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Bestuurder ernstig gewond
IJmuiden - Een automobilist 
is vorige week donderdag-
ochtend ernstig gewond ge-
raakt nadat hij door een vuil-
niswagen was geramd op de 
kruising Grote Beerstraat/
Heerenduinweg. 

De automobilist naderde het 
kruispunt vanuit de Grote Beer-
straat waar op dat moment ook 
de vuilniswagen aan kwam rij-
den. In plaats van te stoppen gaf 
de man gas, waardoor de vuil-
niswagen de auto ramde. Waar-
schijnlijk heeft de bestuurder 
met zijn voet op het gaspedaal 
beklemd gezeten, aangezien de 
auto na het ongeluk nog ruim 
130 meter verder reed. De auto 
kwam in de Dolfijnstraat tot stil-
stand tegen een zandberg (fo-
to). De bestuurder van de auto 

en een vuilnisman zijn per am-
bulance naar het ziekenhuis ge-
bracht. De politie heeft een on-

derzoek ingesteld naar de oor-
zaak van het ongeval. (foto: Friso 
Huizinga)

Santpoort-Noord - Politieagen-
ten hielden vorige week donder-
dag van 18.45 tot 22.15 uur een 
alcoholcontrole op de Vlietweg. 
In totaal moesten 123 bestuur-
ders blazen. Een automobilist, 
een 46-jarige man uit Velser-
broek, had teveel gedronken.

Te veel op

Meer uitstraling bij entree Lange Nieuwstraat

Plein 1945 op de schop
IJmuiden - Deze week is Aan-
nemersbedrijf Van Vuuren We-
genbouw BV gestart met het op-
knappen van Plein 1945. In deze 
eerste fase wordt het plein op-
nieuw ingericht en herbestraat in 
de stijl van de binnentuin van het 
stadhuis. Om vandalisme te voor-
komen worden hekken om het 
bouwmateriaal geplaatst. Win-
kels en woningen blijven bereik-

baar door het plaatsen van loop-
schoten. In de tweede fase wordt 
de rijbaan voor het stadhuis op-
nieuw voorzien van verharding, 
evenals het voetpad voor de win-
kels en het stadhuis.
Het nieuwe Plein 1945 wordt 
representatiever en zal ruimte 
bieden voor evenementen. Het 
wordt een strak en open plein. 
Het stadhuis wordt op verschil-

lende plekken aangelicht en er 
komen markante licht- en zit-
elementen. Waar mogelijk wordt 
gebruik gemaakt van energie-
zuinige LED-verlichting. De her-
inrichting grijpt terug op het oor-
spronkelijke ontwerp van Du-
dok. Eind april 2010 hoopt men 
het nieuwe plein, met uitstraling, 
te kunnen opleveren. (foto: Friso 
Huizinga)

Geen steun voor motie LGV

Sportpark Rooswijk 
krijgt geen sporthal
Velsen-Noord - Donderdag-
avond is het voorstel voor het 
opknappen van Sportpark Roos-
wijk aangenomen. Tot grote ver-
bazing van Piet van Deudekom 
(LGV) kreeg hij totaal geen steun 
voor zijn motie om te bekijken of 
er mogelijkheden zijn voor de 
bouw van een beperkte sport-
hal. Na afloop van de gemeente-
raadsvergadering kwamen twee 
fractievoorzitters wel hun offici-
euze steun betuigen.
,,Maar daar heeft niemand iets 
aan,’’ zegt sportman Piet van 
Deudekom. ,,Omdat Velsen-
Noord zo’n ingesloten gemeen-
schap is, is het belangrijk dat 
er goede voorzieningen zijn. De 
tien sportverenigingen op Roos-
wijk hebben al een goed gebrui-
kersoverleg en steunen mijn mo-

tie. Ze zijn zelfs bereid moeite te 
doen om op zoek te gaan naar 
meer middelen om dit mogelijk 
te maken.
Van de sporthal zouden niet al-
leen de sportverenigingen ge-
bruik kunnen maken, maar ook 
zou er plek zijn voor nieuwe ini-
tiatieven, zoals Dutch tennis of 
koersbal. Ook (jeugd)instuif is 
een mogelijkheid.
Handbalvereniging HCV’90 
dreigt uit te wijken naar Bever-
wijk vanwege de slechte facilitei-
ten. Dat moeten we voorkomen.’’
Van Deudekom is voorstander 
van een multifunctionele accom-
modatie met gymzaal in het cen-
trum van Velsen-Noord. ,,Sport 
is heel goed voor de sociale sa-
menhang,’’ weet hij als geen an-
der. (Karin Dekkers)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Anthurium
diverse kleuren - hoogte 50-55 cm

potmaat 14 cm - per stuk 9,95

NU 6,95

Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  
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Seniorenprijs. 

Dat is het idee.

Aanmelden? 
Kijk op www.rabobank.nl/velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

2 haLeN=1 bETAlen

FINALE UITVERKOOP

Kortingen tot ruim 80%

Denim.Fashion.Style.
Plein 1945 53, IJmuiden

2 halen = 1 betalen op basis van uitverkoop-prijs!

FFFFFIIIIINNNNNNAAAAAALLLLLLEEEEEE UUUUUUIIIT  laAtste kans!

SOUL & DISCO CLASSICS

WWW.IN2DISCO.NL
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 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 ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

BOMS zet iets moois neer
IJmuiden – Deze week en vo-
rige week was musicalgroep 
BOMS te zien in het Witte The-
ater, met de voorstelling ‘Schep 
vreugde in het leven’. Deze is 
speciaal voor de groep geschre-
ven door Sietze Dolstra, muzika-
le leiding had Bert Stoots en voor 
de regie en choreografie teken-
de Yolanda Germain.
Het is 50 jaar geleden dat re-
vuester Lou Bandy uit het le-
ven stapte. Vanaf een wolk kijkt 
hij hoe het er in de theaterwe-
reld verder aan toe gaat. Edwin 
Gravenmaker zet een verwaan-
de, zelfingenomen en geaffec-
teerd pratende Lou Bandy neer, 
je zou op slag een hekel aan de 
man krijgen. Even later krijgt hij 
gezelschap van Roza Rosetti (Jo-
landa Visser). Raakte de carriè-
re van Bandy in het slop door 
de opkomst van de televisie, het 
zangeresje dankt haar kortston-
dige roem aan het medium. Met 
haar hit ‘Ik ben Alie van de Te-
lefooncentralie’ verscheen zij in 
diverse programma’s. Af en toe 
gaat Bandy naar beneden en 
dan ziet het publiek in een flash-
back hoe het leven was op het 
toppunt van zijn roem. Liedjes 
als: ‘Zoek de zon op’ en ‘Loui-
se zit niet op je nagels te bij-

ten’ worden door de mensen in 
de zaal meegezongen. Weer te-
rug op zijn wolk ziet hij de ont-
wikkelingen, van Toppop tot aan 
Idols en voorziet dit van com-
mentaar. Hij merkt tot zijn verba-
zing dat de vrolijke niemendalle-
tjes die hij altijd zong veranderen 
in maatschappijkritische teksten 
met meer diepgang. Het lied ‘By-
cicle’ van Queen herschreef Dol-
stra tot ‘Marketing’ en ‘Some-
where over the rainbow’ werd 
‘Over de heuvels’. Verrassend 
was dat de dansende groep ge-
durende dit mooie lied stil bleef 
staan, waardoor het de aandacht 
kreeg die het verdiende. Tijdens 
de try out haperde het geluid af 
en toe: zendmicrofoons stoorden 
of deden het niet, het combo 
speelde soms te hard en over-
stemde daarmee de zang. Het 
prachtige lied ‘Laat ons dansen’ 
was hierdoor in het begin niet te 
verstaan. Maar deze avond is er 
voor om dat soort ongeregeldhe-
den weg te werken. Verder klop-
te alles: kleding en decor waren 
tot in de puntjes verzorgd, mu-
ziek, zang en dans werden en-
thousiast en overtuigend ge-
bracht. BOMS zette een gewel-
dige voorstelling neer. (Carla 
Zwart, foto: Ton Demmers))

Waterscoutinggroep 
op Maritiem College
IJmuiden - Zaterdag werd de 
jaarlijkse open dag gehouden op 
het Maritiem College Velsen. Dé 
opleiding voor jongens en mei-
den die willen gaan werken in 
de binnenvaart. In navolging van 
vorig jaar was waterscouting-
groep Michiel Adriaanzoon De 
Ruyter uitgenodigd om mee te 
helpen op deze open dag. 
Samen met leerlingen van het 
Maritiem College Velsen kon-
den kinderen in het lokaal ‘kno-
pen en splitsen’  leren alleman-
sendjes te maken. Een alleman-
sendje is een stukje knoopwerk 
wat nu nog vaak onder aan een 
scheepsbel te vinden is. Leden 
van de waterscoutinggroep wa-
ren dan ook druk bezig de aspi-
rant-leerlingen en bezoekers van 
de school te helpen met het kno-
pen. 
Dit is voor de scoutingleden 
geen dagelijkse kost maar voor 

knopen en splitsen geldt hetzelf-
de als voor fietsen; dat verleer 
je nooit. De opendag werd druk 
bezocht en veel kinderen gingen 
dan ook met een zelfgemaakt al-
lemansendje als sleutelhanger 
de deur uit.
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Argentijns tangocafé in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 19.00 uur. 
Toegang 50,- incl. aperitief, con-
cert en 3-gangen-diner.
Bezemsteel biljarttoernooi, 
Griffioen IJmuiden. 19.00 uur. In-
leg 5,-. Inschrijven bij de Griffi-
oen, kan ook op de avond zelf.
Praise-avond in de Stadskerk, 
Gijzenveltplatsoen 32 in IJmui-
den. Van 19.30 tot 21.30 uur. Toe-
gang gratis.
Karaoke in de Zeewegbar IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Concert X6 in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedelaan in Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘All 
Shook Up - Love Me Tender’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: BOMS speelt ‘Schep 
vreugde in het leven’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: DeWolff en Ram. 20.30 uur. 
Toegang 10,-. 23.00-04.00 uur: 
Electric Trash: Felix Cartal.  Toe-
gang 10,- vanaf 10 jaar. Dom-
melch zaal: Superstijl (5-jarig be-
staan). 23.00-04.00 uur. Toegang 
10,- vanaf 18 jaar. Café: Haarlem 
Reggae Movement. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 7 februari
Grote rommelmarkt in sporthal 
Zeewijk, Eenhoornstraat 2 IJmui-
den. Van 09.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2,-, kinderen gratis.
Houtevenement Houten Hart 
op informatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg in Velsen-Zuid. Het 
paalzitten start om 11.00 uur.
Op zoek naar diersporen en 
vogels. Vertrek 11.00 uur par-
keerplaats Landgoed Konings-
hof, Duinlustweg 26 Overveen. 
Deelname gratis. Aanmelden 
niet nodig.
IVN Zuid-Kennemerland or-
ganiseert i.s.m. recreatieschap 
Spaarnwoude een natuurexcur-
sie op het natuurpad voor kinde-
ren van 4 t/m 10 jaar in de buurt 
van informatieboerderij Zorgvrij. 
Van 12.00 tot 13.00 uur. Deelna-
me gratis.
Vertelvoorstelling ‘Winter bij 
Familie Muis’ in het Pieter Ver-
meulen Museum, Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Aanvang 
13.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘All 
Shook Up - Love Me Tender’. 
Aanvang 14.00 uur.
Carmen de Haan houdt een le-
zing met beeldpresentatie over 
het nut van bidden in St. Rap-
haëlkerkje, Popellaan 1 in Bloe-
mendaal. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 7,-.
Roemeense meesterviolist in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Vespers in de Engelmunduskerk 
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Jubileumconcert Margriet 
Eshuijs in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 9 februari
 

Inzameling oudpapier Parna-
siaschool, dit keer voor Haïti. 
Container staat op het grasveld 
bij de kerk Dinkgrevelaan. Van 
16.00 tot 16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Nothing Perso-
nal’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 10 februari

Voetspecialist de gehele dag 
bij Leemans Schoenen, Lange 
Nieuwstraat 469. Er wordt gra-
tis een voetafdruk gemaakt en 
uitleg gegeven over de Vibrion-
veer, een nieuwe Zweedse uit-
voering en vervangingsmiddel 
van de klassieke steunzool. Van 
tevoren een afspraak maken via 
0255-511117.
Inzameling oudpapier Parna-
siaschool, dit keer voor Haïti. 
Container staat op het grasveld 
bij de kerk Dinkgrevelaan. Van 
18.30 tot 19.30 uur.
Introductieles bij yoga bij 
Dschen Dui, Wüstelaan 79 in 
Santpoort-Zuid. Van 19.00 tot 
20.30 uur.
Holland quiz in de Zeewegbar 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Nothing Perso-
nal’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Café: Het Am-
pzing Genootschape Broodkast. 
20.00 uur. Toegang gratis.

Donderdag 11 februari

Circus Bongo op het Vesting-
plein in Velserbroek. Voorstelling 
begint om 16.15 uur.
Film ‘La Stanza del Figlio’ in 
het Ontmoetingscentrum van de 
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang 5,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Jens van Daele met 
‘Sperbia’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Lisa Lois (X-Factor/try-out). 
20.30 uur. Toegang 10,-. 24.00-
04.00 uur: LOS! met dj paullie 
& Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar, 
studenten gratis. Café: Klerkx & 
Cloudmachine. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 4 februari

De filosofie van Christus. Ds. 
H. Reefhuis bespreekt in het 
Ontmoetingscentrum van de 
Dorpskerk in Santpoort-Noord 
de visie van Frédéric Lenoir. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,-
, incl. koffie of thee.
Stadsschouwburg Velsen: ‘All 
Shook Up - Love Me Tender’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: BOMS speelt 
‘Schep vreugde in het leven’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Café: 
Rubbermade. 22.30 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: LOS! 
met dj Paullie & Co. 24.00-04.00 
uur. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Studenten gratis.

Vrijdag 5 februari
Democraten 66 Velsen houdt 
debat in Moskee aan de Plane-
tenweg 1 in IJmuiden. Aanvang 
19.15 uur (deur open 19.00 uur). 
Debat duurt tot ongeveer 21.30 
uur.
Zang en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten gewenst.
Stadsschouwburg Velsen: ‘All 
Shook Up - Love Me Tender’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: BOMS speelt ‘Schep 
vreugde in het leven’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Fakkelbrigade en 
ADM2. 20.30 uur. Toegang 1,5-
. Kleine zaal: Moss en Mos Un-
pleasant Men. 20.30 uur. Toe-
gang 9,-. 24.00-04.00 uur: vui-
le was presenteert Bombarie. 
Toegang loterijticket 2,- vanaf 
18 jaar.

Zaterdag 6 februari

Open huis Nova College 
CIOS Haarlem, IJsbaanlaan 4F 
in Haarlem. Van 09.30 tot 13.30 
uur.
Kleding- en speelgoedbeurs, 
Blauwe Veldmuis, D. Marot-
straat 40 Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Mineralen, fossielen ijzer en 
staal, dit alles is te zien in buurt-
centrum Het Spectrum, Lau-
raplein 1 (tegenover de Lauren-
tiuskerk) in Heemskerk. 10.00 
tot 16.00 uur.

Wat is
er te 
doen

Regio - Twee stoeiende jongens 
gingen vorige week maandag 
omstreeks 17.15 uur op het Sta-
tionsplein in Beverwijk door een 
ruit van twee bij drie meter. Het 
tweetal, zo bleek later, gedroeg 
zich baldadig en ging al ‘vech-
tend’ door de ruit, waarna zij er 
met de trein richting Amsterdam 
vandoor gingen. De politie hield 
het tweetal aan op het station 
Driehuis. Het gaat om twee ‘jon-
gens’ uit Heemskerk in de leef-
tijd van 19 en 22 jaar. Een van 
hen raakte gewond aan een van 
zijn benen. De Spoorwegpolitie 
onderzoekt de zaak.

Ruit vernield

Pizzeria-Ristorante Da Maurizio
Genieten van authentieke 
Italiaanse gerechten
IJmuiden – Wie het restau-
rant Da Maurizio binnenkomt, 
voelt zich er direct welkom. Het 
is er warm en sfeervol. Mauri-
zio Olivieri en zijn vrouw Moni-
ca doen er alles aan om het de 
gasten naar de zin te maken, sa-
men met het personeel staan zij 
voor gastvrijheid. Een prima ge-
legenheid om samen met je ge-
liefde romantisch te tafelen. Voor 
Valentijnsdag is er een speciaal 
menu samengesteld, voor een 
vriendelijke prijs.
Da Maurizio is als één van de 
weinige Italiaanse restaurants in 
Nederland onderscheiden met 
de Alleanza Culinaria Ristoran-
ti Italiani. En dat is niet zomaar. 
Maurizio bracht de Toscaanse 
keuken naar IJmuiden. Traditio-
nele gerechten met verse ingre-
diënten, meestal afkomstig uit 
Italie. Zoals verse pasta, origi-
nele parmaham en parmezaan-
se kaas. Toscaanse pizza’s heb-
ben een dunne, krokante bodem. 
Het is een grote hobby van Mau-
rizio om een traditionele en am-

bachtelijke pizza te maken. Met 
regelmaat gaat hij terug naar zijn 
geboortestreek om zich bij te la-
ten scholen, ideeën op te doen 
en om verse producten in te ko-
pen.
Da Maurizio heeft een gro-
te groep vaste gasten en daar 
komen met regelmaat nieuwe 
mensen bij. Wie eenmaal heeft 
genoten van de knusse ambian-
ce, de vriendelijke gastvrijheid 
en de originele Toscaanse keu-
ken, komt er terug. En dat te-
gen heel betaalbare prijzen. Na 
de maaltijd kan er nog koffie ge-
dronken worden in comfortabele 
chesterfields, voor de rokers is er 
sinds kort een aparte ruimte. Wie 
nog geen invulling heeft voor Va-
lentijnsdag, laat zich bij Da Mau-
rizio verrassen door het speciale 
menu. Om teleurstelling te voor-
komen, is het aan te raden om 
van te voren te reserveren. Dat 
kan telefonisch via 0255- 532778, 
of persoonlijk aan de zaak aan 
de Velserduinweg 161. Zie ook 
www.damaurizio.nl.

21ste Spirituele Beurs
Haarlem - Nicky’s Place orga-
niseert op zaterdag 13 en zon-
dag 14 februari de 21ste spiritu-
ele beurs in Haarlem en viert te-
vens haar 10-jarig bestaan met 
een gratis loterij. Met prijzen als 
een gratis consult t.w.v. 10 euro 
en toegang tot themadag in april 
t.w.v. 25 euro.
De beurs wordt gehouden in het 
Ouderensteunpunt aan de van 
Oosten de Bruynstraat 60, hoek 
Westergracht achter de Bavo 
Basiliek in Haarlem. Op een rui-
me en lichte locatie, goed be-
reikbaar met de auto vanaf de 
Westelijke Randweg. Een prach-
tige plek waar je even tot jezelf 
kunt komen en in een ontspan-
nen sfeer een gesprek kunt aan-
gaan, om op persoonlijk vlak vra-
gen te stellen en inzichten te ver-
krijgen, kennis te maken met een 
interessante wereld en je drem-
pelvrees te overwinnen. 
Iedere keer is er een aantal nieu-
we disciplines en natuurlijk de 
vaste onderdelen uit de spiritue-

le wereld. De mediums en parag-
nosten die aanwezig zijn hebben 
allen jarenlange ervaring in het 
werken met de spirituele wereld. 
Ook deze keer is een aparte zaal 
voor relax- en ontspanningsbe-
handelingen: laat je eens mag-
netiseren  of onderga een Hot 
Stone massage. Maar ook Reiki, 
voetreflexologie en ruglezen kan. 
Vanuit de creatieve hoek kun je 
terecht bij spiritueel beschilderd 
aardewerk, bijenwastekenin-
gen, een prachtige stenencollec-
tie en op zondag prachtige kris-
tallen raamhangers. Nieuw zijn 
de handgemaakte krachtstok-
ken en originele dagboeken en 
levensloopboeken. Daarnaast is 
er handlijnkunde, numerologie 
en iriscopie mogelijk. Op zater-
dag en zondag 13 en 14 februari 
van 12.00 tot 18.00 uur. Toegang 
voor een dag 5 euro, twee dagen 
8 euro. Consulten maximaal 10 
euro. Parkeren op zaterdag 1,50 
per uur, gratis op zondag. Zie 
ook www.nickysplace.nl
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IJmuiden - Moe maar voldaan 
zit Marlieke Bruntink in haar 
woonkamer. Ze is net terug 
uit Zuid-Afrika, waar ze vier 
weken vrijwilligerswerk heeft 
gedaan voor Umthombo, een 
dagopvang voor straatkinde-
ren in Durban. Haar avonturen 
waren te volgen in de column 
‘Marlieke in Afrika’.

