiten opgebouwd door diepgaande studies,
laat hij bij herhaling in het stof
bijten. Maar Jacqeline Schouten, die jarenlang tot de top van
het damesdammen behoorde, is
uit hetzelfde hout gesneden en
weet van geen wijken. De onderlinge strijd eindigde na bijna vijf
uur spelen, toen de meeste clubleden al onder de wol lagen, in
een overwinning voor Schouten.
Nicole Schouten, ook niet vies
van een lange partij, moest in
Casper Remeijer haar meerdere erkennen. Met uitgebalanceerd positiespel stelde Remeijer haar voor onoverkomelijke
problemen.
In het middenspel sloeg het voordeel door en schreef Remeijer
twee belangrijke punten bij aan
zijn totaal. Leo Binkhorst en Jan
Apeldoorn maakte er van hun
onderlinge ontmoeting een technisch hoogstandje van. Met listig

spel trachtte Binkhorst voordeel
te behalen maar werd met gelijke munt betaald. Met de remise
konden beide spelers, na afloop,
mee leven. Bedachtzaamheid en
jeugdige overmoed karakteriseerde de partij tussen Vince van
der Wiele en Henk van Grumbkow. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken bleef er een gelijkwaardige stand over.
Martin van Dijk, één van de
jeugdtrainers bij DCIJ trad aan
tegen enkele van zijn pupillen.
Na afloop was Van Dijk zeer tevreden over het spel van Jelmer Gouda, Dana van der Wiele
en Stella van Buuren. Weliswaar
won hij de partijen maar eenvoudig ging dat allerminst.
Jan Maarten Koorn kon niet winnen van Marcel Doornbosch. Dat
is niet zo verwonderlijk want ooit
behoorde Doornbosch tot de talenten voor de toekomst.
Na jarenlange afwezigheid heeft
hij de schijven weer ter hand genomen en speelt weer als in zijn
beste dagen. Op de puntendeling viel niets af te dingen. Koos
de Vries was enorm teleurgesteld
over het resultaat dat hij behaalde tegen Willem Winter. Lange
tijd ging de partij gelijk op maar
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Twee kampioenen bij
Badmintonclub IJmond?
IJmuiden – Het slot van het badmintonseizoen in regio NoordHolland kent voor twee teams
van BC IJmond een zeer spannend einde. Het derde team had
afgelopen dinsdag aan een 6-2
verlies genoeg om kampioen te
worden (helaas kon dit niet meer
in deze editie worden meegenomen). Als Team 4 vanavond uit
van Poona wint dan moet concurrent Heemskerk zondag thuis
winnen van De Treffers, dus hier
is de beslissende slag nog niet
geslagen.

Afgelopen Vrijdag ging het team
van captain Angelique Heinemeijer op bezoek bij directe concurrent ’t Gooi. Nadat de herendubbel in twee games werd verloren,
wonnen de dames Angelique en
Anke Schrijer na een spannende
tweede game (22-24) hun partij.
Mark Nobels en Angelique verloren hun singles, waarna Steven Komin en Anke de stand
weer gelijk trokken. Met een 44 gelijkspel waren de IJmonders
niet tevreden, dus werd er hard
gevochten in de mixed dubbels.

Stratenteams Toernooi
dit weekeinde van start
Velserbroek - Wie wordt de
winnaar van de negentiende editie van het voetbaltoernooi voor
stratenteams? De Marie Jungiusstraat zal de titel verdedigen. Zaterdag 24 januari vanaf 12.30 uur
en zondag 25 januari vanaf 11.30
uur start het Rabobank Stratenteams Toernooi in het Polderhuis.

Veel Velserbroekers kijken hier
naar uit. De wedstrijden worden
geleid door vier ervaren scheidsrechters: de heren Best, van der
Scheur en Landwehr-Johann en
van Ingen leiden de wedstrijden
met hun deskundigheid waarbij
fair-play voorop staat. Natuurlijk
zijn er lokale talenten te bewon-

Springcompetitie
Velsen-Zuid - Zondag 25 januari wordt bij manege Hippisch
Centrum Velsen de Springcompetitie verreden. De wedstrijd
bestaat uit zeven rubrieken en
onder het genot van een hapje
en een drankje kunt u vanuit de
sfeervolle foyer genieten van de
springsport. Voor je jongste en

beginnende ponyruiters is er de
20 tot 30 centimeter rubriek. Onder begeleiding van de instructrices worden de kinderen geholpen met het springen van het
eerste parcours. Daarna volgt de
20 tot 40 centimeter rubriek met
barrage en op stijl.
Gevolgd door de 40 tot 60 cen-

