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Velsen - Twee overwinningen 
in één week. Zelfs de meest 
trouwe supporters van Telstar 
konden zich na afloop van de 
verdiende overwinning op FC 
Volendam (1-0) niet herin-
neren wanneer dat voor het 
laatst was voorgekomen. De 
Witte Leeuwen kunnen mor-
gen in de strijd tegen degra-
datie goede zaken doen door 
ook van AGOVV te winnen.

Wouter de Vogel groeide uit tot 
de smaakmaker aan Velsense 
zijde. De middenvelder open-
de in de 25ste minuut met een 
verwoestend schot (foto) de 
score: 1-0. In die fase was de 
voorsprong dik verdiend, want 
FC Volendam speelde zonder 
de glans van een periodekam-
pioen, een titel die de zwart-
broeken een week eerder in de 
wacht sleepten. Keeper Cor Var-
kevisser bleek net als een week 
eerder (tegen Go Ahead Eagles) 
een zeer betrouwbare sluitpost. 

Hij verrichtte een aantal cruciale 
reddingen en werd terecht ge-
kroond tot Man of The Match. 
In de slotfase moest Volendam 
met tien man verder omdat cen-
trale verdediger Halfhuid door 
scheidsrechter Bossen van het 

veld werd gestuurd.
Na de uitwedstrijd tegen AGOVV 
(vrijdag) speelt Telstar maandag 
om 20.00 uur thuis tegen RKC 
Waalwijk, de nummer drie van 
de ranglijst. (Friso Huizinga, fo-
to: Pieter Hoogeveen)

Telstar blijft winnen

Musea druk bezocht
Velsen - Het liep zondagmid-
dag storm in het Zee- en Ha-
venmuseum. Hier vond de 
presentatie plaats van de drie 
Velsense musea: naast het 
Havenmuseum waren ook het 
Bunkermuseum en het Pie-
ter Vermeulen Museum ver-
tegenwoordigd.

Ruim 600 bezoekers lieten zich 
informeren over de musea en 
er waren tal van activiteiten, zo-
als lezingen en films. Wethouder 
Wim Westerman, die de middag 
opende, feliciteerde alle vrijwil-
ligers met het initiatief namens 
burgemeester en wethouders:  
,,Dit past in de visie ‘Op weg naar 
2025’ en laat zien dat Velsen een 
plek is met aandacht voor cul-
tuur, natuur en geschiedenis.’’
Bij de stand van het Bunkermu-
seum staan twee jonge vrijwilli-
gers: Kylian Westerhof (7) en de 
tienjarige Marcel Brand (foto). 
Hun vaders zijn er ook vrijwilli-
ger en de jongens weten veel 
van de bunkers af. Marcel vindt 
het ook leuk om in de duinen 
te graven: ,,Ik vond zo een dop-
je van een handgranaat en een 
kogelhuls.’’ Een vrijwilliger ziet 
in de gang wat verbaasd de be-
zoekersstroom langs zich heen 
komen en mompelt: ,,Als alles 
er straks nog maar is, als al die 

mensen weer weg zijn.’’ Terwijl 
een jongen door de microscoop 
ziet hoe een bij zijn neus snuit, 
bekijkt een meisje even verderop 
de verrichtingen van de prepara-
teur. ,,Wat doet u met die duif?’’, 
vraagt ze. ,,Het is een meeuw, 
die ga ik opzetten. Ik vervang 

zijn oogjes door kunstoogjes’’, is 
het antwoord. ,,Die vogel is dood, 
hoor’’, zegt haar oma. De man 
kijkt haar aan, alsof hij bij zich-
zelf denkt: ,,Ja, ik ga een levende 
meeuw toch niet van kunstoog-
jes voorzien?’’ 
Mirjam (8) bekijkt verwonderd 
een hut, waar de kanaalgravers 
vroeger in woonden. ,,Je kunt het 

wel vertellen, maar hier wordt het 
aanschouwelijk gemaakt’’, zegt 
haar moeder. Een groep kinde-
ren knutselt enthousiast onder 
begeleiding van een vrijwilliger 
van het Pieter Vermeulen Mu-
seum een lieveheersbeestje. Een 
verdieping hoger, in de stuurhut, 

krioelt het van 
de kinderen. ,,We 
gaan naar Ame-
rika’’, roept een 
meisje terwijl ze 
aan het scheeps-
rad draait. Een 
ander laat luid de 
scheepsbel klin-
ken. ,,Dat is het 
leuke van dit mu-
seum’’, zegt een 
vader lachend. 
,,De kinderen mo-
gen overal aanzit-
ten en dat vinden 
ze geweldig.’’ Be-
neden in de gang 
trekt Lia de Jong 

samen met haar twee kleindoch-
ters haar jas aan: ,,Wat een er-
varing, dit museum. We waren 
wel eens in het Pieter Vermeulen 
Museum geweest, maar hier nog 
nooit. Ik dacht dat het saai voor 
de meiden zou zijn, maar het is 
juist heel leuk en leerzaam. We 
komen beslist nog eens terug.’’ 
(Carla Zwart)

