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Kranten in brand gestoken
Bewoners met hoog-
werker uit flat gehaald
IJmuiden - De brandweer heeft vorige week vrijdag drie bewoners 
uit een flat aan de Carolinestraat gehaald. Dat gebeurde omstreeks 
20.00 uur. De bewoners konden niet naar beneden vanwege de he-
vige rookontwikkeling die was ontstaan door een brandje in het por-
tiek. Onbekenden hadden een stapel kranten in brand gestoken. 
Niemand raakte gewond. De politie heeft een onderzoek ingesteld 
naar de daders van de brandstichting. (foto: Ko van Leeuwen)

Geslagen door collega
Velsen-Noord - Een 27-jarige 
man uit Velsen-Noord is dinsdag 
in zijn woning aan de Schulpweg 
geslagen door een collega. Hij 
had de man zelf binnengelaten. 
Zij hadden even zitten praten 
en het slachtoffer bood zijn col-
lega een slaapplaats aan. Toen 
hij weer in zijn bed lag hoorde 
hij gestommel en zag hij dat de 

man, een 34-jarige inwoner van 
Heemskerk, een voorwerp in zijn 
hand had en daarmee begon te 
slaan. Het slachtoffer raakte ge-
wond aan zijn hoofd. De dader 
kon door de politie worden aan-
gehouden. Hij krijgt proces-ver-
baal voor de mishandeling, maar 
ook omdat hij met teveel drank 
op achter het stuur zat.

IJmuiden - Corus schrapt ruim 
800 van de 9100 banen in IJmui-
den. Het staalconcern wil dat 
doen zonder gedwongen ont-
slagen. De Centrale Onderne-
mingsraad (COR) en de direc-
tie van Corus Nederland BV zul-
len de komende weken afspra-
ken maken over de gevolgen 
van deze maatregelen. De COR 

heeft de directie al laten weten 
op geen enkele manier akkoord 
te gaan met gedwongen ontsla-
gen. Werknemers die vrijwillig 
vertrekken, komen in aanmer-
king voor regelingen, waarbij on-
der meer wordt gedacht aan om-
scholing en outplacement.

> Lees verder op pagina 2

800 banen weg bij Corus
(foto: Reinder Weidijk)
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Regio - ,,De verkeersoverlast 
terugdringen voor de bewo-
ners van het centrum van Be-
verwijk.’’ Dat is volgens gede-
puteerde Mooij en wethouder 
Mosk van Beverwijk het be-
langrijkste voordeel van een 
westelijke randweg.

Zo’n 250 belangstellenden wa-
ren vorige week vrijdag aanwe-
zig op het vrijgemaakte tracé van 
de nieuwe weg. Gedeputeerde 
Mooij, wethouder Mosk (Bever-
wijk), wethouder Verkaik (Vel-
sen) en wethouder Van der Kolk 
(Heemskerk) gaven gezamen-
lijk het officiële startsein voor de 
aanleg van de westelijke rand-
weg. Een druk op de knop zet-

te de graafmachine in werking 
die voor de gelegenheid een 
kist champagne opgroef. Daar-
na klonken bestuurders en ver-
tegenwoordigers van omwonen-
den op de start van de werk-
zaamheden. In hun speeches be-
nadrukten gedeputeerde Mooij 
en wethouder Mosk dat de weg 
vooral de leefbaarheid in het 
centrum van Beverwijk ten goe-
de komt. Andere voordelen van 
de nieuwe weg zijn de verbeter-
de bereikbaarheid van Wijk aan 
Zee, het tuindersgebied Heems-
kerkerduin en van de bedrijven-
terreinen Corus, Business Park 
IJmond en de Houtwegen. Naar 
verwachting is de nieuwe weg 
medio 2010 klaar.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent 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 bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
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 heeft dienst: 
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte 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) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.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-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie 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 raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, 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 Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service 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 we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
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‘Corus zwaar getroffen’
> Vervolg van voorpagina

Volgens Corus-topman Philippe 
Varin is er goed nagedacht over 
de maatregelen en is het abso-
luut nodig voor het voortbestaan 
van het bedrijf. De herstructure-
ring moet het bedrijf meer dan 
200 miljoen euro per jaar opleve-
ren. Nu al hebben 6500 mensen 
in IJmuiden werktijdverkorting.
De staalindustrie wordt door de 
economische crisis zwaar getrof-
fen. Corus zag zijn omzet in het 
laatste kwartaal van vorig jaar 
met meer dan 30 procent dalen.  
De prijs van staal is sinds sep-
tember met de helft gedaald. De 
maatregelen volgen op de nog 
steeds slechter wordende vraag 
naar staal in de wereld.
Bij FNV-Bongenoten is teleur-
gesteld gereageerd op het feit  
dat Corus deze lijn toch doorzet. 
FNV-bestuurder Jan Berghuis: 
,,Toen Corus vorige week ontken-
de dat dit zou gebeuren, hoop-
ten we dat ze het meenden. He-
laas blijkt nu dat onze informatie 
wel klopte.’’ FNV Bondgenoten 
is vooral teleurgesteld dat Corus 
structureel afscheid wil nemen 
van 800 werknemers. Volgens de 
vakbond heeft Corus deze 800 
werknemers in de toekomst hard 
nodig. Hun vakmanschap is me-
de een waarborg voor de moge-
lijkheid om het staalbedrijf uit te 
bouwen tot een productie van 8 
miljoen ton kwaliteitsstaal. 
Berghuis: ,,Er wordt op geen en-
kele wijze een bijdrage van het 
moederbedrijf Tata gevraagd. Al-
les moet komen van de werkne-

mers en het ingeleende perso-
neel. We hadden op meer crea-
tiviteit gehoopt. Dit is een oplos-
sing die in de jaren 80 al was be-
dacht en voor deze tijd dus niet 
passend’’.
Jan Berghuis zegt dat er nu eerst 
uitvoerig met de leden van de 
FNV gepraat zal worden. ,,Daar-
naast hoop ik dat minister Don-
ner nu snel met plannen komt 
om de kredietcrisis ook voor de 
langere termijn aan te pakken. 
Hopelijk kunnen andere reor-
ganisaties dan voorkomen wor-
den.’’
De COR heeft de directie van CN 
laten weten eerst een totaalvisie 
van haar te verwachten. Deze vi-
sie wil de COR toetsen op een 
aantal criteria. Naast deze toet-
sing zullen de vakbonden met 
Corus in Nederland de socia-
le randvoorwaarden moeten af-
spreken.
Op dit moment is het onduidelijk 
wanneer de directie van CN met 
een totaalvisie komt over de toe-
komst van het bedrijf. Tot die tijd 
zal de COR (gezamenlijk met de 
ondernemingsraden) er scherp 
op toezien dat er geen uitvoering 
wordt gegeven aan welke reor-
ganisatie dan ook. 
De COR verwacht met name dat 
er arbeidsplaatsen zullen ver-
dwijnen in de overhead. De COR 
zal de plannen zowel organisa-
torisch als financieel inhoudelijk 
laten toetsen door externe des-
kundigen.
Wereldwijd verdwijnen er 3500 
banen bij Corus, waarvan 2500 
in Groot-Brittannië.

Cor Oudendijk 2,5 
miljoenste reiziger
Regio - Gedeputeerde Corne-
lis Mooij heeft Cor Oudendijk uit 
Velsen-Zuid vorige week in Am-
sterdam verrast met een mini-
cruise naar Newcastle. 
Oudendijk, voormalig haven-
meester van Amsterdam, was 
de 2,5 miljoenste reiziger op de 
draagvleugelboot tussen IJmui-
den en Amsterdam, de Fast Fly-
ing Ferry. De verbinding vaart 
sinds 1998 en is uitgegroeid tot 
een belangrijke openbaar ver-
voerverbinding.
De Fast Flying Ferry vaart in op-

dracht van de Provincie Noord-
Holland. De opstapplaats in Vel-
sen kent een station met een 
P+R terrein voor automobilisten, 
fietsenstallingen, de OV-fiets en 
busaansluitingen en legt in Am-
sterdam achter het Centraal Sta-
tion aan. De reistijd bedraagt 
slechts 25 minuten.
Dit najaar is de dienstregeling 
aanzienlijk uitgebreid. Sinds de 
boot iedere half uur vaart en 
zelfs driemaal per uur in de spits, 
is het aantal reizigers met 50 
procent per maand gegroeid.
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vorstkerk, Laan der Nederlanden 
Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Bienvenue chez 
les ch’tis’. Aanvang 20.30 uur. Zie 
kortingsbon in deze krant. Na 
afloop muziek in de foyer door 
Frank Anepool en Ruud Luttik-
huizen (toegang gratis).
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
Sabrina Starke. 21.00 ur. Toegang 
12,-.Dommelsch zaal: Modselek-
tor. 23.00-06.00 uur. Toegang 
20,- vanaf 18 jaar. Café: Sjonnie 
Disco & Meester Moeilijk. 23.00 
uur. Toegang gratis.

Zondag 1 februari

Grote rommelmarkt in sporthal 
Zeewijk, Eenhoornstraat 2 IJmui-
den. Van 10.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2,-.
Optreden popkoor Stemband 
bij boerderij Zorgvrij, Genieweg 
in Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 
15.00 uur.
Lezing met diapresentatie in 
St. Raphaëlkerkje, Poppellaan 1 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Toegang 7,-.
Trio Ponte in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Oecumenische viering in de 
Laurentiuskerk, Fidelishof 30 
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Sub-
bacultha! Moutique Festival Tour 
Kid Dakota. 20.30 uur. Toegang 
gratis.

Maandag 2 februari

Introductieavond over de Al-
pha-cursus bij Baptisten Ge-
meente IJmuiden, Eemstraat 
IJmuiden. Aanvang 18.45 uur.
Witte Theater, Kanaastraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Act 
speelt ‘De Goot’. Aanvang 20.30 
uur.

Dinsdag 3 februari
 

Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. ‘Micha Wertheim 
voor de Grap’. Aanvang 20.30 
uur.
Witte Theater, Kanaastraat 257 
IJmuiden: Toneelvereniging Act 
speelt ‘De Goot’. Aanvang 20.30 
uur.

Woensdag 4 februari

Kindermiddag voor kinderen 
van 8 t/m 10 jaar bij Baptisten 
Gemeente IJmuiden, Eemstraat 
28-30. Aanvang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Bienvenue chez 
les ch’tis’. Aanvang 20.30 uur. Zie 
kortingsbon in deze krant.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Rob 
Lutes. 21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 5 februari

Informatieavond over drugs bij 
Brijder Verslavingszorg, Spaarne 
106 Haarlem. Van 19.30 tot 22.00 
uur. Deelname gratis.
Thema: ‘Religieuze flexibili-
teit’. Spreker ds. Aart Mak. Ont-
moetingscentrum Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 65 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: TG Winterberg ‘Dan-
ke für die Badehose’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Kleine 
zaal: LOS! met dj Paulie en Lle-
wy. 23.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
(met studentenkaart gratis) van-
af 18 jaar. Café: Washington met 
dj Roots Controller. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Donderdag 29 januari
 

Poëzie en beeldende kunst en 
film in de Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
David Munnelly Band in ‘An 
Irish Night. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaastraat 
257 IJmuiden: Koningstheatera-
kademie ‘Lammerentoer’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Kleine 
zaal: LOS!. 23.00-04.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar (gratis op 
vertoon studentenkaart). Café: 
Rookie Entertainment 908Mu-
sic. 21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 30 januari

Film ‘Mamma Mia! The Movie’ 
in ‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.
Topbiljart bij BV Velsen, Wüstel-
aan Santpoort-Noord. Aanvang 
19.30 uur.
Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘The Soul of Motown II’. Aan-
vagn 20.15 uur.
Muziek van Fredies Bende 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Bienvenue chez 
les ch’tis’. Aanvang 20.30 uur. 
Zie kortingsbon in deze krant.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
Patronaat Allstar dj’s. 23.00-
06.00 uur. Toegang gratis vanaf 
18 jaar. Café: Pirate Love. 23.00 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 31 januari

Velsen voor de Derde Wereld, 
Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat 4 in IJmuiden. Van 
09.30 tot 12.30 uur.
Kledingbeurs bij de Blauwe 
Veldmuis in Velserbroek. Van 
10.00 tot 12.00 uur.
Open dag bij FysioSport IJmond, 
Crocusstraat 1e in Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 15.00 uur. 
Voor iedere bezoeker is er een 
presentje en een kopje koffie.
Stadsschouwburg Velsen: Fa-
milievoorstelling ‘Schateiland’. 
Aanvang 14.30 uur.
Midwinterconcert van het Co-
rus Blaasorkest in de Vrede-

Wat is
er te 
doen

‘Niet voor de Poes’ in 
IJmuiden in premiere
IJmuiden – Afgelopen zondag 
vond in de Stadsschouwburg 
Velsen de landelijke premiè-
re van de komedie Niet voor 
de Poes plaats, gespeeld door 
Kiki Classen en Peter Lusse.

De rode loper lag weer uit, om 
alle belangrijke gasten te ont-
vangen. Een arriverende bezoek-
ster blijft angstvallig naast die lo-
per, omdat zij denkt dat die al-
leen voor de artiesten is. De fo-
tograven die klaar staan sturen 
haar terug: bij de Stadsschouw-
burg Velsen mag iedereen over 
de rode loper, dus zij ook.
Niet voor de Poes gaat over een 
stel dat elkaar aardig vindt, ruzie 
krijgt, maar toch steeds weer bij 
elkaar terug komt totdat de lief-
de uiteindelijk zegeviert. Het be-
kende spel van elkaar aantrek-
ken en afstoten. Peter Lusse ver-
taalde dit van oorsprong Ameri-
kaanse stuk en hij deed dat pri-
ma. De tekst is snedig met tal 
van woordgrappen. Zij: ,,Waar-
om heb je whisky gekocht?’’ Hij: 
,,Omdat ik te laf ben om het te 

jatten.’’ Lusse en Classen we-
ten met vlot spel dit stuk goed 
staande te houden. Toch gaat 
het op een gegeven manier wat 
trekken. Na de zoveelste ruzie 
die weer wordt goed gemaakt 
weet het publiek het wel. ,,Het 
wordt wat eentonig als het zo 
doorgaat’’, zegt IJmuidenaar Jos 
in de pauze. Hij bezoekt de voor-
stelling samen met vriendin Cin-
dy. ,,Ik hoop dat het na de pau-
ze een andere wending krijgt.’’ 
Maar dat is niet zo. Het stel kib-
belt rustig verder. Op een onder-
houdende manier, dat wel. Ze 
krijgen na afloop een staande 
ovatie van het publiek.
Jaap en Nel Stegemeijer uit Vel-
serbroek hebben genoten. ,,Ik 
vond het ontzettend leuk en heb 
veel gelachen’’, zegt Nel. ,,Ont-
zettend knap van de acteurs dat 
ze zoveel tekst kunnen onthou-
den.’’ Jaap: ,,We hebben de kaar-
ten van onze kinderen gehad, als 
sinterklaascadeau. Anders ko-
men we nooit in de schouwburg, 
maar dit was geweldig.’’ (Carla 
Zwart) 

Straatvoetbaltoernooi 
krijgt nostalgisch tintje
Santpoort-Noord - Hans Voor-
ting, eorganisator van het straat-
voetbaltoernooi voor kinderen 
bij Dorpsfeest Santpoort, heeft 
een leuk plan voor dit jaar. Hard-
draverij Santpoort en omstreken 
viert in 2009 immers haar 250-ja-
rig jubileum en wil daar met zo-
veel mogelijk onderdelen op in-
springen.
Voorting is van plan een nostal-
gisch straatvoetbaltoernooi te 
organiseren met alle spelers in 
‘kleding van toen’. Voorlopig rich-
ten Hans en Gerda Voorting zich 
op de 150 spelers van 6 tot 13 
jaar. Samen hebben ze bedacht 
dat de teams aan de broeken 
herkenbaar moeten zijn. Daar is 
echter wel veel stof voor nodig. 
Dus wie stof heeft waar je zes 
broeken of een rok (voor meis-
jes) uit kunt maken, wordt om 
medewerking verzocht. Daar-
naast wil men de jongens in 

overhemden met lange mouwen 
zien. Alle dessins zijn welkom. 
Ook met hoofddeksels als petten 
en hoeden, en kapsels wil men 
de sfeer van toen terughalen.
Dus: wie heeft er meters stof be-
schikbaar? Wie heeft er kinder-
overhemden of blouses met lan-
ge mouwen te leen of te geef? 
Wie heeft er toepasselijke petten 
of mutsen? Wie wil helpen met 
het maken van de broeken en 
rokken/schorten? Wie heeft een 
politieuniform voor de scheids-
rechter? 
Er worden extra sponsors ge-
zocht voor een leuk aanden-
ken voor de kinderen van de-
ze bijzondere 28ste editie van 
het straatvoetbaltoernooi, dat 
zal plaatsvinden op maandag 
3 augustus. Contact opnemen 
met Hans Voorting kan via 023-
5370144 of e-mail tulptrofee@
quicknet.nl.

Gewond na 
aanrijding
Velsen-Noord - Donderdag om-
streeks 07.30 uur raakte een 23-
jarige man uit IJmuiden gewond 
nadat hij met zijn bromfiets door 
een auto werd aangereden. De 
auto werd bestuurd door een 27-
jarige man uit Heemskerk. De 
automobilist reed over de Pont-
weg en sloeg linksaf de Een-
drachtstraat in. Hij liet de hem 
tegemoet komende en recht-
door rijdende bromfietser ech-
ter niet voor gaan. Een botsing 
was het gevolg. De bromfietser 
raakte gewond aan een been en 
een arm. Hij werd per ambulan-
ce voor behandeling naar een 
ziekenhuis over gebracht. Beide 
voertuigen raakten beschadigd. 
De politie registreerde de aan-
rijding.

Voorverkoop 
tickets
Haarlem-Noord - Vivant Timmy 
verkoopt weer tickets, nu in de 
verkoop onder andere Supermo-
del de musical, Ali Campbell, in-
door Arnhem tractor pulling, en 
Toppers 2009. Zie voor meer info 
www.ticketpoint.nl. Vivant Tim-
my, Rijksstraatweg 108, Haarlem, 
tel. 023-5380500.

Gastvrouw
gezocht
Haarlem - Het Steunpunt voor 
Ouderen, van Oosten de Bruyn-
straat 60, zoekt met spoed een 
gastvrouw voor de maaltijd van 
maandag. Het is de bedoeling 
dat u, samen met een ande-
re gastvrouw in staat bent een 
gezellige sfeer aan tafel te cre-
eren, zodat de gasten ontspan-
nen kunnen eten. Het eten wordt 
kant en klaar aangeleverd.  
Heeft u interesse dan kunt u op 
werkdagen tussen 9 en 10.30 uur 
bellen naar 023-5324261 en vra-
gen naar Wilma Warmerdam. 
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ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. 
Bridgen dinsdag 13.00 uur. Schil-
deren, donderdag 09.00 tot 12.00 
uur. Alle activiteiten vinden plaats 
in dorpshuis Het Terras.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stich-
ting gevolgd kunnen worden zijn 
op de maandag: Schilderen en 
houtbewerking, op de dinsdag- 
donderdag- en vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur: diver-
se computercursussen, ‘s mid-
dags een inloop met verschil-
lende activiteiten en houtbewer-
king, woensdag: kledingmaken, 
tiffany zowel ’s middags als ’s 
avonds en hout bewerking, don-
derdag: computercursus voor 
mensen met een beperking, dar-
ten en hout bewerking, en ten-
slotte op de vrijdag: diverse com-
putercursussen, tiffany en hout 
bewerking. 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kos-
ten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Voor de open ta-
fels van woensdag en vrijdag zijn 
nog een aantal plaatsen vrij. Al-
tijd 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 genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Woens-
dag 11 februari. Kosten 1,50 eu-
ro. Aanvang 12.00 uur. Aanmel-
den niet nodig.
Cinema Zeewijk vanaf oktober 
één maal per maand een film-
voorstelling. Aanvang 19.30 uur. 
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje kof-
fie of thee. Kaartjes zijn dage-
lijks verkrijgbaar aan het buf-
fet 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 Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 30 januari: 
meloen met ham, bruine bonen-
soep met rijst, ijs met vruchten en 
slagroom en een kopje koffie toe. 
Opgeven tussen maandag 26 ja-
nuari 11.00 en 12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.00 
uur. Opgeven niet nodig. Kos-
ten 5,-.
Klaverjasmarathon zaterdag 
28 februari om 10.00 uur. Deel-
name 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 beschik-
baar. 
Exposanten van schildersclub 
Velserhooft tonen hun werk. El-
ke werkdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op zondag van 11.30 tot 
14.00 uur. Toegang gratis. 

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Winterkien: Zondag 8 februari. 
Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreekuur 
op afspraak, 0255-533885.
Formulierenbrigade voor info-
ramtie en ondersteuning bij het 
aanvragen van Gemeentelijk re-
gelingen en voorzieningen, tele-
foon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. Kosten 5,-
. Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 
Opgeven maandagmorgen tus-
sen 9.00 en 10.00 uur. 

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-
, woensdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 10,- voor drie lessen. Opge-
ven bij de receptie. 
Restaurant elke dag van 16.00 
tot 18.30 uur geopend voor een 
snack of kleine maaltijd. Opge-
ven vooraf is niet nodig.

De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail de.brulboei@quicknet.nl
Cursus nieuw Grieks. Cursus wordt gegeven op donderdagmid-
dag van 14.00 tot 15.30 uur en start 12 februari. Kosten 70,- voor 15 
lessen. Bloemschikken dinsdag 3 februari van 19.30 tot 21.30 uur. 
Kosten 14,50.

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Rommelmarkt zondag 8 februari van 12.00 tot 15.00 uur. Er zijn 
nog enige tafels te huur (2,50 euro). Aanmelden kan iedere werk-
dag van 09.00 tot 17.30 uur.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, telefoon 0255-
510186, e-mail info@despil.nl
Bloemschikcursus donderdag- en vrijdagavond. Kosten 18,- voor 
5 lessen, excl. 8,- materiaalkosten per les. Cursus digitale foto-
grafie. Kosten 78,- (excl. materiaal 10,-) voor 8 lessen van 2 uur. 
Rommelmarkt zaterdag 21 februari. Toegang gratis. Kraam hu-
ren 3,-. Tiffanyclub donderdagochtend. Deelnemen kost 6,- per 
maand. Meezingavond woensdag 18 februari met de Tweede 
Stem. Zaal open vanaf 19.30 uur. Deelname gratis. Dartclub zoekt 
leden voor maandagavond. Kosten 6,- per maand.

De Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon 
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@
dekoe.nl
Cursus Hip Hop Streetdance. Gaat van start op woensdag van 
17.30 tot 18.30 uur bij voldoende aanmeldingen. Kosten voor 10 les-
sen 35,-.  Tienerkookcursus voor kinderen van 12 t/m 15 jaar op 
dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur. Kosten 24,- voor 6 lessen van 2 uur. 
Cursus gaat 17 februari van start.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl.
ZoMiPo met Operettekoor Almere, zondag 1 februari. Aanvang 
14.00 uur. Kosten 3,-.

De Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon 
023-5388830
Workshop banden plakken voor vrouwen. Woensdag 18 februari 
van 09.00 tot 11.00 uur. Kosten 10,- incl. bandenplakset.
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Ouderennieuws

Huiselijk 
geweld
IJmuiden - De politie heeft don-
derdag omstreeks 00.30 uur een 
25-jarige inwoner van IJmui-
den aangehouden omdat hij er-
van verdacht wordt zijn vrouw 
meerdere keren mishandeld te 
hebben. Zijn vrouw, die in py-
ama het huis uit vluchtte, heeft 
inmiddels aangifte gedaan. De 
mishandelingen vonden plaats 
sinds het echtpaar een jaar ge-
leden trouwde. De politie maakt 
proces-verbaal op. De verdachte 
kreeg onmiddellijk een huisver-
bod opgelegd.