Nadat Anke en Steven een game
hadden gewonnen en een verloren, kwam het aan op de derde game. In een zeer spannende verlenging ging de partij met
25-27 naar IJmond. De tweede mix van Angelique en Mark
werd vervolgens redelijk makkelijk gewonnen. Met een 3-5 overwinning kon worden uitgekeken
naar de laatste thuiswedstrijd,
tegen Weesp.
Team 4, onder leiding van Daphne Kemp, kreeg afgelopen donderdag hun concurrent Heemskerk op bezoek. BC IJmond
moest in ieder geval winnen om
in de race voor het kampioenschap te blijven. Zowel de heren- als damesdubbels werden
in drie games gewonnen. De heren Vincent Baas en Harald Hutten hadden moeilijke tegenstanders in hun single.
Zij verloren beide in drie games,
waarbij het shuttletje net de verkeerde kant op viel voor Harald;
hij verloor in de verlenging de 3e
game met 25-27.
De dames Suzan Heilig en Daphne wonnen makkelijk hun singles
in twee games. Bij de mixen werden de punten gedeeld. Winst
voor BCIJ.
Vanavond speelt team 3 hun
laatste wedstrijd, uit tegen Poona. Als ze met 6-2 winnen moet
Heemskerk zondag met 8-0 winnen van De Treffers.
deren. Alle teams lopen er keurig
bij in de shirts van de vijf sponsors (Waleveld Bouwbedrijf, Rabobank Velsen en Omstreken,
Van Waalwijk van Doorn makelaars-taxateurs, Centragas van
Galen en Ovenbouw Holland).
Petra en Rinus Otte van de bar
staan met hun medewerkers in
de startblokken om twee dagen
lang alle bezoekers van een hapje en een drankje te voorzien.
Van de 31 deelnemende straten
gaan zes straten door naar de finale op 31 januari. De bewoners
die niet zelf voetballen worden
opgeroepen hun straat te komen
aanmoedigen. Zie voor de indeling www.stratenteams.nl.
Ook aan de jeugd is gedacht:
zoals elk jaar zijn er weer leuke
kinderactiviteiten, zoals schminken, knutselen en film. Tevens
is het nog mogelijk om mee te
doen aan de voorrondes van
het bal hooghouden, zaterdag
en zondag tussen 13.00 en 17.00
uur. Aanmelden kan ter plaatse,
op de dag zelf. Er is een speciaal ingerichte Rabobank Hooghoud Arena. Het belooft weer
een sportief en gezellig evenement te worden.
timeter rubriek met barrage. Tevens wordt deze rubriek daarna progressief gelijk op tijd gereden. Tot slot voor de ervaren
springruiters de 60 tot 80 centimeter wederom met barrage en
progressief gelijk op tijd. De prijzen bestaan uit bekers, linten en
waardebonnen. U kunt zich vanaf heden inschrijven bij Hippisch
Centrum Velsen. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Corus Schaaktoernooi
Velserbroek - Afgelopen weekend gingen de schaakvierkampen weer van start, het was weer
een gezellig samenzijn en ondanks de recessie heeft Corus
weer toegezegd de komende jaren weer te sponsoren. Grootmeesters en amateurs in dezelfde speelzaal dat ik toch wel de
kracht van het grootste schaaktoernooi van Nederland. Spelers
van binnen en buitenland spelen
hier hun partijen.
Van Schaakclub Santpoort deden
maar liefst 10 spelers mee, Miguoel Admiraal gr.3F, Hans Kors
gr.4G, Daan Haver gr.6O, WimLaurens Gravemaker gr.6R, Leo
Kruisselbrink gr.8I en Ton Haver
gr.8J haalden allen een eerste
plaats! Nathalie van der Lende

gr.5I, Bas Haver gr.6P en Rob de
Roode gr.6T haalden allen een
knappe tweede plaats, Gijsbert
de Bock gr.5C stond naar eigen
zeggen alle partijen zo goed als
gewonnen, maar moest helaas
met een vierde plaats genoegen
nemen. Oud lid Peter Klapwijk
speciaal uit Drente overgekomen om hier zijn partijen te spelen eindigde ook als eerste!
Morgen beginnen de tien kampen hiervoor hebben de meeste
mensen speciaal vrij genomen,
dat zijn de echte schaakliefhebbers, je moet het er maar voor
over hebben om elke dag negen
dagen lange gemiddeld vijf uur
op je stoel geconcentreerd te zitten schaken, sommige mensen
kunnen niet zonder.

Veel schaakspanning
in groep twee
IJmuiden - De spanning bij
het jeugdschaak in groep twee
is zeer groot. Reikhalzend kijken deze spelers elke week naar
hun steeds wisselende positie op
de ranglijst. De koploper in deze groep, Menno Jaspers, zorgde
voor een stunt tegen Guido de
Waal. Na al snel een stuk te hebben verloren, hield hij het daarbij. Guido moest met koning en
paard de dreigende pionnetjes
elimineren. En net toen hij zijn
paard offerde dacht Guido met
een pion de overkant te kunnen bereiken. Helaas voor Guido, de koning van Menno kon in
de hoek en dan is een randpion
waardeloos.
De nummer twee in deze groep,
Koen van de Velde, beleefde een
schaaknachtmerrie tegen Barry Broek. Met een gelijk aantal
pionnen en een kwaliteit meer,
miste hij een goede voortzetting.
En als klap op de vuurpijl blunderde hij ook nog eens zijn dame weg.
De nummer drie, Thomas Otte,
deed goede zaken. Al in het begin zette hij Armando Noordzij
voor zware problemen. Armando
behandelde ze niet goed en liep
mat. Nummer vier, Marco Wellinga, moest een stapje terug doen.

Tegen Thomas Rebel liep het allemaal wat stroef. En nadat Thomas met een knappe combinatie
de dame van Marco had gewonnen, was het pleit beslecht.
Quinten Otte haalde een zwaar
bevochten zege op Daphne
Oudshoorn. Als een volleerd verdediger wachtte hij rustig de
aanvallen van Daphne op, die
hierbij wel wat materiaal verspeelde. Quinten kwam toen de
tijd rijp was, uit zijn schulp en
won met mat.
Roann Plug liet zich tegen Ben
Eppink niet flessen met het herdersmatje. Het werd een lange
zit, waarbij Ben steeds wat materiaal buit maakte en tenslotte een geslaagde mataanval kon
uitvoeren.
Erin Lucassen lokte de koning
van Tom Noordzij uit zijn verdediging. En daar stonden de zware stukken van Erin om het vonnis over de koning van Tom te
vellen.
Boy Wu behaalde een snelle
overwinning tegen Job Elsendoorn terwijl Thomas Lichtendaal
Cory van Bellen te grote problemen op het bord bezorgde, zodat de overwinning naar Thomas
ging. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.
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In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart van gameshop BMM
Games in Beverwijk in op nieuws, actuele ontwikkelingen en
trends op het gebied van computergames. Vandaag: Skate 2

Streektoppers in beeld
Even voorstellen…
“Mijn naam is Wesley van der Knaap, ik ben zeventien
jaar en zit op het Ichthus College. Na dit jaar ga ik naar
het HvA voor docent maatschappijleer, zodat ik
uiteindelijk politicologie kan gaan studeren. Ik woon in
‘Ik IJmuiden
ben Nick van
en woon
in IJmuiden
metRijn,
mijnachttien
moeder,jaar
zusje
en twee
katten. Ikmet
houmijn moeder en
broertje. Ik studeer aan InHolland in Haarlem, ik doe de International Business
van
gitaar
spelen,
uitgaan
en
ben
graag
bezig
met
and Management studie. Als hobby zit ik bij de IJmuider Reddingsbrigade, de
webdesigning.
Als bijbaantje
werkzelf
ik bij
de Vomar.”
IJRB,
waar ik zwemles
geef en soms
zwem.
Dit vind ik heel erg leuk, de IJRB
en de lessen zijn heel gezellig.’