Nog helemaal bekomen van al-
le indrukken is ze niet. Sterker, 
Marlieke weet nauwelijks waar 
ze moet beginnen. ,,Het is dub-
bel, heel dubbel’’, verzucht de 
23-jarige geneeskundestuden-
te. ,,Overdag zijn het hele gewo-
ne, vrolijke kinderen die het leuk 
vinden om een spelletje te doen. 
Maar ’s avonds, als de kinderen 
de opvang moeten verlaten, zijn 
ze overgeleverd aan het geweld-
dadige leven op straat. Ik heb een 
van de jongste jongens met een 
knuppel zien lopen om zich te 
verdedigen. Dat is best even slik-
ken.’’
Umthombo biedt dagelijks onder-
dak aan straatkinderen in de leef-
tijd van 7 tot 18 jaar. Gemiddeld 
komen er zo’n 40 kinderen naar 
de opvang. De vrijwilligers doen 
spelletjes met ze en bijna iede-
re dag gaan ze naar het strand 
om te surfen. ,,Maar de kinderen 
slapen ook veel omdat ze daar ’s 
nachts niet aan toekomen’’, zegt 
Marlieke. ,,Op straat worden ze 
telkens opgejaagd door de poli-
tie en oudere straatkinderen.’’ De 
meeste straatkinderen in Durban 
zijn van huis weggelopen omdat 
ze worden uitgebuit, mishandeld 
of seksueel misbruikt. Marlieke 
vertelt over een jongen van 9 die 
terug naar huis was gegaan en de 
volgende dag alweer op de stoep 
stond. ,,Hij deed heel afstande-
lijk. Later bleek dat er bloed in 
zijn onderbroekje zat. Dan weet 
je genoeg.’’ 
Met het WK voetbal voor de deur 
komen de straatkinderen in Dur-
ban en andere Zuid-Afrikaan-
se steden steeds meer in de ver-
drukking. De gemeentepolitie 
houdt round-ups, een soort raz-
zia’s waarbij de straatkinderen 
letterlijk in busjes worden ge-
schopt en overgebracht worden 

naar Pieter Maritzburg, een stad 
op 75 kilometer ten noordwesten 
van Durban. ,,De gemeente hoopt 
dat de kinderen daar blijven, maar 
meestal zijn ze binnen drie dagen 
weer terug. Aan hun verwondin-
gen kun je zien dat ze hard zijn 
aangepakt. Er zijn ook verha-
len over kinderen die tijdens hun 
vlucht voor de politie om het le-
ven zijn gekomen omdat ze wer-
den aangereden.’’ Door bemidde-
ling van Umthombo leek het aan-
tal round-ups af te nemen, maar 
nu het WK nadert neemt het aan-
tal weer toe. ,,Je merkt het met-
een als er bobo’s in de stad zijn. 
Dan worden de straten leeg ge-
veegd. Er zijn zelfs plannen voor 
kampen buiten de stad. Dat mag 
niet geheim blijven, vind ik. Wat 
daar gebeurt is echt in strijd met 
de rechten van de mens.’’ Geluk-
kig is Umthombo met de gemeen-
te in gesprek om de opvang ook 
’s nachts open te houden. Nu is 
dat om onduidelijke redenen ver-
boden. ,,Deze kinderen een veili-
ge slaapplek bieden zou al heel 
veel schelen’’, zegt Marlieke.
Naar aanleiding van haar blog op 
internet en column in deze krant 
heeft Marlieke al 2.000 euro in-
gezameld voor Umthombo. Een 
deel van dat bedrag wordt be-
steed aan picknicktafels voor de 
eetzaal. De kinderen eten nu op 
de grond. Umthombo is een van 
de projecten die worden onder-
steund door de Nederlandse or-
ganisatie Be More. Storten kan 
nog steeds. Kijk op marliekebrun-
tink.be-more.nl voor meer infor-
matie. (Friso Huizinga)

Marlieke terug uit Zuid-Afrika
‘Straatkinderen worden 
verjaagd vanwege WK’

Velsen-Zuid - Een 22-jarige 
man uit Noord-Scharwoude is 
zondagochtend gewond geraakt 
bij een aanrijding op de Parkweg. 
De man probeerde rond 09.00 
uur een overstekende kat te ont-
wijken, raakte door de gladheid 
van de weg en reed met zijn auto 
tegen een boom. De man is voor 
behandeling naar een zieken-
huis gebracht.

Man gewond 
na aanrijding

IJmuiden - Zondag rond 02.10 
uur werd gemeld dat er werd 
gevochten in de Snelliusstraat. 
Door agenten werd een licht ge-
wonde jongen aangetroffen. Een 
groepje verdachten rende weg. 
Het slachtoffer en omstanders 
wisten te melden wie de geweld-
plegers waren. Door de politie 
zijn drie IJmuidenaren van 17, 18, 
en 18 jaar aangehouden. Ze zijn 
meegenomen naar het bureau 
en ingesloten. Een vierde ver-
dachte, een 17-jarige IJmuide-
naar heeft zich later gemeld en is 
ook ingesloten. De politie onder-
zoekt wat er precies is gebeurd 
en wat de rol van de verdach-
ten is geweest. Tegen hen wordt 
proces-verbaal opgemaakt.

Vechtpartij

Regio - De sneeuw en de glad-
heid hebben zaterdag en zondag 
veel aanrijdingen veroorzaakt. Bij 
de politie werden tientallen aan-
rijdingen gemeld waaronder en-
kelen met letsel. In één geval 
werd een geparkeerd staande 
auto drie keer aangereden door 
langsrijdende auto’s. Verder viel 
op dat er tal van automobilisten 
zijn die na de aanrijding door-
rijden zonder hun identiteit be-
kend te maken bij de tegenpartij. 
De politie onderzoekt de aangif-
ten die zijn gedaan in deze.

Aanrijdingen 
door gladheid

Regio - Personeel van een su-
permarkt aan het Beverhof be-
trapte zaterdagmiddag een 36-
jarige man uit Velsen-Noord op 
diefstal van artikelen uit de win-
kel. Ze hebben de man aange-
houden en overgedragen aan de 
politie. De verdachte is meege-
nomen naar het bureau en be-
kende daar de diefstal.

Winkeldief
opgepakt (2)

Velsen-Noord - Politiemen-
sen hebben vorige week vrij-
dagnacht in een woning aan 
de Kruisbeeklaan een verwarde 
vrouw aangehouden. De vrouw 
had ruiten vernield, zichzelf ver-
wond met een mes en was vol-
ledig door het lint. Ze bedreigde 
de agenten met een mes.

Verward

Reorganisatie bij Corus
Velsen - Vorige week heeft de 
Corus Group (CG) bekendge-
maakt dat zij de organisatie van 
haar Europese activiteiten zeer 
ingrijpend wil wijzigen. Ondanks 
dat de plannen nog niet zijn uit-
gewerkt, zullen de gevolgen van 
dit voornemen alle medewerkers 
direct of indirect gaan treffen.
Deze ingrijpende wijzigingen 
zullen niet alleen gevolgen heb-
ben voor de medewerkers, maar 
ook direct en indirect voor de be-
sluitvormingsprocessen en de fi-
nanciële resultaten van de diver-
se vestigingen in Europa.
Het is op dit moment te vroeg om 
de gevolgen voor het aantal ar-
beidsplaatsen in Nederland op 
de diverse niveaus aan te geven. 
De aankondiging zal leiden tot 
veel vragen en mogelijk tot aller-
lei speculaties. De COR zal ech-
ter eerst de komende tijd volle-
dige duidelijkheid willen krijgen 
over de gevolgen van deze reor-
ganisatie.
Zowel Chief Executive Officer 
(CEO) Kirby Adams van CG als 
directeur Theo Henrar van Co-
rus Nederland (CN) benadruk-
ken dat deze plannen voorne-
mens zijn. Dit houdt in dat er tot 

nader order geen organisatiewij-
zigingen of benoemingen zul-
len plaatsvinden tot  de consul-
tatieprocessen in de diverse lan-
den volledig zijn afgerond. Voor 
Nederland zal de Centrale On-
dernemingsraad van Corus Ne-
derland om advies worden ge-
vraagd. 
Zoals al eerder meegedeeld, 
loopt naast deze ingrijpende 
aankondiging nog een aantal 
reorganisaties in Nederland. In 
IJmuiden het - 800 plan en de re-
organisatie met ingrijpende per-
sonele gevolgen bij de Tubesves-
tigingen, waaronder de sluiting 
van de vestiging in Arnhem. 
Naast deze concrete plannen 
zijn er door de CG reorganisaties 
aangekondigd onder de noe-
mer van Business Support Pro-
cessen. Deze tot nu toe aange-
kondigde reorganisaties gaan 
plaatsvinden binnen geheel Ta-
ta Steel. Het betreft  IT, Financi-
en en Corus Technology. De be-
treffende adviesaanvragen (die 
nog niet zijn ontvangen) zullen in 
nauw overleg met de Onderne-
mingsraden in Nederland wor-
den behandeld.
Voor de COR is het nog te vroeg 

Ovenbouw Holland BV 
leidt werkzoekenden op
Velsen-Noord - Afgelopen don-
derdag vond de officiële start 
plaats, voor twaalf geselecteerde 
werkzoekenden, tot ovenbouw-
kundig vakman. In aanwezigheid 
van Jaap Bond, gedeputeer-
de van de Provinciale Staten en 
wethouder Arjen Verkaik van de 
gemeente Velsen werd het start-
sein gegeven voor deze opleiding 
die onder leiding van Ovenbouw 
Holland BV wordt verzorgd. Ge-
deputeerde Bond noemde in zijn 
toespraak onder andere het ‘Sti-
muleringsprogramma IJmond 
Veelzijdig’ waaruit een deel van 
de kosten wordt betaald.
Gezien de huidige economische 
situatie die ook onze regio treft 
benadrukte hij dat, in dit ver-
band, een snelle reactie van de 
Provincie niet achterwege kon 
blijven. Om klaar te zijn voor de 
toekomst moet nu geïnvesteerd 
worden in onderwijs en moet te-
vens aan omscholing en bijscho-
ling de nodige aandacht worden 

gegeven, aldus Jaap Bond.
De twaalf werkzoekenden be-
ginnen nu aan een bijzonder op-
leidingstraject dat van februa-
ri tot en met april 2010 gebeurt 
in samenwerking met het UWV- 
werkbedrijf. Aansluitend ko-
men de cursisten in een tweeja-
rig, intern traject waarbij ze wor-
den opgeleid tot ovenbouwkun-
dig vakman. Voorheen vond de-
ze opleiding plaats bij Hoog-
ovens, maar die opleiding is er 
niet meer. Derhalve heeft Oven-
bouw Holland, in samenwerking 
met UWV-werkbedrijf, Zebra uit-
zendbureau, reïntegratiebedrijf 
De Poortgroep, SSPB en IJmond 
Veelzijdig dit opleidingstraject 
opgestart. Henk Brandjes, direc-
teur van Zebra Uitzendbureau, is 
bedenker van het traject.
Als de eerste maanden van het 
opleidingstraject met succes zijn 
afgerond, biedt Ovenbouw Hol-
land de cursisten een vaste baan 
aan. (Joop Waijenberg)
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Verrassende donateur-
voorstelling van Vat ‘71
IJmuiden - Zaterdag gaf het re-
vuegezelschap Vat ’71 haar jaar-
lijkse voorstelling voor dona-
teurs in het Thalia Theater, ge-
titeld: ‘Gooi die remmen los’. De 
groep krijgt zonder veel publici-
teit vooraf elk jaar weer het the-
ater uitverkocht, op zich best bij-
zonder. Er is dan ook een grote 
groep donateurs: rond de 200. 
En gezien Thalia 220 zitplaatsen 
heeft, blijft er niet veel over voor 
de vrije verkoop.
Vat ’71 zat met een gat in het 
programma, want regisseur en 
speler Arjan verliet de groep, 
twee weken voor de donateur-
avond. Dat werd prima opgevuld 
door Bas Hilbers en Thera Dree-
ijers. Bas hoefde alleen maar op 
te komen met een droogkomisch 
gezicht en hij had de lachers al 
op zijn hand. Samen met Thera 
bracht hij onder andere het grap-
pige lied ‘Zij deed het omspres’. 
Ook technicus Rob van der Werff 
liet het publiek genieten van zijn 

mooie stemgeluid in het lied 
‘Zeeuwse Marie’. Verder liet Vat 
’71 zien hoe veelzijdig ze is: een 
medley songfestivalliedjes, mu-
sicalnummers, liedjes uit de ou-
de doos en meezingers als ‘Een 
bossie rode rozen’ of een maat-
schappijkritisch lied van Robert 
Long. Thea bracht een prachtige 
vertolking van ‘Non je ne regret-
te rien’ van Edith Piaf en Marti-
na zong een mooi lied van Brigit-
te Kaandorp. Het publiek moest 
erg lachen om ‘De Trappelzak-
boogie’. Het was verrassend om 
te zien hoe Leon qua zang en 
dans beter tot zijn recht komt, 
nu hij niet meer overschaduwd 
wordt en ook het jongste lid Bi-
anca is kwalitatief gegroeid. Tot 
eind maart brengt Vat ’71 dit pro-
gramma door heel Noord-Hol-
land. Daarna gaan ze repeteren 
voor een nieuwe revue, die on-
getwijfeld speciaal wordt: in 2011 
bestaat de groep 40 jaar. (Carla 
Zwart, foto: Thomas van Oort)

IJmuiden - Vrijdag 5 februari or-
ganiseert Democraten 66 Velsen 
een debatavond met als centrale 
thema ‘Onderwijs en Integratie’. 
Lijsttrekker en huidig wethouder 
voor Democraten 66 Velsen, An-
nette Baerveldt, zal de visie van 
Democraten 66 Velsen geven op 
dit thema. Aansluitend zal D66-
Tweede Kamerlid Fatma Koser 
Kaya kort ingaan op de lande-
lijke visie en politieke dilemma’s 
die er spelen. Daarna zal zij het 
debat met de uitgenodigde po-
litieke partijen, maatschappelijke 
organisaties en burgers leiden. 
Deze avond wordt gehouden in 
de culturele ruimte van de Ku-
ba Moskee, Planetenweg 1. Het 
debat begint om 19.15 uur (deur 
open om 19.00 uur) en duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. Daarna is 
er gelegenheid om in informe-
le sfeer met elkaar na te pra-
ten. Aanmelden kan via h.kat@
d66velsen.nl (niet noodzakelijk, 
wel gewenst).

D66 houdt de-
bat in Moskee

Nieuw feest in Thalia: In2disco
Dansen in de geest
van Michael Jackson
IJmuiden - De discofeesten in 
het Thalia Theater zijn terug van 
weggeweest! Om de geboorte 
van In2disco te vieren wordt het 
sfeervolle theater in IJmuiden op 
zaterdag 20 maart omgetoverd 
tot het huis van Michael Jack-
son. Speciale gasten zijn Daimyo 
Jackson en The Videokingz.
Het optreden van Daimyo Jack-
son, één van de beste Michael 
Jackson-imitators van ons land, 
belooft het hoogtepunt te wor-
den van In2disco. Daimyo (foto) 
is niet met de achternaam van 
The King of Pop geboren, maar 
hij draagt die naam al weer vele 
jaren met toestemming van Joe 
Jackson, de vader van Michael. 
In een strakke tribute-show van 
een half uur komen alle grote 
hits van Michael Jackson voor-
bij.
Voor en na het optreden van Dai-
myo Jackson zorgt het dvdj-col-
lectief The VideoKingz, bestaan-
de uit Rob Boskamp en Good Old 
Dave, voor een swingend audio-
visueel spektakel. Zij maken ge-
bruik van het grote filmscherm 
van Thalia. ,,De tijd dat je voor 
een geslaagd feest kon volstaan 
met een rijtje discolampen ligt 
ver achter ons”, vertelt Rob Bos-
kamp. ,,Uitgaan moet een bele-
venis zijn en bewegende beel-
den spelen daarbij een belang-
rijke rol.” Rob en Dave mixen vi-
deoclips naadloos aan elkaar zo-
als reguliere dj’s dat met gewo-
ne muzieknummers doen. ,,The 
VideoKings is ontstaan uit on-
ze passie voor dancemuziek en 
liefde voor bewegende beelden”, 
zegt Rob, die samen met Dave 
speciaal voor In2disco de aller-
beste clips uit de jaren ’70 en ’80 
heeft uitgezocht. 
,,Uiteraard komt Michael Jack-
son voorbij, maar we draaien 

ook clips van Earth Wind & Fire 
en The Trammps. Verder hebben 
we heel veel oud materiaal van 
Motown. De liefhebbers van soul 
en disco komen tijdens dit feest 
volop aan hun trekken.”
In2disco is het kindje van Friso 
Huizinga en Dave van Laar, twee 
muziekvrienden uit IJmuiden die 
als Good Old Dave en dj Friso al 
jarenlang de dansvloeren in Vel-
sen en wijde omgeving onvei-
lig maken. Ze staan regelmatig 
op de poster van populaire fees-
ten als 2Generations en Let’s Go 
Dancing. 
De eerste editie van In2disco 
wordt op zaterdag 20 maart ge-
houden in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 in IJmuiden. 
Kaarten kosten 14 euro per stuk 
en zijn verkrijgbaar bij Hotel Au-
gusta en kledingwinkel Indigo in 
IJmuiden en Brederode Sport in 
Santpoort-Noord. Kaarten zijn 
ook online verkrijgbaar via www.
thaliatheater.nl. In2disco duurt 
van 21.30 tot 02.00 uur.

Yoga bij Dschen Dui
Santpoort-Zuid - In februari 
start Dschen Dui op de woens-
dagavonden met yoga. Op de 
woensdagen 10 en 17 februa-
ri van 19.00 tot 20.30 uur kun je 
hier terecht voor een gratis in-
troductieles yoga. Hatha yoga is 
een vorm van yoga die zich be-
zighoudt met lichaamsgerichte 
oefeningen waarbij adem, me-
ditatie/concentratie en ontspan-
ningsoefeningen worden geïnte-
greerd in de yogahoudingen. 
In het westen is het vooral deze 
vorm van yoga die bekendheid 
heeft gekregen, waardoor men 
vaak hatha yoga bedoelt, wan-
neer men over yoga spreekt.
Door heel rustig en met aan-
dacht de asana’s (houdingen) uit 
te voeren word je je bewust van 
verschillen als spanning en ont-
spanning, zwaar en licht, links en 
rechts, koud en warm enz.  
Door vanuit je lichaamsgevoel 
te werken, krijg je meer bewust-

wording van het lichaam en de 
geest. Concentratieoefeningen 
met een meditatief karakter zijn 
een onderdeel van de yogales. 
Niet de eindhouding, maar juist 
de weg er naar toe is belangrijk.
Hatha Yoga is dan ook een po-
pulair middel om te onthaasten 
of stress te verminderen.  Daar-
naast wordt aan de technieken 
een gunstig effect toegeschre-
ven op het zenuwstelsel, de klie-
ren en andere belangrijke or-
ganen en treedt er in het alge-
meen een versoepeling van het 
lichaam op. Het doel van hatha 
yoga is daarom vooral het bevor-
deren van de gezondheid en het 
welbevinden. 
Docente Denise Schellinger heet 
belangstellenden van harte wel-
kom bij de yogalessen. Dschen 
Dui, is gevestigd aan de Wüste-
aan 79 te Santpoort. Het is ver-
standig gekleed te zijn in makke-
lijk zittende (sport)kleding. 