Valse ID-kaart
IJmuiden - Een oplettende por-
tier van een horecazaak aan de 
Kennemerlaan viel zaterdag het 
even na middernacht op dat het 
identiteitsbewijs van een be-
zoekster niet deugde. Hij belde 
de politie, die vaststelde dat het 
ID-bewijs was vervalst. Het 15-
jarige meisje uit Driehuis beken-
de later dat zij haar geboortejaar 
van 1993 in 1991 had veranderd. 
Daardoor was het haar al enke-
le keren gelukt binnen te komen. 
Haar vader heeft het meisje op-
gehaald. Haar zaak wordt over-
gedragen aan HALT.

Alcomobilist
IJmuiden - Op de Kennemer-
laan moest zaterdag nacht om-
streeks 03.30 een 25-jarige auto-
mobilist blazen. Hij bleek teveel 
aan Bacchus geofferd te heb-
ben. Dusdanig veel dat zijn rij-
bewijs werd ingevorderd. Al eer-
der werd er tegen de automobi-
list proces-verbaal opgemaakt 
omdat hij met teveel drank op 
achter het stuur werd aangetrof-
fen. Ook nu weer krijgt hij pro-
ces-verbaal. 
Rijden onder invloed is een mis-
drijf: bij een alcoholpromillage 
vanaf 1,3%o vordert de politie 
het rijbewijs in. Voor beginnend 
bestuurders geldt dat zij hun rij-
bewijs direct kwijtraken als zij 
een alcoholpromillage hebben 
vanaf 0,8%o. Zij moeten een ver-
plichte EMA-cursus (Educatieve 
Maatregel Alcohol) volgen (op 
eigen kosten). Voor meer infor-
matie, zie: www.verkeershand-
having.nl.

Aanbesteding 
centrumplan
Velsen - Burgemeester en wet-
houders nemen eind februa-
ri een definitief besluit over de 
aanbesteding van het winkel-
centrum van IJmuiden. Die be-
slissing zou al in december val-
len, maar de beoordelingscom-
missie heeft meer tijd nodig om 
een goede afweging te kunnen 
maken. Daarnaast heeft de com-
missie de marktpartijen om na-
dere in formatie gevraagd. De 
keuze voor een plan en markt-
partij zal in de raadscarrousel 
van 2 april worden voorgelegd 
aan de gemeenteraad. (FH)

Nieuwe cursussen
van start bij VU Velsen
Velsen - Voor enkele cursus-
sen die in februari beginnen zijn 
nog plaatsen vrij! Op 2 februari 
is de workshop Belastingaangif-
te 2009. Hier worden de laatste 
wijzigingen voor het komende 
aangifteformulier met u doorge-
nomen. Bij de workshops Bon-
bons maken en High tea, respe-
tievelijk op 25 en 11 februari, zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Op 3 fe-

bruari start de cursus Intuïtieve 
ontwikkeling voor gevorderden. 
Mevrouw Schouten uit Driehuis 
houdt op 20 februari een lezing 
over de Kerken in Parijs. Een 
boeiende lezing over een boei-
ende stad. Tenslotte vertelt Hans 
Hoevens over de Atlantikwall in 
een cursus van twee lessen, ge-
volgd door een excursie naar het 
Bunkermuseum.

Wilde Whiskydagen bij 
Gall & Gall van Setten
IJmuiden - Alle whiskyliefheb-
bers kunnen hun hart opha-
len! Tot en met zaterdag 31 ja-
nuari geeft Gall & Gall van Set-
ten maar liefst een korting van 
20 procent op alle whisky’s. Of u 
nu liefhebber bent van een Ier-
se-, een Bourbon-, een Schot-
se Blend- of één van de ruim 80 
Malt-whisky’s; U heeft het maar 
voor het uitzoeken. Alle soorten 

doen mee! Ook zijn er nog enke-
le dagaanbiedingen met 25 pro-
cent korting, zie hiervoor de ad-
vertentie in de landelijke bladen, 
of ga even naar de winkels voor-
meer informatie. Kom voor deze 
spectaculaire Whiskydagen naar 
het Plein ’45 nr. 49 in IJmuiden, 
telefoon 0255-514656 of naar de 
Hagelingerweg 61 in Santpoort-
Noord, telefoon 023-5490580.
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DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - Het gaat goed met 
DKV F1. Ook deze week werd er 
weer gewonnen. In de eerst helft 
ging het nog een beetje moei-
zaam tegen WWSV in Purme-
rend. De ruststand was 0-3. Na 
de rust werd er meer gelopen 
en kwam de stand toch weer op 
1-9 voor DKV F1. De doelpun-
tenmakers waren Sverre, Loek, 
Thomas en Sem. DKV E1 speel-
de een heel spannende wed-
strijd tegen Groen Geel E5. Beide 
ploegen wisten moeilijk te sco-
ren. Toch trok DKV E1 aan het 
langste eind. Ze wonnen met 0-1 
door een doelpunt van Thijn van 
Vliet. Voor DKV D2 is misschien 
wel de ommekeer gekomen. Na 
veel verlieswedstrijden kon er 
eindelijk gejuicht worden. Blauw 
Wit D2 was de eerste ploeg die 
het aflegde tegen DKV D2. De 
doelpuntenmakers waren Mat-
thijs Verwoerd (twee maal), Il-
se Kuiper en Anouska Storm. De 
uitslag was 4-2 voor DKV. DKV 

D1 is hard op weg naar de kop-
positie in de D2 klasse. Ze had-
den dan ook weinig moeite met 
het lager geklasseerde Rohda D2 
(12-2). De uitwedstrijd van DKV 
C1 tegen Groen Geel C3 ging 
helaas verloren. Toch begonnen 
de C1 meiden met goede moed 
aan de wedstrijd, vorige week 
was immers ook gewonnen. DKV 
C1 zette goede druk in de verde-
diging en in de aanval was het 
tempo hoog. De wedstrijdpun-
ten gingen dan ook heel terecht 
naar DKV. Een uitstekende pres-
tatie (7-4). DKV B1 moest naar 
OKV. Winnen bij OKV? Dat is al-
tijd lastig. Ook nu bleek er geen 
winst in te zitten. De OKV-ers 
waren veel trefzekerder. Zij won-
nen dan ook met 15-6.
DKV A2 pakt de draad ook weer 
op. Na twee verloren wedstrijden 
moest er wel weer eens gewon-
nen worden, en dat deden ze. 
Badhoevedorp werd met een 10-
7 stand aan de kant gezet.

In Drieën
zoekt leden
IJmuiden - Beweging, snelheid, 
tactiek en speelplezier. En dan 
ook nog afvallen! Dat kun je doen 
als je lid wordt van de Christelij-
ke volleybalvereniging In Drieën. 
Zij spelen elke  donderdagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
de sportzaal aan de Moerberg-
plantsoen 65a in IJmuiden. Voor 
informatie: Hans Alberda 0255-
532538. Dames zijn ook van har-
te welkom.

Topbiljart 
bij BV Velsen
Santpoort-Noord - Vrijdag 30 
januari om 19.30 uur wordt bij 
BV Velsen aan de Wüstelaan in 
Santpoort gebiljart. De natio-
nale topspeler van Velsen, An-
dré Peereboom, is onder ander 
van de partij. Twee jonge talen-
ten van de tegenstander OBIS. 
uit Heemskerk, Jeroen Beentjes 
en Vincent Veldt, zullen zich niet 
eenvoudig laten verslaan.
Het beloofd een zeer spannende 
biljartavond te worden. Toegang 
is gratis.

Danscentrum Ter Horst
Vincent en Marloes 
maken flinke stap vooruit
IJmuiden - Vorige week kon-
den werd  gemeld dat Marloes 
van Hamburg een danseres met 
veel talent is. Afgelopen zondag 
heeft zij met haar partner Vin-
cent Mars dit weer bewezen.
Dit paar van danscentrum ter 
Horst deed voor het eerst mee 
aan een regio wedstrijd van de  
Nederlandse Algemene Dans-
sport Bond in de debutanten 4 
klasse. 
In een groot veld van deelne-

mers hielden zij zich bijzonder 
goed staande. Rechtstreekse 
doorplaatsing naar de halve fi-
nale en weer goed genoeg voor 
de finale. 
Bij de ballroom dansen behaal-
den zij uiteindelijk een tweede 
plaats en kregen daardoor vier 
punten voor promotie naar een 
hogere klasse. Bij de Latin wer-
den zij vierde en kregen één pro-
motiepunt. Een perfecte start 
van een weg naar de top. 

Rommelmarkt
Haarlem-Noord - Zaterdag 7 
februari is er weer een rommel-
markt in Buurtcentrum Hof van 
Eden, Muiderslotweg 222 A in 
Haarlem Noord. 
Open van 9 tot 15.00 uur. Kijk 
ook eens op www.hofvaneden-
Haarlem.nl  Wilt U zelf  verkopen, 
ook dat kan. 
Bel voor reserveringen 023-
5371155 of 06-23163294.

Rick Hartman kampioen
IJmuiden - Op zaterdag 24 ja-
nuari werd in Zaandam de finale 
van het Noord-Hollands kampi-
oenschap dammen voor pupillen 
(leeftijdscategorie 11 tot 14 jaar) 
gehouden. Twee leden van Dam-
club IJmuiden (DCIJ) hadden 
zich voor deze finale geplaatst: 
Rick Hartman (12) uit IJmuiden 
en Stella van Buuren (12) uit Vel-
serbroek. Hartman en Van Buu-
ren gingen, doordat de punten 
uit de voorronde meetelden, met 
twee punten achterstand de fi-
nale in.
In een bloedstollende finale wis-
ten de DCIJ-ers zich echter te-
rug te knokken en met nog één 
ronde te gaan was Hartman kop-
loper Mitchell Mensinga (Heer-
hugowaard) tot op een punt ge-
naderd. Dit kwam mede doordat 
Van Buuren een ronde eerder 
Mensinga met behulp van een 
fraaie combinatie geklopt had. 
In het onderlinge duel met Men-
singa wist Hartman ondanks een 
slechte start naar dam door te 
breken, waarna hij goed de ze-
nuwen in bedwang hield en de 
partij won. Door deze overwin-
ning veroverde hij twee jaar na 
zijn titel bij de welpen ook de 

pupillentitel van Noord-Holland. 
Na een barrage werd Stan Brink 
uit Heerhugowaard tweede, vóór 
Mitchell Mensinga. Stella van 
Buuren kwam net een punt te-
kort voor een podiumplaats. Bei-
de IJmuidenaren hebben zich 
dankzij dit resultaat geplaatst 
voor de halve finale van het NK 
pupillen. 
Ook bij de junioren en aspiran-
ten is de kans op een IJmuider 
titel groot. Bij de junioren heeft 
Feroz Amirkhan (16) met nog 
één ronde te gaan al zijn partij-
en gewonnen. In de laatste ron-
de heeft hij aan een punt genoeg 
om na zijn aspirantentitel van 
vorig jaar nu ook de juniorenti-
tel te veroveren. Bij de aspiran-
ten maakte Conall Sleutel (15) in 
de voorronde zijn favorietenrol 
waar door al zijn partijen in winst 
om te zetten. Door zijn goede re-
sultaten in de voorronde gaat hij 
met een voorsprong de finale in. 
Eerstejaars aspirant Vince van 
der Wiele (13) kwam nog erva-
ring tekort om zich voor de fina-
le te plaatsen, maar behaalde in 
de laatste wedstrijd van de voor-
ronde nog wel een uitstekende 
remise.

Opmerkelijk debuut 
van Jurrien Fischer
IJmuiden - DCIJ beschikt over 
een prominente jeugdopleiding. 
Jongens en meisjes vanaf 8 jaar 
en ouder worden op deskundige 
wijze de vele geheimen van het 
damspel bijgebracht. 
Steeds vaker moeten de senio-
ren ervaren dat het niet meer zo 
eenvoudig is om de jeugdspe-
lers er onder te krijgen. Jurrien 
Fischer, een jeugdspeler uit Enk-
huizen, wil zich bij de IJmuiden-
se damclub verder bekwamen in 
het damspel.
Hij debuteerde met een par-
tij tegen Bram van Bakel. Onder 
enorme druk van de klok slaag-
de hij erin om de in hevige tijd-
nood verkerende Van Bakel een 
nederlaag te bezorgen. Stella 
van Buuren hield de bij de senio-
ren debuterende Thomas Janse-
mer onder de duim en won af-
getekend. Van de titelkandida-
ten lukte het Casper Remeijer 
niet om te winnen. Een zich fel 
verwerende Harrie van der Vos-
sen slaagde in zijn opzet; een re-
mise. 
Direct na afloop toonde Jes-
se Bos aan dat er voor Remeijer 
meer dan een punt uit het duel 
was te halen. Jesse Bos zelf kon 
eveneens niet winnen. Willem 
Winter overzag een diepe com-
binatie maar tot zijn niet gerin-
ge verbazing was deze niet win-
nend voor Bos. Martin van Dijk 
lijkt weer zijn vorm hervonden te 

hebben en Cees van der Steen 
moest ondervinden dat het dan 
lastig tegenspelen is. De winst 
van Van Dijk was overtuigend en 
verdiend. 
Piet Kok leek regelrecht op de 
winst af te gaan in zijn partij te-
gen Paul Smit. Het was slechts 
een kwestie van tijd. Maar een 
verkeerd genomen slagzet werd 
Kok fataal en verlies was daar-
na onafwendbaar. Cees Pippel 
maakte korte metten met Jac-
qeline Schouten die niet instaat 
bleek alle dreigingen te weerleg-
gen. Een fraaie winst voor Pip-
pel derhalve. Kees van Nie liet 
zich, nadat hij in het middenspel 
een schijf had gewonnen, in het 
eindspel lelijk beetnemen door 
Berrie Bottelier. Met een verras-
send zetje dwong Bottelier als-
nog een remise af.
Koos de Vries en Conall Sleutel 
hielden elkaar in evenwicht en 
na een fris partijtje werden de 
punten gedeeld. Een resultaat 
dat ook viel waar te nemen in de 
partij tussen Nicole Schouten en 
Jan Apeldoorn. Leo Binkhorst en 
Jan Maarten Koorn waren na af-
loop dik tevreden met de remi-
se. Een opgeluchte Binkhorst na 
de partij: ,,Het werd me allemaal 
veel te laat en te moeilijk, ik word 
al een dagje ouder hoor.”
Een uitspraak die zijn tegenstan-
ders met een korreltje zout ne-
men. 

Klootschieten
Velsen-Zuid - Zaterdag waren 
er veertien leden van sportver-
eniging Full Speed aanwezig om 
hun krachten te meten voor de 
overwinning. Ditmaal werd het 
normale parcours gegooid dat 
iedereen op zijn of haar duimpje 
kent. Maar niks is minder waar. 
Het verliep allemaal niet zo als 
iedereen wenste. Bij team 1 en 
team 2 waren de schoten niet 
om naar huis te schrijven. Hier 
zat iets goed fout maar wat was 
dat toch? Niemand kon hier-
op antwoord geven. Toch werd 
team 1 met Bertus, Jan en Harm 
eerste met 73 schoten en 10 me-
ter op de voet gevolgd door team 
3 met Bertie, Nico en Willen zij 
hadden 77 schoten en 29 me-
ter. Op de derde plaats eindigde 
team 4, Dirk, Sonja, Jan Sch. en 
Ina met 84 schoten en 23 meter, 
en laatste werd deze week team 
2 Bianca, Lia, Dries en Elly met 
88 schoten en 33 meter. Meer in-
formatie over deze sport bel Ni-
co Prins via 0255-518648 of Dirk 
Sieraad via 0255-515602. Men 
kan vrijblijvend elke zaterdag om 
09.45 uur naar het clubhuis ko-
men en een ochtend gratis mee-
doen. Zie ook svfullspeed.nl.
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Maak kans op kaarten 
voor de Huishoudbeurs
Regio - De Huishoudbeurs komt 
er weer aan! Nederlands groot-
ste consumentenevenement voor 
vrouwen wordt een echt vrien-
dinnenfeest, waarbij alle zintui-
gen worden geprikkeld. Op het 
speciale themaplein ‘Bubbels’ 
van de Huishoudbeurs kunnen 
bezoeksters volledig los gaan tij-
dens live optredens van beken-
de Nederlandse artiesten. Onder 
meer toppers als Gerard Joling 
en Gordon maken hun opwach-
ting op het plein voor spetteren-
de optredens. De Huishoudbeurs 
wordt van 14 tot en met 22 fe-
bruari 2009 gehouden in Am-
sterdam RAI.
Andere Bekende Nederlanders 
die de Huishoudbeurs extra kleur 
geven of het publiek vermaken 
met muziek en show zijn onder 
meer de mannen van Re-play, 
Danny de Munk, Antje Monteiro, 
Alderliefste, Kate Ryan, Soul of 
Motown, Jan Keizer en Hansen 
Tomas. Ook zal een bijzondere 
mystery guest zijn opwachting 
maken op de Huishoudbeurs en 
het themaplein compleet op zijn 
kop zetten.

De Huishoudbeurs wordt van 14 
tot en met 22 februari 2009 ge-
houden in Amsterdam RAI. De 
beurs is dagelijks geopend van 
11.00 tot 18.00 uur en op don-
derdag 19 en vrijdag 20 febru-
ari van 11.00 tot 22.00 uur. Het 
themaplein Bubbels is dagelijks 
vanaf 10.00 uur geopend. Entree-
kaarten kunnen gekocht worden 
via www.huishoudbeurs.nl of bij 
de voorverkoopadressen: Mars-
kramer en Scapino. 
De laatste vijf dagen van de 
Huishoudbeurs (18 tot en met 22 
februari) vindt de Negenmaan-
denbeurs plaats in Amsterdam 
RAI. Met de entreekaart hebben 
bezoekers op dezelfde dag ook 
gratis toegang tot de Negen-
maandenbeurs.
Wilt u kans maken op twee van 
de tien vrijkaarten die de Jut-
ter/Hofgeest heeft ontvangen? 
Stuur dan uiterlijk 2 februari een 
mail naar info@jutter.nl. 
De winnaars worden bekend ge-
maakt in de krant van 5 februa-
ri. Over de uitslag van de verlo-
ting kan niet gecorrespondeerd 
worden. 

Vellesan College
krijgt prachtig Bêtalab
IJmuiden - Op het Vellesan Col-
lege aan de Briniostraat 16 in 
IJmuiden wordt hard gewerkt 
aan de realisatie van een Bê-
talab. Leerlingen van het vwo, 
havo en mavo krijgen er vanaf 
het voorjaar les in natuurkunde, 
biologie, scheikunde en wiskun-
de. Het hypermoderne Bêtalab 
komt in een aparte vleugel van 
het Vellesan, omvat ruim vier lo-
kalen en wordt begin maart ge-
opend.
Het Bêtalab kent geen klassika-
le opstelling en is een open en 
flexibel te gebruiken ruimte. Dat 
komt mede omdat de aansluitin-
gen voor gas, water en elektrici-
teit in het plafond zijn verwerkt. 
Leerlingen kunnen dwarsver-
banden tussen de exacte vak-
ken leggen en krijgen niet les in 
bijvoorbeeld alléén natuurkunde. 
,,Ze leren dwars door de vakken 
heen hoe hun op school vergaar-
de kennis praktisch kan worden 

toegepast. Omdat ze dat voor het 
grootste deel zélf doen, gaat het 
allemaal veel meer voor ze le-
ven’’, zegt rector Marc Boelsma.
Het initiatief van het Vellesan 
sluit naadloos aan op de lande-
lijke campagnes van de Regio-
nale TechnoCentra en het Plat-
form Bêta Techniek om techni-
sche vakken vooral bij mavo-
leerlingen te promoten. 
Op die manier wordt de door-
stroom naar het technisch Mid-
delbaar Beroeps Onderwijs ge-
stimuleerd. 
Het Bêtalab van het Vellesan 
wordt een bijzondere voorzie-
ning waarmee vooral leerlingen 
die bijvoorbeeld richting proces- 
en installatietechniek willen hun 
voordeel kunnen doen. 
De bouw van het Bêtalab is in 
volle gang. Rector Marc Boels-
ma gaat er van uit dat de feeste-
lijke opening begin maart plaats 
kan vinden. 

Suikerfit met FysioSport
FysioSport IJmond 
start diabetes-cursus
Santpoort-Noord - FysioSport 
IJmond organiseert zaterdag 31 
januari de jaarlijkse open dag. 
Deze dag gaat over maatwerk 
in training en verantwoord wer-
ken aan fitheid en gezondheid. 
Maatwerk is nodig om goed in 
te kunnen schatten welke trai-
ning en trainingsintensiteit ge-
schikt is. Dit is vooral belang-
rijk als men gezondheidsproble-
men heeft. 
Speerpunt van deze open dag 
is de Diabetescursus ‘SuikerFit’, 
waarin theorie en praktijk ge-
koppeld zijn. Theorie over dia-
betes mellitus, in de volksmond 
ook wel suikerziekte genoemd, 
en het positieve effect van ver-
antwoord bewegen en trainen 
bij diabetes. Praktijk in de vorm 
van een 12 weken durende cur-
sus. Uit ervaring blijkt dat bij een 
goede training het verhoogde 
bloedsuiker naar beneden gaat, 
en dat medicatie in veel geval-
len lager ingesteld kan wor-
den. Bijkomende, maar niet min-
der belangrijke effecten van trai-
ning zijn vaak gewichtsafname 
en bloeddrukverlaging. Mensen 
met een verhoogd risico op di-
abetes kunnen problemen voor-
komen door gerichte training. 
Uit diverse wetenschappelijke 
studies blijkt de absolute nood-

zaak van training bij diabetes, 
mits dit maar verantwoord opge-
zet en begeleid wordt. Daarom is 
er in het kader van deze training 
een samenwerking met een dia-
betesverpleegkundige en andere 
disciplines, zoals samenwerken-
de fysiotherapeuten, huisartsen 
en diëtisten. Tevens is er nauw 
contact met de diabetesgroep 
van de samenwerkende huisart-
sen uit de regio, waarbij de prak-
tijkondersteuners een voorname 
rol spelen.
In samenwerking met het CIOS 
is een cursus opgesteld die per 
februari gaat starten. Tijdens de 
open dag is alle informatie ver-
krijgbaar. Ook is er dan gelegen-
heid om de fitheid te laten me-
ten, inclusief een bloedsuiker-
meting door een verpleegkundi-
ge. Ook een testrapport en een 
gratis trainingsadvies door Fy-
sioSport Consultant Martin van 
Duijn zijn verkrijgbaar. Er is ook 
informatie over trainingspro-
gramma’s bij COPD, fibromyal-
gie en artrose.
Voor iedere bezoeker is er een 
presentje en de koffie is vers. De 
open dag is aan Crocusstraat 1e 
in Santpoort-Noord van 11.00 tot 
15.00 uur. Voor eventuele vragen, 
bel 023-5373890 of kijk op www.
fysiosportijmond.nl.

Naam in
jubileumboek
Santpoort - De Harddraverij 
viert dit jaar de 250ste Kortebaan. 
Dit wordt onder andere gevierd 
met een jubileumboek. Achter in 
het boek komt een jaarkalender 
te staan. Voor 25 euro kan de ei-
gen naam in de kalender worden 
gezet en krijgt men een exem-
plaar van het boek. Voor 35 eu-
ro kunnen de namen en geboor-
tedata van het hele gezin in het 
boek worden gezet en krijgt men 
een exemplaar. Inmiddels zijn er 
meer dan 150 namen in de ka-
lender genoteerd. Ook vinden 
mensen het leuk om zo het boek 
iemand cadeau te doen. Inte-
kenen kan tot en met zaterdag 
1 februari. Naam en geboorte-
datum doorgeven kan aan Theo 
Koster. Door middel van bellen 
(na 20.00 uur ‘s avonds) op 06-
50245261 of e-mailen naar okt-
ko@hotmail.com.