Warme Truiendag
Regio - Vrijdag vindt de vijf-
de editie van de jaarlijkse War-
me Truiendag plaats. Scholen 
in de gehele regio IJmond en 
Zuid-Kennemerland dragen hun 
steentje bij door op deze dag een 
warme trui aan te trekken en de 
kachel een graadje lager te zet-
ten. Daarnaast zullen de leerlin-
gen ’s ochtends een sportieve 
warming-up doen op het school-
plein om het lekker warm te krij-
gen.
De warming-up op scholen is in-
middels een vaste prik geworden. 
Ook dit jaar zullen zich weer meer 
dan 3000 leerlingen op deze ma-
nier inzetten voor een verbetering 
van het klimaat. De warming-up 
wordt gegeven door studenten 
Sport & Beweging van de hoge-
school Inholland. De Warming-

up wordt georganiseerd door het 
Steunpunt NME, in samenwer-
king met de Milieudienst IJmond.
Naast de warming-up hebben 
verschillende scholen dit jaar 
meegedaan aan spannende kli-
maatwedstrijden. Voor de on-
derbouw was dit een kleurwed-
strijd waarbij zij een mooie teke-
ning van een ijsbeer konden ma-
ken of zelf een kunstwerkje in el-
kaar konden knutselen van iets 
dat zij mooi vonden aan de aar-
de. De bovenbouw kon meedoen 
aan de Sterrenklimaat wedstrijd. 
Honderden leerlingen deden een 
week lang klimaatacties waar-
mee ze het milieu een handje 
hielpen. Voor deze acties moes-
ten ze bijvoorbeeld een week 
lang thuis geen lichten onnodig 
laten branden.

Iedere week 
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Informatie 
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en Omstreken?

Zie bericht elders in deze krant

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

Narcissen in pot
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per stuk 1,29

nu 3 voor 1,99

zaterdag 19 maart • thalia theater iJmuiden
kiJk voor kaarten op www.in2disco.nl
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Velsen-Zuid. 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 0255 - 533 885.
Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice op nummer 
088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Hofstede B wint 
eigen biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer gro-
te belangstelling zijn zaterdag 
de finales van het elfde Hofstede 
biljarttoernooi gespeeld. 
Als winnaar van het toernooi 
kwam Hofstede B uit de bus. In 
een enerverende finale versloe-
gen zij het team van het Visser-
huis met 82 tegen 77. Een trotse 
Stef Jansen mocht voor zijn team 
de in 2006 geïntroduceerde wis-
selbeker in ontvangst nemen. 
Deze beker is door Rob Visser, 
ooit één van de initiatiefnemers 
van dit toernooi, ter beschikking 
is gesteld.
Tot beste speler van het toernooi 
werd Joop Buddenberg van het 
Hofstede B team uitgeroepen. 
Hij bleef daarmee zijn teamge-
noot Rinus Ausma en Cor Zuur-
bier van het Visserhuis ruim voor. 
Joop kwam hierdoor in het be-
zit van een andere felbegeerde 
wisselbeker, namelijk die voor de 
beste speler van het toernooi.

Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was zeker de moei-
te van het kijken waard. Hier 
bleek Watervliet duidelijk te sterk 
voor het team van de Moerberg 
en won met 85 - 68.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
dert, was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling tij-
dens de wedstrijden was over-
weldigend. En hoe verbeten er 
tijdens het toernooi ook voor de 
partijwinst werd gestreden, na 
afloop was er ruimschoots gele-
genheid om onder het genot van 
een drankje en een hapje de on-
derlinge contacten te verstevi-
gen.
Al met al reden voor het be-
stuur om volgend jaar weer een 
Hofstede toernooi te organise-
ren en zo zei men, Hofstede B 
zal dan zeker haar uiterste best 
doen om beide wisselbekers met 
succes te verdedigen.