Voetspecialist bij 
Leemans Schoenen
IJmuiden - Een voetdeskundige 
brengt woensdag 10 februari een 
bezoek aan Leemans Schoenen 
aan de Lange Nieuwstraat 469. 
Gedurende de hele dag zal deze 
specialist mensen met voetklach-
ten te woord staan. Er wordt gra-
tis een voetafdruk gemaakt en 
tekst en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrionveer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. 
De Vibrionveer is een vervan-
gingsmiddel van de klassieke 
steunzool. In tegenstelling tot 
de rationele steunzool, die vaak 
hard en statisch is, heeft de Vi-
brionveer een verende werking. 
Deze activeert de spieren en 
de bloedsomloop. Het dagelijks 
elastisch verend op natuurlijke 
wijze lopen zonder vermoeidheid 
of pijnlijke voeten wordt hierdoor 
bevorderd. Met name in Duits-
land en Amerika heeft de Vibri-
onveer grote opgang gemaakt 
onder mensen met voetklachten 
en daaruit voorvloeiende rug-

klachten. De veer verbetert op 
buigzame wijze de stand en de 
holling van de voet. De gevoeli-
ge voorvoet wordt extra door ve-
rende kupolen ondersteund en 
de voet kan weer natuurlijk af-
rollen. De pijn neemt door de-
ze behandeling af en spieren en 
banden worden weer krachti-
ger. Ook wordt door het veren-
de effect bij iedere stap de totale 
voetvlakte gemasseerd wat een 
goede doorbloeding bevorderd. 
bijkomend voordeel van de Fuss-
gold Vibrionveer is het handza-
me formaat: de Zweedse vinding 
past in bijna alle modeschoe-
nen. Mensen met voetklachten 
en uiteraard ook belangstellen-
den kunnen zich uitvoerig laten 
informeren over deze Zweedse 
uitving. 
Het advies van de specialist is 
kosteloos. Wel is het zaak van 
tevoren een afspraak te maken. 
Leemans Schoenen is telefonisch 
bereikbar op 0255-511117.

Regio - Mensenrechtenorga-
nisatie Amnesty International 
houdt van 7 februari tot en met 
13 februari voor de achtste keer 
een landelijke collecte. Na de 
eerste succesvolle jaren, waarbij 
in 2009 circa 19.000 vrijwilligers 
langs de deuren gingen en bij-
na 1,7 miljoen euro werd opge-
haald, zullen dit jaar zo’n 22.000 
collectanten steun vragen voor 
het werk van Amnesty.  

Collecteweek 
voor Amnesty

Velsen-Zuid - Velsen-Zuid - 
Het IVN Zuid-Kennemerland or-
ganiseert in samenwerking met 
recreatieschap Spaarnwoude op 
zondag 7 februari een natuur-
excursie op het natuurpad voor 
kinderen van 4 tot en met 10 jaar 
in de buurt van informatieboer-
derij Zorgvrij. De excursie begint 
om 12.00 uur  en duurt tot 13.00 
uur. Deelname is gratis en aan-
melden vooraf is niet nodig!  Zie 
ook www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.

Natuurexcursie

IJmuiden - Vorige week vrijdag-
nacht werd rond 00.10 uur ge-
meld dat twee mannen een ruit 
van een woning in de Fahren-
heitstraat hadden vernield. Poli-
tiemensen hebben naar de twee 
verdachten gezocht. Ze hebben 
hen gevonden in een café en 
hen daar aangehouden. Het ble-
ken twee IJmuidenaren van 24 
en 27 jaar. Ze zijn meegenomen 
naar het bureau en daar ingeslo-
ten. Het bleek dat ze een steen 
door de ruit van de woning had-
den gegooid.

Vandalen 
aangehouden
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De heer Baerveldt beschuldigt 
Velsen Lokaal van ‘bedrieglij-
ke taal’ omdat Velsen Lokaal te-
gen het gelegenheidsamende-
ment van D66 over de sportvel-
den stemde. Of heeft de heer 
Baerveldt wat selectief geluis-
terd naar onze fractievoorzit-
ter tijdens een debat in Drie-
huis? Daar gaf zij aan, dat als 
het bouwproject Wijde Weide-
veld doorgaat, dat bebouwing 
van de andere twee locaties dan 
voor Velsen Lokaal ter discus-
sie staan. Er moet een eerlijke 
verdeling binnen de woonwij-
ken komen van de bouwopga-
ve van extra woningen. Het kan 
niet zo zijn, dat alleen Zeewijk of 
Santpoort-Zuid worden volge-
bouwd. Voor Driehuis geldt dan 
wel een ‘of-of’- en niet een ‘en-
en’-bebouwing. Hoe is nu de 
werkelijke situatie? Velsen Lo-
kaal is duidelijk, betrouwbaar en 
houdt zich aan haar afspraken. 
Ook in bestuurlijke zin. In the-
orie zijn de beide sportvelden 
in Driehuis voorbestemd in de 
Structuurvisie en vastgelegd in 
het bestemmingsplan. Daarmee 
staat beslist niet vast, dat die 
velden daadwerkelijk bebouwd 
gaan worden, maar dat het in de 
toekomst mogelijk kan zijn. De 
keuze van deze gebieden zijn 
tot stand gekomen na een lange 
route van participatie, inspraak 
en bespreking in de gemeente-
raad. Een traject, dat vaak meer 
dan een jaar beslaat en waar 
de burgers alle ruimte is gebo-
den voor inspraak. Die inspraak 
van burgers is juist waar D66 
van zegt, dat dit zo belangrijk is 
voor hun partij. Om nu pal voor 
de verkiezingen samen met de 
coalitiepartijen via een motie de 
bestemming even vlug te wijzi-
gen, gaat tegen alle afspraken 
in van een zorgvuldig proces. 
D66 negeert met deze actie juist 
wat ze zelf altijd propageert: 
‘Dat de burgers vooral inspraak 
moeten hebben.’ Waarschijnlijk 
is de kritiek van de heer Baer-
veldt ingegeven door het zwak-
ke optreden van zijn eigen club 
D66, die zich zeer weinig kri-
tisch heeft opgesteld in de afge-
lopen  raadsperiode. Een college 
dat dit jaar een tekort van twee 
miljoen op de begroting als po-
sitief durfde te presenteren, ge-
steund door D66. Nota bene vijf 
minuten na de raadsvergadering 
gaf de wethouder financiën de 
heer Ockeloen voor de televisie 
toe, dat Velsen Lokaal gelijk had 
met haar kritiek over het tekort 
van twee miljoen. Maar net als 
D66 had ook de coalitie en het 
college niet de moed om dat in 
het openbaar toe te geven.  Kijk, 
dat noemen wij nu heel duidelijk 
bedrieglijke taal!

Fractie Velsen Lokaal

Velsen-Noord heeft
een schoonheidssalon
Velsen-Noord - Mieke Verka-
de is vorig jaar december gestart 
met haar eigen schoonheidssa-
lon, Total Beauty Care. Na een 
goede start vond zaterdagmid-
dag 23 januari de officiële ope-
ning plaats. Voor de salon waren 
vele ballonnen opgeblazen en 
waren er twee clowns aanwezig, 
wat het geheel tot een feestelijke 
middag maakte. Hierdoor werd al 
snel de aandacht gewekt van de 
bewoners, die nieuwsgierig een 
kijkje kwamen nemen in Mieke 
haar schoonheidssalon. Ook fa-
milie en vrienden van Mieke wa-
ren bij de opening aanwezig.
Mieke Verkade heeft veel erva-
ring opgedaan de afgelopen ja-
ren, in zowel beautyfarms als 
schoonheidssalons, waardoor ze 
nu heeft besloten om voor zich 
zelf te beginnen. Het merk waar 
Mieke mee werkt is LOOkX Skin-
care. Een huidverzorgingspro-
duct, wat tevens zorgt voor huid-
verbetering.
Mieke verzorgt in Total Beauty 
Care diverse gezichtsbehande-

lingen, pedicure en manicure be-
handelingen. Ook bent u bij Mie-
ke aan het juiste adres voor een 
heerlijke ontspannings- of sport-
massage, maar ook de hotstone- 
massage behoort tot de moge-
lijkheden.
Velsen-Noord is een goede loca-
tie voor een schoonheidssalon. 
Het is een mooi en rustig dorp-
je en is gemakkelijk bereikbaar 
met de auto of openbaar vervoer. 
Total Beauty Care is gevestigd 
in het pand van Hairdesign Fred 
van Zijl, zo kunnen klanten hun 
bezoek aan de schoonheidssa-
lon combineren met een bezoek 
aan de kapsalon. Op deze ma-
nier kunnen klanten van top tot 
teen genieten.
Iedereen is van harte welkom, 
wie vragen heeft of meer infor-
matie wilt over de behandelin-
gen, kan gerust even langsko-
men, of contact opnemen met 
Mieke Verkade, Total Beau-
ty Care, Wijkerstraatweg 193 in 
Velsen-Noord, telefoon 0251-
222479.

Rabobank Velsen en Omstreken
Startersavond succesvol
Velsen - Op donderdag 21 janu-
ari waren ruim dertig startende 
ondernemers aanwezig bij Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
voor een avond speciaal voor 
starters. Tijdens de Starters-
avond verzorgde Stichting On-
dernemersklankbord een work-
shop over het schrijven van een 
ondernemingsplan. Daarnaast 
werden de ondernemers geïn-
formeerd over de Startersprijs 
van Rabobank Velsen en Om-
streken. Dit is een prijs speci-
aal voor startende ondernemers. 
Aan de starter met het beste on-
dernemersplan wordt een rente-
loze lening ter beschikking ge-
steld van 15.000 euro. De advi-
seurs van Rabobank Velsen en 
Omstreken waren aanwezig om 
de ondernemers in te lichten 
over de voordelen van bankie-
ren bij de Rabobank. ,,Rabobank 
Velsen en Omstreken zet zich in 
voor startende ondernemers. Wij 
weten als geen ander wat er al-
lemaal op je af komt bij het star-
ten van een onderneming en wil-
len de starters daar graag in on-
dersteunen. Daarom organiseren 
wij ook deze avond”, vertelt Aar-
on Pool, teamleider Bedrijvenad-
vies. ,,Het was een zeer succes-

volle avond, de starters hebben 
veel informatie gekregen. Vooral 
het in contact komen met ande-
re starters werd als plezierig er-
varen.’’ 
Tijdens de avond konden star-
tende ondernemers hun visite-
kaartjes achterlaten. Uit al deze 
visitekaartjes werd één winnaar 
getrokken die een navigatiesy-
steem ter waarde van 100 euro  
won. Christiaan van Os van Van 
Os Consultancy is de gelukki-
ge winnaar geworden.  ,,Van Os 
Consulting treedt op als bedrijfs-
adviesbureau voor vraagstukken 
op bedrijfseconomisch, juridisch 
en financieel vlak. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan het opzet-
ten van een administratie of het 
bouwen van een website”, vertelt 
Christiaan. Het team Bedrijven 
van Rabobank Velsen en Om-
streken helpt (startende) onder-
nemers graag om hun doelen en 
ambities waar te maken. De Ra-
bobank biedt ondernemers voor 
zowel zakelijk als privé een com-
pleet financieel pakket.
Meer informatie is te vinden op 
de website: www.rabobank.nl/
velsen. Hier vindt u ook meer in-
formatie over de Startersprijs van 
Rabobank Velsen en Omstreken.

Santpoort-Noord - Een aler-
te getuige meldde rond 04.15 
uur dat drie jongens zich in de 
Hoofdstraat verdacht gedroegen 
rond geparkeerde auto’s. Agen-
ten zijn op zoek gegaan naar de 
jongens en zagen één van hen 
lopen. De jongen ging er bij het 
zien van de agenten vandoor. Hij 
wist te ontkomen maar de agen-
ten vonden wel een andere jon-
gen die zich in struiken had ver-
stopt. Het bleek een 12-jarige 
jongen uit Haarlem die een front-
je van een autoradio in zijn zak 
had zitten en verder een zaklamp 
en een spiegeltje uit een auto bij 
zich had. De jongen is aangehou-
den op verdenking van inbraken 
in auto’s. Bij de plaats waar hij 
werd aangehouden werden even 
later andere uit auto’s gestolen 
spullen gevonden. De weggelo-

pen verdachte werd korte tijd la-
ter door andere agenten gevon-
den. Hij bleek een 18-jarige Ben-
nebroeker. Beide verdachten zijn 
ingesloten. De politie onderzoekt 
of ze vaker hebben ingebroken 
in auto’s. Tegen hen wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt. De poli-
tie vraagt slachtoffers van auto-
inbraken zich te melden. Het be-
treffen alleen diefstallen uit niet-
afgesloten auto’s. De verdachten 
bekennen diefstallen te hebben 
gepleegd in Haarlem in de om-
geving van de Kleine Houtstraat, 
in Heemstede in de rivierenbuurt 
en in Bennebroek in de Wilhel-
minalaan. Het ontbreekt de poli-
tie op dit moment aan aangiftes 
van gedupeerden. Slachtoffers 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie, telefoon-
nummer 0900–8844.

Aanhoudingen voor 
inbraken in auto’s

Goede Wereld Yogadag
IJmuiden - Zondag werd we-
reldwijd aan yoga gedaan voor 
het goede doel. Yogastudio 
IJmuiden deed ook mee. Van 
11.00 – 13.00 uur vond aan de 
Middenhavenstraat een gratis 
yogasessie plaats. Wie aan de 
yogasessie deelnam kon naar ei-
gen idee en vermogen een bij-
drage doneren. Ook deelnemers 
die geen financiële bijdrage kon-
den leveren waren welkom. De 
opbrengst is ten goede gekomen 
aan KiKa,Kinderen Kankervrij. 
Voor het eerst werd de sessie 
gegeven door drie verschillende 
yogadocenten. En de opkomst 
was groot. Yogastudio IJmuiden 

wil dan ook iedereen bedanken 
voor zijn aandacht en energie 
aan World Yoga Day 2010. Ook 
degenen die niet in de gelegen-
heid waren om de sessie bij te 
wonen, maar toch een donatie 
hebben gedaan of in gedach-
te bij ons waren. In totaal is er 
op 31 januari 158,90 euro op-
gehaald en Yogastudio IJmui-
den heeft daar 200 euro van ge-
maakt. Dit bedrag is nadien nog 
verhoogd tot 220 euro. 
Vanzelfsprekend doen zij in 2011 
weer mee aan dit evenement. 
Zodra er meer informatie is, kunt 
u dit direct lezen op de website 
www.yogastudioijmuiden.nl.

Inge
zond

en b
rief

Ingezonden
brief

Calvin MacIntosch van 
HFC Haarlem naar Telstar
Velsen - De overschrijving van 
Calvin MacIntosch van HFC 
Haarlem naar Telstar is vandaag 
definitief afgerond. 
De 20-jarige verdediger zal de 
rest van dit seizoen voor de Witte 

Leeuwen uitkomen. MacIntosch 
begon zijn carrière in de jeugd 
van Ajax. In het begin van dit 
seizoen speelde hij voor Haarlem 
waar hij in alle wedstrijden mee-
speelde.
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IJmuiden - Droom jij ook niet 
van zoveel geld op de bank, dat 
je alles kunt kopen en doen wat 
je maar wilt? Overdreven natuur-
lijk. Een beetje meer is al wel 
prettig. Hoe belangrijk is geld, 
zijn bepaalde bezittingen, is een 
bepaalde status voor jou? Een 
andere vraag: als je veel hebt, 
hoe lang kun je daar dan van ge-
nieten? In de Bijbel leer ik een 
God kennen die mij heel rijk wil 
maken, zelfs blijvend. Duurzame 
rijkdom, anders dan wat ik hier 
op het eerste gezicht waarneem. 
Zondagmiddag 7 februari om 
17.00 uur hopen we daar meer 
zicht op te krijgen. In de Petra-
kerk Spaarnestraat in IJmuiden. 

Hoe rijk ben jij?

IJmuiden - Zaterdag 6 febru-
ari wordt door drie kerken van 
19.30 tot 21.30 uur (zaal open 
19.15 uur) een Prais-avond ge-
houden in de Stadskerk IJmui-
den aan het Gijzenveltplantsoen 
32, hoek Dolfijnstraat. De toe-
gang is gratis. 

Praise-avond

Geslaagd toernooi van 
badmintonclub IJmond
IJmuiden – Het afgelopen zon-
dag gehouden BC IJmond Vrien-
den- en Familietoernooi is een 
groot succes geworden. Tussen 
10.00 en 15.00 uur waren 125 
wedstrijden ingepland. ’s Mor-
gens speelden de ouders met 
kinderen in drie poules en wa-
ren er ook nog twee damesdub-
belpoules en twee herendubbel-
poules. ’s Middags werden de 
gemengd dubbels gespeeld, in 
vijf poules. 
Naast de leden van de club wa-
ren ook veel vrienden en kennis-
sen van de partij. Met veel en-
thousiasme en (sportief) fanatis-
me werden de shuttles over de 
12 banen geslagen. De kinderen 
werden natuurlijk aangemoedigd 
door opa’s en oma’s op de tribu-

ne. Winnaars in de ouder-kind-
poules waren Mark en Tim No-
bels, Marcel en Jessica Mendrik 
en Henny Böhm met Niels Hei-
nemeijer. Tijdens de prijsuitrei-
king ’s middags bleken Jan Pie-
ter Stout, Henny Böhm en Nico-
lette Scholz voor de tweede keer 
in de prijzen te zijn gevallen. 
De mix van Henny en Nicolette 
bleek niet te verslaan. Overige 
winnaars van de gemengd dub-
bels waren Chantal Buis (met 
Jan Pieter), Ronald van Schinkel 
en Frea Slopsma, Ronald Post en 
Jolanda van Zonderen, en Vin-
cent Baas en Anneke van Es-
veld. 
Meer informatie: telefoon 0251-
205803. Zie ook www.bc-ijmond.
nl. 

Op 10 februari in De Mel
Politiek Café Velsen-
Noord voor de buurt
Velsen-Noord - Met het oog op 
de naderende gemeenteraads-
verkiezingen organiseert het 
Wijkplatform Velsen-Noord op 
woensdag 10 februari in Buurt-
centrum De Mel, Wijkermeer-
weg 1, vanaf 19.30 uur een Po-
litiek Café. Iedereen is welkom. 
Alle  politieke partijen uit Velsen 
zijn aanwezig.
Het Wijkplatform Velsen-Noord 
wil de inwoners, ondernemers en 
verenigingen uitnodigen om op 
die avond in debat te gaan met 
de vertegenwoordigers van de 
politieke partijen die meedoen 
aan de lokale verkiezingen op 3 
maart. Wat gaan zij de komende 

jaren doen aan actuele knelpun-
ten in Velsen-Noord? Gaan zij 
zich sterk maken voor woning-
bouw, het bouwen van een fraaie 
accommodatie voor de scholen? 
Hoe gaat de verbetering van het 
Sportpark Rooswijk? Wat staat 
er te gebeuren met de leefbaar-
heid van Velsen-Noord?
Het Politiek Café op 10 februari 
is voor iedereen die zich betrok-
ken voelt bij Velsen-Noord, een 
uitgelezen kans om zich goed 
voor te bereiden op zijn of haar 
keus bij de gemeenteraadsver-
kiezingen. Daarom ziet het Wijk-
platform uw komst graag tege-
moet.