Nieuwe opzet 
uitzending Raadsplein
Velsen - Donderdagavond doet 
Seaport TV weer rechtstreeks 
verslag van het Raadsplein, de 
vergaderingen van de gemeen-
teraad. Het programma kent 
echter enkele aanpassingen, die 
de uitzending aantrekkelijker 
moeten maken. De kijkers heb-
ben hiervan op 15 januari al een 
voorproefje gekregen.
Raadsplein Velsen begint voort-
aan om 18.45 uur met een voor-
beschouwing, waaraan deze 
week politiek verslaggever Bart 
Boele van de IJmuider Courant 
zijn medewerking verleent. Tus-
sen 19.00 uur en 20.30 uur wordt 
een deel van de zogenaamde 
raadscarrousel, de deelverga-

deringen die parallel aan elkaar 
in verschillende ruimtes wor-
den gehouden, live uitgezon-
den. Komende donderdag zijn 
dit de sessies over het milieu-
beleidsplan (19.00 tot 20.00 uur) 
en het handhaven in Velsen (tus-
sen 20.00 en 20.30 uur). Nieuw 
is dat de deelvergaderingen die 
niet op tv zijn te volgen, wel zul-
len worden bijgewoond door een 
verslaggever van Seaport TV. Dit 
keer zijn dat de sessies over de 
horecanota en Wijde Weideveld. 
Na afloop geeft deze verslag-
gever een samenvatting van die 
sessies, waarbij hij ook enkele 
betrokkenen interviewt. Dat ge-
beurt tussen 20.30 en 21.00 uur, 

als de raadsleden pauzeren tot-
dat de raadsbrede vergadering 
begint. Dit half uur vormt het 
hart van de uitzending, met veel 
commentaren van zowel politici 
als mensen uit het publiek. Hier-
voor wordt gewerkt met twee 
verslaggevers. Deze week zijn 
dat Robert Schoondergang en 
Gertjan Huijbens. Zij blikken met 
hun gasten niet alleen terug op 
de sessies, maar ook alvast voor-
uit naar de raadsvergadering 
van 21.00 uur. Deze raadsverga-
dering belooft weer boeiend te 
worden, want hij is net als twee 
weken geleden vrijwel geheel 
gewijd aan het wijkgericht wer-
ken. De wethouder overleefde 
toen ternauwernood een motie, 
omdat zij de in haar ogen over-
bodig geworden wijkplatformen 
wil afschaffen. Hoe zal zij nu re-
ageren op de stevige kritiek van 
de raadsleden op haar beleid?

Bridge
Haarlem - Bridgeclub Santé 
Sans Tabac zoekt nieuwe leden, 
ook beginners! Bridgeclub S.S.T. 
(voor niet rokers) is gevestigd in 
het clubgebouw van de volkstui-
nen W.Z.Z.O. Spaarndamseweg 
Hoek Vondelweg / Jan Gijzen-
kade ingang tegen over woon-
boot nr. 123 in Haarlem Noord. 
Kom ook eens proefspelen op de 
dinsdagavond, de zaal gaat al om 
19.00 uur open, want dan is de 
koffie ook klaar. Info L. Versteeg, 
023-5361384 of 06-51421016.

Bijbelstudie
Haarlem - Op 6 februari zal 
Frank Ouweneel Bijbels licht la-
ten schijnen op politiek, econo-
mie, normen-hantering, psycho-
logie, religie, technologie, we-
reldmachten, geweld, rampen, 
en dergelijke. Ondersteund door 
honderden indringende beel-
den zal hij stilstaan bij de nauw-
keurigheid waarmee de Bijbel 
over de actuele gebeurtenissen 
schrijft. Toegang vrij. Zuiderkapel 
Koningkerk, Kloppersingel 57 in 
Haarlem. Aanvang: 19.30 uur.
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Extraatje voor mensen 
met laag inkomen
Velsen - Voor mensen met 
een laag inkomen is er in de-
cember 2008 een extraatje 
beschikbaar gesteld door het 
Rijk, de zogenoemde 50 eu-
ro regeling voor minima’s. De 
regeling is bedoeld voor men-
sen met een inkomen niet bo-
ven de 120 procent van het 
bijstandsniveau.

De mensen die al een uitkering 
van de gemeente Velsen ontvan-
gen hebben de 50 euro automa-
tisch op hun rekening gestort 
gekregen.
Wie een laag inkomen heeft, 
maar de 50 euro nog niet heeft 

aangevraagd, kan dat alsnog 
doen. Om meer mensen van de 
eenmalige regeling te laten pro-
fiteren is inmiddels de aanvraag-
periode verlengd tot 1 maart  
(was eerst 1 februari).
Wie nieuwsgierig is geworden 
en recht denkt te hebben op, of 
wil weten of het inkomen aan de 
criteria voldoet, kan contact op-
nemen met Formulierenbrigade 
Velsen. Deze is gevestigd in Lo-
ket Velsen voor Wonen, Welzijn 
en Zorg, gebouw ‘de Delta’, Rijn-
straat 2 in IJmuiden. Op werkda-
gen tussen 09.00 en 17.00 uur op 
0255-533885 en via formulieren-
brigadevelsen@madi-mk.nl.

26ste editie 
Koninginnepop
Velsen - Op donderdag 30 april 
zal de 26ste editie van het fes-
tival Koninginnepop weer plaats 
vinden in Santpoort-Zuid. Na 
het succes van de 25ste editie in 
2008 is de organisatie weer vol-
op bezig om in 2009 een spet-
terend vervolg te geven. In 2008 
stonden locale acts als POUND, 
the Hype en the Funkabilitie(t)s 
op het podium van het gezellig-
ste festival van de gemeente te 
schitteren. 
Het weer was geweldig en de 
sfeer op het terrein was als van-
ouds, jong en oud vermaakte 
zich met de muziek, kinderacti-
viteiten en het gezellige samen-
zijn. Desondanks heeft de ge-
meente vorig jaar te kennen ge-
geven dat er voor de editie van 
2009 professionele beveiliging 
ingezet zal moeten worden. Dit 
zal een behoorlijke impact heb-
ben op het budget van dit gratis 
toegankelijke festival en daarom 
is de organisatie op zoek naar 
sponsoren. Bedrijven die dit fes-
tival een warm hart toedragen 
worden dan ook verzocht om 
contact op te nemen met de or-
ganisatie via sponsoren@ko-
ninginnepop.nl Om het gezel-
lige festival ook in de toekomst 
plaats te kunnen laten vinden. 
Koninginnepop is een festival 
voor en door mensen uit de re-
gio en heeft tot doel een podium 
te bieden aan locale (beginnen-
de) bands. Bands die graag wil-
len optreden, kunnen een mailtje 
sturen naar bands@koninginne-
pop.nl. Wie alvast even wil proe-
ven van de sfeer van Koningin-
nepop kan kijken op www.ko-
ninginnepop.nl en koninginne-
pop.hyves.nl. 

Gemeente geeft steun 
voor bij- en omscholing
Velsen - Tijdens de gemeen-
telijke nieuwjaarsrede meldde 
de burgemeester dat het col-
lege besloten had om een half 
miljoen euro ter beschikking te 
stellen voor het om- en bijscho-
len van werknemers uit het be-
drijfsleven. Velsen Lokaal wil we-
ten waar dit geld vandaan komt. 
De gemeenteraad heeft voor dit 
bedrag geen besluit genomen. 
Ook niet tijdens de begrotings-
raad, waarbij de fractievoorzitter 
van Velsen Lokaal haar zorg uit-
sprak over de kredietcrisis en de 
gevolgen daarvan voor de bur-
gers van Velsen. De wethouder 
van financiën deelde toen die 
zorg niet en was ook niet bereid 

om maatregelen te nemen. De 
gemeente zou immers een slui-
tende begroting hebben. ,,Geen 
enkel wolkje aan de lucht’’, al-
dus de wethouder. Velsen Lo-
kaal gelooft niet in dit soort na-
iviteit. Velsen Lokaal stelde voor 
om de gemeentelijke belastin-
gen over 2009 niet te verhogen. 
Op die manier worden alle bur-
gers tegemoet gekomen ten tij-
de van economische neergang. 
Tot grote verbazing van Velsen 
Lokaal werd dit voorstel door de 
coalitiepartijen in de prullenbak 
gegooid. Het is dan ook won-
derlijk dat ineens een gigantisch 
bedrag ter beschikking komt en 
dat vraagt om uitleg.

Chinees restaurant Chi 
Ling bekroond met prijs
IJmuiden - In het Chinese res-
taurant Chi  Ling, op de Ken-
nemerboulevard, was het vo-
rige week woensdagavond 
groot feest.  In aanwezig-
heid van de Chinese consul, 
de heer Chang, werden een 
groot aantal prijzen uitgereikt 
aan zowel restaurants als 
koks die zich op het gebied 
van de Chinese keuken de af-
gelopen jaren hebben onder-
scheiden. Ook voor Chi Ling 
was er een mooie prijs.

Aanwezig waren genodigen met 
veelal bekende namen uit de 
Nederlandse culinaire wereld, 
waaronder Cees Helder, Robert 
Kranenborg, Albert Kooy, schrij-
ver van het recent verschenen 
boek  ‘De Nieuwe Nederlandse 
Keuken’ en Gijsbert Bianchi, sec-
torvoorzitter Restaurants van Ko-
ninklijke Horeca Nederland. Eén 
ding werd wel duidelijk geduren-
de deze avond met een exclusief 
zeven gangen diner, bereid door 
een aantal prijswinnende koks: 
de tijd van foe yong hai, babi 
pangang en kroepoek lijken we 
achter ons te laten. De specia-
le menukaart op deze avond be-
vatte bijvoorbeeld gerechten met 
namen als: kabeljauw met fine 
st. Claire in huisgemaakte oes-

tersaus, zachtgegaarde kwartel-
borst en boutje met oude Chin-
kiang rijstazijn en zoete cassa-
vesoep met tapioca en durian 
met gezoete rode bonen in se-
samrijstdeeg. De Nederland-
se culinaire specialisten waren 
vrijwel unaniem in hun oordeel 
over dit diner en de daarbij ge-
serveerde wijnen, geselecteerd 
door sommelier Arman Chan:  
bijzonder en voortreffelijk.
De prijzen, die in aanwezigheid 
van locoburgemeester Annemie-
ke Korf werden uitgereikt,  be-
troffen onder andere  onder-
scheidingen voor: Famous Chi-
nese Restaurants, Masterchef of 
Chinese Cuisine en Famous Chi-
nese Chef. De uitreiking van de 
meer dan 30 onderscheidingen 
werd gedaan door de Chine-
se consul, de heer Chang, tesa-
men met meesterkok Chen Yu 
Yeh. De heer Yeh, vertegenwoor-
diger van de Europese bran-
che van de WACC (World Asso-
ciation of Chinese Cuisine) had 
in opdracht van deze organisa-
tie de selectie van zowel restau-
rants als  koks aan deze com-
missie voorgelegd. Chinees res-
taurant Chi Ling werd in dit ka-
der bekroond met de belangrij-
ke onderscheiding: Famous Chi-
nese Restaurant. 

Act in Witte Theater
IJmuiden – Op maandag 2 en 
dinsdag 3 februari is toneel-
vereniging Act te zien in het 
Witte Theater met de tragiko-
medie De Goot. Geschreven 
door Ton Davids, regie is van 
Margriet Lips. 

De Goot is een pension voor 
dak- en thuislozen. Toos heeft er 
de leiding, ze wordt bijgestaan 
door vrijwilligster Pien. Die onder 
valse voorwendselen het pen-
sion binnenkwam, zal later blij-
ken. De Goot herbergt vreem-
de bewoners. Junk Joske ver-
koopt de daklozenkrant, Wanda 
probeert haar kostje bij elkaar te 
tippelen maar dat lukt niet meer 
zo goed. Elisabeth is een aan la-
ger wal geraakte actrice en dan 
is daar nog Rika, een klassie-
ke zwerfster compleet met win-
kelwagentje. Deze verschillen-
de karakters zorgen voor heel 
wat ontwikkelingen in het pen-
sion. Maar dankzij Toos hebben 

ze een dak boven hun hoofd en 
hoeven ze niet meer op een bank 
in het park te slapen.
Dan verschijnt buurvrouw Meer-
man op het toneel. Zij vindt het 
maar niets, al die dak- en thuis-
lozen in haar nette buurt. Ze 
doet er alles aan om het pension 
weg te werken, wat ook lijkt te 
gaan lukken. De bewoners drei-
gen weer op straat terecht te ko-
men, waar hun oude noodlottige 
bestaan op ze wacht. Maar dan 
neemt het verhaal een onver-
wachte wending en er volgt een 
verassende ontknoping.
De Goot is een verrassend en 
onderhoudend toneelstuk, dat 
toneelvereniging Act met veel 
plezier voor het publiek zal bren-
gen. Aanvang op 2 en 3 februa-
ri is 20.30 uur. Kaarten verkrijg-
baar bij het Witte Theater, tele-
foonnummer 0255-521972, of bij 
Wim Rustemeijer, telefoon 0255-
511063. Mailen mag ook: wim.
rustemeijer@hetnet.nl.

‘Wachten op
gymzaal duurt
veel te lang’
Velsen - Al jaren wacht Sant-
poort-Zuid op een gymzaal bij de 
Brederode Daltonschool. Daar-
over zijn al vele vragen gesteld 
door de gemeenteraad. Dat ge-
beurde ook in oktober 2008 toen 
de gemeenteraad vergader-
de over de Begroting voor 2009. 
GroenLinks diende toen een mo-
tie in - en wist zich daarbij onder 
meer gesteund door de VVD - 
waarin B&W werd gevraagd om 
voor het einde van 2008 aan te 
geven hoe de gymzaal op korte 
termijn gerealiseerd kan worden. 
Het College van B&W reageerde 
daarop en gaf aan dat  de mo-
tie overbodig was omdat het Col-
lege nog in 2008 zou aangeven 
hoe de gymnastiekzaal tot stand 
zal worden gebracht. Inmiddels 
zijn bijna vier maanden verstre-
ken en kent de gemeenteraad 
de beloofde plannen nog niet. 
Daarom hebben GroenLinks en 
de VVD B&W nu gevraagd om 
uit te leggen waarom die plan-
nen er nog niet zijn.

IJmuiden - Zaterdag 24 januari 
was de open dag van Radio Club 
Kennemerland uit IJmuiden. Ve-
le bezoekers wisten mede dank-
zij de lokale pers de weg naar het 
clubgebouw te vinden. Een uit-
gebreide fotoreportage is te vin-

den op de website www.pi4rck.
net. Wie toch nog vragen heeft, 
kan bellen met het  secretariaat 
op 023-5490222 of langskomen 
op de verenigingsavond, vrijdags  
vanaf 20.00 uur, aan Westerduin-
weg 9 in IJmuiden.

Open dag Radio Club
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Beverwijk - Het Rode Kruis 
Ziekenhuis stuurt aan op een 
verhuizing naar de grens van 
Heemskerk en Uitgeest. Als 
de plannen doorgaan, moet 
in 2015 op de Tolhek-locatie 
een nieuw ziekenhuis voor de 
regio IJmond verrijzen. 

De gemeenten Beverwijk en Vel-
sen hebben laten weten opnieuw 
met de raad van bestuur in ge-
sprek te willen treden, hetgeen 
ook zal gebeuren. Toch lijkt de 
kans klein dat de voorkeur van 
de ziekenhuisleiding alsnog naar 
een andere locatie zal uitgaan. 
Ook het brandwondencentrum 
zal meeverhuizen naar het nieuw 
te bouwen ziekenhuis.
Bij het bepalen van een voor-
keurslocatie voor de bouw van 
het nieuwe ziekenhuis zijn de 
bestuurders niet over één nacht 
ijs gegaan. Men schakelde een 
extern adviesbureau in, dat aan-
vankelijk veertien mogelijke lo-
caties voor de bouw van een 
nieuw ziekenhuis onderzocht. 
Uit dit onderzoek, dat ongeveer 
een jaar geleden is gestart, kwa-
men uiteindelijk vier locaties 
naar voren, die serieus een kans 
maakten. Volgens Sluis, die nog 
een aantal maanden als inte-
rim-bestuurder aan het zieken-
huis is verbonden, had de locatie 
Tolhek toen al de voorkeur. ,,Er 
zijn drie belangrijke voorwaar-
den waaraan de nieuwe zieken-
huislocatie moet voldoen’’, al-
dus Sluis. ,,De plek moet cen-
traal liggen in het verzorgings-
gebied, de bereikbaarheid moet 
goed zijn en er moet voldoende 
ruimte zijn.’’ Voor de bouw van 
een nieuw ziekenhuis is naar 
schatting 40.000 vierkante me-
ter grond nodig. Met alle bijko-
mende voorzieningen, zoals par-
keergelegenheid, moet worden 
gedacht aan een totale grond-
oppervlakte van zes hectare. Op 
de grens van Heemskerk en Uit-
geest is die ruimte beschikbaar.

Op het terrein is nu nog de ge-
meentewerf van Heemskerk ge-
vestigd, er bestonden reeds 
plannen voor een verhuizing van 
de werf. 
Of ook het tankstation zal moeten 
wijken voor de ziekenhuisplan-
nen is nog niet duidelijk. Sluis: 
,,Wij hebben nog geen enkele 
overeenkomst getekend met de 
gemeenten Heemskerk en Uit-
geest. Wij geven nu slechts on-
ze voorkeurslocatie aan.’’ Wel is 
inmiddels uit gesprekken met de 
beide gemeenten gebleken dat 
het plan in principe wel uitge-
voerd zou kunnen worden. Met 
het mogelijke vertrek van het 
Rode Kruis Ziekenhuis uit Be-
verwijk is een enorm bedrag ge-
moeid. Omdat de bouw pas over 
ongeveer zeven jaar zal plaats-
vinden, is nu nog nauwelijks een 
goede inschatting te maken van 
de werkelijke kosten, aangezien 
dit sterk afhankelijk is van de 
dan geldende marktprijzen. Af-
gezet tegen de huidige tarieven 
in de bouw zou de realisatie van 
het hele project zo’n 130 miljoen 
euro gaan kosten. Geld dat het 
ziekenhuis uiteindelijk zelf op ta-
fel zal moeten leggen. ,,In de ko-
mende jaren zullen wij ons ei-
gen vermogen en onze solvabili-
teit moeten versterken’’, liet Sluis 
weten.
Hij voegde eraan toe dat de hui-
dige financiële positie van het 
ziekenhuis beslist niet slecht is. 
,,We zullen een begrotingsover-
schot moeten creëren en zelf 
naar de banken toe moeten aan-
tonen dat het een redabel ver-
haal is.’’ Met name voor de ge-
meente Beverwijk is de keuze 
van het ziekenhuisbestuur een 
flinke domper. Het bestuur heeft 
aangegeven bereid te zijn tot na-
der overleg, maar de voorwaar-
den zoals die zijn geformuleerd 
voor de locatiekeuze zullen over-
eind blijven. Mede daarom is ook 
besloten om deze week open-
heid van zaken te geven over het 

hele proces. ,,We wilden weg van 
het praten met de mond dicht’’, 
aldus Sluis. Al enige tijd werd 
gespeculeerd over de koers die 
de raad van bestuur zou varen. 
Daarbij werd de locatie Tolhek 
nadrukkelijk genoemd, maar tot 
op deze week hielden de be-
stuurders de kaken op elkaar. 
Ondanks de pogingen van Be-
verwijk en Velsen om het zieken-
huisbestuur op andere gedach-
ten te brengen, lijkt de locatie-
keuze steeds meer een gelopen 
race te zijn. In de komende pe-
riode moet vooral duidelijk wor-
den of de beoogde locatie defi-
nitief haalbaar is.
Of het nieuwe ziekenhuis qua 
hoeveelheid bedden uiteindelijk 
groter of kleiner zal worden dan 
in de huidige situatie, is nog niet 
duidelijk. Wel zal men voldoen-
de ruimte beschikbaar houden 
voor eventuele toekomstige uit-
breidingen, zodat er in elk geval 
voor tenminste twintig jaar vol-
doende ontwikkelingsmogelijk-
heden zijn. Overigens zullen er 
binnenkort ook op de huidige lo-
catie aan de Vondellaan bouw-
activiteiten plaats vinden. Om 
meer ruimte te maken voor de 
polikliniek en voor kantoren zal 
er naast het ziekenhuis een se-
mi-permanent gebouw verrijzen 
aan de zijde van 3.000 vierkan-
te meter. Daarmee kunnen in-
terne knelpunten op het gebied 
van ruimtegebrek worden weg-
genomen. Hiervoor zullen eerst 
de bestaande fietsenstalling en 
een quarantainegebouw, dat in 
slechte staat verkeert, worden 
gesloopt. Indien het Rode Kruis 
Ziekenhuis over acht jaar defi-
nitief uit Beverwijk vertrekt, blijft 
een groot stuk grond over. Het 
ziekenhuis is nu eigenaar van 
de grond aan beide zijden van 
de Vondellaan, maar het is uit-
eindelijk aan de gemeente Be-
verwijk om een nieuwe bestem-
ming voor het gebied te formule-
ren. (Raimond Bos)

‘RKZ naar Heemskerk’

‘College laat Velsen-
Noord weer valllen’
Kort na de laatste gemeente-
raadsverkiezingen stuurden bur-
gemeester en wethouders Vel-
sen-Noord met, naar nu blijkt, 
een kluitje in het riet. Vooral de 
PvdA heeft mij toen heel boos 
gemaakt met haar gedraai. Voor 
de verkiezingen was de partij 
nog voor behoud van de NAM-
kade voor woningbouw. Een-
maal op het pluche was het ge-
daan met haar steun. Daarvoor 
in de plaats zou Velsen-Noord 
wel het een en ander terug krij-
gen. Te denken viel aan ver-
plaatsing van het Gildespoor en 
een multifunctionele accommo-
datie (MFA).
Nu, een aantal jaren later, wordt 
300.000 euro dat voor de MFA 
in Velsen-Noord was bestemd, 
naar IJmuiden gesluisd. Begrijp 
mij niet verkeerd. Het is niet 
goed subsidiegeld verloren te 
laten gaan, maar het was al lang 
beschikbaar voor Velsen-Noord 
en toch is het niet gebruikt. 
Blijkbaar is het college vergeten 
wat er kort na de verkiezingen 
beloofd was en heeft zij de tijd 
niet benut om gedegen plan-
nen te (laten) maken zodat het 
geld in Velsen-Noord gebruikt 
kan worden. En dan nog, als het 
geld dit jaar nog besteed moet 
worden, kan dat ook gedaan 
worden door te werken aan het 
gereed maken van de plannen 
voor de MFA in Velsen-Noord. 
Dan kan de bouw worden op-
genomen in de begroting voor 
2010. Nu moeten we het plot-
seling doen met de, nog vagere, 

belofte van het opnieuw aanvra-
gen van subsidie.
Het is jammer dat het Wijkplat-
form Velsen-Noord niet een-
stemmig kritisch is. Het zou wat 
tegengas aan de college van 
B&W kunnen geven. Maar ja, 
wat maakt het uit. Uit ervaring 
weet ik dat een kritisch wijkplat-
form toch geen stem heeft die 
echt gehoord wordt. Bovendien 
hebben de wijkplatforms in de 
gemeente Velsen met de nieu-
we plannen van het college voor 
het wijkgericht werken waar-
schijnlijk helemaal geen toe-
komst meer...
Om deze redenen denk ik dat 
het hoog tijd is dat er weer een 
echt kritische stem komt vanuit 
Velsen-Noord. Ik zal in overleg 
gaan met een aantal mensen en 
zien of de Vereniging Wijkbelan-
gen Velsen-Noord weer uit haar 
slapende toestand kan worden 
gewekt.
Wijkbelangen heeft de ervaring 
en de kennis om tegengas te 
geven aan het huidige bestuur 
van onze gemeente. Als Wijk-
belangen eenmaal wakker is, 
zullen we het college regelma-
tig met Velsen-Noord laten be-
zig houden.
Wij zullen laten zien dat de bur-
gers van Velsen, en met na-
me de Velsen-Noorders, mondig 
zijn en niet bang zijn hun mond 
open te doen.