Jubilarissen gehuldigd
IJmuiden - Dat de BC IJmond de 
oudste badmintonvereniging in de 
regio is (opgericht in 1954) bete-
kent dat er spelers zijn die al meer 
dan 25 jaar lid zijn. Dit jaar viert 
een tweede jubilaris het 40-jarig 
lidmaatschap. In 1971 werd Moni-
que Klinkenberg (voorheen IJzen-
doorn) lid van de BC IJmond. Toen 
was de huidige voorzitter Henny 
Böhm al twee jaar lid. Tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie werden Moni-
que en zeven andere jubilarissen 
in het zonnetje gezet. Op de fo-
to Monique Klinkenberg (40 jaar 
lid), Kees Opdam (30 jaar lid) en 
Paul van de Keer (25 jaar lid). BC 
IJmond speelt al sinds de bouw 
van sporthal IJmuiden-Oost op 
deze locatie, op dinsdag- en don-
derdagavond van 20.00 tot 23.00 
uur. Zie ook www.bc-ijmond.nl.
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Stadsschouwburg Velsen: 
Filmklassieker ‘101 Dalmatiers’. 
Aanvang 19.00 uur.
Praise-avond in de Stadskerk, 
Gijzenveltplantsoen 32 IJmui-
den. Van 19.30 tot 21.30 uur. 
Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Herman Pouderoyen 
& Vlucht13. Aanvang 21.00 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Feestband de Co-
ronas. Aanvang 21.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Only Seven Lefst. 
20.30 uur. Toegang 10,-.23.00-
04.00: Onderstroom: Olene 
Kadar. Toegang 10,- vanaf 18 
jaar. Café: Blackie & The Oohoos. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 6 februari
Collecte Amnesty Internatio-
nal tot en met 12 februari.
Grote rommelmarkt in sport-
hal Zeewijk van 09.00 tot 15.00 
uur.
Lezing door mr. Jan Willem 
Houthoff. Thema: ‘Het Tibetaan-
se Dodenboek’. De Kapel, Pot-
gieterweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur, toegang gratis.
Publieksdag Forteiland IJmui-
den. Afvaarten zijn om 11.00 en 
14.00 uur vanaf Kop van de Ha-
ven, nabij de Ferryboot DFDS.
Paranormale beurs in Buurt-
huis de Veste in Velserbroek. 
Van 12.00 tot 17.00 uur.
ZoMiPo met optreden van 
shantykoor Grace Darling in het 
dorpshuis Het Terras, Roos en 
Beeklaan 2 Santpoort-Noord. 
Aanvang 14.00 uur.
Lezing met powerpointpresen-
tatie: ‘Irritatie als kwaliteit’. St. 
Rapaëlkerkje, Popellaan 1 Bloe-
mendaal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Jeugdtheater Nochem 
& van Luyn ‘Decu’. Aanvang 
14.30 uur. Om 16.30 uur: Foy-
ermuziek Kind-Cake met nieuw 
repertoire. Toegang gratis.
Optreden STOUT in Café Bart-
je, Hoofdstraat 150 Santpoort-
Noord. Aanvang 18.30 uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: Viool en pia-
no. Aanvang 15.00 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: ‘Rampen Tampen’ 
met Koefnoenacteur Dick van 
den Toorn. Aanvang 20.30 uur.

Dinsdag 8 februari
 

Voorspeelavond jeugdafde-
ling IJmuider Harmonie, Tolsdui-
nerlaan 12 Velsen-Zuid tussen 
19.00 en 20.00 uur.
Lezing Mark Metselaar ‘Je bent 
een engel’ in het Parochiecen-
trum Santpoort, Frans Netscher-
laaan 12. Aanvang 20.00 uur.
Lezing over Noord-Korea door 
Virry v/d Noort, Duin & Kruid-
bergmavo, Nic. Beetslaan 3. 
Aanvang 20.00 uur. 

Woensdag 9 februari

Workshop ‘Van Koe to Cake-
je’ bij Infomatieboerderij Zorg-

vrij, Genieweg 51 Velsen-Zuid. 
Van 13.30 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Haar naam was 
Sarah. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 10 februari

Gratis bijeenkomst over 
drugsgebruik door jongeren bij 
Brijder, Spaarne 106 in Haarlem. 
Van 19.30 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Rauw Spul ‘Dad 
named Sue’. Aanvang 20.30 uur.  
Om 20.30 uur: film ‘Another Year’. 
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Roots of Heaven: 
Dolerean, Ben Weaver. 20.00 
uur. Toegang 10,-.24.00-04.00 
uur: LOS! Café: Roots of Heaven 
afterhow: Gaby Moreno. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 3 februari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Haar naam 
was Sarah. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Kleine zaal: Me & Stupid. 20.00 
uur. Toegang 10,-. 24.00-04.00 
uur: LOS! Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Studenten gratis. Ca-
fé: Tubelord, Shoes & Socks off. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 4 februari
Vijfde editie van de jaarlijkse 
Warme Truiendag. Scholen in 
de regio IJmond en Zuid-Ken-
nemerland dragen hun steen-
tje bij en zetten de kachel een 
graadje lager.
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: Indiase mu-
ziek. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ko-
medie ‘Schone Schijn’.Aanvang 
20.15 uur. GEANNULEERD!
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Haar naam 
was Sarah. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaal.nl: 
Dommelsch zaal: Go Bak To 
the Zoo (uitverkocht). 23.00-
04.00 uur: Afterparty Go bak to 
the zoo: Zoo-Tastic! Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Café: Girl Scout 
Juliette. 22.30 uur. Toegang gra-
tis.