IJmuiden - Personeel van een 
supermarkt aan het Kennemer-
plein betrapte vorige week dins-
dagmiddag rond 14.15 uur een 
man op de diefstal van een aantal 
artikelen uit de winkel. De man 
is aangehouden en overgedra-
gen aan de politie. Hij bleek een 
31-jarige Litouwer. De winkeldief 
was in het gezelschap van twee 
andere mannen. Die zijn de win-
kel uitgelopen en weggereden in 
een auto met een Litouws kente-
ken. De verdachte is meegeno-
men naar het bureau en beken-
de daar de diefstal. Tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt.

Winkeldief 
aangehouden

IJmuiden - Zaterdagochtend 
rond 05.00 uur meldde een op-
lettende getuige dat twee jon-
gens de etalageruit van een tas-
senzaak in de Lange Nieuwstraat 
hadden vernield. Agenten zijn op 
zoek gegaan naar de verdach-
ten maar hebben ze niet gevon-
den. Uit de etalage zijn een vijf-
tal tassen weggenomen. De po-
litie stelt een nader onderzoek in 
naar de diefstal.

Tassen gestolen

IJmuiden - Personeel van een 
supermarkt aan het Kennemer-
plein betrapte vorige week vrij-
dagmiddag een 64-jarige IJmui-
denaar op diefstal van artikelen 
uit de winkel. Ze hebben de man 
aangehouden en overgedragen 
aan de politie. De verdachte is 
meegenomen naar het bureau 
en bekende daar de diefstal. Te-
gen hem is proces-verbaal op-
gemaakt.

Winkeldief
opgepakt (1)Uitreiking VCA-diploma’s 

bij Technisch College
IJmuiden - Vrijdagavond vond in 
de aula van het Technisch & Ma-
ritiem College Velsen een bijzon-
dere diploma-uitreiking plaats. 
De Heer J. Berkhout van de SSPB 
(Praktijkopleiding Bouw IJmond-
Kennemerland B.V.) overhandig-
de samen met twee docenten 
van de school aan 52 leerlingen 
uit de derde klas een VCA-diplo-
ma. VCA staat voor: Veiligheids 
Checklist voor Aannemers. Voor 
dit diploma hebben de leerlingen 
de eerste helft van dit schooljaar 
keihard gewerkt. En niet zonder 
reden: na de kerstvakantie gaan 
veel leerlingen één dag per week 
stage lopen en bij vrijwel alle sta-
gebedrijven is het bezit van zo’n 
diploma een eerste vereiste om 

binnen te mogen komen. Van al-
le leerlingen die aan het examen 
deelnamen, slaagde ongeveer 
68 procent direct de eerste keer, 
een percentage dat ruim boven 
het landelijk gemiddelde ligt. Af-
gelopen week hebben de ge-
zakte leerlingen het herexamen 
gedaan. De praktijk leert, dat 
na deze herkansing de mees-
te derde klassers VCA-gecertifi-
ceerd zijn. Het Technisch en Ma-
ritiem College Velsen is een van 
de weinige VMBO scholen waar 
het VCA basisveiligheidsdiplo-
ma standaard aan alle leerlin-
gen wordt aangeboden. Dit om-
dat volgens de school ‘Techniek 
en Veiligheid hand in hand die-
nen samen te gaan’.

Verlies en winst 
voor VBC Akrides
IJmuiden - De heren van VBC 
Akrides hebben in een thriller na 
twee keer verlening verloren van 
koploper Binnenland. Akrides 
speelde een zeer sterke wed-
strijd. Met drie minuten te spelen 
stonden de IJmuidenaren nog 
vijftien punten voor. Door een 
aantal dubieuze beslissingen 
van de scheidsrechters en stom 
balverlies kwamen de gasten te-
rug en waren zij na twee verle-
ningen te sterk voor Akrides.
Akrides onder 20 kwam dit week-
end twee keer in actie. Thuis op 
zaterdag tegen Binnenland voor 
de competitie en op zondag te-
gen Groningen voor de beker. 
Tegen Binnenland werd er knap 
met twee punten verschil ge-
wonnen. Na een slappe eerste 
helft met veel balverlies (30-45) 
werd er in de tweede helft or-
de op zaken gesteld en met 76-
74 gewonnen.  Tegen een sterk 

Groningen werd op zondag met 
118-58 verloren. Daarmee ein-
digt het bekerverhaal voor Akri-
des onder 20.
Dames 1 won op vrijdagavond 
gemakkelijk van BV Lely 2 met 
78-50. De dames staan op een 
vierde plaats met vier punten 
achterstand op de nummer één 
FAC Dames 1. 
De meisjes onder 20 verloren 
van Lokomotief onder 18 met 
58-70, eerder dit seizoen werd 
er nog gewonnen met een punt 
verschil. Het is een rommeli-
ge week geweest voor de mei-
den, het kan vanaf nu alleen nog 
maar beter gaan.
Alle teams spelen komend week-
einde uit,  maar in het weekend 
van 13 februari is er interessant 
thuisprogramma met om 14.30 
uur meisjes onder 20, 16.30 uur 
jongens onder 20 en om 19.00 
uur Heren 1. 

Wie wordt raadslid
en talent van het jaar?
Velsen - Wie wordt het raadslid 
van het jaar in Velsen? En wie is 
het grootste politiek talent? Op 
initiatief van Seaport TV heeft 
een panel van vijf politieke ver-
slaggevers zich gebogen over 
deze vragen. De antwoorden vol-
gen deze maand.
Dit gebeurt tijdens twee debat-
ten in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat in IJmuiden, die live 
worden uitgezonden. Het raads-
lid van het jaar wordt bekend ge-
maakt tijdens het lijsttrekkersde-
bat ‘Hete Hangijzers’ op zondag-
middag 14 februari. Het talent 
van het jaar tijdens het talenten- 
en jongerendebat ‘Hete Hang-
ijzers Junior’ op zondagmiddag 
28 februari. Beide debatten be-
ginnen om 14.00 uur.
De jury van de verkiezingen be-

staat uit Bart Boele (IJmuider 
Courant), Carla Zwart (de Jutter/
de Hofgeest), Jac Zuurbier (Vel-
sen Centraal) en Robert Schoon-
dergang en Gertjan Huijbens 
(raadsverslaggevers Seaport TV). 
Jac Zuurbier zal als voorzitter de 
winnaars bekend maken.
De genomineerden voor het 
raadslid van het jaar zijn Aris 
Blok, Marianne van de Brenk, 
Beryl Dreijer, Johan van Ikelen, 
Mireille Koedijker, Frits Korf, Rob 
Meerhof, Tineke van Ombergen, 
Arjen Uytendaal, Ronald Vennik, 
Gerard Vosse, Wim Westerman 
en Henk Wijkhuisen.
De nominaties voor het raadsta-
lent zijn Roberto Cruz Linde, Be-
ryl Dreijer, Edwin Domminggus, 
Ben Hendriks, Marc Hillebrink, 
Kees Stapper en Marianne Vos.
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren bij de beheerder. Kosten 6,-
. Vrijdag 5 februari: tomatensoep, 
stamppot raapstelen, vanillevla 
met aarbeiensaus toe. 
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Erwtensoepmaaltijd 10 februa-
ri. Kosten 1,50 per kom. Aanvang 
12.00 uur.
Filmavond vanaf oktober el-
ke 3e donderdagavond van de 
maand. Aanvang 19.30 uur. Kos-
ten 2,- incl. kopje koffie/thee. 
Eerstkomende film is op donder-
dag 18 februari
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Kienavond woensdag 10 febru-
ari.Kaartverkoop start 1 februari 
v.a. 09.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Vrijdag 12 febru-
ari: salade met gerookte bief-
stuk, kalfscurry met rijs en kom-
kommersalade, chocoladebrow-
nie met vanille roomijs. Opgeven 
maandag 8 februari tussen 11.00 
- 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Kosten 6,-.
Optreden Klavierschippers za-
terdag 13 februari om 14.30 uur. 
Toegang 3,50 incl. kopje offie of 
thee en een hapje.
Optreden Vat’71 woensdag 24 
februari om 19.30 uur. Kosten 
2,- incl. kopje koffie/thee en iets 
lekkers.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 
weer opgeven.
Internetcursus voor senioren 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers gezocht voor voor-
bereiding, uitserveren en afwas 
open tafel.
Expositie Henk Hofstede. De 
werken kenmerken zich door 
kleurrijke voorstellingen waar-
bij o.a. dieren een prominente 
rol spelen. Expositie duurt t/m 12 
april. Toegang gratis.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of ver-
voer: tel. 0255-518888.
Er zijn verschillende activitei-
ten waar men wat versterking in 
kunnen gebruiken, zoals: Koers-
bal op maandagochtend, sjoe-
len op maandagmiddag, klaver-
jassen op woensdagmiddag, les-
klaverjassen op donderdagmid-
dag en open tafel op vrijdag
Kienmiddag 14 februari is af-
gelast. Deze is verplaatst naar 
zondag 10 maart. Kaartverkoop 
hiervoor start vrijdag 26 februari.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Open tafel in het Terras, Roos 
en Beeklaan 2 Santpoort-Noord. 
Elke woensdag vanaf 16.00 uur. 
Kosten 5 euro. Aanmelden op 
maandag morgen bij het Terras 
of via 023-5396962. 
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Menu v/d Dag: Stamppot hete 
bliksem. Woensdag 10 februari 
om 12.30 uur. 
Accordeonist Gerard Bosma, 
woensdag 17 februari om 15.00 
uur.
Menu v/d Dag: Shoarma met 
gebakken aardappeltjes. Don-
derdag 18 februari om 12.30 uur.
H & A verkoop, dinsdag 23 fe-
bruari om 14.30 uur. 
Menu v/d Dag: Drie soorten 
stamppot. Woensdag 24 februari 
om 12.30 uur.+

Ondernemers organiseren 
verkiezingsdebat in Velsen
Velsen - Op maandag 15 februa-
ri organiseren MKB Velsen, MKB 
IJmond, HOV IJmond en Kamer 
van Koophandel Amsterdam hét 
grote lijsttrekkersdebat voor on-
dernemers. Dit debat, met als 
naam ‘Ondernemers en politi-
ci kiezen samen!’, vindt plaats in 
de Stadsschouwburg van Velsen. 
Alle politieke partijen hebben 
hun medewerking toegezegd en 
zullen deelnemen aan het debat. 
De avond staat onder regie van 
debatleider Frénk van der Lin-
den en cabaretgezelschap ‘Op 
Sterk Water’ zal het programma 
op geheel eigen wijze opluiste-
ren. Vanaf 19.00 uur zijn onder-
nemers en politici van harte wel-
kom waarna om 19.45 uur het 
lijsttrekkersdebat van start gaat. 
Tijdens dit debat gaan de lijst-
trekkers onderling en met on-
dernemers debatteren over hoe 
in de nieuwe raadsperiode 2010-
2014 om te gaan met detailhan-
del en horeca, de toekomst van 
de haven, regionale samenwer-
king, arbeidsmarkt en onderwijs 
en regelgeving en lastendruk. 
De lijsttrekkers kunnen de toe-
gevoegde waarde van hun par-
tij onder de aandacht brengen 

waardoor duidelijk moet worden 
waarom ondernemers nu juist 
op hun partij moeten stemmen. 
De lijsttrekkers en hun partijge-
noten zullen inzicht krijgen in de 
wensen van ondernemend Vel-
sen. Uiteraard verwachten de or-
ganisatoren dat de politiek de-
ze wensen vertaalt in de nieu-
we raadsperiode en tijdens toe-
komstige collegeonderhandelin-
gen gebruikt. Na afloop van het 
debat, om circa 22.45 uur, is er 
de mogelijkheid om verder te 
praten. Eerder stuurde het be-
drijfsleven al input aan de po-
litieke partijen om hun wensen 
kenbaar te maken zodat deze in 
de verschillende verkiezingspro-
gramma’s meegenomen konden 
worden. Met deze input gaven 
de ondernemers toen tal van ad-
viezen mee aan de verschillen-
de deelnemende politieke partij-
en. Nu is de tijd gekomen om te 
horen wat van al deze adviezen 
is meegenomen in de verschil-
lende verkiezingsprogramma’s 
en welke partij de stem van de 
ondernemer uit Velsen verdient. 
Ondernemers kunnen zich aan-
melden via www.kvk.nl/debat-
velsen. Deelname is gratis. 

Spannende finale 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer gro-
te belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de finales van het tien-
de Hofstede biljarttoernooi ge-
speeld. Het team van de Dukdalf 
uit IJmuiden kwam als winnaar 
uit de bus. In een enerverende fi-
nale versloegen zij het team van 
het Terras met 83 tegen 76. Een 
trotse Gerard Vester mocht voor 
zijn team de in 2006 geïntrodu-
ceerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. Deze beker is door Rob 
Visser, ooit één van de initiatief-
nemers van dit toernooi, ter be-
schikking is gesteld en werd nu 
door hem persoonlijk uitgereikt. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Frank van Dorp van 
de Dukdalf uitgeroepen. Hij bleef 
daarmee Loek Zwanenburg van 
Huis ter Hagen en zijn teamge-
noot Nico Akkerman ruim voor. 
Frank kwam hierdoor in het be-
zit van de felbegeerde wissel-

beker voor de beste speler van 
het toernooi. Ook de strijd om de 
derde en vierde plaats was zeker 
de moeite van het aanzien waard. 
Hofstede A bleek hierin duidelijk 
te sterk voor het team van Huis 
ter Hagen en won met 93-69. 
En dat de biljartsport bij de 55-
plussers nog steeds verbroedert 
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. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede toernooi te organiseren en, 
zo zei men, de Dukdalf komt dan 
zeker de beide wisselbekers ver-
dedigen. 

Bel Canto bij 
opera Pietje
Velsen - Het Velser Opera Ge-
zelschap Bel Canto brengt zon-
dag 7 februari een voorproefje  
van de opera ‘L’elisir dámore’ van 
Donizetti in het programma van 
opera Pietje in het Zaantheater 
in Zaandam. Naast het bijna vol-
tallige koor van Bel Canto, onder 
leiding van dirigent André Kaart, 
zal Job Hubatka, een der hoofd-
rolspelers, zijn medewerking ver-
lenen. De uitzending van dit pro-
gramma is op Radio Noord-Hol-
land te beluisteren tussen 17.00 
en 19.00 uur op deze zondag. Bel 
Canto brengt deze opera  in de 
stadsschouwburg van Velsen op 
12 en 13 maart. Dirigent André  
Kaart en regisseur Xander Straat 
tekenen voor de leiding, waarbij 
de professionele solisten zullen 
worden begeleid door het VU or-
kest en het koor van Belcanto.

Velsen-Zuid - De terugkeer 
naar oude tijden heeft d’Arc 
goed gedaan. De oproep aan 
oud-bezoekers om weer eens 
langs te komen op Kerkplein 5 
in Velsen-Zuid heeft geholpen 
en zorgde voor een volle tent en 
een ouderwetse Arcsfeer. Toch is 
bij lange na niet iedereen langs 
geweest, jammer maar dat kan 
nog altijd. De mensen die nog 
van plan zijn om op eigen initi-
atief een Arcreunie te organise-
ren in d’Arc zijn meer dan wel-
kom, de Arccrew doet er vervol-
gens alles aan om te zorgen voor 
een geweldige avond en een ge-
zellige sfeer. Komende weken 
staan er weer ouderwetse the-
ma-avonden op het program-
ma: Arcnaval, carnavallen op z’n 
Arcs (19 februari) en de Tirole-
rabend, de après-après-ski gaat 
los op Kerkplein 5 (26 februari). 
Voor Arcnaval wordt van iede-
re bezoekers natuurlijk verwacht 
dat hij of zij verkleed komt. D’Arc 
is zoals gewoonlijk open op vrij-
dag van 21.00 tot 01.00 uur.

Classic Arc 
een succes, op 
naar Arcnaval

Regio - Vorige week vrijdag-
nacht meldde een alerte getuige 
dat twee jongens hadden inge-
broken in een geparkeerde au-
to in Haarlem. Agenten hebben 
een schoenspoor in de sneeuw 
gevolgd tot aan een schuur bij 
een woning in de Eksterstraat. 
Daar waren drie jongens en een 
flink aantal spullen dat van dief-
stal afkomstig waren. Twee van 
de jongens bleken verantwoor-
delijk voor diverse diefstallen. Ze 
zijn aangehouden en meegeno-
men naar het bureau. Het waren 
jongens uit Santpoort-Noord van 
16 en 18 jaar. Ze zijn ingesloten. 
De politie onderzoekt de zaak.

Sporen in
de sneeuw

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 6 februari

Zwaluwen-odin’59 (hoofdklasse b) - 15.00
ZCFC-Kennemerland (2a) - 14.30
Jong Hercules-Hellas Sport (3a) - 14.30
ZCFC-IJmuiden (3a) - 14.30
eDo-Sporting martinus (4a) - 14.00
velsen-olympia Haarlem (4a) - 14.30
vvH/velserbroek-taba (5b) - 14.30
Schoten-HYS (5b) - 14.00
Dem-SC Nieuwendam (5b) - 15.00

                                                     
aDo’20-HbS (hoofdklasse a) - 14.30
blauw Wit a.-De Kennemers (1a) - 14.00
Zilvermeeuwen-Stormvogels (2a) - 14.00
eDo-De Flamingo’s (2a) - 14.00
velsen-Hellas Sport (2a) - 14.00
onze Gezellen-vSv (3b) - 14.00
Purmerend-DSS (3b) - 14.00
Schoten-De brug (4D) - 14.00
Zwanenburg-FC velsenoord (4D) - 14.00
SvIJ-Spaarnwoude (4D) - 14.00
DSov-terrasvogels (5D) - 14.00
vvC-Waterloo (5D) - 14.00
Zaandijk-Wijk aan Zee (5e) - 14.00
beverwijk-De volewijckers (5e) - 14.00

zondag 7 februari

Film ‘Nothing Personal’
in het Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 9 en 
woensdag 10 februari om 20.30 
uur draait het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 de film ‘No-
thing Personal. 
‘Nothing Personal’ gaat over een 
jonge Nederlandse vrouw die al 
haar bezittingen achterlaat en 
vertrekt naar Ierland. Al rond-
zwervend door het ruige land-
schap stuit zij op een afgelegen 
huis. Hier woont Martin, een ou-
dere man die een teruggetrok-
ken bestaan leidt en leeft van 
de goede dingen die het land 
en de zee hem bieden. Wat hen 
verbindt is de eenzaamheid die 
ze beiden zien als vrijheid. Hij 
vraagt haar voor hem te komen 
werken in ruil voor eten. 
Zij gaat akkoord, maar op één 
voorwaarde: geen persoonlijk 
contact, geen persoonlijke vra-
gen, alleen maar werk. Beide 
proberen de afstand tussen el-
kaar vervolgens in stand te hou-

den, terwijl zij stiekem verlangen 
naar een persoonlijkere band. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘nothing personal’ op 9 en 
10 februari 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Geen 2Generations 
meer in Snowplanet
Velsen - In 2010 zullen er geen 
edities van 2Generations meer 
worden georganiseerd in Snow-
Planet. Organisatiebureau Exclu-
sevents gaat zijn focus verleggen 
naar een grootse editie in de bui-
tenlucht: 2Generations Open Air 
op 4 september aan de Veerplas 
(bij SaPlaza) in Haarlem-Spaarn-
woude. Deze exclusieve Open 
Air editie krijgt twee verschillen-
de podia waarop grote nationale 
artiesten en zelfs een internatio-
nale artiest zullen optreden.
De eerste bekende namen, die 
optreden op 4 september worden 
bekend gemaakt op 27 maart, tij-
dens de editie van 2Generations 
in de Philharmonie in Haarlem. 
Vanaf dat moment gaat ook een 
nieuwe website in de lucht en 
zijn de tickets voor 2Generations 
Open Air online te koop. 
Voor de Velsenaren en andere 
feestgangers die heimwee krij-
gen naar de halfjaarlijkse edi-
ties in Snowplanet, komt Exclu-

sevents met een alternatief. Op 
6 november zal 2Generations 
‘Classic’ plaatsvinden. Een nos-
talgische editie in Graan voor 
Visch, waar de feesten in het 
verleden ook hebben plaatsge-
vonden. 
2Generations is ook op een an-
dere manier grote stappen aan 
het maken. Het feest gaat het 
land in. Op 30 oktober wordt de 
eerste editie in Leiden georgani-
seerd. Dit zal plaatsvinden in de 
stadsgehoorzaal, een concertge-
bouw vergelijkbaar met de Haar-
lemse Philharmonie. 
Voor de komende editie op 27 
maart in het Haarlemse concert-
gebouw, met onder andere de 
Hans Dulfer Band en OOHCHIC 
van het DJ duo La Ona en Joh-
nny Kelvin, zijn nu kaarten ver-
krijgbaar op www.2Generations.
nl. De organisatie verwacht dat 
deze editie nog sneller zal uitver-
kopen dan de edities van vorig 
jaar, dus bestel op tijd. 