Marc Commandeur,
voorzitter Vereniging 
Wijkbelangen Velsen-Noord

Velsen Lokaal stelt vragen
‘Wateroverlast moet 
aangepakt worden’
Velsen - Velsen Lokaal vindt dat 
er snel wat gedaan moet wor-
den aan de permanente water-
overlast aan de Heerenduinweg. 
Hoewel het Nationaal Park Ken-
nemerduinen verantwoordelijk 
is voor goede afvoervoorzienin-
gen, vindt Velsen Lokaal dat het 
de hoogste tijd wordt dat de ge-

meente in actie komt. Door dit 
technische probleem is er na-
melijk wel een gevaarlijke situa-
tie voor fietsers en voetgangers 
ontstaan. Zij moeten nu uitwij-
ken via de rijbaan. Om die reden 
vindt Velsen Lokaal dat de ge-
meente nu maar eens moet in-
grijpen.
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Gedichten
in Dorpskerk
Santpoort-Noord - De Stichting 
Cultuur in de Dorpskerk organi-
seert samen met Bredero Boe-
ken een avond met poëzie, beel-
dende kunst en film op 29 janu-
ari om 20.00 uur in het ontmoe-
tingscentrum Dorpskerk aan de 
Burg. Enschedélaan. Het thema 
van deze avond is: Wie verhuist 
verandert. Wanneer een kunste-
naar noodgedwongen zijn land 
verlaat en naar Nederland komt, 
verandert zijn landschap. Niet 
alleen het landschap is anders. 
Hij komt ook terecht in een land 
met een ander klimaat, een nieu-
we taal, vreemde mensen en on-
bekende gewoontes. Welke in-
vloed heeft dit op zijn werk? De-
ze avond wordt gepresenteerd 
door Herman Divendal, directeur 
van de stichting AIDA, een stich-
ting die gevluchte kunstenaars 
uit oorlogsgebieden begeleidt. 
Op het programma staat een in-
terview en voordracht van Edita 
Hasovic. Edita (1974) studeerde 
aan de universiteit van Saraje-
vo. De beeldend kunstenaar Se-
nad Alic toont zijn werk en ver-
telt over kunst en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. De 
stadsdichter van Velsen, Joris 
Brussel, komt aan het woord met 
een eigen voordracht en wordt in 
de discussie van deze avond be-
trokken. De avond wordt beslo-
ten met de korte film ‘Mosqui-
to’ van Amiram Tchikhinashvi-
li en is ongeveer half tien afge-
lopen. Kaarten voor deze avond 
zijn gratis af te halen bij Bredero 
Boeken, telefoon 023-5382061 
of te reserveren bij de Stichting 
Cultuur in de Dorpskerk, tele-
foon 023-5381515. Zie ook www.
cultuurindedorpskerk.nl.

Informatie-
avonden 
over drugs
Regio - Brijder Verslavingszorg, 
centrum voor verslavingsproble-
matiek organiseert twee infor-
matieve bijeenkomsten voor ou-
ders/verzorgers over gebruik van 
wiet, hasj, XTC, cocaïne, GHB, 
speed of andere drugs. Infor-
matie over verschillende soorten 
drugs, experimenteel gebruik van 
middelen, motieven om drugs te 
gebruiken en mogelijkheden om 
druggebruik in de opvoeding te 
hanteren komen aan de orde. 
Welke grenzen kan men stellen; 
hoe hanteert men deze grenzen? 
Hoe te reageren in moeilijke op-
voedingssituaties? Hoe te voor-
komen dat andere kinderen in 
het gedrang komen? Voorbeeld-
gedrag van de ouders. Wel-
ke hulpverleningsmogelijkhe-
den zijn er? De avonden vinden 
plaats op donderdag 5 en 12 fe-
bruari van 19.30 tot 22.00 uur bij 
Brijder Verslavingszorg aan het 
Spaarne 106 in Haarlem. Deel-
name is gratis, meer informatie 
of inschrijven via telefoon 023–
5307400 of  023-8903700.

Goed gevulde tafel bij 
bingo van Soos Babbelaar
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag werd in buurtcentrum de 
Dwarsligger bij Soos Babbelaar 
een bingo avond gehouden voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking.
De prijzentafel was goed gevuld, 
Van geur naar kleur, van strop 
naar sok, van bier naar IJmui-
dense pier, Mooie sieraden van 
kralen, van paardeworst en har-
tige hap naar heerlijk gebak.
Van tassen naar matten, van 
brillekokers naar kalenders en 
kleurboeken. Het kon werkelijk 
niet op. En dit allemaal dankzij 

de gulle giften van vele plaatse-
lijke winkeliers. 
Soos Babbelaar is iedere tweede 
en vierde zaterdag van de maand 
open voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Er wor-
den diverse activiteiten gedaan, 
zoals spelletjes, kleuren, koek-
jes bakken en paaseieren schil-
deren. Ook wordt ieder jaar een 
soundmix/playback show, waar 
de deelnemers vol enthousiasme 
hun kunsten vertonen. Dit jaar 
zal dit zijn op zaterdag 28 febru-
ari. De avond begint circa 19.30 
uur .

Velsen Centraal
op Seaport TV
IJmuiden - Het dagelijkse tv-
programma Velsen Centraal op 
Seaport TV is elke dag om 16.00 
uur en 21.00 uur te zien. Iede-
re vrijdag starten afwisselend 
twee programma’s, die de gehe-
le week iedere dag uitgezonden 
worden.
Komende week bespreken drie 
fractievoorzitters van de ge-
meenteraad van Velsen be-
spreken actuele lokale politie-
ke kwesties. In het andere pro-
gramma komt wethouder Annet-
te Baerveldt aan het woord.
In het gesprek met Jac. Zuur-
bier komt de gehele portefeuille 
van de wethouder (Democraten 
66 Velsen) aan bod. Uitgebreid 
praat zij over het sportaccomo-
datiebeleid en de uitbreidings-
problemen bij VSV in de Velser-
broek.
Moet de ijsbaan tussen de tun-
nels in Spaarnwoude verdwij-
nen? Blijft de VVV in de bibli-
otheek? Wat heeft voorrang in 
het grootschalige Groot Helm-
duinplan? Hoe gaat het met de 

jeugdzorg en de hangjonge-
ren? Gaat het Pieter Vermeulen-
museumecht naar het Binnen-
meer? Slaat de Amsterdamse 
haven bressen in het recreatie-
schap Spaarnwoude? Is de wet-
houder in voor een nieuwe peri-
ode in 2010?
Rob Meerhof (PvdA), Robert te 
Beest (CDA) en Gerard Vosse 
(LGV) debatteren over actuele 
politieke kwesties. 
Hoe is de gemeenteraad be-
trokken  bij de komende burge-
meestersvacature? xssWat vin-
den zij van de controverse tus-
sen het dagelijks bestuur van de 
gemeente Velsen en de biblio-
theekcommissie over de budget-
overschrijding? Hoe zien zij de 
voortgang van het project Groot 
Helmduin?
Welke invloed hebben zij op de 
keuze van het eindmodel voor de 
ontwikkeling van het stadscen-
trum in IJmuiden?
Deze en andere onderwerpen 
zijn te zien en te horen in de da-
gelijkse uitzendingen.

The Soul of Motown II
IJmuiden - Op vrijdag 30 janua-
ri (20.15) herleven de gloriejaren 
van het succesvolle platenlabel 
Motown in de Stadsschouwburg 
Velsen. Top performers brengen 
de grootste hits van onder ande-
re  The Supremes, The Temptati-
ons en The Four tops.
IHet publiek gaat terug in de tijd, 
naar de gouden jaren van Mo-
town Records. Als één van de 
meest belangrijke en meest in-
vloedrijke onafhankelijke pla-

tenlabels ooit, ontwikkelde Mo-
town zich tot een succesvol mu-
ziekbedrijf.
Het putte uit een enorm bestand 
aan talentvolle zangers, muzi-
kanten, songwriters en produ-
centen en legde de grondslag 
voor het succes van zwarte ar-
tiesten in Amerika en ver daar-
buiten.  
Meer informatie: telefoon 0255-
515789 of www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Optreden popkoor 
Stemband op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Het popkoor 
Stemband geeft zondag 1 fe-
bruari een optreden in boerde-
rij Zorgvrij.
Stemband is een popkoor uit Alk-
maar dat bestaat uit een groep 
enthousiaste zangers en zange-
ressen die met begeleiding van 
een live band spetterende optre-
dens verzorgen. Ze spelen een 
afwisselend repertoire met num-
mers van onder andere Mika, 
Robbie Williams, Scissor Sisters, 
Anouk en Leaf. Het optreden is 
van 13.00 uur tot 15.00 uur.

In principe is er iedere eerste 
zondag van de maand een con-
cert in boerderij Zorgvrij (zo-
mers ook buiten). Dit zijn klas-
sieke concerten maar ook pop-
concerten of zoals nu koren die 
optreden. 
Voor enkele maanden zoeken 
zij nog groepen die een concert 
willen geven.
Boerderij Zorgvrij ligt in het re-
creatieschap Spaarnwoude, Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid, 023–
5202828, zie ook www.recrea-
tienoordholland.nl.

Expo Kleurrijk verlengd
IJmuiden - Op veler verzoek is 
de expositie van Kleurrijk ver-
lengd. De cursisten van Kleurrijk 
aquarelleren onder leiding van 
Henk Dekkers. De werken zijn 
tot eind februari te zien in wijk-
steunpunt Zeewijk.
Er worden aquarellen in verschil-
lende stijlen getoond van diverse 

cursisten. De bestaande exposi-
tie is aangevuld met nieuw werk. 
Met deze expositie laat men zien 
dat verschillende onderwerpen 
toch een eenheid kunnen vor-
men, het is dan ook een boeien-
de expositie.  De expositie is ook 
bedoeld om anderen mee te la-
ten genieten van deze hobby.
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In ‘t Mosterdzaadje:
Muziek van Fredie 
Kuiper en Trio Ponte
Santpoort-Noord - Fredie Kui-
per is een bekende Haarlemse 
verschijning die met haar accor-
deon en lied op allerlei lokaties 
ter lering en vermaak kan op-
duiken. Op vrijdag 30 januari om 
20.15 uur is zij te gast in ’t Mos-
terdzaadje. Zij neemt haar ‘Ben-
de’ mee. Dat zijn: Maarten Eijs-
ker (gitaar en zang), Arno Dui-
vestein (tuba, euphonium en 
trombone) en als gastspeler Jan 
Doedens (trompet, basgitaar en 
percussie). De muziek die zij ma-
ken is een mix van het pure le-
venslied, folkachtige melodieën 
en wervelende Klezmermuziek. 

Op zondag 1 februari  om 15.00 
uur  treden in ’t Mosterdzaadje 
op de klarinettiste Anja van Doo-
ren, de celliste Eline Toebes en 
de pianiste Monique Visser op. 
Samen vormen zij het Trio Pon-
te en zoals de naam van hun trio 
al suggereert, slaan zij een brug 
tussen oudere en nieuwe mu-
ziek. Op het programma Beetho-
ven, Martinu, Rota en Zemlinsky.
‘t Mosterdzaadje is aan de Kerk-
weg 29, tel. 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Scouts proosten
op toekomst
Velserbroek - Zaterdag heb-
ben de leden van Scouting Vel-
serbroek het glas geheven op de 
toekomst. Dit vanwege het be-
sluit van het College van Velsen 
om een gedeelte van de natuur-
speelplaats aan de Grote Buiten-
dijk te Velserbroek te verhuren 
aan de scoutinggroep.
Na de kinderchampagne heb-
ben de scouts en het bestuur, ie-
der op zijn eigen wijze, het ter-

rein verkend. De kinderen zijn 
hun nieuwe omgeving gaan ont-
dekken en hebben gespeeld. 
Het bestuur heeft plannen ge-
maakt en kreeg de kans om ken-
nis te maken met enkele buurt-
bewoners. Na de zomervakan-
tie zal Scouting Velserbroek haar 
opkomsten houden op de nieu-
we lokatie aan de Grote Buiten-
dijk. Voor meer informatie www.
scoutingvelserbroek.nl.

Liefde en
veilig vrijen
Regio - Rondom Valentijn vin-
den in heel Nederland festivitei-
ten plaats voor de Week van de 
Liefde. In Kennemerland kunnen 
jongeren op diverse plekken te-
recht voor activiteiten over veilig 
vrijen en seksualiteit. De organi-
satie is in handen van de GGD 
Kennemerland en Soa Aids Ne-
derland. Met jongerenwerkers 
en het Jongeren Informatie Punt 
Haarlemmermeer hebben zij op 
de dagen rond Valentijn diver-
se leuke activiteiten voor jonge-
ren uitgedacht. Zo zijn er tussen 
4 en 15 februari Valentijnsdico-
avonden, liefdesmarkten en in-
loopmiddagen. De jeugdige be-
zoekers krijgen tijdens de hap-
penings op ludieke en interactie-
ve wijze informatie over seksuali-
teit, soa en veilig vrijen. Op www.
ggdkennemerland.nl staat meer 
informatie over de activiteiten. 

‘Buigzame 
gelovigen’
Santpoort-Noord - Donder-
dagavond 5 februari, om 20.00 
uur, spreekt ds. Aart Mak over 
het thema ‘Religieuze flexibi-
liteit’ in Ontmoetingscentrum 
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 
65. ‘Wat hebben we aan religi-
euze tradities?’ vraagt Leo Oos-
terveen, Dominicaner monnik, 
zich af in de bundel ‘Buigzame 
gelovigen. Essays over religieu-
ze flexibiliteit’, die in maart 2008 
verscheen. Onder andere ook 
Erik Borgman, Manuela Kals-
ky, Sajidah Abdus Sattar, Nahed 
Selim droegen bij. ‘Op zoek naar 
een nieuw ‘wij’ was het motto 
van het symposion ter presenta-
tie. Zie www.reliflex.nl voor ver-
dere informatie. Aan religieuze 
traditie kunnen we veel hebben, 
als traditie maar geen ghetto 
wordt. De bijbelse traditie onder-
steunt ons juist in onze perma-
nente zoektocht naar een iden-
titeit, onze thuisloosheid. Het 
mens-zijn is in de bijbelse ver-
halen een open vraag die nooit 
geheel te beantwoorden is: een 
zoekproject. Oosterveen verwijst 
naar het verhaal van de Emma-
usgangers. De commissie vroeg 
ds. Aart Mak deze essays te le-
zen en over dat zoekproject te 
spreken. Toegang inclusief kof-
fie of thee: 5 euro. Contactper-
soon: A.W. Tijssen-Wilbrink, tele-
foon 023-5491282.

Velsen-Zuid - Op informatie-
boerderij Zorgvrij wordt iedere 
woensdagmiddag geknutseld. 
Wat kinderen kunnen maken is 
afhankelijk van het seizoen of 
thema. 
In februari kunnen kinderen ie-
dere woensdagmiddag tus-
sen 13.30 en 15.30 pinda’s rij-
gen (1,50 euro). Zo helpen ze de 
vogels een handje en de pinda-
slinger is een vrolijk gezicht op 
het balkon of in de tuin. 

Vesper ‘Wijzangen van 
Tagore’ in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdag 7 
februari om 19.00 uur is er weer 
een muzikale en meditatieve 
vesper in de Dorpskerk in Sant-
poort-Noord, getiteld ‘Wijzan-
gen van Tagore’. In deze vesper 
gaat het over liefde en mededo-
gen, over het ervaren van de na-
bijheid van de Ene. Maar tege-
lijkertijd gaat het ook over het 
mysterie en de ongrijpbaarheid. 
In de stilte en tijdens het zingen 
is er tijd en ruimte om even stil te 
staan en te ervaren. De gevoe-
lige teksten van Tagore worden 
gespiegeld aan mooie bijbelse 
teksten en teksten van Europe-
se mystici. De cyclus ‘Vier Wij-
zangen’ van Tagore is op muziek 

gezet door de Nederlandse com-
ponist Hans Schouwman (be-
gin 20ste eeuw),  en bevat tek-
sten die ontleend zijn aan Tago-
re’s bundel van 103 ‘Gitanjali’ of 
‘Wijzangen’. Ze klinken als mu-
ziek van een andere wereld. Er 
zal muziek, samenzang en stil-
te zijn. Bovendien is er gelegn-
heid om kaarsen te branden, zo-
als gewoon. Uitvoerenden: Antje 
de Wit, sopraan, en Gilbert den 
Broeder, piano. Henk Reefhuis, 
lezingen en gedichten. 
Aanvang vesper om 19.00 uur. 
Locatie: Dorpskerk, Burg. En-
schedélaan 67 in Santpoort-
Noord. Toegang vrij, collecte na 
afloop.

Velsen voor Derde 
Wereld werkt voor Sita
Velsen - Zaterdag 31 janua-
ri is de opbrengst voor de markt 
van Velsen voor de Derde We-
reld voor project Sita in Galle. Dit 
land is verwikkeld in een vrese-
lijke burgeroorlog. Juist de arm-
ste mensen ondervinden hiervan 
de zwaarste gevolgen.
Sita helpt kinderen uit arme ge-
zinnen hun school af te maken. 
Vijftig gezinnen worden onder-
steund. In Sri Lanka is de kleuter-
school niet gratis en te duur voor 
arme families. De basisschool is 
wel gratis toegankelijk, maar de 
kosten voor het verplichte uni-
form, schoenen, schriften en 
pennen zijn een aanslag op de 

beurs van arme gezinnen. Voort-
gezet onderwijs is alleen moge-
lijk met het diploma basisonder-
wijs. 
Sita steunt de gezinnen met 8 
euro per maand, waarvoor zij de 
benodigde schoolspullen kopen 
of bijles betalen. 
Bij Velsen voor de Derde Wereld 
kan men informatie krijgen over 
dit project via folders, een dia-
presentatie of inzage van brie-
ven uit Galle. Zie ook st.V3W@
zonnet.nl.
De markt is zaterdag van 9.30 tot 
12.30 uur in het Solidariteitsge-
bouw aan Eenhoornstraat 4 in 
IJmuiden.

Cursus ‘Beter leren 
omgaan met geld’
Velsen - Tegenwoordig komen 
er steeds meer mensen in de fi-
nanciële problemen. 
Deze cursus biedt de mogelijk-
heid om op een positieve en ont-
spannen manier met de financi-
ele situatie om te gaan.
Inzicht in de eigen financiële si-
tuatie en op een andere manier 
met geld om gaan. Er zal gewerkt 
worden aan de hand van thema’s 
en gebruik worden gemaakt van 
oefeningen. Tevens zullen er op-
drachten worden gegeven om 
thuis mee aan het werk te gaan. 
Beter omgaan met geld, inzicht 
in inkomsten en uitgaven, wat te 
doen met schulden, grip op het 

bestedingspatroon, een kasboek 
bijhouden zijn onderwerpen die 
aan de orde komen. De cur-
sus bestaat uit zes bijeenkom-
sten en is er voor iedereen die 
wil leren om beter met geld om 
te gaan. Ook voor mensen, die al 
bij een schuldhulpverleningstra-
ject betrokken zijn. Startdatum is 
3 maart, elke dinsdag van 19.00 
tot 21.00 uur. Wie zich aanmeldt, 
krijgt alle overige informatie toe-
gestuurd. Voor aanmelden en in-
formatie: Stichting Maatschap-
pelijke Dienstverlening Midden-
Kennemerland, Telefoon:  0251 
257157, Email: eformanek@ma-
di-mk.nl.

Pinda’s rijgen
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Ruime winst van
Job Elsendoorn
IJmuiden - Ondanks de hevi-
ge regenval waren er toch ne-
gentien jeugdschakers aanwezig 
om hun positie op de ranglijst te 
behouden dan wel te verbete-
ren. Menno Jaspers deed goede 
zaken door zijn eerste plaats in 
groep twee te verstevigen door 
een goede overwinning op Mark 
Scholten. Leuke bijkomstigheid 
voor hem is 
dat hij nu 
ook de der-
de plaats op 
de algemene 
ranglijst in-
neemt.
Thomas Ot-
te zet-
te veel druk 
op de stel-
ling van Bar-
ry Broek, die 
nog wat te-
genspartel-
de door een 
w a n h o o p -
so f f ens i e f , 
maar ook dat 
mocht niet 
meer helpen. 
Ook Quinten Otte kon een punt 
bijschrijven, dit keer tegen de al-
tijd vrolijke Roann Plug. Thomas 
Lichtendaal ging ten onder tegen 
de altijd aanvallende schaakca-
priolen van Boy Wu.
Job Elsendoorn kwam totaal ge-
wonnen te staan tegen Kim van 
Loon. Helaas zag Kim niet dat 
ook Job zijn stukken soms ver-
keerd neerzette, anders was het 
zeker remise geworden. Door af-
wezigheid van de ‘ouwe trouwe’ 
jeugdleider Andries Visser werd 
de indeling verzorgd door zoon 

Ingmar Visser. Deze moest te-
gen Koen van der Velde aantre-
den. Maar ja, die was al bezig te-
gen medejeugdleider Patrick de 
Koning, en Koen wou wel eens 
zien of de leiding ook nog kon 
schaken. 
Na de voor hem verloren par-
tij beloofde hij weer wat aan zijn 
huiswerk te gaan doen. Cory van 

Bellen zat 
voor zijn 
doen al 
veel te lang 
achter het 
s c h a a k -
bord, maar 
dat kwam 
omdat te-
genspeel-
ster Daph-
ne Ouds-
hoorn hem 
geen ruim-
te gaf om 
ook maar 
iets te gaan 
proberen. 
Dit eindig-
de dan ook 

in een ge-
lijkspel. Erin Lucassen moest zijn 
nederlaag van vorige week weer 
recht zetten, en dit deed hij dan 
ook door met de zwarte stukken 
Ben Eppink te overrompelen. 
Deze kon dan ook alleen nog 
maar opgeven. Als laatste dan 
Marco Wellinga tegen Arman-
do Noordzij, oftewel Goliath te-
gen David. 
En ook met het schaken werd 
Goliath geveld, zodat ze nu van 
plaats op de ranglijst zijn gewis-
seld. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

Voetbaltoernooien
op Cruyff Court 
IJmuiden - Met in gang van 
woensdag 4 februari organiseert 
Buurtsport Velsen haar eerste 
voetbaltoernooi voor jeugd en 
jongeren op het Cruyff Court aan 
het Pleiadenplantsoen in IJmui-
den. Dit toernooi wordt voort-
aan elke eerste woensdagmid-
dag van de maand op het Cruyff 
Court gehouden. Het toernooi 
bestaat uit twee delen:  van 15.00 
tot 16.30 uur spelen teams in de 
leeftijdscategorie 10-14 jaar en 

van 16.30 tot 17.30 uur speelt 
14-18 jaar oud. Teams van mi-
nimaal 5 personen kunnen zich 
om 14.45 uur (voor 10-14 jaar) 
en 16.15 uur (voor 14-18 jaar) ter 
plekke opgeven, maar voorrang 
wordt verleend aan teams die 
zich van te voren per email heb-
ben aangemeld ( buurtsport@
jcdekoe.nl) en een kwartier voor 
aanvang speeltijd aanwezig zijn.
Deze maandelijkse toernooien 
zijn een initiatief van Buurtsport 

Velsen in samenwerking met 
buurtcentrum De Dwarsligger, 
dat vorig jaar al actief was op het 
Cruyff Court. Buurtsport Velsen, 
ook een onderdeel van Stichting 
Welzijn Velsen en al jaren actief 
in Velserbroek, is in oktober vo-
rig jaar gestart met sport-acti-
viteiten op het schoolplein van 
De Zandloper in Zeewijk. Elke 
woensdagmiddag vanaf 14.30 
uur wordt daar door een gro-
te groep buurtkinderen enthou-
siast gevoetbald, gehockeyd en 
gebasketbald onder leiding van 
Marnix en Marloes, twee CIOS-
stagiaires bij Buurtsport Velsen. 
Overigens gaat bij een toernooi 
op het Cruyff Court de buurt-
sport bij De Zandloper niet door. 
Buurtsport is gericht op het sti-
muleren van met name het bui-
ten sporten van de jeugd tot 18 
jaar. Het probeert overgewicht 
onder de jeugd te voorkomen, 
tracht pestgedrag van de jeugd 
en negatief hanggedrag van jon-
geren tegen te gaan en het be-
vordert tevens door evenemen-
ten de sociale samenhang in 
buurten. Kinderen die niet bij een 
sportvereniging aangesloten zijn 
krijgen toch een gelegenheid om 
te sporten en er wordt ook ac-
tief toegeleid naar sportvereni-
gingen. Meer informatie: Ad Ot-
ten, coördinator Buurtsport, te-
lefoon 06-11883720 of bij Mar-
nix en Marloes op de woensdag-
middag. 