Jehoudt
hebt een
aparte
studie
gekozen,
Wat
zwemles
geven
precies
in? leg eens uit…
heb
een
grote
interesse
in de politiek
door mijn
vader.
(ingezonden
mededeling)
‘Ik “Ik
geef
zwemles
in De
Heerenduinen
in IJmuiden
op vrijdagavond.
Dit is van
zesDoor
tot half
acht.
in om
het mij
middenbad,
samen met
hem
vindIkikgeef
hetles
leuk
bezig te houden
met Jan
de Jacob en Jurgen.
Wewetgeving
leren de kinderen
onderen
andere
slag
te alles
verbeteren. Ook leren wij hen
in Nederland
ik wil hun
weten
hoe
de hurksprong, duiken en spelletjes waarbij de mat waarop zij zitten omslaat,
geregeld
wordt.
Ik kanopbijvoorbeeld
bij de overheid
gaanwij met deze leerzodat
ze leren
reageren
een schrikreactie.
Eigenlijk doen
lingen
van zes
jaar nietsIkanders
dan
hen klaarstomen voor het eerste
werken.
De en
filmzeven
van Wilders?
vind dat
deze
zwemdiploma!’
uitgezonden moet worden, iedereen heeft vrijheid van
meningsuiting,
Geert Wilders
dus ook.”
Hoe
ben je zweminstructeur
geworden?
‘Ik zwem als sinds mijn vijfde bij de IJRB. Omdat ik na lange tijd nog altijd bij de
IJRB
zit, werd
mij gevraagd
of ik instructeur
Gitaar
spelen
is een hobby
van je? wilde worden. Ik kreeg een paar lessen van een instructeur, maar het meeste leer je natuurlijk in het water zelf!’

“Ja, ik ben lang geleden begonnen met een klein
gitaartje
vande
mijn
vader, maar
was de motivatie er
Hoe groot zijn
groepen
die je toen
lesgeeft?
‘Denog
groepen
zijnzit
niet
zo groot,
omdat jeop
goed
op vind
de kinderen
moet kunnen
niet. Nu
ik sinds
september
les en
het
letten.
Je kuntMijn
twee
kinderen
tegelijk
zwemmen,
geweldig.
droom
is om
in eenleren
bandje
te spelenmaar
en teje kunt wel op
meerdere kinderen letten wanneer ze al goed kunnen zwemmen. Momenteel
jammen
met vrienden.”
bestaat
de eerste
groep uit zeven en de tweede groep uit vijf kinderen. En er zijn
drie instructeurs.’

Waar ga je uit en waarom op die plek?

Hoe ziet een les eruit?
“Ikgewone
ga veel les
naar
de Asgard
in Beverwijk,
mijn stamkroeg!
‘Een
duurt
drie kwartier,
waarin ongeveer
dertig minuten wordt
Dit
is
een
rockcafé.
Ik
hou
niet
van
dansen,
maar hier
kun jong en daarna
lesgegeven. Dit lijkt misschien kort, maar de kinderen
zijn nog
hebben
ze
het
qua
energie
en
motivatie
meestal
wel
gehad.
je lekker praten, darten en poolen. Wat ik jammer vind, isDe laatste tien,
soms vijftien minuten mogen ze vrij zwemmen. Dan maken we een glijbaan
dat we in IJmuiden niet van dit soort kroegjes hebben.
van een mat waar ze af kunnen glijden of een mat waar ze op kunnen zitten.
Het
is best
welnog
irritant
datmet
je altijd
de pont
Hier
leren
ze ook
eens
elkaarmet
omgaan
in moet.”
het water, want ze moeten
natuurlijk ook voorzichtig met elkaar zijn!’

Wat vind je van IJmuiden?

Heb je hier een opleiding voor gedaan?
“Ik vind
het winkelcentrum
echt
bagger.
zijn
helemaal
‘Geen
officiële,
maar van de IJRB
krijg
je welEr
een
korte
cursus en van de instructeurs
diegezellige
al langer terrasjes
lesgeven en
leerhet
je ook
veel. Het
belangrijkste
geen
Velserhof
is een
grote is goed op de
kinderen
te blijven
letten enleuke
ze dingen
uit temoeten
leggenstaan!
op eenDe
manier dat ze het
mislukking.
Er hadden
cafeetjes
snappen. Soms moet je ook streng zijn, maar daar ben ik nog niet zo goed in.’

Noostraat is ook echt een lelijke binnenkomst.”

Red je het allemaal in combinatie met studeren?
‘Lesgeven
is over
hetiets
algemeen
prima te combineren met school. Soms heb ik
Vertel ons
eens
over webdesigning?
les tot na vijven en voordat ik dan weer in IJmuiden ben heb ik al een deel van
“Ik
heb
een
eigen
fansite
van
een symfonische death
de eerste les gemist. Maar meestal komt het goed uit en kan ik bij alle lessen
metal
band,
Opeth.
Symfonisch
betekend dat er
aanwezig zijn!’

elementen uit de klassieke muziek in zitten, en death

Wilmetal
je hier
nogbekend
langer mee
verder
gaan?
staat
om haar
diepe
grunts. Om te zien
‘Ik word later geen zwemleraar, maar ik vind het nog steeds ontzettend leuk om
waar
ik
me
mee
bezig
houd
kun
je
op niet
de site
het
les te geven. Voorlopig ga ik er dus zeker
meekijken,
stoppen!’
adres is
www.ia-clan.nl/ghostofopeth. Dank je wel!”
(Danielle
Mooij)