Zaterdag 5 februari

Open huis bij Nova College 
CIOS en Dans in het Kennemer 
Sportcenter, IJsbaanlaan Haar-
lem. Van 09.30 tot 13.30 uur. Zie 
ook www.novacollege.nl/cios.
Kleding- en speelgoedbeurs 
bij kinderdagverblijf De Blauwe 
Veldmuis, D. Marotstraat 40 in 
Velserbroek. Van 10.00 tot 12.00 
uur.
Expositie Selma Schepel in Bi-
blitheek Velsen IJmuiden. Zij is 
aanwezig van 11.00 tot 17.00 uur 
om uitleg te geven aan belang-
stellenden, maar ook om verha-
len te horen.
Basis Snoeicursus door werk-
groep Historische Fuittuinen  
Zuid-Kennemerland i.s.m. Po-
mologische Vereniging NH op 
Informatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg 51 Velsen-Zuid.
Midwinterconcert Tata Steel 
Symfonisch Blaasorkest, Vrede-
vorstkerk in Beverwijk.
Opening tentoonstelling ‘On-
der Constructie’ bij RC de Ruim-
te, J.P. Coenstraat 55 IJmuiden. 
Aanvang 17.00 uur, aansluitend 
om 18.00 uur multi media diner

Santpoort-Noord - Het Zon-
dagMiddagPodium in Vel-
sen biedt zondag 6 februa-
ri een fantastisch optreden 
van Grace Darling, een shan-
tykoor van vrouwen. Dit optre-
den vindt plaats in Dorpshuis 
Het Terras, Roos en Beeklaan 
2, Santpoort-Noord. Grace 
Darling is opgericht in 1998 
en telt ongeveer 27 leden. 
Het is een enthousiaste groep 
die dit naar buiten wil bren-
gen door het zingen van shan-
ty’s en seasongs. Shanty’s zijn 
werkliederen die vroeger aan 
boord van zeilschepen gezon-
gen werden om zo het zwa-
re werk te verlichten. De voor-
stelling begint om 14.00 uur 
en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4,00 euro zijn 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-lo-
caties en zondag aan de zaal. 
Zie oo www.buurthuisdebrul-
boei.nl.

ZoMiPo

Velsen - Van 6 tot 12 febru-
ari houdt mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty Internatio-
nal de landelijke collecte. Dit 
jaar zullen nog meer collec-
tanten steun vragen dan vo-
rig jaar, toen 1.730.000 euro 
bijeen werd gebracht. De slo-
gan is ‘ Geef om vrijheid’. Am-
nesty Internation doet wereld-
wijd onderzoek en voert ac-
tie voor een menswaardig be-
staan voor iedereen. Amnesty 
komt op voor mensen die wor-
den mishandeld, verkracht of 
vermoord om wat ze zeggen 
of doen of alleen maar omdat 
ze vrouw zijn. Amnesty strijdt 
voor de vrijlating van gewe-
tensgevangen, voor mensen 
die gemarteld worden of ter 
dood veroordeeld zijn. Zij voe-
ren actie voor een schoon leef-
milieu, schoon drinkwater, ge-
zondheidszorg en een dak bo-
ven je hoofd. 

Collecte 
Amnesty 
International

Veertig jaar Vat ‘71
IJmuiden - ,,Voor zo’n bij elkaar 
geraapt zooitje houden jullie het 
aardig lang met elkaar uit.’’ Dit 
zei zaterdagavond Hans Geels, 
die namens de Velser Gemeen-
schap het revuegezelschap Vat 
’71 kwam feliciteren met hun 
veertigjarig bestaan. Hij doelde 
hiermee op het feit, dat de club 
in 1971 ontstond uit drie ver-
schillende toneelverenigingen. 
Daarna barstte de revue ‘Vat 
Viert Veertig’ los in het Thalia 
Theater. Het publiek genoot van 
een voorstelling met vaart en va-
riatie. Waren ze van het ene be-
komen, dan stond het andere al 
weer klaar.
Zo was er een leuke medley van 
liedjes van de Supremes te ho-
ren en diverse mooie fragmen-
ten uit musicals, van Tjechov tot 
Mary Poppins. Er was een rock 
& roll medley waarbij swingend 
gedanst werd. Wolter Kamst 
haalde Kees Stet weer eens van 
stal en ook Martina Dijkhuizen 
had een komische monoloog. 
Roel van Dijk zong als Dorus 
over twee motten, het publiek 
zong uit volle borst mee. Dat ge-
beurde even later ook met het 
lied ‘Op een mooie pinksterdag’ 
en ‘Oerend hard’. Heel komisch 
was het lied, dat alleen maar uit 
titels van bekende liedjes be-
stond. Weer zong de zaal vrolijk 
mee. Bianca Kurpershoek en Le-