SV Terrasvogels jeugd-
voetbal kijkt vooruit
Santpoort-Zuid - Ondanks dat 
het huidige voetbalseizoen pas 
op de helft is, is SV Terrasvogels 
voetbal al met het volgende sei-
zoen bezig. 
Om daarop in te spelen hebben 
zij een zeer aantrekkelijk aan-
bod voor alle jeugdspelers in 
Santpoort en omstreken. Wan-
neer je nu lid wordt hoef je dit 
seizoen geen contributie te be-
talen. Voorwaarde is wel dat je in 
ieder geval ook komend seizoen 
lid blijft. Dus 1,5 seizoen voetbal-
len één seizoen betalen. In de-
ze tijd van kredietcrisis is dat na-
tuurlijk mooi meegenomen. Be-
halve jongens zijn natuurlijk ook 
meisjes van harte welkom.
Niet alleen is dit aanbod uniek, 
ook de contributie is een van de 
laagste uit de omgeving. Verder 
zijn zij een kleine gezellige ver-
eniging waar plezier in het voet-
ballen voorop staat en waar on-
ze laagste teams net zoveel aan-
dacht krijgen als de hoogste. 
Kortom, kom eens langs op 
een trainingsmiddag of avond 

en maak kennis met de pretti-
ge sfeer die er op het sportpark 
heerst. 
Hieronder staan de tijden van 
de trainingen en de namen van 
de trainers waar je je ter plek-
ke kunt aanmelden. Maandag- 
en woensdagavond van 18.00 tot 
19.00 uur  trainen de D junioren 
(11-12 jaar) onder leiding van 
Richard. Maandag- en woens-
dagavond van 18.00 tot 19.00 
uur trainen de E junioren (9-10 
jaar) onder leiding van Ricardo 
en Björn. Woensdagmiddag  van 
17.00 uur tot 18.00 uur trainen de 
F junioren (7-8 jaar) onder lei-
ding van Niels.
Zaterdagochtend van 09.45 tot 
10.45 uur trainen de minipupillen 
(alles onder de 7 jaar) onder lei-
ding van Bert. 
Woensdagavond van 19.30 uur 
tot 20.30 uur trainen de meiden 
B junioren (13 tot en met 15 jaar) 
onder leiding van Joep. Sport-
park de ELTA in Santpoort-Zuid. 
Informatie: Bert ter Maat, tele-
foon 023-5390828.

Rabobank sponsor
van VBC Akrides
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken blijft zeker tot 2011 
sponsor van Velser Basket-
ball Vereniging Akrides. Daar-
toe werd vorige week een over-
eenkomst ondertekend door Ire-
ne Kan, teamleider van de afde-
ling Marketing, Communicatie 
en Coöperatie, en Frans de Vil-
der, bestuurslid van Akrides.
De sponsorrelatie van Rabobank 
Velsen en Omstreken en Akri-

des bestaat reeds vele jaren en 
verloopt voor beide partijen naar 
volle tevredenheid. 
De prettige samenwerking was 
voor de directie van Rabobank 
Velsen en Omstreken aanlei-
ding om de overeenkomst met 
drie jaar te verlengen. ,,Akrides 
is een vereniging die middenin 
de samenleving staat, met leden 
uit alle delen van onze gemeen-
te’’, legt Irene Kan uit. ,,Het ver-

enigingsprofiel van Akrides sluit 
daardoor goed aan bij de Ra-
bobank. Als coöperatieve bank 
staan wij immers ook midden-
in de samenleving.’’ Rabobank 
Velsen en Omstreken is onder 
meer hoofdsponsor van de All 
Star Dag, een echt familie-eve-
nement dat de vereniging ieder 
voorjaar organiseert. Akrides is 
blij dat de sponsorrelatie met drie 
jaar is verlengd. ,,Door de onder-
steuning van sponsors zoals de 
Rabobank blijft het voor Akri-
des mogelijk om de jeugd tegen 
een betaalbare contributie te la-
ten basketballen en ze voldoen-
de training te geven’’, legt Frans 
de Vilder uit. ,,Dat is een be-
langrijke voorwaarde om op het 
hoogste amateurniveau te kun-
nen blijven acteren.’’ Het eerste 
herenteam van Akrides speelt in 
de landelijke Promotiedivisie en 
de jongens junioren komen – na 
jaren van afwezigheid – weer uit 
in de Eredivisie, het hoogste ni-
veau van Nederland.
De dames timmeren weer flink 
aan de weg in de Rayon eer-
ste klasse. Zij staan momenteel 
tweede en komen mogelijk vol-
gend seizoen ook in de Promo-
tiedivisie uit. 
Meer weten over basketballen bij 
VBC Akrides? Kijk dan op www.
akrides.nl of loop eens binnen in 
Sporthal IJmuiden-Oost.

Grenzen
Haarlem - In de Philharmonie 
brengt Holland Symfonia zater-
dag 31 januari het programma 
‘Grenzen’. 
Een opmerkelijk programma, sa-
mengesteld door solo-altist Fre-

deric Boits, met kamermuziek 
die grenst aan symfonische mu-
ziek. Brahms Tweede sextet is 
een eerbetoon aan zijn verloof-
de, die hij weliswaar beminde, 
maar naar eigen zeggen niet 
huwde uit ‘angst voor knellende 
banden’. 

Met zijn Metamorphosen schreef 
Strauss een treurwerk met een 
citaat uit Beethovens Eroica, dat 
hoewel bedoeld als studie voor 
strijkers, direct werd herkend als 
meesterwerk.
Zie www.theater-haarlem.nl voor 
kaartverkoop.
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Feestzaal Griffioen blijft
 IJmuiden – Bij café de Griffioen 
hoort een feestzaal, waar druk 
gebruik van gemaakt wordt. Voor 
optredens, bruiloften en partijen. 
De eigenaar van het café was 
van plan om op de plek van de-
ze zaal een hotel te bouwen. Dit 
gaat niet door vanwege de te-
ruglopende economie.
Dieneke en Gerrit, die het café 
met feestzaal huren, zijn hier blij 
mee. Er kwam een einde aan een 
onzekere periode. ,,Als mensen 
de zaal voor een feest over drie 
maanden wilden huren, moest 
ik toch zeggen dat het niet ze-
ker was of de zaal er dan nog 
zou zijn’’, vertelt Dieneke. ,,Ik 
kan weer opgelucht ademhalen’’. 
Ook kunnen Dieneke en Gerrit 
nu verder met plannen maken. 
Want die hebben ze genoeg, ze 
willen dit jaar meer met thema’s 
gaan werken.
Deze maand is het een jaar gele-
den, dat het stel in het café be-
gon. Het was een hectisch jaar, 

waarin ze hard gewerkt hebben. 
Maar de loop zit er nu aardig in 
en een vaste groep gasten weet 
de weg naar de Griffioen te vin-
den. ,,We zijn een jaar geleden in 
het diepe gesprongen en we zijn 
weer boven komen drijven’’, lacht 
Gerrit.
Dit eenjarig bestaan wordt op 
zondag 8 februari vanaf 15.00 
uur gevierd. Het belooft heel ge-
zellig te worden: Sjaak Verkade 
komt optreden, er is een DJ en 
er zal een dweilorkest spelen. De 
toegang is gratis.
Op de website www.cafedegrif-
fioen.nl is het hele jaar het pro-
gramma te lezen. Ook staat hier 
van alles over de zaalhuur en de 
vele mogelijkheden. De eerste 
drie bruidsparen, die de zaal hu-
ren voor hun receptie of huwe-
lijksfeest, krijgen een bruidstaart 
cadeau. Café de Griffioen is te 
vinden aan de Frans Naerebout-
straat 9 en telefonisch te berei-
ken via 0255-795069.

Jamsessie in Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 1 februari is 
er weer een jamsessie in de Zee-
wegbar. Het was tijdens de laat-
ste sessie erg genieten van voor-
al de inbreng van zangeressen, 
deel van de Santpoortse muzi-
kale delegatie met onder ande-
re Robin van Rijswijk en Rafael 
Fernandez. Aankomende sessie 
zal verrijkt worden met jong ta-
lent van de ROC-muziek uit Am-
sterdam, die het eerste setje voor 
hun rekening zullen nemen. Dat 
belooft dus wat. Maar ook de 
‘oudgedienden’ Ruud en Alex op 

respectievelijk basgitaar en per-
cussie weten er, al dan niet vo-
caal ondersteund door bijvoor-
beeld sessieleider Michael Son-
dorp, altijd wel een feest van te 
maken. Iedereen is dus weer 
welkom. Een speciaal setje spe-
len alleen of met een duo? Meld 
dit dan via mail aan ijmuiden-
rockstar@hotmail.com. Backline 
aanwezig. Gratis soep en hapjes 
worden als vanouds weer door 
Jeanette en barvrouw Odette 
verzorgd. Aanvang 16.30 uur. De 
toegang is gratis.

Informatiemiddag
bij ZorgSpecialist
Santpoort-Noord - Door de 
wettelijke veranderingen in de 
indicatiestelling van zorg weten 
mensen niet meer op welke zorg 
zij kunnen rekenen. Om deze re-
den organiseert de ZorgSpecia-
list een  informatie-inloopmid-
dag over de mogelijkheden van 
zorg thuis. 
Directeur Esther Vink vertelt: 
,,Vanaf 1 januari zijn er een aan-
tal veranderingen ingevoerd 
voor de toegang tot thuiszorg. 
De overheid heeft mensen ge-
informeerd, maar wij krijgen da-
gelijks vragen over wat dit bete-
kent voor de persoonlijke situa-
tie. Wij vinden het belangrijk om 
goed uit te leggen wat er alle-
maal mogelijk is. Daarom orga-
niseren wij een informatiemid-
dag. Mensen kunnen zo binnen-
lopen. Onze  medewerkers staan 
klaar om persoonlijke vragen te 
beantwoorden.”
De ZorgSpecialist is in de regio 
een vertrouwd adres. Ten on-
rechte wordt vaak gedacht dat 
de ZorgSpecialist alleen particu-

liere zorg biedt. Vroeger was dit 
ook zo, maar tegenwoordig kan 
iedereen met een zorgvraag bij 
deze organisatie terecht. 
Voor bijzondere situaties is er 
extra deskundigheid in huis. Zo 
verleent een goed opgeleid team 
van verpleegkundigen en ver-
zorgenden zorg in de laatste le-
vensfase. 
Ook weten veel cliënten en fa-
milieleden de ZorgSpecialist te 
vinden voor zorg aan demente-
rende ouderen. Juist voor deze 
doelgroep is de werkwijze, waar-
bij een zorgteam rondom één cli-
ent wordt samengesteld, een uit-
komst. Sinds enkele jaren wordt 
er ondersteuning aan mensen 
met een verstandelijke beper-
king geboden, zoals woonbege-
leiding in samenwerking met di-
verse ouderinitiatieven.
De informatiemiddag wordt ge-
houden op donderdag 12 febru-
ari, van 14.30 tot 16.30 uur, aan 
de Crocusstraat 1. Voor telefoni-
sche informatie: 023 5100200, zie 
ook www.dezorgspecialist.nl 

Meepraten 
over profiel 
burgemeester
Velsen -  Inwoners van Velsen 
worden uitgenodigd om mee te 
praten over het profiel van de 
nieuwe burgemeester. De ge-
meente is op zoek naar opvolger 
van Peter Cammaert. In de pro-
fielschets wordt beschreven wat 
de gemeenteraad van haar nieu-
we burgemeester verwacht. De 
bijeenkomst wordt gehouden op 
woensdag 4 februari in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis. 
Aanmelden kan via griffier@vel-
sen.nl of 0255-567502.

Strijd om woonwagenrechten
Velsen in cassatie tegen 
uitspraak Gerechtshof
Velsen-Zuid - De gemeente 
verzoekt om vernietiging van de 
uitspraak van het Gerechtshof 
omtrent een onduidelijke hef-
fingsgrondslag en niet met de 
tijd kloppende aanslagen voor 
woonwagenrechten van een be-
woner van de Oude Pontweg.

De uitspraken ten nadele van de 
gemeente Velsen werden op 17 
oktober 2008 gedaan. De eiser 
in de zaak tekende zowel beroep 
aan bij de Rechtbank, als ho-
ger beroep bij het Gerechtshof 
in verband met de aanslag over 
het vierde kwartaal 2005. Reden 
is het slechte onderhoud aan het 
woonwagenkamp in die periode.
De gemeente Velsen laat weten 
na overleg met een gespeciali-
seerd bureau tegen de uitspraak 
van het Gerechtshof in cassa-

tie te gaan. De gemeente wacht 
nog op nader advies over de hef-
fingsgrondslag en de aanslagen 
over de periode 1 juli 2008 tot en 
met 30 juni 2009. 
In tegenstelling tot wat in een lo-
kaal dagblad stond vermeld is 
hier geen sprake van tweewe-
genleer, de keuze tussen privaat 
of publiekrecht, zo bepaalde de 
rechtbank. 
Intussen wordt vanaf deze 
maand met de bewoners van 
de Oude Pontweg gesproken 
over het afsluiten van de nieuwe 
huurovereenkomsten. Daarnaast 
is de gemeente bezig met de of-
fertes voor het woonrijp maken 
en de kosten voor de verplaat-
sing van de woonwagens. Het 
totaal van beide offertes past 
binnen de door de raad vastge-
stelde begroting. 

Velser Business 
Netwerk Borrel
IJmuiden - Het nieuwe jaar is 
begonnen! Een jaar wat voor 
velen start met de mediahype 
rondom de kredietcrisis. 
De ‘normale’ consument heeft 
nog echter voldoende financiële 
armslag, het vertrouwen bij deze 
consument is echter, onder an-
dere door de media, gedaald erg 
jammer!
Toch is het wederom tijd voor 
een gezellige business borrel 
voor ondernemers, werknemers, 
raadsleden en andere belang-
stellenden. 
Net zoals in het afgelopen jaar 
zal iedere laatste vrijdag van de 
maand tussen 16.00 uur en 19.00 
uur de business borrel zijn. 
Op zoek naar een nieuwe part-
ner, samenwerken of een spon-
sor? Met een drankje en een 
hapje kan met collega’s en col-
lega ondernemers de maand ja-
nuari worden afgesloten, nog 
net de laatste nieuwjaarswen-
sen doen en vooruit kijken naar 
de komende spannende maan-
den van 2009.
Verder weten vele raadsleden 
de borrels in Rico’s ook te vin-
den, zodat op een informele ma-
nier van gedachte gewisseld kan 
worden over vele (en ook poli-
tiekgevoelige) onderwerpen. De-
ze keer zal het Raadsplein van 
aanstaande donderdag, met on-
derwerpen als wijkgericht wer-
ken en de horecanota, genoeg 
stof tot discussie opleveren.
Uiteraard verwelkomt het team 
van Rico’s iedere bezoeker in 
een sfeervolle rookvrije omge-
ving, met een heerlijk hapje en 
bijpassend drankje. Het succes 
valt en staat met enthousiaste 
bezoekers. 
Schroom niet om ook collega’s 
of relaties uit te nodigen voor 
de businessborrels in Rico’s en 
bouw zo mee aan een nieuwe 
traditie in de gemeente Velsen.
Nog steeds zijn suggesties voor 
het doen slagen van deze borrels 
van harte welkom en hopen we 
weer velen te mogen begroeten.
Ondernemers, werknemers, 
raadsleden en andere geïnte-
resseerden zijn welkom op vrij-
dag 30 januari aanstaande van-
af 16.00 uur in Rico’s, Kennemer-
laan 44 in IJmuiden.
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Peter Pan 
Speedrock
IJmuiden – Vrijdag 6 februari 
speelt vanaf 21.00 uur de band 
Peter Pan Speedrock in het Wit-
te Theater. Zanger/gitarist Peter 
‘Piet’ van Elderen richt Peter Pan 
in 1996 op als een soort muzi-
kaal levenselixer. De bandnaam 
is een verwijzing naar het Peter 
Pan-syndroom, wat de weigering 
om volwassen te worden symbo-
liseert. Peter Pan Speedrock is 
zonder meer de meest optreden-
de band van Nederland. 
Overal waar de band speelt, is 
het feest en gaat het dak eraf. 
Het voorprogramma zal bekend 
gemaakt worden op www.witte-
theater.nl.

Wintergasten op Zorgvrij
De heerlijke vorstperiode van 
begin januari kwam de mees-
te boeren zeer gelegen. Als de 
temperatuur in de stallen rond 
het nulpunt of iets daaronder 
ligt, is dit voor de dieren een pri-
ma leefklimaat. Ze vreten meer 
voer dan anders en omdat er 
minder bacterie leven is, is de 
kans op uierontsteking en kal-
verdiarree veel kleiner. Ook voor 
de bodemstructuur  van het 
weiland is de vorst heel goed. 
Hierdoor kan het regenwater 
sneller wegzakken naar de drai-
nagepijpen. 
De winter brengt ook altijd win-
tergasten naar de boerderij. Er 
is altijd wel een zwerfkat in de 
buurt die op koude nachten de 
warmte van de koeien opzoekt 
en ineens niet meer zo schuw 
blijkt te zijn. De restjes melk 
in de emmers van de kalveren 
worden ook met smaak veror-
berd.
Ook een bunzing ( lijkt op een 
hermelijn maar dan veel groter) 
heeft de boerderij opgezocht 
maar deze heeft wat minder 
leuke bedoelingen. ‘s Nachts 
bijt hij kippen de nek open en 
drinkt het bloed. Zo hebben 
we nu al een vier kippen ver-
loren. Het valt mij wel op dat 
hij iedere keer slechts een kip 
doodt en niet het hele hok uit-
moord wat weleens wordt be-

weerd. Ook ratten zijn een prooi 
voor de bunzing.  Het viel mij de 
laatste tijd op dat er geen enke-
le rat meer bij de kippen hokken 
te zien was. Achteraf dus niet zo 
vreemd. We zullen ander gaas 
op de hokken moeten spijkeren 
en de bunzing mag van mij in 
de buurt blijven.
 Een andere gast heb ik al eens 
eerder genoemd dat is de kerk-
uil. Deze verblijft nu al zo’n jaar 
in de stallen van Zorgvrij, maar 
heeft nu ook een partner gevon-
den. Hoewel er door vrijwilligers 
een nestkast is opgehangen lijkt 
het dier toch zelf een nest gele-
genheid te hebben gevonden. 
We gaan ons ondertussen al 
weer opmaken voor de lammer-
tijd. Binnenkort wordt de schuur 
leeggemaakt en bouwen we de 
hokken weer op. Tussen 18 fe-
bruari en 1 april verwachten we 
weer 90 lammetjes.
Cees het varken is verkocht 
om plaats te maken voor en-
kele jonge zeugjes. Ik hoop dat 
we deze voor 15 februari kun-
nen kopen.
Onze wintergasten zult u waar-
schijnlijk niet te zien krijgen 
maar toch hopen we dat u weer 
in grote getale langs komt om 
van de boerderij te genieten.
 
Cor Hoek Spaans en Klaas de 
Jong.

Alpha introductieavond 
bij Baptisten Gemeente
IJmuiden – Deze week start 
een landelijke campagne om be-
kendheid te geven aan het be-
staan van de Alpha-cursus. De-
ze cursus is bedoeld om mensen 
te laten kennismaken met het 
christelijk geloof.
In heel Nederland worden Al-
pha-cursussen gegeven in di-
verse kerken. Na het succes van 
vorig jaar heeft Baptisten Ge-
meente IJmuiden besloten ook 
dit jaar weer een cursus aan te 
bieden. ,,Je hoeft geen voorken-
nis te hebben om te kunnen vol-
gen wat er verteld wordt en wat 
er gebeurt. De opzet van de cur-
sus is geïnteresseerden de kans 
te geven om zijn of haar vragen 
te stellen en vrijblijvend te luis-
teren naar ons verhaal”, stelt Pe-
ter Reckers, coördinator van de-
ze cursus. 
Tijdens de tien avonden en een 
weekend, praten en denken de 
cursisten na over vragen zoals: 
Wie is Jezus?, Waarom en hoe 
zou ik de bijbel lezen? Wat is bid-
den en hoe doe je dag? Wie is en 
wat doet de Heilige Geest? Rec-

kers vertelt: ,,Te hopen dat aan 
het einde van de cursus de deel-
nemers met plezier terug kijken 
op de avonden en het weekend. 
Het zou mooi zijn wanneer men 
voor zichzelf antwoorden heeft 
gekregen op dit soort vragen.”
De Baptisten Gemeente IJmui-
den zet maandagavond 2 febru-
ari om 18.45 uur de deur open 
voor mensen die geïnteresseerd 
zijn in het christelijk geloof. Na 
een maaltijd zal uitleg worden 
gegeven over de Alpha-cursus 
die een week later, 9 februa-
ri, van start gaat. Voor jongeren 
vanaf 15 jaar zal in februari de 
speciale Youth-Alpha van start 
gaan. Voor meer inforamtie over 
deze cursus: Peter Reckers, tele-
foon 023-5390147. Voor opgave 
voor de introductieavond en/of 
de cursus kan met Peter Reckers 
contact worden opgenomen. Zie 
ook www.baptistengemeente-
ijmuiden.nl voor meer inforamtie 
en aanmeldformulier.
De cursus wordt gegeven in het 
gebouw Baptisten Gemeente aan 
de Eemstraat 28-30 in IJmuiden.

Familievoorstelling 
‘Schateiland’
IJmuiden - Het ultieme piraten-
verhaal ‘Schateiland’ komt op 
zaterdag 31 januari (14.30 uur) 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen als spannende familievoor-
stelling voor iedereen vanaf 8 
jaar.
Wie van ‘Pirates of the Caribbe-
an’ houdt, mag deze voorstelling 
niet missen. Het boek van Ro-
bert Louis Stevenson (Treasure 
Island) vormt de basis voor deze 

spectaculaire familievoorstelling. 
Het verhaal is vele malen verfilmd 
en is nu, voor het eerst, in de Ne-
derlandse theaters te zien. Sinds 
1883 weet dit verhaal, over niets-
ontziende piraten in gevecht met 
een jongen die op zoek is naar 
de schat van kapitein Flint, jong 
en oud te boeien. 
Bel voor meer info met 0255-
515789 of www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

‘Micha 
Wertheim 
voor de Grap’
IJmuiden - Grappen maken mag 
over alles, als het maar goede 
grappen zijn. Op dinsdag 3 fe-
bruari (20.30 uur) balanceert ca-
baretier Micha Wertheim  in het 
Thalia Theater op het randje van 
de grenzen. Na ‘Micha Wertheim 
Voor Beginners’ en ‘Micha Wert-
heim Voor Gevorderden’ is het 
hem nu echt menens. Daarom 
koos cabaretier Micha Wertheim 
in zijn derde programma voor 
een ernstig onderwerp. En wat 
is er ernstiger dan een goede 
grap? Precies: ‘Micha Wertheim 
Voor De Grap’ dus. Micha Wert-
heim houdt wel van een grap. 
Zijn humor is intelligent, ongrijp-
baar en meedogenloos. 
Informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Regio - Wat goed is komt snel! 
De Rotterdamse Sabrina Star-
ke profiteerde laatst bovenma-
tig van een optreden in De We-
reld Draait Door. Het program-
ma kent een ijzeren wet dat de 
uitgenodigde artiest zijn of haar 
optreden tot een minuut moet 
beperken’. Zo ook Sabrina, maar 
‘sidekick’ Jan Mulder raakte zo 
onder de indruk van de uitvoe-

ring, dat hij luidruchtig bedong 
dat de zangeres het liedje mocht 
afmaken! Inmiddels heeft Sabri-
na Starke een contract getekend 
met het fameuze Blue Note label 
en daar mag ze, gezien de ge-
schiedenis van label behoorlijk 
trots op zijn! Zaterdag 31 janua-
ri treedt Sabrina op in het Patro-
naat met in het voorprogramma 
Fabiana Dammers.

Sabrina Starke

Geen voorrang verleend
Regio - Een bestuurder van een brommer is vorige week aange-
reden door een auto. De man reed op de Orionweg in Haarlem en 
ter hoogte van de Steenbokstraat verleende een automobilist geen 
voorrang. Hierdoor kwam de man ten val. (foto: Michel van Bergen)
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...Of een Valentijnsspotje
Wil je iemand verrassen met een persoonlijke Valentijnsadvertentie? Voor 5 euro zonder foto of 
10 euro met foto, staat uw persoonlijke boodschap voor uw liefste op 11 februari in de Jutter en de 
Hofgeest. Geef op onderstaande bon uw voorkeur aan samen met de tekst die u wilt plaatsen. 
De voorbeelden zijn op ware grootte. Lever deze uiterlijk maandag 9 februari tegen contante 
betaling in op de Zeeweg 89-91, 1971 HB  IJmuiden.