Skate 2 is het vervolg op de vernieuwende skategame Skate,
een realistische game met een nieuwe besturing voor skategames. Skate wist de concurrentie met de Tony Hawk serie op
succesvolle wijze aan te gaan. Het tweede deel borduurt vooral
verder op deze succesformule, wat in het geval van Skate alleen
maar positief is. Electronic Arts tovert nu een tweede deel uit de
hoge hoed, dat wederom filmisch is opgezet.
De stad uit het origineel, San Vanelona, is door een natuurramp
geteisterd en de stad is opnieuw uit de grond gestampt. Na de
ramp in San Vanelona is er wel het een en ander veranderd in
de stad. Mongocorp, een mega-corporatie, heeft San Vanelona
er na een natuurramp weer bovenop geholpen, maar neemt in
ruil daarvoor veel van de stad over. In Skate 2 neemt het aantal gebieden waar je vrij mag skaten dus af. Gelukkig hebben
skaters normaal gesproken lak aan waar ze wel of niet mogen
skaten, dus ook in Skate 2. Het blijft natuurlijk wel een skatespel,
geen shooter. Nieuw is onder andere dat je zelf een personage
aan kunt maken (uiteraard met EA’s befaamde GameFace-editor)
en dat je van je skateboard af kunt stappen om objecten uit de
omgeving te verslepen.
Zo is het mogelijk lopend voorwerpen als stangen en houten
dozen te verplaatsen om zo je eigen skate-obstakels te maken.
Bovendien is het aantal bewegingen aanzienlijk uitgebreid en
heeft de natuurramp de spelwereld van de nodige nieuwe skatespots voorzien.
De camera zorgde in het eerste deel geregeld voor onoverzichtelijke situaties en is ook hier niet altijd even soepel. Ook is dit geen
gemakkelijke game voor de ongeoefende gamer, daarvoor ligt
de moeilijkheidsgraad, in tegenstelling tot de eerder genoemde
Tony Hawk serie, erg hoog.
Maar de basis van de serie
is met het eerste deel reeds
gelegd en steekt goed in elkaar. De aanpassingen ten
opzichte van het origineel
lijken de algehele spelervaring alleen maar ten goede
te komen. Tel daarbij vette
muziek, goede graphics,
strakke spots en wat wil je
nog meer?
Skate 2 is vanaf 22 januari
te koop voor Playstation 3
en Xbox360.
Tot ziens bij BMM Games,
Begijnenstraat 9B, Beverwijk, www.bmmgames.nl
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Scouting Velserbroek
Het college heeft besloten om een
deel van de natuurspeelplaats aan
de Grote Buitendijk in Velserbroek
voor een periode van maximaal
5 jaar te verhuren aan Scouting
Velserbroek.
Scouting Velserbroek zoekt sinds
enige tijd een nieuwe locatie
in Velserbroek. Hiervoor zijn
verschillende locaties onderzocht.
Hieruit is gebleken dat het de

voorkeur geniet om de Scouting een
plek te geven binnen het plangebied
Grote Buitendijk in de directe
nabijheid van de beoogde deﬁnitieve
locatie. De natuurspeelplaats biedt
hiervoor de mogelijkheid.
De activiteiten van de Scouting
passen goed bij het huidige gebruik
van de grond als natuurspeelplaats.
De natuurspeelplaats blijft ook
toegankelijk voor de kinderen uit de
buurt.

Fotograaf: Joost van Velsen

Waardering voor mantelzorgers!
De gemeente Velsen wil graag
haar mantelzorgers beter leren
kennen en weten welke behoefte
aan ondersteuning er bestaat. Om
hier meer inzicht in te krijgen heeft
de gemeente aan alle inwoners van
Velsen een brief gestuurd met de
vraag of men zich als mantelzorger
bij Tandem wil laten registreren. Als
u zich laat registeren bij Tandem
ontvangt u van de gemeente Velsen
een leuke attentie als waardering voor
het werk dat u doet.
Steeds meer mensen zorgen voor
iemand in zijn of haar directe omgeving,
bijvoorbeeld een gehandicapt kind, een
dementerende moeder of een ernstig
zieke buurvrouw. Deze zorg wordt
mantelzorg genoemd. Ondanks dat deze
mantelzorg meestal voorkomt uit liefde
of betrokkenheid is het soms wenselijk
om hierbij een extra steuntje in de rug te
krijgen.
Sinds de invoering van de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) zijn
gemeenten verantwoordelijk voor het
organiseren van goede ondersteuning
van mantelzorgers. De gemeente

Velsen vindt het belangrijk om inzicht
te krijgen in het aantal mantelzorgers
in de gemeente en in hun behoefte
aan ondersteuning. Hiervoor is het van
belang dat de mantelzorgers zich laten
registreren bij Tandem.
Tandem is een regionale organisatie
die subsidie ontvangt van de gemeente
Velsen. Met deze subsidie verleent zij
ondersteuning aan mantelzorgers. Deze
worden persoonlijk begeleid of men kan
deelnemen aan een lotgenotengroep of
cursus. Ook kan ondersteuning geboden
worden in de regeltaken die men vaak
heeft of er kan een vrijwilliger ingezet
worden die tijdelijk de zorg overneemt.
De ondersteuning door Tandem is
kosteloos en er is geen indicatie nodig.
Deze actie is tot stand gekomen
in samenwerking met de volgende
organisaties: Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening, GGZ Dijk en Duin,
Stichting Thuiszorg Gehandicapten,
Platform Belangenbehartiging
Mantelzorgers Kennemerland en MEE.
Meer informatie is te vinden op
www.tandemzorg.nl of u kunt bellen met
023-8910610.

Leges 2009
De gemeenteraad heeft de legesverordening 2009 vastgesteld.
Hierdoor zijn de kosten van veel producten gewijzigd.
Hieronder volgt een overzicht van de kosten van de meest gevraagde
producten van de afdeling Burgerzaken:
- Afschrift uit de Gemeentelijke basisadministratie
 7,85
- Afschrift Burgerlijke Stand
 11,10
- Nationaal Paspoort
 49,60
- Nederlandse Identiteitskaart
 41,75
- Bijschrijven kind nieuw paspoort
 8,70
- Bijschrijven kind bestaand paspoort
 20,35
- Rijbewijs
 37,00
- Verklaring omtrent gedrag
 30,05
- CBR verklaring enkelvoud
 20,45
- Gehandicaptenparkeerkaart
 86,40
- Gehandicaptenparkeerplaats
 86,40
Ook bij de gemeente Velsen kunt u pinnen.
Betaling met pinpas stellen wij zeer op prijs.