Regio - In het najaar van 2010 
vindt de Nationale Oogcollec-
te plaats. De collecte is een sa-
menwerking tussen Stichting 
Oogfonds Nederland en Vereni-
ging Bartiméus Sonneheerdt. 
Met de Nationale Oogcollecte 
wordt geld ingezameld voor we-
tenschappelijk onderzoek naar 
oogaandoeningen. Dat kunnen 
aangeboren beperkingen of aan-
doeningen zijn, maar ook aan-
doeningen als gevolg van ver-
grijzing of welvaartsziekten. Om 
de Nationale Oogcollecte tot een 
succes te maken, zijn zij hard op 
zoek naar mensen die willen col-
lecteren of mee willen helpen de 
collecte te organiseren. Meer in-
formatie of aanmelden zie www.
oogcollecte.nl, info@oogcollec-
te.nl of mevrouw Kleijnen, tele-
foon 06-29073987.

Collectanten en 
organisatoren 
gezocht

Driehuis - Zondagavond 7 fe-
bruari verzorgt de Engelmun-
dus Cantorij uit Driehuis in de 
Engelmunduskerk om 19.15 uur 
een Vespers naar Engelse tra-
ditie. De samenkomst zal onge-
veer drie kwartier duren, waar-
in gebed, zang en orgelspel een 
meditatieve weldaad zijn in de-
ze drukke tijden. Voorganger is 
pastor Peter de Jong. De Engel-
mundus Cantorij Driehuis staat 
onder leiding van dirigent en or-
ganist Joop Heeremans. Ieder is 
van harte uitgenodigd.

Vespers
in Driehuis

Velsen - De Formulierenbrigade 
ondersteunt mensen die op of 
rond het minimum leven bij het 
invullen van gemeentelijke for-
mulieren. Ook kunnen zij bekij-
ken of men alle rechten benut. 
De Formulierenbrigade Velsen 
geeft graag informatie over deze 
regelingen en voorzieningen en 
helpt bij de aanvraag. Voor wel-
ke formulieren? Aanvullende bij-
stand. Bijzondere bijstand. Cate-
goriale bijstand voor chronisch 
zieken en gehandicapten. Soci-
aal Culturele activiteiten. Lang-
durigheidstoeslag. Collectieve 
verzekering via gemeente Vel-
sen. Kwijtschelding gemeente-
lijke- en waterschapsbelastin-
gen. Algemene ouderdomswet 
(AOW). WMO (aanpassingen 
en hulpmiddelen). Een afspraak 
maken kan via telefoonnum-
mer 0255-533885. Bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.00. Even binnen lo-
pen bij Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, Rijnstraat 
2 in IJmuiden (gebouw De Del-
ta). De consulenten komen, in-
dien nodig, ook op afspraak bij 
de mensen thuis.

Formulieren-
brigade

‘Geweldige samenwerking’
Lijstverbinding 
D66 en GroenLinks
Velsen - GroenLinks en Demo-
craten 66 Velsen gaan met een 
lijstverbinding de raadsverkie-
zingen van 3 maart in.
Een lijstverbinding is een tech-
nisch hulpmiddel voor partijen 
om de kans op een restzetel te 
vergroten. Beide partijen hou-
den uiteraard hun eigen identi-
teit, maar reststemmen gaan op 
deze manier niet verloren.
Deze verbinding geeft voor De-
mocraten 66 Velsen en Groen-
Links ook aan dat ze de afgelo-
pen vier jaar in de gemeenteraad 
van Velsen weer geweldig heb-
ben samengewerkt. 
Ook in 2006 hadden GroenLinks 
en Democraten 66 Velsen al een 
lijstverbinding.  In de periode 
2002-2006 hebbsen beide par-
tijen door de gezamenlijke initi-
atieven vaak van zich doen spre-
ken. Ook in de periode 2006-
2010 wisten beide partijen elkaar 
vaak te vinden, maar  belangrij-
ker; vaak ook zaken voor de bur-

gers en dieren van Velsen te rea-
liseren. Met de lijstverbinding wil 
men deze lijn voortzetten. 
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Bromfietsrijbewijs bij 
Rijschool Animo-Nr. 1
Haarlem-Noord - Per 1 maart 
is het niet meer voldoende om 
alleen een theorie-examen af te 
leggen als je een bromfiets wil 
gaan besturen. Vanaf deze da-
tum zul je voor dit rijbewijs óók 
een praktijkexamen moeten af-
leggen.
Dit examen duurt ongeveer 45 
minuten, waarvan je circa 25 mi-
nuten daadwerkelijk op de weg 
rijdt. De overige tijd is nodig om 
kennis te maken met de exami-
nator, uitleg over de portofoon 
en natuurlijk na afloop de nabe-
spreking, ben je geslaagd of niet? 
Tijdens de rit op de weg rijdt de 
examinator (en je instructeur, als 
je dit graag wilt) op een brom-
fiets achter je aan en krijg je via 
de portofoon (net als bij het mo-
torexamen) te horen welke kant 
je op moet. 
Onderschat dit examen niet, 
want je krijgt (als je geslaagd 
bent) net als beginnende au-
tomobilisten gewoon een pun-
tenrijbewijs (beginnersrijbewijs). 
Dat wil zeggen dat je voor iede-
re (grove) overtreding in het ver-
keer (straf)punten krijgt. Na drie 
strafpunten kun je weer opnieuw 
examen doen.
Om praktijklessen te mogen ne-
men moet je éérst in het be-
zit zijn van je theoriecertificaat. 
Ook het examen voor je theorie-
certificaat mag je pas doen van-

af de dag dat je 16 jaar bent ge-
worden. Om je zo goed mogelijk 
vóór te kunnen bereiden op het 
examen heeft rijschool Animo-
Nr. 1 twee mogelijkheden. Pak-
ket A (compleet, 310 euro) be-
staat uit een theorieboek, 2x 2 
uur theorieles (theorieles mag 
je natuurlijk al volgen vóór dat je 
16 bent), theorie-examen, 4 uur 
praktijkles (4x 45 minuten) en 
praktijkexamen. Pakket B (alléén 
praktijk, 275 euro) bestaat uit 4x 
praktijkles (4x 45 minuten) en 
praktijkexamen.
Heb je al praktijkervaring doordat 
je bijvoorbeeld al enige tijd stie-
kem op de brommer rijdt, kom 
dan eens langs voor een proef-
les: 45 minuten voor 33 euro. Een 
los theorie-examen kost 39 euro. 
Een los praktijkexamen kost 175 
euro. Tip: reserveer je zelf je the-
orie-examen bij www.cbr.nl dan 
kost dit je slechts 33,25.
Waarom rijles bij Animo-Nr. 1? 
Omdat de bromfietsopleiding al-
léén gegeven mag worden door 
motorinstructeurs. Vergelijk op 
www.rijschoolgegevens.nl het 
slagingspercentage voor de mo-
tor maar eens met dat van de an-
dere rijscholen die de bromfiets 
opleiding in Haarlem en omge-
ving gaan doen. Animo-Nr.1, 
Steenbokstraat 37 in Haarlem, 
telefoon 023-5270197. Zie ook  
www.animo-nr1.nl.

Regio - CIOS Haarlem van het 
ROC Nova College houdt 6 fe-
bruari open huis voor de oplei-
dingen sport, bewegen en dans. 
Belangstellenden zijn welkom 
van 9.30 tot 13.30 uur in het 
Kennemer Sportcenter aan de 
IJsbaanlaan in Haarlem. De op-
leidingen sport en bewegen van 
CIOS Haarlem zijn gericht op 
het leren les- en leidinggeven 
aan sport- en bewegingsactivi-
teiten voor jong en oud, gezond 
en met of zonder beperking. 
Nieuw in dit aanbod is de oplei-
ding richting sport, gezondheid 
en vrijetijdsmanagement, die vo-
rig jaar september in Nieuw Ven-
nep is gestart. Naast opleidin-
gen voor sport en bewegen ver-
zorgt CIOS Haarlem een vierja-
rige dansopleiding, voor ieder-
een die van dans zijn beroep wil 
maken. De nadruk ligt op het le-
ren lesgeven en het organiseren 
van evenementen. In de speciali-
satie ‘uitvoerend danser/docent’ 
is het mogelijk om lesgeven en 
zelf dansen te combineren. Het 
programma voor het Open huis 
van CIOS Haarlem bestaat uit 
demonstraties door cursisten en 
presentaties over de opleidingen 
en alle keuzevakken. Bij sport-
verenigingen, buitensportonder-
nemingen, reisorganisaties, ge-
meentes, recreatiecentra, fitnes-
sinstituten, balletscholen en wel-
zijnsinstellingen is veel vraag 
naar gediplomeerde CIOS’ers. 
Belangstellenden zijn welkom bij 
het Nova College CIOS Haarlem, 
IJsbaanlaan 4 F in Haarlem. Zie 
ook www.novacollege.nl/cios

CIOS houdt 
open huis

Regio - Voor een pas gestar-
te en/of jonge ondernemer is 
werken aan een goed relatiebe-
stand bijzonder belangrijk. Spe-
ciaal voor deze doelgroep is er 
JOIJ, het leukste netwerk van de 
IJmond. Op woensdag 10 febru-
ari is een bijeenkomst in Bever-
wijk. Dit jaar staat bij Jonge On-
dernemers IJmond (JOIJ) het 
thema ‘Lekker’ centraal, de per-
fecte kapstok voor verrassen-
de nieuwe activiteiten. Het eer-
ste evenement is ‘Lekker begin’ 
gedoopt. Het is toegankelijk voor 
zowel leden als overige geïnte-
resseerden. Jonge ondernemers 
uit de IJmond zijn van harte wel-
kom vanaf 19.30 uur in Restau-
rant Westerhout in Beverwijk. 
De avond staat in het teken van 
het programma en de ambitieu-
ze plannen voor 2010. ,,We gaan 
we vooral lekker netwerken on-
der het genot van een hapje en 
drankje. En we helpen je busi-
ness vooruit met een leuke stunt. 
Ook beleggen we een korte le-
denvergadering.’’ Opgeven kan 
via www.joij.nl. Deelname kost 
15 euro per persoon.

‘Lekker begin’ 
voor jonge  
ondernemers

Lifestyle en zorg in 
Spaarnwoude Resort
Velsen-Zuid - Spaarnwoude 
Resort is sinds 1 februari de plek 
voor een gezonder leven bij het 
Lifestyle Centrum. Tevens ging er 
iets compleet nieuws van start: 
Zorghotel Spaarnwoude Resort. 
Het Lifestyle Centrum is de plek 
voor een gezonder leven. Begin 
met een totale nieuwe leefstijl 
en reken af met extra kilo’s door 
speciaal geselecteerde diensten. 
Er is een Centrum voor gewichts-
management en er worden di-
verse sportlessen gegeven, zo-
als Zumba, Pilates. zwemmen en 
bewegen en er is een dieetres-
taurant met kooklessen. Verder 
kunnen mensen er terecht voor 
yoga, meditatie en diverse mas-
sages, tevens voor beauty en 
haarbehandeling. Voor een aan-

tal behandelingen is een vergoe-
ding via de zorgverzekeraar mo-
gelijk. De medewerkers helpen 
graag om dit uit te zoeken bij het 
inchecken. Tot 31 maart wordt er 
een korting van 10 procent ge-
geven op alle behandelingen.
En dan is er nog het Zorgho-
tel. Mensen kunnen hier na een 
operatie revalideren en/of her-
stellen op een rustige plek, voor-
zien van alle gemak en met opti-
male zorg. De wens van de gast 
staat centraal. Naast een com-
fortabele kamer is er persoonlij-
ke zorg en aandacht op kwalita-
tief hoog niveau.
Lifestyle Centrum Spaarnwou-
de Resort en Zorghotel Spaarn-
woude Resort bevinden zich aan 
de Oostbroekerweg 17, telefoon-

Slagbomen beschermen 
natuur bij binnenmeer
IJmuiden – Ecologen beschou-
wen het nieuwe duingebied rond 
het binnenmeer als een unicum. 
De verzoeting van het gebied en 
de aantrekkingskracht daarvan 
op bijzondere flora en fauna zijn 
namelijk een zeldzaamheid. Voor 
Rabobank Velsen en omstreken 
was dat voldoende reden om de 
aanvraag van Vrienden van het  
Kennemerstrand voor slagbo-
men voor het gebied te honore-
ren. Hiermee wil men voorkomen 
dat auto’s en motoren door het 
gebied crossen.

Dinsdagmiddag was er een boei-
ende dialezing in La Maranda 
door Jaco Diemeer van de Vrien-
den van het Kennemerstrand, 
over de flora en fauna die in het 
gebied zijn waargenomen. Bijna 
uitgestorven dier- en planten-
soorten zijn hier in de verschil-
lende seizoenen volop te vinden. 
Voorbeelden zijn de distelvlin-
der, een trekvlinder uit Afrika, de 
zandhagedis en het blauwborst-
je, dat hier broedt. Ook groeit 
hier weer slanke duingentiaan, 
die door de waterwinning in de 
duinen bijna was uitgestoven. 
Hier wil je natuurlijk geen auto’s 
en motoren aantreffen.
Rabobank Velsen heeft met geld 

van het Coöperatiefonds de aan-
vraag voor drie slagbomen bij 
het binnenmeer gehonoreerd. 
,,Met die slagbomen willen we 
mensen niet de toegang ont-
zeggen,’’ aldus voorzitter Maar-
ten Bongertman van de Vrienden 
van het Kennemerstrand. ,,Maar 
we willen wel duidelijk maken 
dat dit ook een natuurgebied is 
waar je zorgzaam mee omgaat. 
Soms rijden mensen met auto’s 
en motoren het gebied in. Dat 
soort schade aan de natuur ho-
pen we door de slagbomen te 
voorkomen. Respectvolle wan-
delaars zijn hier zeker welkom.’’
Dinsdag heeft Franca van Win-
kel, directievoorzitter Rabobank 
Velsen en omstreken samen met 
Maarten Bongertman de offi-
ciële openingshandeling bij de 
slagbomen verricht. 
Sinds 2006 onderhouden vrijwil-
ligers van de Vrienden het duin-
gebied, samen met de gemeen-
te Velsen en aannemer Schel-
linger. De leden van Rabobank 
boffen maar, want zij worden uit-
genodigd om op zaterdag 5 ju-
ni mee te gaan met een specia-
le excursie met de Vrienden van 
het Kennemerstrand. Maar ja, zij 
dragen ook bij aan het behoud. 
(Karin Dekkers)

Lijsttrekker CU in ’s 
werelds kleinste auto
Velsen - De lijsttrekker van de 
ChristenUnie, Frits Korf, keek 
zeer verbaasd uit zijn ogen toen 
hij de Nano Tata auto uit India 
zag staan in het atrium van zijn 
werkgever Danieli Corus. Hier 
moest hij natuurlijk even mee op 
de foto.
Frits Korf dacht gelijk terug aan 
het verkiezingsprogramma van 
de ChristenUnie: duurzaamheid 
door middel van innovatie. Een 
sprekend voorbeeld stond voor 
zijn ogen een kleine auto die 
licht in gewicht is en zeer zuinig 
in gebruik.
Als voorbeeld leek het wel een 
geschenk uit de hemel. Ook in 
het verkiezingsprogramma be-

nadrukt Frits Korf dat het be-
drijfsleven in Velsen duurzaam-
heid nog meer aandacht zou 
moeten geven. Velsen is een ge-
meente waar heel veel mogelijk 
is en waar we ook op gebied van 
duurzaamheid op veel manieren 
kunnen meebouwen aan een 
mooie toekomst! 
In hoofdstuk 4 van het verkie-
zingsprogramma van de Chris-
tenUnie (onder meer te vinden 
op http://velsen.christenunie.nl) 
wordt dieper ingegaan op het 
thema duurzaamheid en onze 
leefomgeving. Het thema duur-
zaamheid is overigens als rode 
draad door het hele programma 
heen te vinden. 
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Wethouder opent tentoonstelling

Expositie Martijn van 
Weeren in Witte Theater
IJmuiden – Na een solo op 
trompet van partner en manager 
Frank Anepool opende wethou-
der Ineke Edzes-Altena zater-
dag in het Witte Theater de ten-
toonstelling van Angel, alias van 
IJmuidenaar Martijn van Wee-
ren. Dit deed ze door samen met 
de kunstenaar de collage ‘I love 
life’te onthullen, dat slechts één 
dag op de expositie te zien zou 
zijn. Martijn is autodidact en hij 
maakt collages van foto’s. Spiri-
tualiteit en symboliek zijn thema’s 
die veel voorkomen in zijn werk, 
hij wil een werkelijkheid schep-
pen waarin alles mogelijk is. Hij 
knipt en plakt beelden uit oude 
tijdschriften en fotoboeken tot 
een collage. Die wordt gescand 
en afgedrukt op fotopapier. De 
bezoeker die voor de collage 
staat kan er lang naar kijken en 
zal steeds iets nieuws ontdek-
ken. Naast kunstenaar is Martijn 
zanger van de band Hartslag en 
hij studeerde af in godsdienst-

wetenschap. Een veelzijdig mens 
dus, dat vond ook de wethouder 
in haar toespraak. ,,De collages 
hebben een eigenheid en ze ver-
wijzen naar een hogere aanwe-
zigheid’’, vertelt ze. ,,Ik heb opge-
zocht wat het woord collage be-
tekent. Dat staat naast een mo-
derne kunstuiting ook voor vrije 
liefde. Ik zou het niet beter kun-
nen uitdrukken, het werk is in 
vrijheid en met liefde gemaakt.’’
Toen hij nog op de middelba-
re school zat, liep Martijn een 
snuffelstage in het Witte Theater, 
waarbij Dirk van Zonderen hem 
van alles vertelde over het thea-
ter. Nu, ongeveer twintig jaar la-
ter, heeft hij er zijn eerste exposi-
tie. De fotocollages hangen in de 
foyer en in het theatercafé, in de 
bovenzaal is nog een serie ster-
renbeelden te zien. Ze zijn ge-
durende de openingstijden van 
het theater nog de hele maand 
februari te bezichtigen. (Carla 
Zwart)

PvdA in Velsen-Noord
Velsen-Noord - In de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkie-
zingen van woensdag 3 maart 
gaat De PvdA verkiezingscara-
van ‘de Roodrunner’ zaterdag 
6 februari dan echt de weg op. 
De eerste verkiezingstussen-
stop in het campagnetraject zal 
om 11.30 uur worden gemaakt  
bij buurtcentrum De Mel aan 
de Wijkermeerweg 1 in Velsen-
Noord. Onder het hefdak van de 
Roodrunner wordt de symboli-
sche eerste paal meegenomen 
voor de Multi Functionele Ac-
commodatie (MFA) voor Velsen-
Noord. De MFA wordt door de 
PvdA een  warm hart toegedra-
gen. De eerste paal zal door een 
mystery guest in het grasveld op 
de hoek Pontweg/Grote Hout- of 
Koningsweg worden geslagen.  
Hoewel de plaats van hande-
ling niets zegt over de toekom-
stige locatie van de MFA, laat de 
PvdA Velsen hiermee wel zien 
dat zij de opwaardering van het 
voorzieningen niveau in Velsen-
Noord ook in de bestuurperiode 
2010-2014 heel serieus neemt. 