  Verras je Valentijn...
Op 12 februari plaatsen wij alle gedichten, wensen en Valentijnsspotjes 

op onze speciale Valentijnspagina’s in de Jutter en de Hofgeest. 

...Met een Valentijnsgedicht
Verras je stille liefde, vriend, vriendin of iemand anders waar je heel veel van houdt op 
Valentijnsdag met een gedicht. Stuur het gedicht uiterlijk maandag 9 februari naar het
kantoor van de Jutter en de Hofgeest.

...Of een Valentijnsgroet
Vul uw groet in op het onderstaande gratis Valentijnskabaaltje en lever het in maandag 9 
februari bij ons kantoor. Je berichtje wordt dan gratis geplaatst.

Inleveren t/m 9 februari en tegen contante betaling

Tekst Valentijnsspotje:..................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

De Jutter en de Hofgeest, Zeeweg 89-91, 1971 HB  IJmuiden

1e regel	 G
2e regel	 R
3e regel	 A
4e regel	 T
5e regel	 I
6e regel	 S
7e regel

Plaats voor 
Valentijnsdag

gratis een 
Valentijnsgroet!

IK hou
VAN JE...

Karel

FOTO
HIER IK hou-

VAN JE...
Karel

10,- 5,-

Nieuwbouw Mendel
Regio - In het gebied waar ooit 
een kleine kloosterkerk was ge-
pland, is door Voets Architecten 
uit Delft voor het Mendel Colle-
ge een uitbreiding gerealiseerd 
voor een studiecentrum met bi-
bliotheek en een zelfstudie-
ruimte. Tevens zijn alle stafruim-
ten verplaatst van de bestaan-
de bouw  naar dit nieuwe deel. 
Vrijdag worden de nieuwe ruim-
tes geopend. Wat meteen op-
valt is het transparante uiterlijk 
van de uitbreiding met een over-
weldigende waterval aan dag-

licht. De autonoom vormgege-
ven haakvorm en haar overstek 
ter hoogte van de glaspui wor-
den ondersteund door een aan-
tal slanke kolommen. Deze op-
lossing geeft zowel beschutting 
als een overgangsgebied tussen 
binnen en buiten. Vanuit de fiet-
senstalling begeleidt dit overstek 
de leerlingen op een monumen-
tale, maar ook natuurlijke manier 
naar de school. De nieuwe uit-
breiding met de bestaande bouw 
uit 1973 vormen een nieuwe om-
sloten  ‘cour’ met knotwilgen.

KG en politie delen 
voortaan mortuarium
Haarlem - Het mortuarium van 
het Kennemer Gasthuis (KG) 
gaat per direct fungeren als hét 
politiemortuarium van de regio 
Kennemerland. Dat betekent dat 
alle overledenen uit Kennemer-
land waarbij nog geen natuur-
lijke doodsoorzaak is vastge-
steld voor een uitwendig onder-
zoek (postmartale schouw) daar 
terechtkomen. Op jaarbasis be-
treft het 120 van de in totaal 350 
forensische slachtoffers. Op 26 
januari ondertekenden divisie-
chef regionale recherche Kenne-
merland Sjaak de Bruijn en  be-
stuursvoorzitter Harry Luik van 
het KG de betreffende samen-
werkingsovereenkomst.
De sinds 2003 bestaande sa-
menwerking tussen het KG en 
de regiopolitie – het mortuari-
um werd door de politie ingezet 
als schouwcentrum - gaat hier-
mee eennieuwe fase in. De tus-
sen de politie en de medewer-
kers van het KG-mortuarium op-
gebouwde kennis en ervaring 
warden hiermee optimaal benut. 
Bovendien
krijgt de samenwerking met de 
per 1 januari geldende nieuwe
forensisch-technische normen 
(FT-normen) een kwaliteitsim-
puls. Aan de normering moeten 
zowel forensisch rechercheurs, 
forensisch artsen, begrafenison-
dernemers als mortuariumper-
soneel zich houden wanneer ze 
te maken krijgen met een stoffe-
lijk overschot. Deze normen zor-
gen voor een nog
hogere kwaliteit en efficiency in 

de gehele keten van het opspo-
ren en veiligstellen van uiteen 
opende sporen. Met de nieuwe 
normen is vastgelegd hoe op een 
plaats delict en tijdens het ver-
pakken, vervoeren en opslaan 
van het stoffelijk overschot ge-
handeld moet worden.
Sjaak de Bruijn zegt hierover: 
,,Deze overeenkomst is een lo-
gische stap in een reeds jaren-
lange samenwerking met het 
mortuarium van het Kennemer 
Gasthuis. In de voorbereidin-
gen om te voldoen aan de nieu-
we FT-normering is dit een laat-
ste schakel. De zowel bij de poli-
tie als het KG-mortuarium
aanwezige kennis en ervaring 
wordt hiermee optimaal benut. 
Op deze wijze beschikken wij 
over een hoogmodern en gecer-
tificeerd politiemortuarium voor 
de gehele regio. “
Harry Luik voegt hieraan toe: 
,,Het KG is het enige ziekenhuis 
in de regio dat een mortuarium 
in eigen beheer heeft. Dit is een 
bewuste keuze omdat wij op die 
manier onze maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid nemen. 
Voor deze nieuwe, uitgebreidere 
samenwerking heeft de regiopo-
litie ons geholpen te voldoen aan 
de FT-normen. Zo is er bijvoor-
beeld een sluis gekomen waar je 
je moet omkleden voordat je de 
onderzoeksruimte binnengaat. 
Allemaal maatregelen om spo-
rencontaminatie bij niet-natuur-
lijk overlijden te
voorkomen.’’

Naam nieuwe pont 
Zijkanaal C bekend
Regio - Op de oproep van het 
recreatieschap Spaarnwoude om 
de nieuwe veerpont over het Zij-
kanaal C een naam te geven zijn 
bijna dertig reacties gekomen. 
Uit deze inzendingen is de ‘Op-
stapper’ als naam voor de pont 
gekozen. Deze naam is ingezon-
den door de heer Maarten Dek, 
uit Spaarndam.  
De veerpont zorgt voor een goe-
de fiets/voetverbinding tussen 
de verschillende deelgebieden 
van het recreatiegebied Spaarn-

woude. De officiële ingebruik-
name van de pont is zondag 5 
april. Vanaf die datum pendelt 
het pontje over Zijkanaal C. De 
vaartijden zijn in de maanden 
april en september alleen in het 
weekend van 12. 00 tot 18.00 uur 
en in de maanden mei tot en met 
augustus dagelijks van 12.00 uur 
tot 18.00 uur. De kosten voor een 
overtocht bedragen 1 euro. 
Ervaren pontmedewerkers van 
Paswerk verzorgen de overtocht 
over het kanaal. 

Vrouw
mishandeld
Regio - De politie heeft zondag-
middag een 40-jarige vrouw uit 
Velserbroek aangehouden voor 
mishandeling van een ande-
re vrouw. De dames hadden het 
met elkaar aan de stok gekre-
gen bij een kraam op de Bazaar 
waar allebei werken. Ze hadden 
al langer ruzie met elkaar en dat 
was zondag geëscaleerd. De ver-
dachte had een flinke pluk haar 
uit het hoofd van het slachtoffer 
getrokken. De politie heeft pro-
ces-verbaal opgemaakt.
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Vrijwilligerswerk
doe je samen
IJmuiden – Op 28 februari 
zal er in het Technisch Colle-
ge een vrijwilligersmanifesta-
tie gehouden worden met als 
motto: ‘Iedereen doet mee’. In 
de aanloop daartoe een se-
rie portretten, waarin men-
sen vertellen waarom zij zich 
als vrijwilliger inzetten. Deze 
week: Wim Polman, voorzit-
ter van het Gehandicaptenbe-
raad Velsen.

Wim Polman (61) raakte door 
een bedrijfsongeval 25 jaar gele-
den lichamelijk beperkt. Na een 
val kreeg hij last van uitval van 
beide benen en de rechterarm. 
Hij ging het medische circuit in 
en er volgden diverse operaties. 
Op een gegeven moment was hij 
uitbehandeld en kwam hij thuis 

te zitten.
Wim besloot zich in te gaan zet-
ten voor het Gehandicaptenbe-
raad. Hij was al aardig op weg 
om een ervaringsdeskundige te 
worden, dus kon hij die erva-
ring inzetten om er anderen mee 
te helpen. Het mes sneed naar 
twee kanten: zijn dagen hadden 
weer structuur en daar heeft hij 
veel baat bij.
Het Gehandicaptenberaad is een 
adviesorgaan dat het College 
gevraagd en ongevraagd advies 
geven over zaken waar mensen 
met een beperking tegenaan lo-
pen. Momenteel zijn ze druk be-
zig met de uitgankelijkheid van 
gebouwen. Binnenkort wordt 
daadwerkelijk gestart met woon- 
en zorgcentrum De Hofstede in 
Velserbroek. Het Gehandicap-

MKB: ‘Gemeenten 
moeten bedrijven helpen’
Regio - Ondernemersvereni-
ging MKB-IJmond vindt dat niet 
alleen het rijk en de provincie 
maatregelen moeten nemen om 
het bedrijfsleven door deze eco-
nomische zware tijden heen te 
helpen, maar juist ook de ge-
meenten waar de bedrijven ge-
vestigd zijn.
De lokale regel- en lastendruk 
zouden juist nu aangepakt en 
verminderd moeten worden 
waardoor ondernemers minder 
te maken hebben met bureau-
cratie wat veel tijd en dus veel 
geld kost. Het nastreven van een 
optimaal ondernemersklimaat 
leidt tot een bloeiende en dyna-
mische lokale economie wat een 
steuntje in de rug kan zijn voor 
lokale ondernemers. Minder re-
gels is goed voor ieders conditie 
dus voor zowel gemeenten als 

ondernemers want het wegne-
men van onnodige ballast zorgt 
er voor dat zowel gemeenten als 
bedrijven zich kunnen focussen 
op wat echt belangrijk is: on-
dernemen! Overbodige vergun-
ningen belemmeren onnodig de 
economische activiteit binnen 
een gemeente. MKB-IJmond 
roept dan ook de vier IJmond 
gemeenten op om niet terug-
houdend te zijn in het schrappen 
en vereenvoudigen van vergun-
ningen.
Regiomanager Fabian Nagtzaam 
geeft aan dat MKB-IJmond on-
dermeer met bovenstaande pak-
ket aan maatregelen de kwaliteit 
en potentie van de economische 
randvoorwaarden in de IJmond 
regio voor het ondernemerskli-
maat wil versterken en verbre-
den.

Metamorfose Conference 
& Events Floor heropend
IJmuiden aan Zee – Vorige 
week woensdag heropende 
wethouder Annette Baerveldt 
de vierde etage van hotel Ho-
liday Inn Seaport Beach aan 
de Kennemerboulevard.

Deze etage wordt ook wel Con-
ference & Events Floor genoemd. 
Naast de foyer zijn er diverse 
multifunctionele vergaderzalen 
voor bedrijfsevenementen, ver-
gaderingen en partijen. 
De hele vierde verdieping onder-
ging een metamorfose. Er kwam 
onder andere nieuw behang, an-
dere kleuren en nieuw meubilair. 
Als laatste was de foyer aan de 
beurt en daarmee is de opknap-
beurt voltooid. Het lichte hout-
werk kreeg een donkere kleur, 
dit heeft een rustige uitstraling. 
De achterwand van het buffet 

is paars, deze kleur komt in de 
stoelen terug. Met uitzicht op de 
jachthaven en de pieren is het 
een prima plek om te vertoeven.
,,Als wethouder van toerisme 
vindt ik het hotel wel eens te vol 
met zakelijke overnachtingen, 
maar het is prima dat die gele-
genheid er is’’, sprak Annette Be-
arveldt. ,,Jullie doen het prima 
en bedenken steeds nieuwe leu-
ke dingen, zoals de openluchtbi-
oscoop. Ook ben ik blij met de 
goede onderlinge samenwer-
king tussen alle ondernemers 
hier. Het is hier nog mooier ge-
worden dan het al was, echt iets 
om trots op te zijn.’’ 
Als officiële openingshandeling 
knipte de wethouder een lint 
door, waarna zij samen met ge-
neral manager Maud Goppel het 
glas hief. (Carla Zwart)

Lammerentour 
in het Witte Theater
IJmuiden – Op donderdag 29 januari vanaf 20.30 uur iets heel nieuws in het Witte Theater. Op verzoek 
van kleine theaters organiseert kleinkunstopleiding Koningstheaterakademie dit seizoen  voor het eerst 
een theatertour. Een avond met kleinkunsttalent dat op de rand van doorbreken staat of onlangs met 
glans de streep gehaald heeft. Een Lammerentour dus van kleinkunstenaars: cabaretiers en zangers, 
standuppers en muziektheatermakers. Eigenzinnig, origineel en divers. 

tenberaad gaat er eerst kijken, 
praat met mensen. Zij onderzoe-
ken of bewoners die moeilijk ter 
been zijn of slecht zien makkelijk 
het pand kunnen verlaten bij ca-
lamiteiten. Ook heeft het Gehan-
dicaptenberaad het voor elkaar 
gekregen dat de brandweer gaat 
oefenen. ,,En dan niet met Lotus-
slachtoffers, maar met mensen 
die blind zijn of in een rolstoel 
zitten’’, zegt Wim.
Ook bemoeide het beraad zich 
met het collectief vervoer, dat 
slecht verliep: ,,Kloosterhuis  
gaat extra ondersteuning bie-
den en dat brengt hopelijk een 
verbetering. Ik hoop dat de men-
sen dan weer het vertrouwen te-
rug krijgen.’’ 
Het Gehandicaptenberaad werd 
door de jaren heen steeds seri-
euzer genomen. ,,Als we in de 
beginjaren iets van een politie-
ke partij wilden, dan gingen we 
naar het spreekuur. Nu stuur je 
een mailtje en ze komen alle-
maal naar ons toe. Gehandicapt 
zijn heeft geen politieke kleur en 
dat werkt in ons voordeel,’’, aldus 
de voorzitter. Hij heeft het vrijwil-
ligerswerk van huis uit meege-
kregen, wist niet beter dan dat 
het er bij hoorde. Voordat hij bij 
het Gehandicaptenberaad te-
recht kwam deed hij al bestuurs-
werk, onder andere voor de Pi-
no’s, waar zijn dochter softbal-
de. Het beraad bestaat voor 80 
procent uit leden met een be-
perking. ,,Maar ze klagen nooit. 
Ook al hebben ze pijn, je hoort 
ze niet’’, zegt Wim. ,,En al zijn we 
met een serieuze zaak bezig, we 
lachen samen ook heel wat af.’’ 
(Carla Zwart)

Haarlem-Noord - Bij een bin-
nenbrand in een woning aan 
de Spaarndamseweg zijn vorige 
week woensdagmiddag meerde-
re gewonden gevallen. De brand 

ontstond door nog onbekende 
reden in de woning op de eerste 
etage. Het vuur snel onder con-
trole, maar de bewoners hadden 
last van hun ademhaling.

Gewonden bij brand
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Hoogtepunten 
100 jaar Soli op cd
Driehuis - Het is bijna zover: 
het 100-jarig bestaan van mu-
ziekvereniging Soli staat voor de 
deur.
Op de officiële jubileumdag 
die op zaterdag 28 februari zal 
plaatsvinden wordt er onder an-
dere gestart met de verkoop van 
de jubileum cd. Bij een jubileum 
horen herinneringen, de muzi-
kale geschiedenis van Soli komt 
het best tot leven door de muziek 
zelf. Liefst twee volle opnameda-
gen in de kerk in Oud-Velsen 
waren nodig om alle gekozen 
werken te vereeuwigen. Dirigent 
Vincent van den Bijlaard, muzi-
kaal en creatief verantwoorde-
lijk voor de cd, is het gelukt om 
in de beschikbare tijd de juiste 
klanken op te laten nemen. Deze 
cd  zal de luisteraar terugvoeren 
naar hoogtepunten uit 100 jaar 
Soli. Zoals het openingsconcert 
van het Soli-centrum in 1976, de 
literatuurconcertserie in 2004, 
de Night of Entertainment en het 

Carmina Burana concert in Be-
verwijk. De werken op de cd ge-
ven een chronologisch muzikaal 
overzicht van de ontwikkelingen 
van harmonieorkest Soli gedu-
rende de bestaansperiode van 
de muziekvereniging. In volgor-
de zullen werken te horen zijn 
die daadwerkelijk gespeeld zijn. 
Er is bijvoorbeeld een werk op-
genomen uit het beginjaar van 
Soli en een werk van Sam Vles-
sing, die in de jaren twintig het 
harmonieorkest dirigeerde. Ook 
een swingend stuk dat gespeeld 
is bij Beeckestijn Pop ontbreekt 
niet. In een stijlvol cd-boekje met 
exclusief beeldmateriaal in kleur 
uit de plakboeken van Riet Mole-
naar is het gelukt om de Solige-
schiedenis in beeld en geluid tot 
leven te wekken. De Soli jubile-
um-cd is te koop vanaf 26 febru-
ari op de receptie die om 11.00 
uur start in het Soli-Muziekcen-
trum. Voor meer info: www.soli.nl 
onder de rubriek 100 jaar Soli.

Duitse film in 
Witte Theater
IJmuiden – Donderdag 5 febru-
ari is om 20.30 uur de film ‘Dan-
ke für die Badehose’ in het Witte 
Theater te zien. 
In Berlijn op een rommelmarkt 
vond Tg Winterberg brieven van 
de jonge Duitse zwemmer Wer-
ner Schuphan. Reizend door de 
loopgraven van Duitsland en 
Frankrijk in de jaren na de gro-
te oorlog, schrijft Werner aan zijn 
financiële weldoener en zwem-
vriend, Erich Hengst. Als hij de 
brieven leest komen ze één voor 
één tot leven. TTVN/Felison Brass 

zoekt oud leden 
Velsen-Noord - Een oproep aan 
een ieder die bij het vroegere TT-
VN (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 
Velsen-Noord. Waar officieel het 
50-jarige bestaan van de vereni-
ging zal worden gevierd. U kunt 
contact met opnemen via onder-

staande adressen. Oud leden 
van TTVN en het huidige Feli-
son Brass zijn van harte uitgeno-
digd om bij deze feestelijke reü-
nie aanwezig te zijn. 
Wellicht kunnen oude herinne-
ringen opgehaald worden, of om 
oude bekende weer eens te ont-
moeten. 
Voor meer informatie over de-
ze reünie kunt u contact opne-
men met het secretariaat van Fe-
lison Brass: info@felisonbrass.nl 
of 072-5053259. 

90 minuten non stop Pärt
Haarlems koor Puisque 
Tout Passe zingt
Haarlem - Het vocaal ensem-
ble Puisque Tout Passe zingt Ka-
non Pokajanen in het oud kerk-
slavisch op zondag 1 februa-
ri om 15.00 uur in de Joseph-
kerk, Jansstraat 43 in Haarlem. 
Het koor staat onder leiding van 
Arno van Raaphorst. Het con-
cert is een van de veertien be-
nefietconcerten ten bate van de 
orgelrestauratie en is gratis toe-
gankelijk. 

In 1997 componeerde Arvo Pärt 
de Kanon Pokajanen. Pärt nam 
hierin de Slavische taal en de 
tekst van de boetecanon als uit-
gangspunt. Naar eigen zeggen 
was hij zelf verbaasd over het 
resultaat: muziek die volledig is 
ondergedompeld in het speci-
fieke karakter van de Slavische 
Kerk.
De Kanon Pokajanen bestaat 

weliswaar uit meerdere onder-
delen - odes en gebeden - maar 
vormt één samenhangend ge-
heel. Het stuk ademt een heel 
speciale sfeer, die het beste on-
onderbroken genoten kan wor-
den. Daarom voert Puisque Tout 
Passe het stuk in zijn geheel 
achter elkaar uit: 90 minuten non 
stop Pärt dus.
De Kanon Pokajanen is geen 
doorsnee koorstuk en past daar-
om precies bij het vocaal en-
semble Puisque Tout Passe. Het 
koor onderscheidt zich van an-
dere amateurkoren doordat het 
steeds kiest voor niet alledaag-
se klassieke muziekstukken uit 
de 19de en 20ste eeuw. Dat leidt 
steeds tot bijzondere - vier- of 
achtstemmige - klankcombina-
ties en harmonieën. Het koor 
staat nu vier jaar onder leiding 
van Arno van Raaphorst.

Historische
lezing 
Regio – Het is feest bij GGZ 
Dijk en Duin. Er wordt 100 jaar 
zorg verleend op de locatie Duin 
en Bosch in Castricum én GGZ 
Dijk en Duin bestaat vijf jaar. On-
der het motto ‘Een eeuw hoofd-
zaken’ zijn er daarom geduren-
de het jaar een verscheidenheid 
aan activiteiten. 
Op 30 januari begint om 13.30 
uur in het Witte Kerkje (locatie 
Castricum) een lezing met uniek 
beeldmateriaal van de jubileum-
werkgroep Historie. Het eerste 
deel van de lezing gaat over de 
geschiedenis van Duin en Bosch, 
gevolgd door een lezing over de 
ontwikkeling en geschiedenis 
van de arbeids- en dagbeste-
ding door patiënten. Een rond-
wandeling over het terrein van 
de locatie Duin en Bosch sluit de 
lezing af. 
Deze lezingen worden herhaald 
op 4 februari (Zaandam), 11 fe-
bruari (Purmerend), 14 februari 
(Castricum) en 18 februari (Be-
verwijk). Op de website www.dij-
kenduin.nl staat actuele infor-
matie en aanvangstijden van de 
activiteiten. 
Daarnaast is er gedurende de 
hele maand februari, in de gan-
gen van het A-gebouw op het 
terrein in Castricum, een poster-
expositie van Dijk en Duin me-
dewerker Heino Janssen over de 
professionalisering van het ver-
pleegkundig beroep. De acti-
viteiten zijn openbaar en gratis 
toegankelijk. 

Midwinterconcert Corus
Regio - Tijdens het eerste con-
cert van het nieuwe jaar neemt 
het Corus Symfonisch Blaas-
orkest onder leiding van Hen-
nie Ramaekers u mee naar war-
mere streken. In deze donke-
re maand hebben we allemaal 
behoefte aan licht en warmte, 
en dat wordt u door het CSBO 
symbolisch geboden door te kie-
zen voor romantische muziek uit 
warmere streken. 
Voor de pauze wordt de fan-
tasieouverture Romeo en Julia 
ten gehore gebracht. Het CSBO 
heeft dit werk ook gespeeld tij-
dens zijn laatste concert in de 
Beurs van Berlage in Amster-
dam. Op veler verzoek brengt 
het orkest dit werk gaarne nog-
maals ten gehore. Daarna speelt 
het orkest de Hymn of de High-
lands, een spectaculair stuk dat 
de prachtige Schotse Hooglan-
den bezingt. In dit stuk treden de 
saxofoongroep en de slagwerk-
groep op de voorgrond.
Na de pauze gaat het concert 
verder met een afwisselend pro-
gramma waarin diverse solisten 
uit het orkest zullen optreden. 
Douwe Koopman zal met het or-
kest de Romance voor cello en 
orkest van Camille Saint-Sa-

ens vertolken. Trompettist Timo 
Zoetmulder soleert vervolgens in 
Aranjuez Mon Amour, een chan-
sonbewerking van het bekende 
thema uit het gitaarconcert Con-
cierto de Aranjuez van Joaquin 
Rodrigo. De Corus Tango die het 
orkest vorig jaar voor de Konin-
gin mocht uitvoeren staat ook op 
het programma. Solisten uit de 
klarinetgroep treden op de voor-
grond in Clarinet Cameo. Wie 
nog meer zullen soleren op het 
concert blijft nog even een ver-
rassing. Met de Marche du Pre-
mièr Regiment de Guides van V. 
Bender sluit het CSBO het con-
cert af. 
Dit afwisselende concert heeft 
plaats in de Vredevorstkerk, 
Laan der Nederlanden in Bever-
wijk op 31 januari vanaf 20.00 
uur. De kerk is vanaf 19.30 uur 
geopend. Kaarten à 4 euro zijn 
verkrijgbaar ’s avonds aan de 
kerk en via de heer Hoogeterp, 
Beyneslaan 144 in Beverwijk, te-
lefoon 0251-211524, de heer F. 
van Beuningen, Lindberghstraat 
50 in Beverwijk, telefoon 0251-
209519 en Boekhandelstum-
pel, Van Coevenhovenstraat 35 
in Heemskerk, telefoon 0251-
245010.