Nieuwe methode rioolrenovatie
Voor het eerst zijn in de gemeente
Velsen rioolbuizen gerenoveerd met
een zogenaamde ‘kousmethode’.
Hierbij wordt het bestaande riool aan de
binnenwand voorzien van een nieuwe
polyester binnenlaag.
Eerst wordt er een naaldvilten kous in het
riool aangebracht die is geïmpregneerd
met een kunsthars. Daarna wordt deze
met behulp van water of stoom onder
druk gebracht zodat de kous zich als een
nieuwe bekleding aan de binnenkant van
de rioolbuis hecht. Als de kous over de
volle lengte is ingebracht, wordt water
via een boilerinstallatie rondgepompt
en verwarmd tot ca. 80°C. Bij deze
temperatuur hardt de kunsthars uit
tot een harde en bestendige nieuwe
binnenlaag. Na enkele uren wordt
het hete water uit het riool gepompt.
Vervolgens worden de huisaansluitingen
met behulp van een robot open gefreesd
en is het riool weer voor gebruik
beschikbaar. Deze kunsthars is bestand

is tegen alle omstandigheden die in een
riolering kunnen heersen en gaat zeker
70 jaar mee.
Door deze methode wordt de overlast
in een straat tot een minimum beperkt.
Dit omdat de straat niet open hoeft
en de renovatie binnen enkele dagen
gereed is. Als alleen de riool moet
worden gerenoveerd en er verder geen
aanpassingen nodig zijn, is de nieuwe
methode ook goedkoper dan dat er
een hele nieuwe riolering moet worden
aangelegd.
Nadeel is dat deze methode niet altijd
kan worden toegepast, bijvoorbeeld
wanneer de huisaansluitingen op het
riool van slechte kwaliteit zijn.
Afgelopen dinsdag zijn medewerkers
van de gemeente die betrokken zijn
bij de voorbereiding en uitvoering van
rioleringsprojecten, geïnformeerd over
dit project waarna ze aan de Zeeweg
konden kijken hoe dit in de praktijk werd
uitgevoerd.
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Concept APV naar gemeenteraad
In de periode van 21 november
t/m 21 december 2008 heeft
het concept van een nieuwe,
aangepaste Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen
(APV) 2009 ter inzage gelegen.
De huidige APV dateert alweer van
2001. Daarom was het tijd voor
een actualisatie in verband met
deregulering, vermindering van
lasten voor burgers en bedrijven,
aanpassing aan de laatste
jurisprudentie en toetsing aan de
Europese Dienstenrichtlijn.
In het eerste kwartaal van 2008
werden al burgers door de
gemeenteraad uitgenodigd om te
laten weten wat zij nu eens in de APV
wilden zien geregeld of geschrapt.
Van de toen ingekomen reacties
waren er vier bruikbaar om mee te
nemen in het concept van een nieuwe
APV.
Het concept volgt zoveel mogelijk de
model-APV van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op grond hiervan is ook de afdeling
over afvalstoffen uit het concept
gehaald en wordt er een nieuwe
Afvalstoffenverordening aan de
gemeenteraad voorgesteld.
Ten slotte is het concept ook nog
gescreend op taalgebruik, overbodige
bepalingen en overzichtelijkheid.
De inspraak heeft 1 reactie
opgeleverd over de overlast van
paarden in de gemeente. Dit betrof
het verzoek om in de APV voor
ruiters met een paard op de weg de
verplichting op te leggen hun paard
een zogenoemde “paardenbroek”
aan te meten. Dit verzoek wordt
vooralsnog niet gehonoreerd, omdat
de gemeente door tussenkomst van
de maneges en de paardenpensions
eerst wil inzetten op een
mentaliteitsverandering bij de ruiters
om de poep van hun paarden op de
openbare weg op te ruimen.
Burgemeester en wethouders hebben
de concept-APV ter bespreking en
vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad.

Tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten
Chronisch zieken en gehandicapten
kunnen een eenmalige jaarlijkse
tegemoetkoming bij de gemeente
Velsen aanvragen. Deze
tegemoetkoming van E 250,00
is bedoeld ter bestrijding van de
zogenaamde verborgen kosten. Dat
zijn kosten die moeilijk aantoonbaar
zijn, maar die het leven van
deze personen duurder maken.
Voorbeelden hiervan zijn extra kosten
in verband met energieverbruik,
extra waskosten en kledingslijtage
als gevolg van de ziekte of handicap.
Maar u kunt ook denken aan de
kosten voor kleine klusjes in en om
het huis of het lidmaatschap van een
belangenorganisatie.
Voor wie is de regeling?
Als u tenminste 18 jaar bent en al dan
niet met een partner een zelfstandige
huishouding voert en u bent chronisch
ziek of gehandicapt, dan kunt u voor
de tegemoetkoming van E 250,00 per
jaar in aanmerking komen. Wat precies
een chronisch zieke is, is moeilijk in
algemene termen te omschrijven. U
moet zelf aan de gemeente aannemelijk
maken dat u beperkingen hebt die ertoe
leiden dat u tot de doelgroep behoort.
U voegt tevens bewijsstukken bij uw
aanvraag die uw verzoek verhelderen.
Inkomens- en vermogensgrenzen
De tegemoetkoming voor verborgen
kosten is bedoeld voor huishoudens
met een inkomen tot 120% van de

bijstandsnorm.
Hoeveel dat precies is, hangt van uw
gezinssituatie af, bv:
- Alleenstaanden tot 65 jaar
E 1024,51 netto per maand
- Alleenstaanden vanaf 65 jaar
E 1123,38 netto per maand
- Gehuwden tot 65 jaar
E 1463,60 netto per maand
- Gehuwden vanaf 65 jaar
E 1543,50 netto per maand
Bij de aanvraag moet u een bewijsstuk
van uw inkomen toevoegen. Ook zijn
er vermogensgrenzen (spaargeld,
banksaldi etc.). Het maximale bedrag
dat u aan vermogen mag hebben is
voor alleenstaanden E 5.455,00 en voor
gehuwden E 10.910,00.
Aanvragen
Mensen die de tegemoetkoming in
2008 hebben gekregen, ontvangen een
aanvraagformulier thuis.
Vraagt u voor het eerst de
tegemoetkoming aan?
Dat kan op verschillende manieren:
- het aanvraagformulier downloaden
van www.velsen.nl, ga naar digitaal
loket / werken inkomen / chronisch
zieken en gehandicapten.
- het aanvraagformulier afhalen bij
het loket Bijzondere Bijstand in het
Stadhuis, Dudokplein 1, IJmuiden
(dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur).
- bellen met het Stadhuis Velsen
(tel. 0255-567200) om het
aanvraagformulier op te laten sturen.