on Suijkerbuijk lieten tijdens het 
lied ‘Op ieder potje past een dek-
seltje’ het publiek genieten van 
hun vocale talenten. Deze spe-
lers maakten een creatieve ont-
wikkeling door en dit was duide-
lijk merkbaar. Bij Leon was de-
ze groei al eerder te zien, Bian-
ca ontwikkelde zich van een wat 
schuchter meisje tot een theater-
persoonlijkheid die straalt op het 
podium. Monique van der Hulst 
kwam op geheel eigen wijze het 
duet verstoren. Wat een komisch 
talent heeft deze vrouw. Ze hoeft 
alleen maar een mal mutsje op 
te zetten en even met haar ogen 
te draaien en de zaal ligt al dub-
bel. Nieuwkomer Daniёl Dudink 
is een goede aanwinst: hij deed 
overal volop aan mee en bleek 
tijdens een solo over een warm 
stemgeluid te beschikken. De 
muzikale gasten Bas en The-
ra gaven onder andere met de 
medley ‘Geef mij maar Amster-
dam’ het gezelschap de tijd om 
zich voor de zoveelste keer om 
te kleden. Kostuums, decor, licht, 
geluid: het klopte allemaal in de-
ze wervelende show, die het pu-
bliek een heerlijk avondje uit be-
zorgde. Na afloop werd er nog 
een dansje gewaagd op muziek 
van Nico Bakker, onder het ge-
not van een hapje en een drank-
je. Het bleef nog lang gezellig in 
het theater. (Carla Zwart)

Velsenaren Duco en 
Kay districtskampioen
Regio - Na een spannende voor-
wedstrijd hadden Duco Veldhuy-
zen en Kay Kuitwaard zich ge-
plaatst voor de Districtsfinale tur-
nen heren. Deze vond zaterdag 
plaats in de Walvis te Beverwijk. 
Kay (pupil, niveau 7) mocht het 
spits afbijten. Met een groot 
deelnemersveld kon Kay zich pri-
ma meten. Hij turnde een stand-
vaste wedstrijd. Hiermee behaal-
de hij prima punten. Een podium-
plek zat er wel in, maar de strijd 
ging nog om welke kleur. Uitein-
delijk werd zijn inzet beloond met 
een mooie tweede plaats.
Daarna was het de beurt aan 
Duco (jeugd niveau 6). Hij turn-
de een bijzonder goede wed-

strijd, met als uitblinker zijn vol-
tige onderdeel. Dit werd beloond 
met een score van 10.20. Zijn rek-
oefening was zeer verassend, en 
werd beloond met een score van 
10.95. Dit leidde ertoe dat Duco 
een mooie score haalde van to-
taal 66.35 punten. Dit werd be-
loond met een eerste plaats.
Zowel Kay als Duco hebben hier-
mee aangetoond dat ze klaar zijn 
om te gaan strijden om het Ne-
derlands Kampioenschap. De 
aanloop naar dit toernooi, start 
eind februari. Samen met trai-
ner Rob Hartman uit Santpoort-
Noord zullen ze de schouders er-
onder zetten voor een topturn-
jaar.
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Over twee weken Arc Eindfeest
‘d’Arc verdient
een waardig afscheid’
Velsen - Nog eenmaal de 
sfeer nabootsen zoals die 
45 jaar lang heeft geheerst 
in jongerensociëteit d’Arc. 
Dat is het belangrijkste doel 
van Pieter Borst, Bas Kop-
pes, Paul van Wens en Robert 
Hendriks, de organisatoren 
van het Arc Eindfeest op za-
terdag 19 februari in het Wit-
te Theater.