Het serieus nemen van Velsen-
Noord is de PvdA ook aan haar 
stand verplicht gelet op de niet 
aflatende inzet van wethouder 
Annemiek Korf in de bijna afge-
lopen bestuursperiode. Hoewel 
dit icoon van de PvdA na de ge-
meenteraadsverkiezingen van 3 
maart niet meer in een gemeen-
telijk  bestuurdersrol zal terugke-
ren, zal de aandacht van de PvdA 
voor het overkanaalse gemeen-
tedeel niet verslappen. 
Na het slaan van de eerste paal 
zullen de PvdA kandidaat-raads-
leden en de leden van het cam-
pagneteam vanuit de Roodrun-
ner de wijk intrekken om het op 
Velsen-Noord toegespitste pro-
gramma voor 2010-2014 van de 
PvdA bij  de inwoners van Vel-
sen-Noord onder de aandacht te 
brengen. De PvdA-Velsen roept 
iedereen op om woensdag 3 
maart te gaan stemmen. Mas-
saal op de PvdA Velsen natuur-
lijk. Met elkaar, voor elkaar. Sa-
men  werken aan een fatsoenlijk 
bestuurd Velsen! Zie ook www.
velsen.pvda.nl.

Jeugd DKV
Velsen - Als eerste trad de F1 
aan tegen VZOD F1. Het was een 
gelijkopgaande wedstrijd, maar 
VZOD kwam gemakkelijker tot 
scoren, wat een 4-7 overwinning 
voor VZOD tot gevolg had. Eva 
speelde een goede wedstrijd. 
Helaas ging geen van haar scho-
ten er in. De E1 heeft gewonnen. 
In een leuke wedstrijd versloe-
gen ze Purmer E1 met 9-2. Het 
samenspel was goed, waardoor 
Loek, Thomas, Thijs, Maaike en 
Sverre konden scoren. De D2 
heeft gelijkgespeeld tegen Spor-
ting West met 1-1. Ilse, Joram en 
Jaron onderschepten veel ballen 
en beide aanvallen creëerden 
veel kansen, die er helaas niet 
ingingen. Gelukkig zit het ver-
dedigend wel goed. De D1 heeft 
2-2 gespeeld  tegen Groen Geel 
D4. Een wedstrijd met vele kan-
sen van de kant van DKV die niet 
werden afgemaakt. Verdedigend 
was DKV sterk en onderschep-
ten Emma T. en Maureen veel 
ballen. Gelukkig kon Bjarne twee 
maal de korf vinden. De C1 heeft 
aan het kortste eind getrokken 
tegen OKV C2; 4-5. Na een ma-
tige start waarin DKV met 0-3 
achter kwam, vochten ze zich te-
rug tot 2-4. De tweede helft was 
beter, Joram scoorde, maar OKV 
won toch. De A1 heeft een doel-
puntrijke wedstrijd tegen Roda 
A2 gespeeld. Na een goede start 
waarin ze met 1-6 voorstonden 
kwam Roda terug. Een gelijkop-
gaande strijd was het gevolg. 
Dorianne scoorde het winnen-
de doelpunt vlak voor tijd; 14-15. 
Deniece en Jimmy G. scoorden 
de meeste doelpunten. 

Koopgarantwoningen 
Velsen-Noord verkocht
Velsen - In november 2009 
startte AWV Eigen Haard met de 
verkoop van twaalf ruime eenge-
zinswoningen in Velsen Noord. 
Bijzonder is  dat de woningen 
met Koopgarantkorting werden 
aangeboden voor een zeer gun-
stige prijs vanaf 173.600 euro 
v.o.n. na verrekening van korting.  
AWV Eigen Haard wil op deze 
manier de stap naar een eigen 
woning voor starters en men-
sen met een lager of middenin-
komen mogelijk maken. Dat er 
veel belangstelling voor de wo-
ningen was bleek al uit het aan-
tal inschrijvingen voor de wonin-
gen bij Tromp Makelaardij, die 
de verkoop regelt. Inmiddels zijn 
alle woningen verkocht. 
De twaalf woningen in de Lad-
derbeekstraat in Velsen Noord 
maken onderdeel uit van een 
nieuwbouwproject dat in totaal 
34 eengezinswoningen telt.  
Velsen Noord is het eerste pro-
ject waarbij AWV Eigen Haard 
woningen met Koopgarantkor-
ting verkoopt. Directeur Peter 
van Ling is zeer tevreden over 
de voorspoedige verkoop van de 
woningen. Er blijkt echt behoef-

te te zijn aan Koopgarantwonin-
gen in de regio. Met de Koopga-
rantregeling krijgt de koper kor-
ting waardoor hij minder hypo-
theeklasten heeft. De Koopga-
rant koper is volledig eigenaar 
van de woning, met alle voorde-
len en verplichtingen. De terug-
koopgarantie verzekert de koper 
van een snelle verkoop bij ver-
huizing. AWV Eigen Haard koopt 
de woning dan namelijk terug. 
Bij toekomstige verkoop wordt 
de waardeontwikkeling gedeeld 
tussen verkoper en AWV Eigen 
Haard.
Ook in Oud IJmuiden waar AWV 
Eigen Haard twee appartemen-
tengebouwen De Vrijheit & De 
Vreede realiseert, worden 41 
appartementen met Koopga-
rantkorting verkocht. Voor de-
ze woningen, waarvan de ver-
koop in december startte, heb-
ben zich veel geïnteresseerden 
gemeld bij Bon & Breed Make-
laardij. De inschrijvingstermijn 
voor deze koopappartementen 
is inmiddels gesloten en de lo-
ting heeft plaatsgevonden. Bin-
nenkort start de makelaar met 
de verkoopgesprekken.

Maak gratis kennis met 
LTC De Heerenduinen
IJmuiden - Om de jeugd uit de 
Gemeente Velsen gratis kennis 
te laten maken met de tennis-
sport, organiseert LTC De Hee-
renduinen op zaterdag 13 febru-
ari van 13.00 tot 14.00 uur een 
tennismiddag in het Tenniscen-
trum. Dus versla jij tennisprofs 
als Roger Federer, Rafael Na-
dal of Serena Williams moeite-
loos op je computer of playstati-
on? Ga dan nu de uitdaging aan 
op een échte tennisbaan en wie 
weet sta jij ooit op de banen van 
Wimbledon of Roland Garros.
Ook zonder prof te (willen) wor-
den, kun je bij LTC De Heeren-
duinen op recreatief en sportief 
gebied veel plezier beleven aan 
tennis. Gezelligheid, sportiviteit 
en uitdaging voor iedereen is 
het belangrijkste. Deze kennis-
makingsmiddag is bedoeld voor 
kinderen vanaf 5 jaar en wordt 

georganiseerd in Tenniscentrum 
IJmuiden. De training op de-
ze dag wordt verzorgd door ge-
diplomeerde tennisleraren van 
Tennisschool Kennemerland 
(TSK). Tevens zullen er leden 
van de jeugdcommissie aanwe-
zig zijn die wat meer kunnen ver-
tellen over tennis en de vereni-
ging. De jongste kinderen zullen 
op deze dag kennismaken met 
een nieuwe vorm van tennisles 
genaamd Tenniskids. Trek dus 
je sportschoenen (zonder zwar-
te zolen) aan en kom zaterdag 
13 februari naar Tenniscentrum 
IJmuiden aan de Dokweg 43–45 
in IJmuiden. Uiteraard wordt er 
voor rackets en ballen gezorgd. 
Opgeven is niet verplicht maar 
voor de organisatie wel prettig. 
Dit kan per mail via jeugd@ltc-
deheerenduinen.nl.

Introductiecursus 
internet en e-mail
Velsen – In de centrale biblio-
theek aan het Dudokplein wordt 
binnenkort een introductiecur-
sus internet en e-mail gegeven. 
Deze is speciaal bedoeld voor 
beginners, dus voor mensen die 
er nog niets of weinig van weten. 
De cursus gaat op twee maan-
dagochtenden plaats vinden, van 
10.00 tot 11.30 uur. Start is bij 
voldoende deelname, Leden be-
talen 5 euro, voor niet-leden 7,50 

euro. Inschrijven kan via de ser-
vicebalie van de bibliotheek. De-
ze introductiecursus start ook in 
de bibliotheek van Velserbroek, 
maar dan op donderdagmid-
dag van 15.00 tot 16.30 uur. Deze 
cursus wordt op dezelfde dagde-
len en tijden gegeven, deelname 
is gratis. Telefonische informatie 
bij Thea Kroon via 0255- 525353 
of info@bibliotheekvelsen.nl. Zie 
ook www.bibliotheekvelsen.nl.

Velsen - Nog niet zo lang gele-
den kozen Nederlandse muziek-
liefhebbers de 25 populairste 
liedjes van de Volendammer ar-
tiesten. Het zal niet verbazen dat 
vooral Nick & Simon, Jan Smit en 
de 3J’s de lijst beheersen. Nog 
net in de onderste regionen vin-
den we gelukkig ook Piet Veer-
man, BZN en The Cats nog te-
rug. Allemaal nog een keer op 
een rijtje in One Way Wind. One 
Way Wind is naast de uitzen-
ding op zondag 7 februari tussen 
16.00 en 18.00 uur op herhaling 
te beluisteren op de woensdag 
tussen 21.00 en 23.00 uur. Erik 
Beekman is de presentator. 

One Way Wind
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DCIJ-nieuws
IJmuiden - In de jaren tach-
tig van de vorige eeuw behoor-
de Marcel Doornbosch tot de ta-
lentvolle jeugdspelers van DCIJ. 
Studie werk en gebrek aan vrije 
tijd waren er de oorzaak van dat 
Marcel het dammen lange tijd 
voor gezien moest houden. Maar 
de interesse voor het spel op de 
honderd velden bleef en sinds 
enkele tijd heeft hij de oude lief-
de weer opgepakt. Naast zijn ei-
gen wedstrijden volgt hij nauw-
gezet de verrichtingen van zijn 
10 jarige zoon Max. En zoals de 
ontwikkelingen tonen treed Max 
in de voetsporen van vader Mar-
cel. Nauwgezet volgt hij de les-
sen en aanwijzingen van de 
jeugdtrainers. En nu al begin-
nen de instructies zijn vruchten 
af te werpen. Hij boekt al mooie 
successen en zijn strategisch in-
zicht gaat gestaag ooruit. Te-
gen Dana van der Wiele boek-
te hij een mooie overwinning. Al 
vanuit de opening zette hij Da-
na onder grote druk. Het resul-
teerde in een snelle winst. Het 
toptreffen tussen Cees Pippel en 
Willem Winter leek uit te draai-
en in een regelrecht fiasco voor 
de meervoudige clubkampioen 
Pippel. Winter won spoedig een 
schijf maar de verdiende winst 
ontging Winter door sterk verde-
digen van zijn opponent. Een an-
dere partij waar naar werd uitge-
zien was die tussen Casper Re-
meijer en Feroz Amirkhan. Met 
sterk positiespel verkreeg Reme-
ijer enkele strategisch belangrij-
ke velden in handen waarmee 
hij winnend spel kon realiseren. 
Paul Smit kon zijn positievoor-
deel tegen Harrie van der Vossen 
net niet rond krijgen en moest 
een remise toestaan. Cees van 
der Vlis maakte het Jan maarten 
Koorn bijzonder lastig. Na ruim 
drie uur spelen bezweek Koorn 
onder de druk en gaf op. Ber-
rie Bottelier werd het slachtoffer 
van een mooie combinatie waar-
mee Rick Hartman hem verras-
te. De beslissing was daarmee 
snel gevallen. Nicole Schouten 
kon na wat vreemde voorzettin-
gen van Jan Apeldoorn een ver-
diende overwinning behalen. 
“Een mooie opsteker voor mijn 
partij voor de bond die ik mor-
gen moet spelen”, aldus Schou-
ten, die zeer in haar nopjes was 
met het behaalde resultaat. 

IJmuiden - In het Binnenspuikanaal in IJmuiden is vorige week don-
derdagnacht een woonboot gezonken. Met de boot, die daar een 
vaste ligplaats heeft, was ‘s middags nog niets aan de hand. Toen 
de brandweer arriveerde maakte het vaartuig echter zware slagzij en 
was één kant bijna onder water verdwenen. De brandweerduikers 
hebben vastgesteld dat er niemand op de boot aanwezig was. (fo-
to: Michel van Bergen)

Woonboot gezonken

Boete voor snoeien boom
Velsen – Vorige week kreeg een 
man in de Paulus Potterstraat 
bezoek van drie mensen, die 
zich voordeden als medewerkers 
van een hoveniersbedrijf. Zij ver-
klaarden in opdracht van de ge-
meente een boom in zijn tuin te 
moeten snoeien. Na het klaren 
van de klus presenteerden zij de 
rekening van 250 euro. De man 
vertrouwde het niet helemaal, 

maar betaalde toch een deel 
van het bedrag. Hij lichtte daar-
na de gemeente in. De gemeente 
laat echter nooit bij particulieren 
snoeien, ook in dit geval niet. De 
politie waarschuwt iedereen niet 
in te gaan op aanbiedingen van 
bedrijven die zich spontaan mel-
den een klus uit te voeren. Beter 
is dit pas te doen wanneer een 
deugdelijke offerte is gevraagd.

Minder zorg voor 
Grote en Kleine Beer
IJmuiden - Velsen Lokaal vraagt 
het college of men op de hoog-
te is gesteld van de wijziging van 
alarmering en zorgverlening door 
Zorgbalans. De bewoners van de 
Grote en Kleine Beer hebben on-
langs een brief ontvangen waar-
in staat dat deze zorg door Zorg-
balans is overgenomen van zorg-
centrum De Moerberg. En wel 
per 1 januari 2010.
De woningen Grote- en Kleine 
Beer zijn woningen, die met indi-
catie verhuurd worden en waar-
bij de bewoners via alarmering 
terug moeten kunnen vallen op 
de zorginstelling De Moerberg, 
waar ook de zorgverlening kon 
worden ingekocht.
De alarmering zou eerst over-
gaan naar Zorgbalans, maar is 
later toch nog (tijdelijk?) bij de 
Moerberg gebleven. ‘s Nachts 
gaat het alarm via de Thuiszorg. 
Of de bewoners kunnen een 
veel duurder alarmapparaat van 
Zorgbalans huren, waarmee ze 
drie familieleden kunnen alar-
meren of alarmopvolging van 
Thuiszorg inhuren.
De bewoners van de woningen, 
die nu nog geen zorg nodig heb-
ben, zijn hier gaan wonen, omdat  
zorg vanuit de Moerberg gere-
geld kon worden. Die mogelijk-
heid is nu ineens verdwenen. Dit 
zonder enige vorm van overleg 

en slechts bij mededeling. Wat 
blijft is de gepeperde huurprijs, 
die door velen voor lief werd ge-
nomen vanwege de indicatie en 
de koppeling met de Moerberg.
De woningen, die met indicatie 
werden verhuurd, hebben door 
deze stap nu dezelfde indicatie 
als iedere andere woning. Ook 
daar kan elke bewoner thuiszorg 
inschakelen als daar de nood-
zaak voor is. Wat is dan de toe-
gevoegde waarde van de indica-
tiestelling?
Zorgbalans staat op meerdere 
plaatsen, ook in onze gemeente 
in de aandacht door het steeds 
verder afkalven van zorg, om 
maar niet te spreken over de be-
richten over het management 
van deze instelling in de media. 
Het verbreken van de indica-
tie wordt door Velsen Lokaal ge-
zien als een zoveelste achteruit-
gang in de zorg. Om die reden 
willen zij van het college weten 
of zij op de hoogte zijn van de-
ze zeer ongewenste ontwikke-
ling en in hoeverre het college 
nog enig grip kan hebben op de-
ze kwestie.s

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 10 februari 19:30 uur in de Spil
Op 10 februari aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis De Spil, 
Frans Halsstraat 29. U kunt van 19:30 tot 20:00 uur terecht met uw vragen, opmerkingen of problemen. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. Uiteraard bent u ook welkom om de rest van de vergadering bij te wonen. 
Naast andere onderwerpen staat het volgende op de agenda.

• Met wethouder mevr. Edzes bespreken 
we de deelname van ons wijkplatform aan 
het binnenkort in te stellen wijkteam voor 
IJmuiden-Noord en -Zuid.

• Met wethouder dhr. Verkaik bespreken 
we het Verkeersplan IJmuiden-Noord, 
de nieuwbouwplannen voor het 
winkelcentrum en de voortgang van andere 
nieuwbouwprojecten in onze wijk.

Heeft u geen tijd om langs te komen maar 
toch iets op te merken, stuur dan een 
e-mail naar johan.zwakman@ijmuidennoord.nl
Kijk ook eens op onze website: 
www.ijmuidennoord.nl

Johan Zwakman
Voorzitter
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Kunstveiling voor Haïti
IJmuiden - Op zaterdag 13 fe-
bruari van 13.00 tot 17.00 uur 
stelt het Thalia Theater aan de 
Breesaapstraat 52 haar grote 
zaal beschikbaar voor een vei-
ling van werken van Velsense en 
Haarlemse kunstenaars. De op-
brengst van de veilig zal in zijn 
geheel worden gedoneerd aan 
het Noodfonds van Plan Neder-
land. Plan werkt al tientallen ja-
ren in Haïti, onder meer in Port-
au-Prince, Croix-des-Bouquets 
en Cayes-Jacmel en is zeer goed 
op de hoogte van de plaatselij-
ke situatie. Eveneens heeft Plan 
werkgebieden in de Domini-
caanse Republiek, dicht bij de 
haard en van waaruit op dit mo-
ment ook hulp wordt geboden.
Niet iedereen kan, zeker in moei-
lijker financiële tijden, kunst 
aanschaffen. Misschien is dit het 
moment waarop u dan heeft ge-
wacht: de werken zullen voor 
een basisprijs (die voor heel veel 
werken (ver) onder de 100 eu-
ro zal liggen) op het podium ver-

schijnen. Zijn er weinig bieders, 
dan bent u de gelukkige nieuwe 
eigenaar en tevens heeft u een 
bijdrage geleverd aan de slacht-
offers in Haïti.
De deelnemende kunstenaars 
(op dit moment 18) zijn aange-
sloten bij kunstenaarsverenigin-
gen, die werken met ballotage-
commissies. Het niveau van de 
kunst is dan ook zeer hoog. Op 
de websites kunt u meer infor-
matie over hen vinden (www.vel-
senkunstenaars.exto.nl, www.
kunstenaarscollectiefvelsen.nl  
en www.kzod.nl). De deelnemers 
zijn: Henk van Trigt, Mary Huijg, 
Cora Verhoog, Carel Meyjes, Hel-
ma Jansen, Vera Bruggeman, Jo-
sé van Schoor, Peter Balm, Hans 
Clavin, Franklin Meijer, Larissa 
Strating, Cees de Baare, Sonja 
Andela, Ria Schoof, Ernst Mer-
hottein, Ronnie Helder, Saskia 
Scheffer en Reina de Haan.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Reina de 
Haan, reinadehaan@gmail.com.