Werknemers krijgen de ruimte voor project School ’s Cool

Vrijwilligerswerk als mentor
Vijf ambtenaren van de gemeente
Velsen hebben zich opgegeven als
mentor voor het project School’s
Cool. Zij zijn daarbij gestimuleerd
door hun werkgever, die hun voor
dit vrijwilligerswerk één uur per
week vrijaf geeft. Dit is ongeveer de
helft van de tijd die deze mentoren
nodig hebben om hun leerling in
de onderbouw van het middelbaar
onderwijs te begeleiden.
Het initiatief van de gemeente Velsen
is een mooie vorm van lokaal en
maatschappelijk betrokken ondernemen,
die als het aan School’s Cool ligt
navolging krijgt bij andere werkgevers.
,,Het is voor mensen een prima zetje
in de rug om zich aan te melden” zegt
coördinator Doutsen Brunner. ,,Wij
zoeken volwassen vrijwilligers met
affiniteit voor schoolgaande jeugd, die
aankomende brugklassers helpen bij
het maken van een goede start in het
voortgezet onderwijs.”
Het preventieproject School’s Cool
biedt mentorbegeleiding aan kinderen,
die door persoonlijke omstandigheden
extra risico lopen op schooluitval. Denk

bijvoorbeeld aan leerlingen uit gezinnen
die onvoldoende zijn geïntegreerd
in de Velsense samenleving, die
de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen of waarvan één van
de ouders ontbreekt. De aanpak
van School’s Cool is ontwikkeld in
Amsterdam en door diverse steden
overgenomen. In Velsen heeft de
afdeling Sociale Zaken in eerste instantie
voor drie jaar de middelen beschikbaar
gesteld om het project op te starten.
,,Naast de vijf gemeenteambtenaren
hebben zich inmiddels al tien andere
mentoren gemeld” vertelt Brunner. ,,Maar
we kunnen nog wel meer kandidaten
gebruiken, want we willen in dit eerste
jaar minstens twintig leerlingen kunnen
begeleiden.” De mentor gaat eens per
week op huisbezoek en ziet erop toe
dat het kind voldoende tijd aan zijn
huiswerk besteedt. Hij bespreekt de
schoolkwesties van zijn pupil zowel met
de ouder(s) als met de klassenleraar
en kan daarnaast meegaan naar
ouderavonden.
,,De vrijwilligers krijgen van ons training
en begeleiding” legt de projectcoördinator
uit. ,,Ze hoeven beslist niet over
onderwijservaring te beschikken. De
leerlingen worden aangemeld door de
basisscholen, mits de ouders er natuurlijk
mee instemmen. De begeleiding start
halverwege groep 8 en loopt in principe
af als de leerling in de tweede klas van
het voortgezet onderwijs zit en op school
zijn draai gevonden heeft.”
Rabobank Velsen draagt School’s
Cool ook een warm hart toe en
heeft het project een bijdrage uit zijn
coöperatiefonds toegezegd. Met dit
geld kan een leermiddelenkast worden
aangeschaft, die vol komt te staan met
lesmethodes, woordenboeken, atlassen,
leesboeken en andere relevante
materialen.
Zie voor meer informatie
www.schoolscoolvelsen.nl of bel
023-5392664 (Study Consultancy
Velserbroek).
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Veilige schoolomgeving
In 2007 is het plan van aanpak
voor een duurzaam verkeersveilige
schoolomgeving vastgesteld om
meer aandacht te krijgen voor de
verkeersproblematiek bij scholen. Zo
zijn er al acties geweest om ouders
en kinderen te bewegen zoveel
mogelijk lopend of op de ﬁets naar
school te komen en worden kinderen
verkeersvaardiger gemaakt. Helaas
blijken veel ouders weer snel in
hun oude gewoontes terug te vallen
en toch de auto te pakken om hun
kind(eren) naar school te brengen.
Een overzicht van de diverse acties
en projecten
“De Verkeersslang” en “Op voeten
en ﬁetsen” tijdens de Week van
de vooruitgang. De actie “ANWBStreetwise” die momenteel wordt
gehouden op diverse basisscholen. Het
brugklasproject “Verkenning schoolthuis-route”, “Het dode hoekproject” en
de “Verkeersmarkt voor 15/16-jarigen”.
De schoolomgeving
Bij diverse scholen heeft de aanpak
van knelpunten rondom de school al
geleid tot verkeersmaatregelen en
wegaanpassingen. Bij andere scholen
zitten er nog maatregelen in de pen
of worden die al zeer binnenkort
uitgevoerd, al dan niet in combinatie
met rioolvervangingswerkzaamheden.
Binnenkort worden wellicht bij meer
scholen stopverboden ingesteld tussen
08.00 en 16.00 uur en wordt het
parkeerterrein aan de Willemsbeekweg
heringericht om kinderen een veiliger
route te geven.
Onoverzichtelijke situaties
Bij veel scholen is de omgeving voor
kinderen erg onoverzichtelijk door
stilstaande en/of foutgeparkeerde
voertuigen. Op kinderooghoogte
belemmeren geparkeerde

motorvoertuigen rondom
oversteeklocaties het zicht op naderend
verkeer, terwijl voor passerende
weggebruikers deze overstekende
kinderen vaak onzichtbaar zijn.
Regelmatig wordt de veilige doorgang
voor kinderen geblokkeerd door
foutgeparkeerde voertuigen, maar ook
door op het trottoir wachtende ouders, al
dan niet met ﬁets. Er kan veel verbeterd
worden door meer begrip voor elkaar
te tonen. Het besef dat kinderen speels
zijn, vooral als ze uit school worden
losgelaten en aanvankelijk nog een
zeer beperkt gezichtsveld en beperkt
vermogen tot het goed verwerken van
waarnemingen hebben, is van groot
belang om te komen tot een veiliger
verkeersgedrag.
Naleving en handhaving van de
maatregelen
Aan alle verkeersregels en -maatregelen
hebben we natuurlijk niets als die niet
worden nageleefd. Dit is vooral voor de
veiligheid van kinderen van groot belang.
Helaas beseffen niet alle weggebruikers
dat in voldoende mate. De komende tijd
zullen de stadstoezichthouders van de
gemeente Velsen extra gaan toezien op
parkeeroverlast en ﬁetsen op het trottoir
en waar nodig verbaliserend optreden.
Dit alles met als doel het vergroten
van de verkeersveiligheid, zodat het
voor kinderen veiliger wordt en ouders
eerder geneigd zijn hun kinderen op
de ﬁets of lopend naar school te laten
gaan. Ook zal extra gecontroleerd gaan
worden op honden- en jeugdoverlast.
Uiteraard geldt naleving van de regels
niet alleen voor de ouders maar ook voor
de kinderen. Handhavingsmaatregelen
zijn helaas noodzakelijk als blijkt dat
wegmisbruik kan leiden tot gevaar.
Ouders, kinderen en de school kunnen
er samen ook voor zorgen dat de route
van en naar school weer een veilige
route wordt voor iedereen.