IJmuiden - Het Hobbyhuis van 
A tot Z, gevestigd aan de Krom-
houtstraat 50a, in IJmuiden is 
van plan twee nieuwe activitei-
ten te organiseren, namelijk een 
inloopmiddag waar iedereen kan 
doen wat hij/zij leuk vindt, zoals 
bijvoorbeeld creatief bezig zijn, 
spelletjes en et cetra.

Als tweede wil het Hobbyhuis 
een klaverjasmiddag organise-
ren. Deze twee activiteiten kun-
nen alleen doorgang vinden bij 
voldoende aanmeldingen. 

Geïnteresseerde kunnen gerust 
contact opnemen met mevrouw 
Nupoort, telefoon 06-12650716, 

Nieuwe activiteiten bij 
Hobbyhuis van A tot Z
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Velsen-Noord – Het begin van 
de zwangerschap verliep goed, 
mar in de 32e week werd Kya-
ra ongeduldig. Ze wilde de wij-
de wereld al verkennen, maar 
moest nog even blijven zitten op 
het veilige warme plekje in de 
buik van haar moeder.
Lizette had weeën en een centi-
meter ontsluiting. Ze werd opge-
nomen in het Rode Kruis Zieken-
huis en ging daar aan de weeën-
remmers. Na twee weken mocht 
ze het ziekenhuis weer verlaten. 
De weeën bleven echter aan-
houden. Lizette sliep hierdoor 
niet meer en dreigde overver

Aangenaam

Geboren: Kyara Bruin
Dochter van: Lizette en Maikel 
Bruin
Geboren op: 14 november 2008 
om 14.13 uur
Geboortegewicht: 3885 gram

moeid te raken. Daarom werd in 
de 38e week besloten om de be-
valling in te leiden.
Op 14 november arriveerden Li-
zette en Maikel om 7.00 uur in 
het Beverwijkse ziekenhuis. Het 
vruchtwater werd gebroken en 
even na 9.00 uur werd Lizette 
aangesloten aan het infuus. De 
weeën werden al snel heftiger. 
Om 13.15 uur kwam de eerste 
perswee, de aanstaande moeder 
bleek tien centimeter ontsluiting 
te hebben. 
Om 13.30 uur werd ze naar de 
verloskamer gereden en drie 
kwartier later zag Kyara het le-
venslicht. Al met al een vrij snelle 
bevalling. In principe mocht Mai-
kel zijn vrouw en dochter dezelf-
de dag weer mee naar huis ne-
men. Maar Lizette had nogal wat 
bloed verloren en toen ze uit bed 
ging om te gaan douchen, ging 
ze bijna tegen de vlakte, zo dui-
zelig was ze. Daarom werd be-
sloten dat moeder en kind een 
nachtje in het ziekenhuis bleven, 
zodat ze konden bijkomen van 
de bevalling. De volgende dag 
gingen ze wel naar huis en daar 
ging alles heel goed.
Kyara is een heel rustig kind-
je, met drie weken sliep ze al 
door. Maar ze is ook heel onder-
nemend. Ze lacht veel, begint te 
brabbelen en probeert zich ook 
al op te drukken. 
Lizette en Maikel zijn dan ook 
heel trots op hun mooie dochter. 
(Carla Zwart)

Lexa Love Boat
kiest het ruime sop
IJmuiden - Van vrijdag 13 tot 
en met zondag 15 maart orga-
niseert datingsite Lexa.nl in sa-
menwerking met DFDS Seaways 
de meest romantische cruise van 
het jaar. Tijdens de single cruise 
naar Newcastle doopt Lexa de 
luxe DFDS cruiseferry King of 
Scandinavia om tot dce Lexa 

Love Boat. Singles op zoek naar 
romantiek kunnen genieten van 
een Captains Diner, een roman-
tische film of een avondwande-
ling op het dek onder een hel-
dere sterrenhemel. Tevens wordt 
er een Lexa datingzone inge-
richt. De Lexa Love Boat draait 
drie dagen om liefde, flirten en 

verleiden. Met de klanken van 
de originele tune van de serie 
Love Boat uit de speakers en na-
tuurlijk witte serpentines wordt 
zwaaiend afscheid genomen van 
familie en vrienden en koerst de 
King of Scandinavia richting En-
geland. Aan boord van deze love  
Boat Cruise ontbreekt het de 
singles aan helemaal niets. Zo 
ontvangen de singles een wel-
komstdrankje, wordt een Cap-
tains Diner geserveerd, speelt de 
scheepsband de hele avond de 
mooiste love songs in de Colum-
bus Night Club en draait de bi-
oscoop non stop alle afleverin-
gen uit de eerste serie van ‘Love 
Boat’. Na de overnachting in een 
comfortabele hut met eigen toi-
let en douche begint de dag met 
een uitgebreid ontbijtbuffet. Bij 
aankomst in Newcastle wordt 
iedereen die wil gratis naar het 
centrum gebracht. Meer infor-
matie over deze unieke cruise 
is te vinden op de gloednieuwe 
website www.lexalive.nl. 
De Lexa Love Boat is te boeken 
vanaf 99 euro per persoon, in-
clusief overnachtingen, diner, 
ontbijt, live entertainment en een 
dag vrij te besteden in Newcast-
le. Boeken kan via dezelfde web-
site.

Boeiende lezing ADHD 
op De Beekvliet
Velserbroek - Afgelopen week 
is er op basisschool De Beekvliet 
in Velserbroek een lezing gehou-
den over ADHD. Mevrouw Hilde 
Geurts, universitair docent neu-
ropsychologie aan de Universi-
teit van Amsterdam, heeft ou-
ders en leerkrachten bijgepraat 
over ADHD.
Hilde Geurts is als wetenschap-
per betrokken bij het onderzoek 
naar de oorzaken en gevolgen 
van ADHD. Omdat De Beek-

vliet hierbij een aantal keer als 
school medewerking heeft ver-
leend, bood Hilde Geurts aan 
in ruil daarvoor een informatie-
avond te verzorgen. Dat aanbod 
heeft de school uiteraard niet af-
geslagen!
De aanwezigen kregen aan de 
hand van een duidelijke power-
pointpresentatie  informatie over 
het ontstaan van ADHD, de in-
vloed van omgevingsfactoren, 
het belang van een goed overleg 

tussen school en thuis en het be-
lang van het direct belonen van 
gewenst gedrag. 
De praktische voorbeelden van 
goede en minder goede reacties 
op het gedrag van kinderen met 
ADHD sloegen goed aan. Ook 
de voorbeelden uit de praktijk 
waren heel herkenbaar.s
In de aula van de school werd 
nog even nagepraat. Ook lagen 
er boekjes en folders ter inzage. 
Uit de reacties van de aanwezi-
gen bleek dat zij de informatie-
avond bijzonder waardeerden. 
Het verhaal van Hilde Geurts 
heeft zeker bijgedragen aan het 
vergroten van de kennis over 
ADHD.

Grazers in zicht
Santpoort-Zuid - Het gro-
te begrazingsgebied in Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland 
is uitgebreid bij Duin en Kruid-
berg. Aan het graasgebied van 
de Schotsehooglanders, Koniks 
en Shetlanderpony’s is hier een 
deel loofbos en een groot open 
veld toegevoegd. Dit veld begon 

de laatste jaren te verruigen. De 
verwachting is dat de grazers dat 
stoppen en het veld open zullen 
houden. Voor de grazers is het 
een mooie aanvulling van hun 
graasgebied omdat er in de bin-
nenduinrand niet zoveel open 
velden zijn. Het grote veld is te 
zien vanaf de Velserenderlaan 

(Santpoort-Zuid), nabij de krui-
sing met de Duin en Kruidber-
gerweg. Ruiters kunnen het veld 
ook vanaf het ruiterpad overzien 
als ze bij Duin en Kruidberg het 
Nationaal Park in- of uitrijden. 
Eind december hebben vrijwil-
ligers van de vaste terreinwerk-
groep en de rastercontroleurs 
van Natuurmonumenten de han-
den uit de mouwen gestoken. 
Op één dag werd ruim 250 me-
ter nieuw raster gezet, bestaand 
uit stevige kanstanjehouten pa-
len en draad. Het raster is af-
gelopen week afgemaakt door 
boswachters van Natuurmonu-
menten. Het nu overbodige stuk 
ouder raster is weggehaald. De 
Schotse Hooglanders, Koniks en 
Shetlandpony’s kunnen nu hun 
nieuwe plekje gaan ontdekken. 
Natuurmonumenten ook helpen 
door de handen uit de mouwen 
te steken in de natuur? Twee za-
terdagen per maand werkt de 
terreinwerkgroep aan diverse 
klussen in Duin en Kruidberg. 
Om een keer op proef mee te 
doen kan contact worden opge-
nomen met Natuurmonumenten 
via www.natuurmonumenten.nl.

Gebitscontroles bij 
Dier Medisch Centrum
Velserbroek - Vier op de vijf 
honden ouder dan drie jaar heb-
ben gebitsproblemen. Dit wordt 
met name veroorzaakt door 
tandplak en tandsteen. Naarma-
te honden ouder worden groeit 
ook de kans op het ontstaan van 
tandvleesproblemen. Verwaar-
loosde gebitsproblemen kunnen 
ernstige gevolgen hebben voor 
de gezondheid van honden vari-
erend van slechte adem tot ver-
lies van tanden of zelfs ontste-
kingen in belangrijke organen.
Dier Medisch Centrum Kenne-
merland in Velserbroek checkt 
gedurende de gehele maand 
februari gratis het hondenge-

bit. Tijdens deze gebitscontro-
le zal de dierenarts aangeven 
of honden een behandeling no-
dig hebben of niet, bijvoorbeeld 
voor het verwijderen van tand-
plak en tandsteen. Ook wordt in 
de praktijk precies uitgelegd hoe 
het gebit van honden schoonge-
houden moet worden. De gra-
tis gebitscontroles vinden op af-
spraak plaats zodat men nooit 
lang hoeft te wachten. 
s
Voor meer informatie www.
maandvanhetgebit.nl of op www.
dierenartsvelserbroek.nl. Een 
afspraak maken kan via 023-
5384444.
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Filmdiner met Valentijn
IJmuiden - Zaterdag 14 februa-
ri staat het Thalia Theater in het 
teken van Valentijnsdag. Op de-
ze speciale dag kun je je geliefde 
uitnodigen voor een Valentijns-
diner waarbij tussen de gangen 
door een romantische film wordt 
vertoond: ‘Something’s Got-
ta Give’. De grote zaal krijgt het 
uitelijk van een sfeervolle nacht-
club waar men uiteraard aan een 
eigen romantisch tafeltje, voor 
het grote doek met veel kaars-
licht, samen kan snoepen van 
een heerlijk driegangendiner. 
Harry Sanborn (Jack Nicholson) 
heeft de wereld aan zijn voeten 
liggen. Hij is een succesvol mu-
ziekproducent en heeft een libido 

van een jonge hond. Wanneer hij 
Erica (Diane Keaton), de moeder 
van zijn nieuwste jonge vrien-
din, leert kennen, valt hij voor 
haar charmes. Maar wanneer de 
jonge dokter Julian (Keanu Ree-
ves) het hart van Erica dreigt te 
stelen, bevindt Harry zich in een 
voor hem nieuwe situatie waar-
in hij voor het eerst om de liefde 
van een vrouw moet vechten. De 
toegang bedraagt 44,50 euro, in-
clusief aperitief, film, driegangen 
Valentijnsdiner en koffie. Aan-
vang filmdiner 19.30 uur, zaal 
open om 19.00 uur. Bel voor re-
serveringen met het Thalia The-
ater, telefoon 0255-514217. Zie 
ook www.thaliatheater.nl.

Kindermiddag 
bij Baptisten
IJmuiden - Woensdag 4 februa-
ri is er weer een kindermiddag in 
de Baptistengemeente aan Eem-
straat 28-30. Dit is een speciale 
middag voor kinderen in de leef-
tijd van 8 tot en met 10 jaar. Het 
thema van de middag is: Hou het 
goede spoor. Het verhaal gaat 
over Jona en vertelt wat hij alle-
maal gedaan heeft. Door middel 
van spel, toneel, zang en knutse-
len wordt het thema verder uit-
gewerkt. Vanaf kwart voor twee 
zijn de kinderen welkom, de aan-
vang is om twee uur. De toegang 
is gratis. Bel voor meer info met 
0255-524310.

Oecumenische 
kerkdienst
IJmuiden - De Commissie Aan-
gepaste Gezinsdiensten IJmond 
bereidt zes keer per jaar een oe-
cumenische kerkdienst voor. De-
ze diensten worden gemaakt 
voor mensen met een verstande-
lijke handicap, hun familie, vrien-
den en begeleiders. Ook belang-
stellenden zijn meer dan wel-
kom. De eerstvolgende dienst 
vindt plaats op zondag 1 februari 
in de Laurentiuskerk, Fidelishof 
30 in IJmuiden. Aanvang 15.00 
uur. Deze vierde dienst van de 
jaarcyclus ‘Dak boven wat hoof-
den’ heeft als thema: ‘In de Tem-
pel’. Voorganger: pastor E. Wig-
chert.  Aan de collecte kan in na-
tura (met fruit/bloemen) of met 
geld worden deelgenomen. Na 
afloop van de dienst is er gele-
genheid elkaar te ontmoeten en 
nog even na te praten bij een 
kop koffie, thee of een glas fris.
Vervoersproblemen? Neem voor 
vrijdag 30 januari contact op met 
mevrouw R. de Vlieger-van Zand-
voort, telefoon 0255-530210.

Grote 
rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 1 februari 
wordt in sporthal Zeewijk aan de 
Eenhoornstraat 2, hoek Plane-
tenweg een grote rommelmarkt 
van 10.00 tot 16.00 uur georga-
niseerd. Op de kramen vindt u 
onder andere oude spullen, zo-
als kleding, aardewerk en boe-
ken. De toegang bedraagt 2 eu-
ro, kinderen gratis. Wie zelf een 
kraam wil huren, kan bellen naar  
0255-513010.

‘Opleiden doe je samen’
Regio - De Hartekamp Groep, 
Nieuw Unicum, SIG, Ons Twee-
de Thuis, Stichting Epilepsie In-
stellingen Nederland (SEIN), 
verbonden in de Vereniging Be-
drijfstak Zorg, en ROC Nova Col-
lege hebben onlangs een conve-
nant ondertekend. Daarin heb-
ben zij afgesproken meer sa-
men te werken bij het opleiden 
van personeel voor de gehandi-
captenzorg in de regio Kenne-
merland, Amstelland en Meer-
landen. 
De participanten in het conve-
nant willen de kwaliteit, kwan-
titeit en het rendement van de 
middelbare beroepsopleidingen 
voor aankomend en zittend per-
soneel voor de organisaties voor 
gehandicaptenzorg in de regio 
optimaliseren. Dat vraagt om 

een gezamenlijke inzet van ken-
nis en expertise. De organisa-
ties gaan de opleiding inhoude-
lijk nog beter afstemmen op de 
behoeften van de gehandicap-
tenzorg: welke competenties zijn 
belangrijk in dit werk? Kwantita-
tieve afstemming vindt plaats op 
basis van de regionale vraag van 
de arbeidsmarkt: hoeveel men-
sen hebben de organisaties voor 
gehandicaptenzorg nodig? Door 
de cursisten zo goed mogelijk te 
begeleiden, verhogen de organi-
saties het rendement van de op-
leiding: zoveel mogelijk cursisten 
behalen het diploma. Dit conve-
nant is mede tot stand gekomen 
door de impuls die de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) heeft gegeven in het pro-
ject ‘Samen Werken aan Leren’.

Kloosterboer goes Alaska
IJmuiden - In deze tijden van 
financiële neergang zijn er ook 
goede berichten te melden. 
Kloosterboer start in Alaska een 
nieuw complex van koel- en 
vrieshuizen. Daarnaast gaan zij 
een kantoor openen in het Ame-
rikaanse Seatlle. 
Dutch Harbor, bekend van het 
programma Deadliest Catch op 
Discovery Channel, is de belang-
rijkste vissershaven in Alaska en 
is centraal gelegen bij de groot-
ste visgronden in de Bering Zee, 
waar jaarlijks zo’n 2 miljoen ton 
vis gevangen wordt. 
Toonaangevende visserijbedrij-
ven als Glacier Fish Company 
en American Seafoods Company 
zullen hun goederen opslaan in 
het nieuwe vrieshuis van Kloos-
terboer in Dutch Harbor. In de 

eerste fase zal het vrieshuis een 
opslagcapaciteit van 120.000 m3 
krijgen.
Het nieuwe kantoor in Seattle 
zal de logistieke service verlenen 
aan klanten die gebruik willen 
maken van het wereldwijde net-
werk van koel- en vrieshuizen. 
Een gedeelte van deze service 
bestaat uit een nieuwe reefer 
lijndienst (voor koeltransport) 
tussen Dutch Harbor en IJmui-
den, die deze zomer start. Dit 
geeft klanten de gelegenheid 
hun goederen bij Kloosterboer 
in IJmuiden op te slaan alvorens 
verder te verladen. 
Dankzij de krachtenbundeling 
tussen Kloosterboer en Zeeha-
ven IJmuiden NV wordt de jaar-
lijkse groei van circa 5 procent 
naar een hoger niveau getild.

Verlichting
Velsen - Politieagenten heb-
ben dinsdagochtend vanaf 07.15 
uur gedurende drie kwartier op 
de Noostraat in IJmuiden en de 
Minister van Houtenlaan in Vel-
sen-Zuid een verlichtingscontro-
le gehouden. 
Opvallend veel fietsers hadden 
hun verlichting in orde. Toch kre-
gen 14 fietsers een bekeuring 
omdat er iets aan de verlichting 
mankeerde.

‘Bienvenue Chez les 
Ch’tis’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 30 en zater-
dag 31 januari is vanaf 20.30 uur 
de film ‘Bienvenue chez les ch’tis’ 
in het Witte Theater te zien. Phi-
lippe is postdirecteur in Salon-
de Provence. Hij is getrouwd met 
Julie, wiens depressieve buien 
hem het leven haast onmogelijk 
maken. Om zijn vrouw een ple-
zier te doen probeert hij zich te 
laten overplaatsen naar de Côte 
d’Azur. In plaats daarvan komt hij 
terecht in Bergues dat bekend 

staat als een klein deprimerend 
gat in het noorden. Philippe staat 
allerminst te popelen om naar 
deze, in zijn ogen, verschrikke-
lijke regio te verhuizen, maar al 
snel blijkt dat het beeld dat hij 
van het noorden heeft, niet he-
lemaal strookt met de werkelijk-
heid. 
Zaterdag is er muziek na afloop, 
om 22.30 uur Trompet en piano 
van het duo Frank Anepool en 
Ruud Luttikhuizen. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Bienvenue chez les ch’tis’ op 

30 en 31 januari om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Hofstede A winnaar 
Hofstede biljarttoernooi 
Velserbroek - Onder grote be-
langstelling zijn afgelopen zater-
dag de finales van het negen-
de Hofstede biljarttoernooi ge-
speeld.
Als winnaar van het toernooi 
kwam het team van Hofstede A 
uit de bus. In een enerverende fi-
nale versloegen zij het team van 
de Watervliet uit Velsen-Noord 
met ruim verschil. 
Hofstede A is daardoor inmid-
dels al voor de vierde maal win-
naar geworden van de in 2006 
geïntroduceerde wisselbeker. 
Deze beker is door Rob Visser, 
ooit één van de initiatiefne-mers 
van dit toernooi, ter beschikking 
is gesteld. 
Tot beste speler van het toernooi 
werd zeer verrassend Henk de 
Bouvré van Hofstede A uitgeroe-
pen. Met zijn puik gespeelde fi-
nalepartij haalde hij zo veel bo-

nuspunten binnen dat hij de be-
kende Watervliet coryfeeën Jaap 
Bakker en Kees Koster voor bleef. 
Henk kwam hierdoor in het bezit 
van een andere felbegeerde wis-
selbeker namelijk die voor de 
beste speler van het toernooi.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was zeker de moei-
te van het kijken waard. Hofstede 
B bleek hierin duidelijk te sterk 
voor het Santpoortse Terras.
En dat de biljartsport bij de 55-
plussers nog steeds verbroederd 
was wederom duidelijk te mer-
ken. De belangstelling tijdens de 
wedstrijden was overweldigend 
en hoe verbeten er tijdens het 
toernooi ook voor de partijwinst 
werd gestreden. Na afloop was 
er ruimschoots gelegenheid om 
onder het genot van een drankje 
en een hapje de onderlinge con-
tacten te verstevigen.

Twee teams BC 
IJmond kampioen
IJmuiden – Het is lang gele-
den, maar deze week is het ge-
beurd, de helft van de compe-
titieteams van Badmintonclub 
IJmond is kampioen geworden. 
Team 3 wist met 7-1 te winnen 
van Weesp en team 4 won uit bij 
Poona Medemblik, ook met 7-
1. Het eerste team eindigde als 
derde en team 2 kon degradatie 
voorkomen door Slotermeer on-
der zich te laten. 
Vorige week dinsdag was al snel 
duidelijk dat het 3e team te-
gen Weesp, ondanks het niet 
meespelen van de zieke Henny 
Böhm, niet bang hoefde te zijn 
voor veel tegenpunten. Bijna alle 
partijen werden in twee games 
gewonnen, waarbij de single van 
Mark Nobels wel heel snel ging 
(21-6, 21-6) en de mix van An-
ke Schrijer en Steven Komin een 
walk-over werd (21-4, 21-1), wat 
bij de huidige puntentelling heel 
weinig voorkomt. Alleen Ange-
lique Heinemeijer en Mark ga-
ven één game aan Weesp. Het 
kampioenschap was hierbij een 
feit. Team 4 moest donderdag 
met minimaal 6-2 winnen om 

Heemskerk, dat zondag speel-
de, achter zich te houden. Zij 
hadden echter wel twee inval-
lers mee naar Medemblik, dus 
het was afwachten of de dub-
bels en mixen voldoende punten 
opleverden. De uiteindelijke 7-1 
overwinning was niet zomaar tot 
stand gekomen. De herendubbel 
en de single van Vincent Baas 
werden pas na drie games be-
slist. Ook invalster Jeannette Ro-
meijn moest aan de bak. Na de 
1e game met 19-21 gewonnen te 
hebben, ging de tweede game, 
na verlenging, met 23-21 naar 
de tegenstander. De derde game 
werd voor Jeannette, met weinig 
single-ervaring, wel zwaar. Zij 
verloor deze game met 21-15. De 
7-1 was echter binnen, dus werd 
het kampioenschap al gevierd. 
Het eerste team heeft een prima 
seizoen achter de rug. Dit team, 
met een gemiddelde leeftijd van 
44 jaar (mag gezegd worden) 
speelt nog steeds in de 2e klas-
se, heeft een tijdlang tweede ge-
staan, en met slechts twee 5-3 
nederlagen zijn ze geëindigd op 
een mooie derde plaats. 