De voortekenen zijn goed. Op de 
Facebook-pagina van het eind-
feest halen oud-bezoekers her-
inneringen op en vragen de 
dj’s om het doorgeven van typi-
sche Arc-hits. Afgelopen dins-
dag hadden meer dan 80 per-
sonen aangegeven dat ze aan-
wezig zijn op het feest. ,,Ja, het 
leeft enorm’’, zegt Pieter Borst. 
,,We krijgen heel veel enthousi-
aste reacties. Het lijkt wel alsof 
iedereen afscheid wil nemen van 
d’Arc.’’ Voor veel mensen neemt 
de jongerensociëteit een bijzon-
dere plek in, weet Borst. ,,Uit een 
avondje d’Arc is menig huwelijk 
voortgekomen. Ik kan me goed 
voorstellen dat veel oud-bezoe-
kers die typische sfeer nog een-
maal willen meemaken.’’ De or-
ganistoren hopen op net zo’n 
volle bak als drie jaar geleden, 
toen het eerste Arc-feest in het 
Witte Theater ruim 500 bezoe-
kers trok.
Stichting Sociëte d’Arc werd vorig 
jaar opgeheven nadat de bodem 
van de kas was bereikt. ,,We heb-

ben geluk gehad dat de diaconie 
zo’n lange adem had, want eigen-
lijk had de stekker er al een jaar 
eerder uit gemoeten’’, blikt Bas 
Koppes terug. Het rookverbod, 
problemen met de vergunning en 
de langdurige sluiting in 2005 en 
2006 hebben er voor gezorgd dat 
het einde van d’Arc onafwend-
baar was. ,,Begin 2010 hebben 
we met een aantal oud-bestuurs-
leden geprobeerd om de boel te 
redden. Even leek het te gaan 
lukken, maar de continuïteit ont-
brak. De ene week organiseerden 
we een geslaagd feest, de ande-
re week was het weer leeg. Uit-
eindelijk was er niets meer aan te 
doen, omdat de financiële buffer 
volledig was verdwenen.’’
Het besluit om een eindfeest te 
organiseren, viel kort na het op-
heffen van de stichting in de zo-
mer van 2010. Borst: ,,We von-
den allemaal dat de Arc een 
waardig afscheid verdient. Dat 
hopen we met het feest in het 
Witte Theater voor elkaar te krij-
gen.’’ De voormalige dj’s zorgen 
voor de typische Arc-sfeer en er 
zijn optredens van twee bands, 
waaronder 3Fm Serious Talent-
band The Hype. De leden van 
The Hype waren jarenlang vaste 
bezoeker van d’Arc. Kaarten voor 
het eindfeest kosten 7,50 euro 
en zijn verkrijgbaar bij het Wit-
te Theater. Meer informatie is te 
vinden op de Facebook-pagina. 
Zoekterm: Arc Eindfeest. (Friso 
Huizinga)

Hertel Amsterdam, 
veelzijdige steigerbouw
Regio - Sinds april 2010 ver-
zorgt Hertel Amsterdam de stei-
gerbouw werkzaamheden voor 
het Afval Energie Bedrijf (AEB) 
in Amsterdam. In oktober 2010 
heeft Hertel AEB ondersteund 
bij groot onderhoud van één van 
de zes verbrandingslijnen.
Het onderhoud bestaat uit vier 
fasen. De eerste fase is het ver-
vangen van de kraanrails en re-
visie aan de kraan in de 30 me-
ter hoge opslagbunker. Hiervoor 
is in samenwerking met afdeling 
Rope Access een oplossing met 
hangsteigers ingezet. Daarnaast 
gaan de verhitters van de ver-
brandingsoven en de reststof-

fenfilter in revisie. Tot slot krijgt 
ook de turbine een grote onder-
houdsbeurt. Om alles goed be-
reikbaar te maken plaatst Hertel 
Amsterdam de steigers.
Naast de reguliere werkzaam-
heden is een belangrijke eis van 
AEB de 24 uurs service, of zo-
als AEB het noemt ‘consignatie-
dienst’. Dit wil zeggen dat Hertel 
dag en nacht beschikbaar is voor 
calamiteiten.
Voor meer informatie over dit 
project of andere projecten kan 
er contact worden opgenomen 
met Louis Ebbeling, Vestigings-
manager Hertel Amsterdam, op 
telefoonnummer: 020-6360291.