Fotograaf: Ko van Leeuwen
V.l.n.r.: Dhr. Wardenier, dhr. Van Doorn, mw. Kistemaker, mw. Rutten,
burgemeester Cammaert, mw. Wubbolts, dhr. Seegers en mw. Sengers.
Bij de prijsuitreiking konden mw. Kiewiet, mw. Oudendijk en dhr. Sjoers niet
aanwezig zijn. Uiteraard ontvangen ook zij hun prijs.

Prijswinnaars
Op 19 januari werden de winnaars
van de prijsvraag “heeft u al een
noodpakket” (onderdeel van de
campagne Denk vooruit) ontvangen
door burgemeester Cammaert om
hun prijs in ontvangst te nemen.
Tijdens de geanimeerde bijeenkomst

bleek dat de deelnemers aan de
prijsvraag zeer geïnteresseerd
waren in ondermeer de rol van de
burgemeester tijdens een ramp of
calamiteit.
Op de foto ziet u de winnaars met hun
prijs: het noodpakket.

Gemeentepenning dhr. Huijboom
Op vrijdag 16 januari 2009 is aan dhr.
P.G. Huijboom door wethouder Margo
Bokking de gemeentepenning
uitgereikt vanwege zijn uitzonderlijke
grote verdiensten t.b.v. de OIG/IHD.
De uitreiking vond plaats tijdens
zijn afscheidsreceptie in de Abeel,
Abelenstraat 1 in IJmuiden.
Dhr. Huijboom is vanaf 1983 als
vrijwilliger betrokken bij de IHD.
De eerste jaren heeft dhr. Huijboom
zich ingezet als chauffeur en als
uitvoerder van diverse klussen, zoals
het maken van tafels, het ophalen van
papier waarmee inkomsten werden
gegenereerd voor de aanschaf van
rolstoelbussen voor personen vervoer.
In 1985 trad dhr. Huijboom toe tot het
bestuur van de IHD en werd hij in 1987
voorzitter van deze stichting. Vanaf deze
datum was de verantwoordelijkheid in
handen van dhr. Huijboom. Als voorzitter
was hij geheel verantwoordelijk voor de
verdere ontwikkeling van de IHD.
Vanaf 1993 vonden de eerste
gesprekken plaats tussen de IHD en de
OIG over een vorm van samenwerking.
Dit resulteerde in het samen organiseren
van activiteiten op velerlei gebied,
zoals een sociëteit voor ouderen,

het creëren van de mogelijkheid om
groepen ouderen en gehandicapten
te laten zwemmen of handwerken, het
ophalen van kleding, de verkoop van
allerlei spullen en vooral het dagelijks
vervoer van gehandicapten in de
regio, de soosavonden en de jaarlijkse
uitgaansdag en de vakantieweek
voor tenminste 60 personen. Bij de
uiteindelijke fusie in 2000 tussen
IHD en OIG heeft dhr. Huijboom
een voortrekkersrol vervuld. Bij het
tot stand komen van de fusie stapte
de voorzitter van het OIG op. Het
verantwoordelijkheidsgevoel van dhr.
Huijboom was zo groot dat hij uiteindelijk
het gehele voorzitterschap op zich heeft
genomen.
De organisatie bestaat uit ongeveer 100
vrijwilligers die in de stichting actief zijn.
Dhr. Huijboom heeft er voor gezorgd dat
de stichting ﬁnancieel onafhankelijk is.
Op dit moment zijn er acht bussen om in
te zetten voor het vervoer bij activiteiten
en het vervoer van gehandicapten.
De stichting is op een goede manier
gehuisvest.
Kenmerkend voor dhr. Huijboom is dat
hij bestempeld wordt als een doener.
Zijn advies is dan ook: “niet zeuren maar
doen”.
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MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt van maandag t/m vrijdag terecht bij de
receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00-12.00 uur:

vrije inloop

Vergunningen en Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:
vrije inloop
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 de afspraken- en infolijn van Burgerzaken tel. (0255) 56 73 23.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen muv
woensdag van 09.00-14.00 uur)

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf
aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich
telefonisch of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail
info@-velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid,
brandweer en rampenbestrijding, coördinator mondiale
bewustwording, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en
organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn (inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester
mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, Telstar
en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum IJmuiden,
Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich wenden tot
wethouder AnneMieke Korf
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, welzijn,
volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en cultuur,
monumentenbeleid en projecten KG-terrein, Groot
Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder Margo
Bokking
- Financiën, belastingen, grondzaken, automatisering,
facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening en milieu kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- Sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie
kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt

E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon: (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00-16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken,
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk:
ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en di, do 14.00 - 15.00 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
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; SantpoortZuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Galvanistraat 5 te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Dit besluit is door verzending aan de aanvrager op
15 januari 2009 bekend gemaakt.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERORDENING
LANGDURIGHEIDSTOESLAG TER INZAGE
De jaarlijkse langdurigheidstoeslag is bedoeld voor
mensen die al lang een laag inkomen hebben. De
gemeenteraad heeft op 15 januari 2009 de Verordening
Langdurigheidstoeslag 2009 gemeente Velsen vastgesteld.
In deze verordening worden de begrippen 'langdurig' en
'laag inkomen' uitgewerkt. Tevens is de hoogte van de
toeslag vastgesteld. De verordening treedt in werking op
1 januari 2009 en ligt van 22 januari 2009 tot 6 maart
2009 ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Binnenkort wordt de verordening