Zeekadetkorps IJmond 
zoekt versterking
Velsen - Het Zeekadetkorps 
IJmond is een maritieme jeugd-
vereniging die jongeren alle as-
pecten laat zien van het bezig zijn 
op en rond het water. Jongens 
en meiden vanaf 11 jaar kunnen 
zich, nadat ze een aantal malen 
hebben proefgedraaid, definitief 
aanmelden bij het korps.
Iedere zaterdag komen ze dan 
bij elkaar op het ruim 50 jaar ou-
de schip, de Willem Beukelsz.
Hier leren ze wrikken, knopen, 
roeien en zeilen, maar zorgen 
ook voor het onderhoud van het 
schip dat, mede dankzij hun in-
zet, nog steeds in goede conditie 
is en waarmee ook vaartochten 
worden gemaakt. Een goed voor-
beeld hiervan is de jaarlijkse in-
tocht van Sinterklaas die door de 
Willem Beukelsz. aan land wordt 
gebracht. Gezien de groei van 
het aantal jeugdleden is er ook 
behoefte aan versterking van het 
tussenkader, de onderofficieren. 
Derhalve is het korps op zoek 
naar jongens en meiden tussen 

de 18 en 25 jaar die het niet al-
leen leuk vinden om de jonge 
kadetten te begeleiden, maar die 
ook affiniteit hebben met water, 
schepen en techniek. Wim Pop-
pe, onderofficier en opperschip-
per, vertelt enthousiast over het 
leven en werken aan boord. Trots 
laat hij weten dat men onlangs 
voor een groot gedeelte zelf het 
onderhoud van de machineka-
mer en de dieselmotoren heeft 
uitgevoerd. Momenteel is het 
schip geheel gereed om het ko-
mende jaar, als het weer wat be-
ter is, te gaan varen en hij noem-
de in dit verband het zomerkamp 
in Harlingen, waar men met de 
Willem Beukelsz naar toe vaart. 
Tenslotte laat hij weten dat be-
langstellenden voor een func-
tie in het tussenkader niet perse 
een nautische opleiding hoeven 
te hebben gevolgd. Geïnteres-
seerden kunnen zich, onder an-
dere via de contactpagina op de 
website: www.zkkijmond.nl aan-
melden. (Joop Waijenberg) 

Velsen - Komende week speelt 
Telstar in vier dagen twee thuis-
wedstrijden. Vrijdag 5 februa-
ri spelen de Witte Leeuwen in 
het TATA Steel Stadion tegen 
FC Omniworld. Maandag 8 fe-
bruari wordt de wedstrijd tegen 
de koploper De Graafschap ge-
speeld, dit betreft een inhaal-
wedstrijd van 15 januari. Sup-
porters die aan de kassa’s een 
kaartje kopen voor de wedstrijd 
tegen FC Omniworld krijgen 
daarbij ook een toegangskaart 
voor de wedstrijd Telstar- De 
Graafschap welke op maandag 
8 februari gespeeld wordt. Beide 
duels beginnen om 20.00 uur en 
de kassa’s zijn vanaf 19.00 uur 
geopend. Uiteraard kan men ook 
doordeweeks terecht bij de ad-
ministratie in het TATA Steel sta-
dion. Komt allen en steun de Wit-
te Leeuwen.

Twee tickets 
voor de prijs 
van één

IJmuiden - Vanaf vrijdag 5 fe-
bruari zendt Seaport TV twee 
nieuwe programma’s uit. In de 
ene aflevering beschouwen de 
fractievoorzitters van PvdA, VVD 
en Democraten 66 Velsen de 
raadsvergadering van 28 januari 
na. In de andere aflevering gaat 
het over de aardbevingsramp in 
Haïti. En tot maandag 8 februa-
ri is de samenvatting te zien van 
het Raadsplein van 28 januari. 
Vanaf 14 februari heerst er ver-
kiezingskoorts bij Seaport TV. Op 
de zondagmiddagen 14 en 28 fe-
bruari organiseert de lokale om-
roep in samenwerking met het 
Witte Theater twee levendige de-
batten met publiek en muziek: 
‘Hete Hangijzers’ en ‘Hete Hang-
ijzers junior’. Inclusief de verkie-
zing van het raadslid en het po-
litieke talent van het jaar. Daar-
naast doet Seaport TV verslag 
van het MKB-debat op 15 febru-
ari in de stadschouwburg Velsen 
en het ‘vrouwendebat’ op 27 fe-
bruari in de bibliotheek Velsen. 
Op de verkiezingsdag zelf zijn er 
diverse reportages en op 4 maart 
’s morgens worden de uitslagen 
bekend gemaakt.

Haïti en
politiek op 
Seaport TV

Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week dinsdag-
middag op de Amsterdamseweg 
een snelheidscontrole gehou-
den. Tussen 14.25 en 16.00 uur 
passeerden 820 voertuigen de 
radar. Hiervan reden er 90 snel-
ler dan de toegestane 80 kilome-
ter per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 130 kilometer per 
uur. Alle betrokken bestuurders 
krijgen hun bekeuring thuisge-
stuurd.

Snelheids-
controle

Kinderen helpen de 
dood te begrijpen
Kinderen houden we het liefst 
weg van de dood. Wij willen 
dat ze onbezorgd genieten van 
het leven. Maar kinderen krij-
gen nu eenmaal te maken met 
de dood. Omdat een geliefd 
huisdier dood gaat. Omdat ze 
beelden van natuurrampen 
op televisie zien. Omdat oma 
of opa overlijdt. Volwassenen 
kunnen daar niet omheen. Le-
ren omgaan met de dood zou 
in de opvoeding van kinderen 
daarom net zo gewoon moeten 
zijn als bijvoorbeeld leren om-
gaan met het verkeer.
Omdat dit in de praktijk nog 
niet zo vanzelfsprekend is, is 
de Stichting Iriza opgericht. Zij 
richten zich op het ontwikkelen 
van hulpmiddelen die volwas-
senen kunnen gebruiken om 
op een ontspannen manier, 
vroegtijdig, in een veilige om-
geving aandacht te besteden 
aan vragen die kinderen heb-
ben over de dood. Zij gaan 
ervan uit dat alle kinderen een 
aantal basisvragen hebben 
over de dood. Vragen als: Wat 
is doodgaan? Waar ga je dan 
heen na de dood? Hoe neem je 
afscheid van iemand die dood 
is? Mag ik dan huilen? Doet 
cremeren pijn? 
Als deze vragen gesteld wor-
den na een overlijden van een 
dierbaar persoon is het voor 
volwassenen vaak moeilijk om 
op al die concrete vragen een 
antwoord te geven. Zij voelen 
hun eigen verdriet en kunnen 
daardoor niet voldoende aan-
dacht hieraan geven.
Stichting Iriza heeft samen met 
bekende vertellers, zangers, 
componisten, muzikanten en 
tekstschrijvers een cd gemaakt 
die hierbij behulpzaam kan zijn. 
In begrijpelijke taal wordt met 
liedjes en verhalen over af-
scheid nemen en doodgaan het 
verhaal verteld van Amadoris, 
een klein meisje wiens moeder 

ernstig ziek is en overlijdt. Zo is 
er een liedje over het verdriet 
dat je kunt voelen met als titel 
de Bellenblaasblues: “Ik blaas 
mijn liefde naar je toe, met de 
bellenblaasblues.” De cd kan 
samen worden beluisterd en 
gaandeweg komen de vragen 
aan de orde. De stichting geeft 
als tip om bijvoorbeeld de cd 
samen in de auto te beluiste-
ren. Aangetoond is dat kin-
deren in de auto vrijer praten 
omdat ze dan niet aangekeken 
worden.
De stichting werkt met allemaal 
vrijwilligers. Met de opbrengst 
van de cd worden nieuwe 
projecten opgezet, zoals een 
speurtocht voor kinderen in 
een crematorium.
Het motto van de Stichting is: 
Kinderen, omarm ze met open-
heid. En daar kan ik mij erg in 
vinden.

Op woensdag 10 maart vindt 
om 19.30 uur in het Mosterd-
zaadje in Santpoort-Noord een 
informatieve avond plaats over 
kinderen en de dood. U hoort 
hier meer over.

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

0255-517452

Alice Loeters College bezoekt
Zebra Uitzendbureau
IJmuiden - Hoog bezoek vorige week vrijdag voor de medewerkers 
van Zebra Uitzendbureau. Het voltallige college van burgemeester 
en wethouders kwam een kijkje nemen in de nieuwe hoofdvesti-
ging aan de Margadantstraat in de IJmuider Delta. Zij werden har-
telijk ontvangen door directeur Henk Brandjes en vestigingsmana-
ger Edwin Schilling. Brandjes informeerde het college over de laatste 
ontwikkelingen in de uitzendbranche en de zaken die hij heeft be-
dacht om de economische crisis te boven te komen. Zebra is al en-
kele jaren het grootste uitzendbureau in de IJmond.
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Informatieavond start-
document Roos en Beeklaan
Op de locatie van de voormalige 
IJmond-MTS wordt een plan gemaakt 
voor een woonzorgcomplex voor se-
nioren. Het college heeft hiertoe een 
startdocument opgesteld. Op 1 maart 
is de informatieavond over de uit-
gangspunten voor het plan. Vanaf 5 fe-
bruari is het startdocument in te zien; 
dat is ook het begin van de inspraak-
procedure. 

Het College is in haar vergadering van 26 
januari akkoord gegaan met het betreffen-
de startdocument, waar de uitgangspunten 
voor de planvorming in staan. De IJmond-
MTS ligt tussen de Roos en Beeklaan, de 
J.T. Cremerlaan en Biallosterskilaan. Het is 
de bedoeling dat er een woonzorgcomplex 
komt met 100 tot 120 zelfstandige wonin-
gen voor senioren (55+). De toekomstige 
bewoners kunnen zorg aan huis krijgen. 

Op maandag 1 maart 2010 is de informa-
tiebijeenkomst over het startdocument op 
locatie. Geïnteresseerden zijn welkom in 
Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 4, 

van 19.00 tot 21.00 uur. De presentatie be-
gint om 19.30 uur.

De inspraakperiode van zes weken begint 
op 5 februari 2010. Gedurende die tijd is 
het startdocument te vinden op het stad-
huis (Dudokplein 1 in IJmuiden), in de bi-
bliotheken van IJmuiden (Dudokplein 16, 
IJmuiden) en Velserbroek (Maan Basti-
on 276), het Dorpshuis Het Terras (Roos 
en Beeklaan 4, Santpoort-Noord) en op 
de website van de gemeente. Het wijk-
platform Santpoort-Noord en de Stich-
ting Santpoort krijgen het document toe-
gestuurd. Direct omwonenden hebben 
een brief over de inspraakprocedure ge-
kregen.

Inspraakreacties moeten schriftelijk naar 
het College van Burgemeester en wet-
houders van de gemeente Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL in IJmuiden. Wie vra-
gen heeft, kan contact zoeken met de af-
deling Ruimte, Ontwikkeling en Economi-
sche Zaken (ROE), via telefoonnummer 
0255-567200.

Vakcollege IJmuiden geopend
Mevrouw J.M van Bijsterveldt, staats-
secretaris van Onderwijs, was 29 ja-
nuari jl. te gast bij het Technisch Col-
lege Velsen voor de officiële opening 
van het Vakcollege. 

De opleiding stelt leerlingen in staat om 
in zes jaar een technisch vak te leren en 
een mbo-diploma te halen. Er zijn zes af-
studeerrichtingen: bouw, metaal, elek-
tro, installatietechniek, voertuigentech-
niek en maritiem. Van Bijsterveldt was erg 
over de opleiding te spreken: ,,Het zijn de 
vakmannen van morgen; we kunnen niet 
zonder.’’ Burgemeester Weerwind onder-
streepte haar woorden op papier. In het 
boek ‘Focus op Velsen’ dat de staatsse-
cretaris werd aangeboden, schreef hij 
dat het hele Noordzeekanaalgebied zit te 
springen om goede vakmensen. Hij sprak 

de hoop uit dat de staatssecretaris Vel-
sen zou steunen in de facilitering van 
goed vakonderwijs. De heer Weerwind 
was verhinderd wegens ziekte; namens 
hem presenteerde wethouder Verkaik het 
boek aan mevrouw Van Bijsterveld. 

Het vakcollege werkt nauw samen met 
het bedrijfsleven en het Nova College. 
Vanaf het derde jaar lopen de leerlingen 
stage en in de laatste drie jaar werken ze 
32 uur per week in een bedrijf. Het Vak-
college is vorige jaar augustus van start 
gegaan.

Op de foto staan wethouder Ineke Ed-
zes-Altena en Arjen Verkaik (l), mevrouw 
Van Bijsterveldt (m) en de directeur Ruud 
Porck (r) omringd door een aantal leerlin-
gen. (foto: Reinder Weidijk)

16 februari: creatieve bijdrage gevraagd
Bijeenkomst over de
Grote Buitendijk/Hofgeest
Welke sfeer moet de Grote Buiten-
dijk / Hofgeest krijgen? Betrokkenen 
en belanghebbenden kunnen op 16 
februari in De Hofstede hun creativi-
teit daarop loslaten.  Het is de eerste 
in een reeks van drie bijeenkomsten 
over de verdere invulling van het ge-
bied. 

Op dinsdag 16 februari wordt een volgen-
de stap gezet in de ontwikkeling van de 
plannen voor de Grote Buitendijk / Hof-
geest. In woonzorgcentrum De Hofstede 
in de Velserbroek, tussen 19.30 – 22.00 
uur, kunnen betrokkenen en belangheb-
benden actief en creatief aan de gang 
met hun ideeën over de toekomstige sfeer 
in dit gebied. Zij zijn daartoe uitgenodigd 
door de gemeente Velsen, die in samen-
spraak met hen de visie op het ontwikke-
lingsplan wil aanscherpen.  
Dit is de eerste van drie bijeenkomsten. 
Het is de bedoeling dat er nog voor de 

zomer een tweede bijeenkomst is over 
het conceptplan. Daar worden reacties 
op gevraagd en wordt onderzocht welke 
zaken verder moeten worden toegelicht. 
De laatste bijeenkomst vindt plaats in het 
najaar van 2010. Dan wordt het definitie-
ve plan gepresenteerd. Uiteraard moeten 
de ideeën passen in de uitgangspunten 
en de randvoorwaarden die de gemeen-
te eerder voor dit gebied heeft geformu-
leerd. 

Omwonenden en belanghebbenden die 
bekend zijn bij de gemeente hebben een 
uitnodiging in de bus gekregen. Wie niet 
is uitgenodigd, maar wel betrokken is bij 
het gebied, kan zich ook aanmelden. 

Aanmelden vóór 11 februari via e-mail-
adres amulder@velsen.nl of telefoon-
nummer: 0255-567755. Meer informatie is 
te vinden op www.velsen.nl (Actuele pro-
jecten).

Verspreiding via de Jutter/de Hofgeest
Nieuwe rampeninstructies
Burgemeester Franc Weerwind over-
handigt de heer B. van Leeuwen en 
zijn vrouw uit Driehuis een exem-
plaar van de nieuwe rampeninstruc-
tiekaart. Het is een overzicht van wat 
te doen bij een noodsituatie. De kaart 
wordt huis-aan-huis verspreid, zodat 
alle Velsenaren kennis van de inhoud 
kunnen nemen. 

De burgemeester benadrukte dat het een 
belangrijke taak van de gemeente is om 
haar inwoners te informeren over wat ze 
moeten doen bij een ramp. Daarom wordt 
de kaart huis-aan-huis verspreid via de-
ze editie van de Jutter/de Hofgeest. Daar-

na is het de verantwoordelijkheid van de 
burgers om die informatie ook daadwer-
kelijk te lezen en te gebruiken. De nieu-
we instructiekaart is de voorbode van een 
serie van twaalf artikelen over rampen die 
vanaf zaterdag 6 februari in de IJmuider 
Courant staan. Burgemeester Weerwind 
opent de serie met een interview.

De kaart is op te halen bij de balie van 
het stadhuis en komt ook te liggen bij 
de bibliotheken in IJmuiden en Velser-
broek. De instructies passen in de lan-
delijke campagne ‘Denk vooruit’. Meer 
informatie op de gelijknamige website.  
(foto: Reinder Weidijk)



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

Infopagina
4 februari 2010

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

Praktijkdag Aquasport
Op maandag 15 februari organiseert 
zwembad De Heerenduinen in IJmui-
den een praktijkdag aquasporten voor 
aquasportinstructeurs. Deelnemers kun-
nen zes lessen van een half uur volgen in 
onder andere aquarobics, aquasport en 
aquasteps. Voor eten en drinken wordt 
gezorgd; de dag wordt afgesloten met 

een maaltijd. Het is de vierde keer dat De 
Heerenduinen een dergelijke dag organi-
seert. ,,Een uitgelezen kans voor iedereen 
die behoefte heeft aan een echte praktijk-
dag op dit gebied’’,  zegt Winnifred Broek-
huizen. Aanmelden kan tot 10 februari via 
zwembad@velsen.nl of telefoonnummer 
0255-531888.

Onderzoek onder cliënten 
naar tevredenheid over Wmo
Hoe tevreden zijn aanvragers van 
hulp bij wonen, zorg en welzijn? De 
gemeente laat dit vanaf half februari 
onderzoeken. De uitkomsten worden 
rond de zomer verwacht.

De gemeente biedt ondersteuning aan 
mensen met (lichamelijke) beperkingen 
vanuit de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). De ondersteuning ver-
schilt van persoon tot persoon en vari-
eert van hulp met vervoer (bijvoorbeeld 
een rolstoel of scootmobiel) tot hulp bij 
het huishouden. De Wmo wil dat ieder-
een zo lang mogelijk zelfstandig en vol-
waardig aan de samenleving deelneemt. 
Wie ondersteuning nodig heeft op het ge-
bied van wonen, zorg en welzijn kan een 
beroep doen op de Wmo. De gemeen-
te vindt het belangrijk om te weten wat 

aanvragers van de geboden ondersteu-
ning en dienstverlening vinden. SGBO – 
een onafhankelijk bureau – doet daar in 
opdracht van de gemeente elk jaar on-
derzoek naar. Ongeveer duizend wille-
keurig uitgekozen cliënten krijgen half 
februari een vragenlijst in de bus. De vra-
genlijst is anoniem. De gemeente stelt de 
antwoorden zeer op prijs; ze kunnen ge-
bruikt worden om de hulp- en dienstver-
lening te verbeteren. De uitkomsten van 
het onderzoek worden naar verwachting 
rond de zomer bekendgemaakt, onder 
andere op www.velsen.nl. 

Meer informatie over het onderzoek is te 
krijgen bij de gemeente via telefoonnum-
mer 0255-567200, via de mail info@vel-
sen.nl of bij de balie van het Klant Con-
tactCentrum in het stadhuis.

BasisKaart geactualiseerd
In de periode februari tot en met mei 
wordt de kaart van Velsen geactu-
aliseerd. Medewerkers van ingeni-
eursbureau GeoCensus gaan in op-
dracht van de gemeente landmetin-
gen doen. 