Spektakelstuk 
van 13 minuten
IJmuiden - Zondag moesten 
de resterende dertien minu-
ten van de gestaakte wedstrijd 
VSV-DEM afgewerkt worden. 
De beginstand was 3-0 en VSV 
zou beginnen met een vrije trap. 
DEM begon met vier spitsen en 
VSV zette hier vijf verdedigers 
tegenover. Direct vanaf de begin 
vrije schop ontstond een hache-
lijk moment voor het Beverwijk-
se doel. 
De daarop volgende kans was 
voor DEM. Het schot van de 
spits belandde echter in het zij-
net. Daarna was het VSV dat de 
klok sloeg. Eerst werd een schot 
van Floyd Hille door medespits 
Roel Pitstra uit het doel gehou-
den. Twee goede schoten wer-
den door doelman Dekzeil uit-
stekend gekeerd en een doel-
punt van Robert Schippers werd 
volkomen ten onrechte afge-
keurd. Toen vlak daarna ook nog 
een goal van DEM werd gean-
nuleerd was de wedstrijd in we-
zen gespeeld. VSV maakte het 
karwei uiteindelijk definitief af 
via Robert Schippers die een pri-
ma actie van Roel Pitstra doel-
treffend afrondde. 
Hierna kreeg diezelfde Pitstra 
nog een uitgelezen kans op de 
5-0 maar hij strandde op de Be-
verwijker goalie. Na een korte 
onderbreking van vijf minuten 
gingen de beide ploegen ver-
der op vriendschappelijke ba-
sis. Bij VSV was de scherpte er in 
de beginfase duidelijk vanaf en 
DEM profiteerde tweemaal. In de 
tweede helft ging het beter met 
de Velserbroekers onder leiding 
van invaller-scheidsrechter Arie 
Kuiper. VSV greep het initiatief 
en gaf dit niet meer uit handen. 
Alleen nieuwkomer Hannibal Ja-
cob wist het net te vinden en zo-
doende verloor VSV het oefen-
potje met 1-2. Het optreden van 
A-juior Wesley van der Linde en 
groeiende vorm van buitenspeler 
Robert Schippers. 
De nederlaag van concurrent de 
Foresters bij Vitesse’22. Negatief 
punten waren: De nederlaag van 
VSV 2 bij Velsen 2 en het gebles-
seerd uitvallen van Roy Schoorl 
bij dezelfde wedstrijd. Volgen-
de week de IJmondderby VSV-
Stormvogels om twee uur in Vel-
serbroek.

Klaverjasclub 
Stormvogels
IJmuiden - Vrijdag waren er 
weer negen tafels bezet bij het 
klaverjassen van Stormvogels. 
De hoofdprijs, een dekbed met 
overtrek, ging naar Coby van 
Marsbergen. Vrijdag 30 januari is 
er weer klaverjassen in de kanti-
ne van IJVV Stormvogels, Zuider-
kruisstraat 72 in IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur. De hoofdprijs in 
de loterij is dan een boodschap-
penmand. Meer informatie: Henk 
Retz, telefoon 06-34040940 of 
hj.retz@quicknet.nl. Zie ook kjv-
stormvogels.nl.

Mediteren in een klooster
Regio - Mediteren is een manier 
van geestelijke ontspanning die 
niet verbonden is aan een ge-
loofsbeleving. Het is de belang-
rijkste en meest effectieve ma-
nier om het bewustzijn op een 
hoger, spiritueel niveau te bren-
gen. 
Bijna zeven jaar heeft Ardy Blok 
les gegeven aan zelfontwikke-
ling- en meditatiegroepen. 
Voor een intensieve beleving van 
de verschillende meditatievor-
men die zij aanbiedt is het prettig 
in een rustige omgeving te zijn. 
In het St. Liobaklooster in Eg-
mond-Binnen is het mogelijk om 
in het gastenverblijf een geheel 
verzorgde, driedaagse  meditatie 
ervaring op te doen. Het klooster 
is prachtig gelegen, het natuur-
gebied geeft ook de mogelijk-
heid om daarin te mediteren of 
een wandelmeditatie te doen.
Het St. Liobaklooster is een ac-
tief klooster. De diensten geven 
een terugkerend ritme aan de 

dagindeling van het kloosterle-
ven. Het is vrij om deze bij te wo-
nen. De zusters van het St. Lio-
baklooster hebben veel inzicht 
in verschillende geloven en stro-
mingen en dat blijkt uit hun vro-
lijkheid en muzikale inbreng in 
de diensten. Tussen de maaltij-
den door is er tijd voor lichte yo-
ga- en ademhalingsoefeningen, 
die de deelnemers terug kunnen 
brengen bij de kern en de vragen 
die daarin spelen. 
Door de verschillende vormen 
van meditatie is deze driedaagse 
ook goed te doen voor mensen 
met weinig ervaring met medite-
ren, diepe spirituele ervaringen 
zijn mogelijk. Er kunnen maxi-
maal twaalf deelnemers mee. 
Het verblijf is geheel verzorgd. 
De kosten voor de meditatie 
driedaagse (9, 10 en 11 maart) is 
220 euro. Aanmelden voor 1 fe-
bruari bij Ardy Blok, telefoon 023 
5393892 of ardy.blok@quicknet.
nl.

Bijzonder zangproject
Santpoort-Noord - Dinsdag 3 
februari begint weer een nieuw 
zangproject van de Dorpskerk-
cantorij. Het nieuwe zangpro-
ject is getiteld ‘Levensparels’ en 
laat zich in muziekkeuze en in-
houd inspireren door een nieu-
we gebedsarmband. In veel reli-
gies laten mensen hun meditatie 
of gebed ‘leiden’ door een arm-
band of ketting. 
Denk aan de rozenkrans, maar 
er zijn natuurlijk veel meer voor-

beelden ook in islamitische hui-
ze. Deelnemers volgen het kra-
lensnoer en de meditatieve vra-
gen waartoe de armband uit-
nodigt.  Steeds afgewisseld met 
momenten om stil te worden, 
adem te halen, te ontspannen én 
te zingen. Het zangproject mondt 
uit in gezongen bijdragen aan de 
vesper ‘Levensparels’ op zater-
dagavond 7 maart. Aanmelden 
kan via www.pearlsoflife.org en 
www.jop.nl.
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 deren en vergroten van een woning met  
 een dakopbouw
BP-17-2009  Ruysdaelstraat 13 te IJmuiden; het 
 veran deren en vergroten van een woning   
 met een dakopbouw
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
in gediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG  FASE 2
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
 
B2-2-2009   Reyndersweg 1, 3 en 5 te Velsen-noord;  
 het verplaatsen van een strandpaviljoen  
 en surfcentrum
B2-3-2009    Westonstraat 6 te IJmuiden; het oprichten  
 van een bedrijfsgebouw
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
in gediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG  LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
 
BL-9-2009   De Uitkijklaan 1 te IJmuiden; het legali-
 seren van een overkapping
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
 
BL-373-2008  P.C. Hooftlaan 13 te Driehuis NH; het 

oprichten van een berging
BP-289-2008  Kennemerlaan 44 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een 
bovenwoning met een dakopbouw

BP-292-2008  Orionweg 700 te IJmuiden; het plaatsen 
van een overkapping

BP-294-2008 J.T. Cremerlaan 75 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uit-
voering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 30 januari t/m 12 maart 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
ge durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Ver-
gunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-293-2008  Strandweg 4 te IJmuiden; het plaatsen 

van een portacabin (tijdelijk)
 
De stukken welke betrekking hebben op het  ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en Uit-
voering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 30 januari t/m 12 maart 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
ge durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Ver-
gunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
RIJKSMONUMENTENVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft een monumentenvergunning verleend voor:
 
MO-8-2008    Middenduinerweg 89 te Santpoort-Zuid; 

het restaureren en herinrichten van een 
boerderij (rijksmonument)

MO-12-2008   Wüstelaan 103 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een muur met poortdeur

 
Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bin-
nen een termijn van 6 weken ingaande op de dag na 
verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Bij verzending van het beroep-
schrift per post moet het beroepschrift voor het einde 
van deze termijn zijn bezorgd. Dit beroepschrift schorst 
de werking van het besluit niet. Op grond van artikel 8.1 
van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ 
Haarlem,  verzoeken een voorlopige voorziening te 
 treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep 
is ingesteld.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels, het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing, de stukken
liggen bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van: 
30 januari t/m 12 februari 2009 ter inzage.
 
BP-241-2008  Middenduinerweg 10 te Santpoort-  
 Noord; het veranderen en vergroten van  
 een woning
BP-285-2008  Stationsweg 103 te Velsen-Zuid; het 
 veranderen van een kantoorpand

BP-299-2008  Geleenstraat 33 te IJmuiden; het veran- 
 deren en vergroten van de 2e verdieping  
 van een woning
 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze 
publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
 
BL-324-2008  Hofdijklaan 36 te Driehuis NH; het ver-  
 anderen en vergroten van een woning   
 met een uitbouw, twee dakkapellen (voor-  
 en achtergevel) en een erker (zijgevel)
BL-356-2008  Anna van Burenlaan 11 te Santpoort-  
 Zuid; het veranderen en vergroten van  
 een woning met een uitbouw
BL-372-2008  Ronde Zonnedauw 32 te Velserbroek;   
 het plaatsen van een carport
BL-1-2009    Wilhelmina Druckerstraat 23 te   
 Velserbroek; het plaatsen van 2 dak-
 kapellen (voor- en achtergevel)
BL-7-2009   Westbroekerweg 67 te Velserbroek; het  
 veranderen van een kozijn (voorgevel)
BP-263-2008  Industriestraat 17E te IJmuiden; het 
 veranderen van een bedrijfsunit
BP-268-2008  Industriestraat 17G te IJmuiden; het 
 veranderen van een bedrijfsunit
BP-269-2008  Industriestraat 17F te IJmuiden; het 
 veranderen van een bedrijfsunit
BP-283-2008  Vestingplein 58 te Velserbroek; het 
 veranderen van de voorgevel van een 
 buurthuis
BP-298-2008  Olieweg 10 te Velsen-noord; het plaat- 
 sen van een dichte luifel
 
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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft  sloopvergunning verleend voor:
 
SL-1-2009  Langevlak 70 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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD)
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RAADSPLEIN 29 JANUARI 2009
 
Donderdag 29 januari 2009 vanaf 19.00 uur ver gadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang 
voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
 
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur   Milieubeleidsplan energiebesparing
 
Sessie 1-2
20.00 - 20.30 uur Handhaven in Velsen                       
 
Commissieruimte 1
 
Sessie 2-1
19.00 – 20.00 uur Horecanota
 
Sessie 2-2                         
20.00 – 20.30 uur Wijde Weideveld
 
Raadzaal – raadsbreed
 
Sessie 1-3
21.00-22.30          Wijkgericht werken
 
Er is vanavond geen raadsvergadering.
 
Uitsluitend  over de agendapunten 1-2 en 2-1 kan 
worden ingesproken. Om te kunnen inspreken kunt u 
zich tot uiterlijk woensdag 28 januari aanstaande, 
16.00 uur melden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of 
via email griffier@velsen.nl
 
Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis aan het Dudokplein evenals bij de biblio-
theek van Velsen, Dudokplein te IJmuiden.
 
De sessies in de Raadzaal worden vanaf 19.00 uur live 
uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agen-
da en een korte inhoud van sommige agendapunten 
zijn ook te lezen bij Seaport TV op teletekstpagina’s 
360 t/m 369.
 
Op de website treft u een greep uit het raadsplein aan 
waarin een aantal onderwerpen worden toegelicht. U 
kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail. U 
kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 
 
De raad heeft in zijn vergadering van 15 januari 2009 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen: 
- Controleprotocol accountantscontole 2008
- Verordening Langdurigheidstoeslag
- Nota Algemeen Subsidiebeleid
- Stemmen in een willekeurig stembureau
- Aanbesteden woningmarkt- en woonwensenonder-

zoek 2009
- Jaarrekening 2007 van de Gemeenschappelijke 

Regeling ReinUnie
- Begroting 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling 

ReinUnie

- 1e Begrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK)

- Tijdelijk verleggen route gevaarlijke stoffen
 
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

VERORDENING WET INBURGERING 2009

De Wet inburgering van 2007 is per 1 januari 2009 
gewijzigd. Door de aanpassing wordt het onder meer 
mogelijk om alle inburgeringsplichtigen een inburge-
ringsaanbod te doen. Daarnaast biedt de aangepaste 
wet de mogelijkheid om een inburgeringsvoorziening 
eenzijdig vast te stellen. Hiertoe dient de verordening 
te worden gewijzigd. Omwille van de duidelijkheid is 
ervoor gekozen de oude verordening in te trekken en 
een geheel nieuwe versie vast te laten stellen. Deze 
ligt gedurende zes weken na de datum van deze publi-
catie ter inzage bij de receptiebalie in het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Schriftelijke of mondelinge 
reacties kunnen gedurende de inzageperiode worden 
gericht aan Burgemeester en Wethouders, ter attentie 
van het hoofd van de afdeling Publieksdienstverlening, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Tel. (0255) 56 78 50.

Van de reacties wordt een verslag gemaakt.

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer                     aantal en soort 
Bornstraat en Van Kalkarstraat ong.    2 lindes en 1 iep
(de bomen mogen worden gekapt vanwege de aanleg 
van nieuwe rioleringen en herinrichting van de straten)
Gijzenveltplantsoen ong.                      39 bomen 
(de bomen mogen worden gekapt vanwege de recon-
structie en aansluiting op de Heerenduinweg)
Pontweg ong.                           19 iepen
(de bomen mogen worden gekapt vanwege de bouw 
op de erfgrens)
Velserduinweg t.o. nr. 304 en 306        2 iepen 
(de bomen mogen direct gekapt worden omdat deze 
een gevaar vormen voor de openbare veiligheid)
Van Saelenplantsoen t.o. nr. 21            1 kastanjeboom 
(de kastanjeboom mag direct gekapt worden omdat 
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 27 januari 
2009.

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) danwel langs elek-
tronische 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 kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-12-2009  Middenduinerweg 89 te Santpoort-Zuid;  
 het oprichten van een veldschuur
BP-13-2009 Eendrachtsstraat 30 te Velsen-noord; het  
 plaatsen van 2 marmer slurrytanks
BP-14-2009 Vinkenbaan 17 te Santpoort-Zuid; het
 veranderen en vergroten van een woning
BP-15-2009  Sportlaan 3 te Santpoort-Zuid; het oprich- 
 ten van een kantine/opslagruimte
BP-16-2009 Ruysdaelstraat 15 te IJmuiden; het veran- 

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 bestuurs-
secretariaat, 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 die-
renambulance) 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, publieksdienstver-
le ning 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, asiel-
zoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder 
strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergun-
ning 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

Indeling wijkwethouders: 
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-

Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek

VELSEN ZOEKT EEN NIEUWE 
BURGEMEESTER
 
De gemeenteraad van Velsen organiseert voor belang-
stellende inwoners van Velsen een informatiebijeen-
komst over de profielschets voor de nieuwe burge-
meester van onze gemeente. Deze bijeenkomst vindt 
plaats op
 
woensdag 4 februari om 19.30 uur
 
in de Burgerzaal van het Stadhuis, ingang Plein 1945 
te IJmuiden.
 
Reden voor deze bijeenkomst is dat onze huidige bur-
gemeester, de heer Cammaert, heeft aangegeven dat 
hij niet voor een tweede ambtstermijn als burgemees-
ter herbenoemd wil worden. Daarom is de gemeente-
raad op zoek naar een nieuwe burgemeester. 
De raadsleden willen graag horen of de inwoners 
van Velsen dezelfde verwachtingen hebben van een 
nieuwe burgemeester als de raadsleden.
 

Tijdens de informatiebijeenkomst willen de raads-
leden, aan de hand van stellingen, toetsen of hun uit-
gangspunten gedeeld worden door de aanwezige 
inwoners.
 
Met de resultaten van deze avond wordt een defini-
tieve profielschets opgesteld die daarna formeel door 
de gemeenteraad moet worden vastgesteld als lei-
draad voor belangstellende kandidaten. 
 
U bent van harte welkom.
In verband met de organisatie van de avond, stellen 
we het op prijs als u zich vooraf even wilt aanmelden 
via griffier@velsen.nl of telefonisch via (0255) 56 75 02. 
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Op 27 januari heeft de gemeente 
Velsen de Ruck-Award uitgereikt 
aan Rob Bijl, senior adviseur bij 
Publieksdienstverlening, voor zijn 
gehele oeuvre. Deze nieuwe prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan de best 
schrijvende ambtenaar van de gemeente 
Velsen. Deze verkiezing had betrekking 
op beleidsnotities die in 2008 zijn 
geschreven.
De prijs is vernoemd naar Bert 
Ruck die, in het kader van de 
kwaliteitsverbetering, in het afgelopen 
anderhalf jaar beleidsambtenaren heeft 
getraind en begeleid bij het effectief 
schrijven van beleidsnotities. Naast een 
bokaal ontvangt de winnaar ook een 
opleidingsbudget van 2000 euro. 
Voor de verkiezing heeft een jury 
uit 8 inzendingen 3 beleidsnotities 

genomineerd. Naast Rob Bijl 
werden ook Dennis de Wit en Carola 
Rooijmans (kadernota sportbeleid 
Velsen 2008-2011) en Edwin van ’t 
Hart (communicatieplan renovatie 
stadhuis) genomineerd. De jury 
bestond uit de gemeentesecretaris 
en vertegenwoordigers van zowel het 
college van B&W als de ambtelijke 
organisatie. 

Rob Bijl werd geroemd om zijn warme 
en gedegen schrijfstijl. Hij is in staat 
technische onderwerpen duidelijk en 
goed leesbaar te beschrijven. Volgens 
de jury kan een bestuurder die met 
een stuk van Rob de deur uit gaat, de 
burgers haarfi jn uitleggen waar hij mee 
ingestemd heeft, waarom dit gedaan is 
en wat dit voor de burgers betekent.

Prijs voor best schrijvende 
ambtenaar

Fotograaf:Reinder Weidijk

Van links naar rechts: Carola Rooijmans, Dennis de Wit, Rob Bijl, Edwin van ‘t Hart en 
Bert Ruck
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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 info-
lijn van Burgerzaken tel.  (0255) 56 73 23. 

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen muv 
woensdag van 09.00-14.00 uur)

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 bijzon-
dere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 

van een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het 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 burgerservice-
nummer 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 gehandicap-

ten en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewij-

zing 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)



Éen op de drie velsenaren is actief 
als vrijwilliger op diverse terreinen. 
Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers 
goed verzekerd.

In navolging van landelijke afspraken 
gaat de gemeente Velsen vanaf 1 
februari nu twee verzekeringspakketten 
afsluiten, die de risico’s van 
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk 
afdekken. De gemeente wil hiermee 
het maatschappelijk belang van het 
vrijwilligerswerk benadrukken en de 
participatie van vrijwilligers stimuleren.
De verzekering geldt voor iedere 
vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch 
verband onverplicht en onbetaald 
werkzaamheden verricht ten behoeve 
van anderen en/of de samenleving 
waarbij een maatschappelijk belang 
wordt gediend. In de praktijk betekent dit 
dat alle vrijwilligers, ongeacht hun leeftijd 
zijn verzekerd. Er is ook geen beperking 
voor de vraag of iemand eenmalig of 
structureel activiteiten doet en er is geen 
beperking in het aantal uren. Ook geldt 
de verzekering bij kerkelijk werk en 
buurtactiviteiten.
Er zijn enkele uitzonderingen. De 
verzekering geldt niet voor vrijwillige 
brandweerlieden en vrijwillige 
politiemedewerkers. Dit als gevolg 
van de speciaal voor hen getroffen 
rechtspositieregelingen. Ook 
mantelzorgers worden, ook vanuit de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt 
samen met de persoonlijke relatie die 
mantelzorgers hebben met degene 
die zij verzorgen bij aanvang van de 
zorgverlening. Tot slot vallen stagiaires 
in het kader van de maatschappelijke 
stage voor scholieren eveneens niet 
onder de definitie van vrijwilligers. De 
verzekeringspakketten bieden een zeer 
ruime dekking. Een bijkomend voordeel 

is dat er geen administratie of registratie 
van de vrijwilligers nodig is. Dus 
iedere vrijwilliger die actief is voor een 
organisatie uit de gemeente is verzekerd. 
Zo ook bijvoorbeeld de voetbalvader 
die meegaat als vrijwilliger voor een 
uitwedstrijd van het team van zijn kind.

Schade vanaf 1 februari 2009... 
en dan?
Vanaf 1 februari kan de vrijwilliger 
of rechtspersoon bij schade het 
schadeformulier downloaden van de 
gemeentelijke website; www.velsen.nl. 
Hier is ook informatie te vinden over hoe 
het formulier in te vullen. Vervolgens kan 
het formulier worden geprint en verstuurd 
aan de gemeente Velsen. Voor mensen 
zonder internet kan het formulier per post 
of per telefoon worden aangevraagd.
De gemeente kan de gegevens nagaan 
bij de vereniging of organisatie en zorgt 
voor verzending aan de verzekeraar. 
Op deze wijze is toch te controleren of 
iemand terecht een claim indient.
De schade wordt rechtstreeks door 
Centraal Beheer met de benadeelde 
afgewikkeld en de gemeente krijgt 
vervolgens bericht hoe de claim is 
afgehandeld. Ingeval van vragen kan de 
vrijwilliger contact opnemen met Centraal 
Beheer. Als er sprake is van een eigen 
risico, zal dit met de rechtspersoon 
worden afgewikkeld. 
De besturen van de verenigingen 
organisaties die bij de gemeente bekend 
zijn, zullen binnenkort schriftelijk over 
deze verzekering geïnformeerd worden. 

Contactgegevens:
Website: www.velsen.nl
Gemeente Velsen
Afdeling Beheer Openbare Ruimte, 
verzekeringen
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Tel: 0255 567200
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Vrijwilligersverzekering in 
de gemeente Velsen

WMO-Loket
In verband met een werkbezoek is het WMO-loket van het stadshuis gesloten 
op dinsdag 10 februari 2009 vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dit geldt voor de WMO-balie en voor de telefonische bereikbaarheid 
van de WMO-medewerkers. De overige diensten zijn normaal bereikbaar.

Gemeente Velsen feliciteert 
twee IJmuidense ondernemers
Vorige week is De Saffier 26 Open 
Daysailer, een zeiljacht van de 
IJmuidense firma Saffier Martiem 
verkozen tot Europees Zeiljacht van het 
jaar. De verkiezing vond plaats tijdens de 
watersportbeurs in Düsseldorf. Het schip 
was vorig jaar tijdens de Hiswa te Water 
al verkozen tot nederlands zeilboot van 
het jaar. De gemeente Velsen feliciteert 
het bedrijf van de familie Hennevanger 
van harte met deze verkiezing. 

Verder ontving de heer Chi Ling 
ontving vorige week woensdag van 
het gelijknamige Chinese restaurant 
Chi Ling aan de Kennemer Boulevard 
de onderscheiding “famous Chinese 
Restaurant”. De prijs wordt gezien als 
een “Chinese Michelinster”. nog zes 
andere Chinese restaurants in nederland 
ontvingen deze prijs. De prijzen werden 
in het restaurant Chi Ling uitgereikt door 
de Chinese Ambassadeur. De gemeente 
Velsen is trots op het behaalde resultaat 
en feliciteert het restaurant van harte. 

Aanleg Westelijke Randweg 
Beverwijk gestart
“De verkeersoverlast terugdringen 
voor de bewoners van het 
centrum van Beverwijk”. Volgens 
gedeputeerde Mooij en wethouder 
Mosk van Beverwijk is dat het 
belangrijkste voordeel van een 
westelijke randweg om Beverwijk. 
Op 26 januari gaven de provincie en 
de gemeenten Beverwijk, Velsen en 
Heemskerk het officiële startsein voor 
de aanleg van de nieuwe provinciale 
weg, n197. 
Zo’n 250 belangstellenden waren 
aanwezig op het vrijgemaakte tracé 
van de nieuwe weg, tegen het 

Corusterrein aan. Gedeputeerde 
Mooij, wethouder Mosk (Beverwijk), 
wethouder Verkaik (Velsen) en 
wethouder Van der Kolk (Heemskerk) 
gaven gezamenlijk het officiële 
startsein voor de aanleg van de 
westelijke randweg. Een druk op 
de knop zette de graafmachine in 
werking die voor de gelegenheid 
een kist champagne opgroef. 
Daarna klonken bestuurders en 
vertegenwoordigers van omwonenden 
op de start van de werkzaamheden.
De provinciale weg n197 zal medio 
2010 klaar zijn.