‘Fantastisch, mijn vader 
kan weer thuis wonen’
Regio - Diepongelukkig werd 
de 75-jarige vader van Reny van 
Staalduinen van het verpleeg-
huis waar hij noodgedwon-
gen moest worden opgenomen. 
Maar nu kan hij weer thuis wo-
nen. Dankzij het inschakelen 
van een particuliere, inwonende 
24-uurs thuishulp. Hij heeft weer 
plezier in het leven. Iedereen kan 
nu aanspraak maken op deze au 
pair+-dienst van FlexiCura.
,,Door een herseninfarct is mijn 
vader 15 jaar geleden totaal ver-
lamd geraakt. Ook praat hij heel 
moeizaam”, legt Reny uit. ,,Hij is 
volledig afhankelijk van hulp: 
hulp bij aan- en uitkleden, bij het 
zitten, eten, drinken, laat staan 
het huishouden. Voorheen zorg-
de mijn moeder voor hem, maar 
zij moest wegens voortschrij-
dende dementie worden opge-
nomen in een verpleeghuis. Mijn 
vader moest toen ook mee. Hier 
werd hij zwaar depressief en 
bleef maar zeggen dat hij heel 
graag naar huis wilde.”
Reny ging zoeken en vond een 
nieuwe vorm van thuiszorg: een 
thuishulp die inwoont bij cli-
enten. Ze deed een aanvraag 
bij het thuiszorgbureau en kor-
te tijd later kon haar vader naar 
huis. “Hij zit nu in zijn eigen om-

geving en heeft een vaste hulp 
op wie hij kan rekenen”, aldus 
Reny. “Door deze dame, die uit 
het PGB wordt betaald, leeft hij 
weer helemaal op.”
De au pair+ van Reny’s vader, 
komt oorspronkelijk uit Oost-Eu-
ropa en is via een thuiszorgorga-
nisatie aan hem gekoppeld. Zij 
spreekt redelijk Nederlands, wat 
ook een vereiste is voor mensen 
die in Nederland willen werken. 
,,Dat de hulp uit een ander land 
komt was totaal geen obstakel. 
Als ik zie hoe zorgzaam deze da-
me is, dat was in het verpleeg-
huis wel anders. Ze is er voort-
durend voor mijn vader, wil het 
hem naar de zin maken. Ze heeft 
haar eigen kamer en we hebben 
afspraken gemaakt over vrije da-
gen. Ze kookt nu zelfs Holland-
se pot.”
FlexiCura, de innovatieve thuis-
zorg- en dienstverlener in Haar-
lem e/o is één van de aanbieders 
van de au pair+-dienst. Uit ei-
gen onderzoek blijkt dat er grote 
interesse is voor deze vorm van 
24-uurs thuishulp. Het wordt ge-
zien als optie tegen een al dan 
niet gedwongen verhuizing naar 
een verzorgingshuis. Mensen 
kunnen met een au pair+ zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen.

Extra tijd voor
banenzwemmers
IJmuiden – Veel inwoners van 
Velsen begonnen het nieuwe 
jaar sportief en wisten in janu-
ari de weg naar zwembad De 
Heerenduinen te vinden. Tijdens 
het recreatieve zwemmen, tus-
sen 9.00 en 10.00 uur en tussen 
12.00 en 13.00 uur, is het gezel-
lig druk. Extra belangstelling is er 
voor het banen zwemmen, van 
7.00 tot 8.00 uur en van 17.00 tot 

18.00 uur. Om de banenzwem-
mers meer ruimte te geven, is er 
extra tijd ingepland. Zij kunnen 
nu ook terecht op maandag, van 
10.00 tot 12.00 uur.
Dit is een proef voor drie maan-
den, die afgelopen maandag in-
ging en tot 30 april duurt. Daar-
na wordt er bekeken, of deze 
uren definitief in het programma 
worden opgenomen.

IJmuiden - Binnenkort start bij 
Fysiotherapie Maas in IJmuiden 
de cursus Babymassage voor  
ouders/verzorgers met een baby 
tussen de twee en tien maanden. 
Babymassage is een fijne ma-
nier om met het kindje in contact 
te zijn, waarbij de ouder/verzor-
ger de lichaamstaal van het kind 
beter leert te ‘verstaan’ en daar-
door beter in staat is de lichame-
lijke ontwikkeling te volgen. De 
massage kan ook effectief zijn 
bij onrustige (huil)baby’s of ba-
by’s die last hebben van buik-
krampjes. De cursus bestaat uit 
vijf bijeenkomsten en begint op 
vrijdag 11 februari. Informatie 
en aanmelding bij SenZ, de le-
denservice van ViVa! Zorggroep, 
telefoon 088-995 8822. Zie ook 
www.senzpas.nl.