Desgevraagd kunnen zij zich legitimeren. 
Waar nodig zal Velsenaren om hun toe-
stemming gevraagd worden voor de me-
tingen. Wie niet thuis is krijgt daarover 
een brief in de bus. Alle metingen wor-
den buitenshuis gedaan; niemand hoeft 
er voor thuis te blijven.

De verzamelde gegevens worden ge-
bruikt voor de Grootschalige BasisKaart 
Velsen (GBKV), die wordt beheerd door 
de afdeling Geo-informatie en Statistiek 
van de gemeente. De zeer gedetailleer-
de kaart is niet voor het grote publiek be-
stemd. De gemeente gebruikt de kaart 
o.a. bij groenbeheer, wegenbeheer en bij 
rampenbestrijding.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de afdeling Geo-informatie & 
Statistiek van de gemeente Velsen via te-
lefoonnummer 0255-567200.

Burgerparticipatie in Velsen
Gemeenteraad akkoord
De gemeenteraad van Velsen heeft 
eind januari de nota ‘We houden con-
tact’ over burgerparticipatie vastge-
steld. Deze nota - waarin de grote lij-
nen van het beleid staan - is nu de ba-
sis voor heldere, innovatieve en effec-
tieve burgerparticipatie in Velsen. 

In de nota schrijft de gemeente dat zij de 
ervaringen, kennis, creativiteit en ideeën 
van haar burgers wil aanboren. Niet al-
leen om projecten en beleidsplannen be-
ter te maken, maar ook om nieuwe initi-
atieven een kans te geven. Door mensen 

uit te nodigen en te stimuleren om actief 
bij de gemeente betrokken te zijn, is de 
kans groter dat er meer ideeën op tafel 
komen, dat de kwaliteit van plannen beter 
wordt, tegenstellingen tijdig aan het licht 
komen en alternatieven worden bedacht. 
De onderwerpen waarover de gemeente 
met de inwoners wil spreken, worden na 
de komende gemeenteraadsverkiezingen 
van 3 maart bepaald. In 2011 volgt eva-
luatie. 

De tekst van de nota is te vinden op www.
velsen.nl onder Burgerparticipatie.

Nieuw zebrapad Marktplein
Op het Marktplein in IJmuiden, bij de kruising met de Lange Nieuwstraat, komt een 
zebrapad. Voetgangers ervaren deze oversteek als onveilig. Het zebrapad wordt in 
de loop van de lente aangelegd – afhankelijk van het weer en eventuele bezwaren. 
Meer informatie bij de afdeling BOR van de gemeente Velsen via telefoonnummer 
0255-567200.

Nachtwerk aan A208/N208
De A208 wordt een N208; de werkzaam-
heden daarvoor zijn al enige tijd aan de 
gang. De maximale snelheid wordt 70 km 
per uur om de geluidsoverlast voor omwo-
nenden te beperken en er wordt geluids-
arm asfalt gebruikt. 

Om overlast voor weggebruikers te beper-
ken, wordt een deel van het werk ’s avonds 
en ’s nachts gedaan. Met aannemer BAM 

Wegen is afgesproken dat hij na 23.00 uur 
geen werk mag doen dat veel lawaai ople-
vert. Er zal ook op zon- en feestdagen ge-
werkt worden. Het college heeft de aanne-
mer ontheffing verleend.

Meer informatie over het werk, de plan-
ning, de bereikbaarheid en een overzicht 
van veelgestelde vragen is te vinden op 
www.noordholland.nl/A208.

Koningin Wilhelminakade 
deels eenrichtingsverkeer
Het stuk Koningin Wilhelminakade tus-
sen de Cronjéstraat en de Adrianastraat 
in IJmuiden wordt eenrichtingsver-
keer. De rijbaan is er smal en het over-
zicht slecht. Passeren is lastig door de 
vele geparkeerde auto’s en er is nau-
welijks ruimte om te wachten op tege-
moetkomend verkeer. Vanaf de Cronjé-

straat richting Adrianastraat, naar het 
westen toe, wordt het eenrichtingsver-
keer voor auto’s. Voor brommers en fiet-
sers geldt deze beperking niet. Er wor-
den borden geplaatst. Meer informatie 
bij de afdeling BOR via telefoonnummer 
0255-567200.

Stadhuis op woensdag
3 maart ’s avonds open
Op donderdagavond 4 maart is het 
stadhuis gesloten. In plaats daarvan 
is het stadhuis open op woensdag 3 
maart, de avond van de gemeente-
raadsverkiezingen. 

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur terecht 
bij Burgerzaken en bij de balie van de 
afdeling Vergunningen & Uitvoering. De 
afdeling Burgerzaken werkt uitsluitend 

op afspraak. U kunt een afspraak ma-
ken via www.velsen.nl of via telefoon-
nummer 0255-567200. Voor de afdeling 
Vergunningen & Uitvoering is het maken 
van een afspraak niet nodig. 

Het stembureau – in de hal van het stad-
huis – is ook open. Velsenaren in het be-
zit van een geldig legitimatiebewijs kun-
nen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.
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Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur Vrijstellingsprocedure ex art. 19, 

1e lid, Wet Ruimtelijke Ordening 
voor het oprichten van een schuur 
met carport op perceel gelegen aan 
de Wüstelaan 76 te Santpoort-Zuid

 
 
Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken 
behalve voor agendapunten 1-1 en 1-2.  
Hiervoor kunt u zich tot uiterlijk woensdag 10 februari 
16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 
of via e-mail: griffier@velsen.nl 
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 
 
Raadsvergadering - aanvang 21.30 uur
 
Raadzaal
 
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-

vergadering 28 januari 2010
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
 Debat, gevolgd door besluitvorming
4R Hulp na aardbeving Haïti 
 Besluitvorming
5R Realisatie kunstgrasveld RKVV Velsen sportpark 

Driehuis
6R Realisatie kunstgrasvelden KHC Strawberries 

sportpark Schoonenberg
7R Raadscommunicatieplan
8R Gemeenschappelijke Regeling De Meergroep
9R Verordening Leerlingenvervoer
10R Regionale Havenverordening 

Noordzeekanaalgebied 2010

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

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 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; 

Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 11 FEBRUARI 2010
 
Donderdag 11 februari 2010 vanaf 19.00 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
 
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur Startdocument 

bestemmingsplan Zeezicht
 
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur Financiële bijdrage Hoogwaardig 

Openbaar Vervoerverbinding 
Haarlem

 
Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur Economische Visie voor de IJmond
 
Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur Haalbaarheidsonderzoek verzelf-

standiging Bibliotheek Velsen
 
Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.00 - 20.00 uur Nota Investeren en Afschrijven

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 op maandag t/m vrijdag terecht bij de recep-
tie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op don-
derdagavond 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

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
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 straat-
kolken, 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
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur 
en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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11R Financiële bijdrage Hoogwaardig Openbaar 
Vervoerverbinding Haarlem (onder voorbehoud 
resultaat sessie)

12R Nota Investeren en Afschrijven (onder voorbehoud 
resultaat sessie)

13R Medewerking verlenen aan vrijstellingsprocedure 
ex artikel 19, eerste lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van een 
schuur met carport op het perceel gelegen aan 
Wüstelaan 76 te Santpoort-Zuid (onder voor-
behoud resultaat sessie)

14R Informatievisie 2012 Velsen  
Sluiting
 
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website www.velsen.nl 
 
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport TV 
op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
 
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 
 
De raad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2010 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
 
- Nota Burgerparticipatie
- Masterplan Onderwijshuisvesting
- Landschapsbeleidsplan
- Tijdelijk verleggen route gevaarlijke stoffen t.b.v. 

herinrichting Staalhavenweg 
- Notitie Openbare Ruimten
- Verlenging ontheffing ingezetenschap t.b.v. mevrouw 

H.M. Edzes-Altena
 
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl
  
VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:
 
Zwanebloembocht 195 te Velserbroek
 
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen. 
Dit besluit is door verzending aan de aanvrager op 
28 januari 2010 bekendgemaakt.
 
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
publiekszaken, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

 
TELECOMMUNICATIEVERORDENING 
GEMEENTE VELSEN 2010 EN 
WEGSLEEPVERORDENING GEMEENTE 
VELSEN 2010

In de raadsvergadering van 14 januari heeft de gemeente-
raad van Velsen onderstaande besluiten genomen en 
daarmee 2 verordeningen vastgesteld welke vanaf heden 
met bijhorende stukken bij de balie van het gemeente-
huis (Dudokplein 1) 6 weken ter inzage liggen:
 
- de Telecommunicatieverordening gemeente Velsen 

2010 en het bijbehorende Handboek Algemene 
Voorwaarden 2010 vast te stellen;

- de Telecommunicatieverordening gemeente Velsen, 
vastgesteld op 29 september 2005, in te trekken;

- vast te stellen de Wegsleepverordening gemeente 
Velsen 2010;

- in te trekken de Wegsleepverordening gemeente 
Velsen, zoals vastgesteld op 3 november 2003.

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 
‘DRIEHUIS EN VELSEN-ZUID’
 
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het bestemmingsplan 
‘Driehuis en Velsen-Zuid’ onherroepelijk is geworden.
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de woon-
kernen Driehuis en Velsen-Zuid en de bijbehorende 
parken en landgoederen. Het plangebied wordt 
globaal als volgt begrensd: in het noorden door het 
Noordzeekanaal, in het oosten en zuiden door het 
spoortracé Haarlem-Beverwijk en in het westen door 
de Duin- en Kruidbergerweg en het spoortracé 
Haarlem-IJmuiden.
 
De Raad van State heeft op 20 januari 2010 uitspraak 
gedaan en heeft goedkeuring onthouden aan het 
perceel aan de Driehuizerkerkweg 9, en daarmee het 
besluit van Gedeputeerde Staten, voor zover dit 
betrekking heeft op dit perceel, vernietigd.  
 
Het bestemmingsplan ligt ter inzage op het stadhuis 
bij de balie van afdeling Vergunningen en Uitvoering, 
Dudokplein 1, geopend op werkdagen van 09.00 tot 
12.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Eveneens is het bestemmingsplan in te zien via 
www.velsen.nl.
 
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat geen 
mogelijkheid tot het indienen van een reactie. 

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunning verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort 
 Heerenduinweg ong. 478 bomen 
(bomen ten zuiden van de Heerenduinweg, tussen de 
Zeeweg en het zwembad, mogen worden gekapt van-
wege de renovatie van het hele plantsoen)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 2 februari 2010.
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 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
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-15-2010  Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10 

te Velsen-Zuid; het samenvoegen van 
Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10 
tot 1 woning

BP-16-2010  Parlevinkerstraat 41 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een overkapping t.b.v. 
opslag afvalcontainers

BP-17-2010  Planetenweg 1 te IJmuiden; het plaatsen 
van een overkapping

BP-18-2010  De Zeiler 70 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van de 2e verdieping van 
een woning

BP-19-2010  Molenveltlaan 10 en 13 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
de 2e verdieping van 2 woningen

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG FASE 2
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-1-2010  Melklaan 35A te Velsen-Noord; het 

veranderen van een kantoorpand
 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-13-2010  Passtoorsstraat 3 te Santpoort-Zuid; het 

oprichten van een berging
BL-14-2010  Middenduinerweg 85 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen van een rijksmonument 
(doorbraak muur)

BL-15-2010  Wijnoldy Daniëlslaan 9 te Santpoort-
Zuid; het veranderen van een balkonhek

BL-16-2010  J.T. Cremerlaan 75 te Santpoort-Noord; 
het gewijzigd uitvoeren van BP-294-2008 
(het veranderen en vergroten van een 
dakopbouw)

BL-17-2010  Harddraverslaan 56 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond voor-, achter- en 
zijgevel)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-173-2009  Kennemerstrand 800 te IJmuiden; het 

plaatsen van een sanitaire unit
BP-232-2009  Wijkerstraatweg 264 te Velsen-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-244-2009  Wijkerstraatweg 266 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (1e verdieping en dakopbouw)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 5 februari t/m 18 maart 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.



Velsen - De Formulierenbriga-
de Velsen kan samen met u kij-
ken of u mogelijk in aanmer-
king komt voor kwijtschelding 
van de belastingen. Ook bieden 
de consulenten van de Formu-
lierenbrigade Velsen, indien ge-
wenst, hulp bij het invullen van 
de aanvraag. Verder kunnen zij u 
informeren over andere voorzie-
ningen waar u mogelijk recht op 
heeft. Nieuwsgierig geworden? 
U kunt altijd even bellen, mailen 
of langskomen. Als het langs-
komen niet lukt, dan komen de 
consulenten bij u thuis. De For-
mulierenbrigade Velsen is ge-
vestigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw ‘de 
Delta’, Rijnstraat 2 in IJmuiden. 
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00 tot 17.00 uur op te-
lefoonnummer 0255-533885 
of formulierenbrigadevelsen@ 
madi-mk.nl. 

Heeft u recht 
echt op kwijt-
schelding?

Watervrienden is 
erkend zweminstituut
IJmuiden - Watervrienden 
IJmuiden mag ook in 2010 weer 
opleiden en afzwemmen voor de 
Nationale Zwemdiploma’s. Ook 
dit jaar zijn zij ‘Erkend Oplei-
dings- en Exameninstituut Nati-
onale Zwemdiploma’s’. 
Alleen deze instanties mogen 
opleiden voor Nationale Zwem-
diploma’s. Deze erkenning wordt 
uitgegeven door het Nationaal 

Platform Zwembaden/NRZ. 
Naast het bekende zwem ABC 
kan de zwemvaardigheid wor-
den vergroot met de Zwemvaar-
digheids-diploma’s 1, 2 en 3 en 
Snorkelen en Survival. Zie ook 
www.npz-nrz.nl.
Het Nationaal Platform Zwemba-
den/NRZ is het kennisinstituut 
voor de zwembadbranche in Ne-
derland. 

SP op verkiezingstournee
Velsen - De SP-afdeling Vel-
sen geeft zaterdag in Velsen-
Noord de aftrap voor haar ver-
kiezingscampagne. Onder het 
motto ‘Jij, Ik, Wij’ stelt de par-
tij opnieuw de solidariteit tussen 
de mensen centraal. Met speer-
punten van een goede zorg zon-
der marktwerking, armoedebe-
strijding, burgerparticipatie en 
energiebesparing hoopt de par-
tij versterkt terug in de Gemeen-
teraad te keren. De verkiezings-
campagne brengt de afdeling de 
komende weken op de zaterdag 
langs de winkelcentra in IJmui-
den, Velserbroek en Santpoort. 
Ook de weekmarkten worden 
niet overgeslagen. ,,We zijn klaar 
voor bestuursverantwoordelijk-
heid’’, aldus SP-lijstrekker Mi-
reille Koedijker. ,,We willen sterk 
uit de bus komen. Voor het be-
houd van betaalbare woningen 
en duurzame economische ont-
wikkeling. En om ervoor te zor-
gen dat bezuinigingen en lasten-
verzwaringen niet ten koste van 
de minima gaan.’’
De afdeling heeft de wind in de 
rug. Een ambitieus programma, 
een lijst met kundige en gemo-
tiveerde kandidaten en een ver-
maard lijstduwer in de persoon 
van Conny Braam. Maar veel 
ruimte en rust wordt de afdeling 

echter niet gegund. Gerrit de 
Graaier heeft zich daags na het 
succesvolle verkiezingscongres 
van de SP in Rotterdam bij de af-
deling gemeld met de aankondi-
ging de SP campagne hinderlijk 
te willen gaan verstoren. Over-
al waar de SP verschijnt zal hij 
het publiek gaan vermoeien met 
zijn succesverhalen, over het le-
ven boven de Balkenende-norm 
als minimum en de wereld van 
de bonussen. De Graaier zegt te-
genover de solidariteit, de kern-
gedachte van de SP, het publiek 
zullen informeren over de belof-
tes van het egoïsme, het libera-
lisme en de bonuscultuur. En als 
een echte parvenu zal hij geld 
uit delen aan eenieder die hem 
verklaard niet op de SP te zullen 
gaan stemmen.
De SP-afdeling Velsen breekt 
zich momenteel het hoofd hoe 
dit probleem getackeld kan wor-
den. Het doen van aangifte van 
stalking bij de politie heeft vol-
gens Koedijker weinig zin zolang 
in ons land de openlijke discrimi-
natie van hele bevolkingsgroe-
pen ongemoeid wordt gelaten. 
Voorlopig vertrouwen de socia-
listen op de wervingskracht van 
hun eigen idealen en de prakti-
sche gezindheid om problemen 
bij de horens te vatten.

Pistool in auto
Haarlem - In de nacht van vo-
rige week donderdag op vrijdag 
omstreeks 01.00 uur hielden sur-
veillerende politieagenten een 
automobilist staande op de Flo-
ris van Adrichemlaan, omdat hij 
opviel door zijn rijgedrag. De au-
to rook sterk naar hennep en 
toen de agenten in de auto rond 
keken, troffen zij verschillende 
soorten drugs aan. Ook werd een 
vuurwapen in de auto gevonden. 
De goederen  werden, net als de 
auto, in beslag genomen. De po-
litie stelt een onderzoek. De ver-
dachte is inwoner van Haarlem 
en 41 jaar oud.

Haarlem - Vorige week woens-
dag rond 19.30 uur raakte er op 
de Leidsevaart een auto te water. 
Een 24-jarige Haarlemse, die de 
auto het water in zag rijden, be-
dacht zich geen moment, sprong 
in het water, haalde de bestuur-
ster uit de auto en bracht haar 
naar de kant. Het slachtoffer is 
een 70-jarige vrouw uit Haarlem. 
Beide dames zijn voor onderzoek 
naar een ziekenhuis geweest.
De moedige Haarlemse bevond 

zich op het moment van het on-
geval in de buurt en zag dat het 
slachtoffer probeerde via de ach-
terkant de auto uit te komen. De 
auto zonk opvallend snel. De 
24-jarige vrouw schatte in dat 
het niet lang zou duren voordat 
de auto geheel onder water zou 
staan en sprong vanaf de kade 
het water in. Ondanks het zeer 
koude water lukte het haar de 
bestuurster aan de kant te krij-
gen. 

Vrouw redt automobiliste

Man mishandelt vriendin
Haarlem - Een alerte getuige 
meldde vorige week dinsdag-
avond rond 19.30 uur dat op de 
Parklaan een vrouw werd mis-
handeld door een man. Agenten 
zijn op zoek gegaan naar de ver-
dachte en vonden hem korte tijd 
later in de Kruisstraat. De man 
bleek een 22-jarige Rotterdam-
mer. Zijn vriendin was een 19-ja-

rige Haarlemse. De getuige ver-
telde dat hij had gezien dat de 
man de vrouw achterna was ge-
rend, tegen de grond had ge-
werkt en een aantal schoppen 
had gegeven terwijl ze op de 
grond lag. Een tweede getuige 
heeft de geweldpleger aange-
sproken waarna de mishande-
ling stopte. 

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

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 4 februari 2010

 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-190-2009  Amsterdamseweg 25 te Velsen-Zuid; 

het plaatsen van tijdelijke huisvesting
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 5 februari t/m 18 maart 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-223-2009  Hagelingerweg 110 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-238-2009  Dinkelstraat 6 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel)

BL-247-2009  Sparrenstraat 13 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BP-205-2009  Nachtegaallaan 12 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-206-2009  Cederstraat 1 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken 
na de dag van verzending van de vergunning worden inge-
diend bij het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-2-2010  Bloemstraat 33 te IJmuiden; het 

verwijderen van asbesthoudend zeil en 
vensterbank

SL-3-2010  Rijnstraat 12 te IJmuiden; het verwijderen 
van asbesthoudende vloerbedekking

 
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), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
TOESTEMMINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-49-2009  Meerweidenlaan 7 te Velsen-Noord; 

verzoek ontheffing aan huis gebonden 
beroep (nagelstudio)

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