van een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen
(CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00
uur. CWI, 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.
WMO loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO loket is er voor:
- WMO voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer, post Velsen-Zuid
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)
ook op de website van de gemeente geplaatst.
Het aanvragen van de langdurigheidstoeslag voor 2009 kan
vanaf 26 februari 2009. Mensen die bekend zijn bij Sociale
Zaken krijgen het aanvraagformulier thuis. Anderen
kunnen dat opvragen. Wacht de publicatie hierover af.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven.
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Abidar,H
Geb. 31-03-1988
Abidar,L
Geb. 00-00-1943
Berghuis,J.
Geb. 30-04-1976
Bisgin,I.
Geb. 23-06-1972
Blom,J.A.
Geb. 02-04-1959
Bouzanih,D.
Geb. 00-00-1963
Bruin de,P.J.
Geb. 22-08-1974
Heidbuurt,M
Geb. 20-03-1967
Ispelen van,D
Geb. 12-02-1976
Ivanova,M.A.
Geb. 17-12-1978
Klim,T.M.
Geb. 02-08-1989
Kostadinov,T.T.
Geb. 21-09-1986
Kuijpers,S.
Geb. 23-09-1987
Lamoen van,F.
Geb. 05-10-1948
Luijn van,C.A.
Geb. 12-11-1953
Mcewan,T.J.
Geb. 28-09-1972
Mosselveld,J.A.
Geb. 30-09-1977
Peguero Abréu,A.J.
Geb. 01-05-1973
Pranger,D.
Geb. 12-12-1952
Silva Bento da,E.C.
Geb. 13-05-1976
Stamenkovich,I.
Geb. 01-03-1980
Velp van,M.P.A.
Geb. 12-09-1966
Verboom,R.J.
Geb. 08-03-1968
Verhagen,R.A.M.
Geb. 14-10-1955
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MEDEDELINGEN
Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling
Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.

BP-5-2009
BP-6-2009

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag
waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus
465, 1970 AL IJmuiden) danwel langs elektronische weg
(electronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester
en Wethouders.

BP-7-2009
BP-8-2009
BP-9-2009
BP-10-2009

KAPVERGUNNINGEN

Zeeweg ong. te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van 20 in aanbouw zijnde
woningen
Groninger Tjalk 9 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Hofgeesterweg 79 te Velserbroek; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
Ampèrestraat 5A te IJmuiden; het
veranderen van een bedrijfsgebouw
Broekbergenlaan 13 te Santpoort-Noord;
het legaliseren van een uitbouw op de
1ste verdieping van een woning
Valckenhoeflaan 25 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning
James Wattstraat 2 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-19-2008
BL-370-2008
BL-381-2008

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

BP-11-2009

straat en huisnummer aantal en soort dagtekening
kapvergunning
Geelvinckstraat ong
12 sorbussen 20 januari 2009
(bomen mogen worden gekapt vanwege de aanleg van
nieuwe riolering en reconstructie in combinatie met
het Bomenplan Velsen 2003)
Broekbergenlaan t.o. nr. 5 1 kastanjeboom 20 januari 2009
(de kastanjeboom is direct gekapt omdat deze een
gevaar vormde voor de openbare veiligheid)

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BL-383-2008

BOUWAANVRAAG LICHT

BP-275-2008

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:

BP-276-2008

BL-382-2008

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BL-8-2009

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 29 januari 2009.
BL-8-2009

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) danwel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

BP-5-2009
BP-6-2009
BP-8-2009

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BP-9-2009

BOUWAANVRAAG REGULIER

BP-10-2009

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-11-2008

TTVN/Felison Brass
zoekt oud leden

Velsen-Noord - Een oproep
aan een ieder die bij het vroegere TTVN (Tamboer Trompetter
korps Velsen-Noord) lid was. Of
onder de huidige naam Felison
Brass lid was. Op woensdag 18
februari 2009 zal er een receptie plaats vinden om 20.00 uur
in Muziekcentrum De Stalling
aan de Heirweg 2b in VelsenNoord. Waar officieel het 50-jarige bestaan van de vereniging zal
worden gevierd. U kunt contact

Ver Loren van Themaatlaan 10 te VelsenZuid; het plaatsen van twee dakkapellen
(voor -en achterzijde)

met opnemen via onderstaande
adressen. Oud leden van TTVN
en het huidige Felison Brass zijn
van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke reünie aanwezig te
zijn. Wellicht kunnen oude herinneringen opgehaald worden, of
om oude bekende weer eens te
ontmoeten. Voor meer informatie
over deze reünie kunt u contact
opnemen met het secretariaat
van Felison Brass: info@felisonbrass.nl of 072-5053259.

Ver Loren van Themaatlaan 10 te
Velsen-Zuid; het plaatsen van twee
dakkapellen (voor –en achterzijde)
Zeeweg ong. te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van 20 in aanbouw zijn de
woningen
Groninger Tjalk 9 te Velserbroek; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Ampèrestraat 5A te IJmuiden; het veranderen van een bedrijfsgebouw
Broekbergenlaan 13 te Santpoor-Noord;
het legaliseren van een uitbouw op de
1ste verdieping van een woning
Valckenhoeflaan 25 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning
James Wattstraat 2 te IJmuiden; bedrijfs
gebouw

BP-302-2008

Reyndersweg 1, 3 en 5 te Velsen-Noord
het verplaatsen van een strandpaviljoen
en surfcentrum
Jupiterstraat 2 te IJmuiden; het veranderen
van een woning
Kleine Boterbloem 7 te Velserbroek; het
plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en
achtergevel)
Willem de Zwijgerlaan 60 te SantpoortZuid; het veranderen van de dakbedekking
Willem de Zwijgerlaan 60 te SantpoortZuid; het veranderen van een trap
(inpandig)
Halkade 25 te IJmuiden; het veranderen
van de voorgevel van een bedrijfspand
Driehuizerkerkweg 234 te Driehuis NH;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning
Rooswijkweg 201 te Velsen-Noord; het
veranderen van een bedrijfsgebouwe(inpandig)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
danwel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-122-2008 Gildenlaan 359 te Velsen-Noord; het
verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen
SL-123-2008 Lierstraat 10 te IJmuiden; het verwijderen
van asbesthoudende vloerbedekking
SL-124-2008 Orionweg 27 te IJmuiden; het verwijderen
van diverse asbesthoudende materialen
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken
na de dag van verzending van de vergunning worden
ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders
van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), danwel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

David Munnelly
IJmuiden - Op donderdag 29
januari om 20.15 uur komt David Munnelly, dé sensatie op de
trekharmonica, naar de Stadsschouwburg Velsen voor een optreden waarbij het publiek onmogelijk stil op de stoel kan blijven zitten. David Munnelly staat
te boek als hét Ierse wonder op
de trekzak die de dance-halls
uit de jaren ’20, waar traditionele Ierse dans werd gemengd met
invloeden uit jazz en vaudeville, laat herleven. Bel voor kaarten met 0255-515789 of kijk op
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