Cursus 
babymassage

King-Cake in 
WT Stafe Café
IJmuiden - Het Beverwijkse 
King-Cake behoort al jaren tot 
de absolute tex-mex top in Ne-
derland. King-Cake neemt je, 
zondag 6 februari, mee op een 
muzikale reis, onder andere tex-
mex - zydeco - en americana zijn 
zoal de muziekstijlen die het pu-
bliek voorgeschoteld krijgt. Al 
swingend gaat men naar het 
roerige borderline gebied om 
vervolgens dwars door de som-
pige moerassen van Louisana te 
manoeuvreren, om uiteindelijk 
neer te strijken bij het stage café 
in de IJmuider delta. In de kogel-
vrije koffers slepen zij een vracht 
bagage mee aan accordeons en 
snaarinstrumenten die bijzonder 
geschikt zijn om deze reis mu-
zikaal te ondersteunen. Laat je 
meeslepen met het opzwepen-
de zuidelijke temperament, dat 
in deze koude maanden voor 
een zomers tintje zorgt. Aanvang 
16.30 uur. De toegang is gratis!

Whiskyproeven
Velsen - Op woensdagavond 
9 februari organiseert Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck een kennis-
makingsavond met Scotch Sin-
gle Malt Whisky. U kunt kennis-
maken met The Balvenie Single 
Malts. Eén van de weinige onaf-
hankelijke whisky distileerderij-
en die Schotland nog kent en nog 
geheel in handen van de fami-
lie Grant. Brandambassador To-
ny van Rooien zal u tijdens de-
ze proeverij uitgebreid vertellen 
over de historie van deze distil-
leerderij, het proces van de whis-
ky maken, en de verschillen in de 
whisky. Begeleidend laten we een 
prachtige selectie van The Bal-
venie Scotch Single Malt Whisky 
proeven. De proeverij vindt plaats 
in Café Middeloo (Oma’s Kamer) 
in Driehuis en start om 20.00 uur. 
De toegang bedraagt 20 euro. Re-
serveren kan via info@zeewijck.nl 
of 0255-540331.
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Uitbreiding bij 
Onder de Platanen
Velsen-Zuid - Zaterdagmid-
dag was er een geanimeerde bij-
eenkomst in pannenkoekenres-
taurant Onder de Platanen bij 
boerderij Zorgvrij ter gelegen-
heid van de ondertekening van 
het contract waarin de komen-
de uitbreiding van het pannen-
koekenrestaurant is vastgelegd. 
In aanwezigheid van Rob Meer-
hof, voorzitter van het recreatie-
schap Spaarnwoude en gedepu-
teerde bij de provincie Noord-
Holland en Jan Hylkema, direc-
teur van het recreatieschap wer-
den te samen met de uitbaters, 
Ruud en Josje van der Putten, de 
contracten ondertekend. Ruud 
en Josje zijn al vanaf begin 2002 
de drijvende krachten achter het 
restaurant dat zich, mede dank-
zij hun inzet, mag verheugen op 
een nog steeds toenemend aan-
tal gasten. Hoewel in 2004 nog 
een beperkte verbouwing heeft 
plaatsgevonden waarbij de keu-
ken is vernieuwd en het vloer-
oppervlak van de horeca is uit-
gebreid, werd de afgelopen ja-
ren de behoefte aan meer ruim-
te steeds groter. In overleg met 
en met ondersteuning van het 
recreatieschap, dat ook van me-
ning was dat Onder de Platanen 
een aanwinst is gebleken binnen 
het recreatieschap, zijn de plan-
nen voor deze uitbreiding nu 
verder uitgewerkt.
Het plan omvat een vergroting 

van de huidige vloeroppervlakte 
van 150 m2 naar een totaal van 
320 m2. Eén van de uitgangs-
punten hierbij is dat deze ca-
paciteitsvergroting straks betere 
mogelijkheden biedt om grotere 
groepen die ruimte zoeken voor 
een feestje of een partijtje, een 
onderkomen te kunnen bieden.  
De uitbreiding houdt tevens in 
dat achter de gehele voorgevel 
van de boerderij, straks het res-
taurant te vinden is.
Ruud licht toe: ,,Om het voor be-
zoekers met een beperking mak-
kelijker te maken om ons res-
taurant te bereiken, overwegen 
we om de entree te verplaat-
sen richting de parkeerplaats. 
In de zomer krijgen we ook veel 
bezoek van busreizen van De 
Zonnebloem zodat mensen die 
slecht ter been zijn of in een rol-
stoel zitten dan wat makkelijker 
bij ons kunnen komen.” Hoewel 
voor de definitieve start van de 
verbouwing nog enkele vergun-
ningen nodig zijn verwacht Ruud 
dat in de loop van dit jaar met 
de, gefaseerde, verbouwing kan 
worden begonnen met als uit-
gangspunt dat tegen het eind 
van dit jaar het gehele project zal 
zijn voltooid. ,,En tijdens de ver-
bouwing blijven we gewoon ge-
opend hoor”, benadrukt hij nog. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.onderdeplatanen.nl. (Joop 
Waijenberg)

Rabobank Velsen en Omstreken
Eerste Hulp Bij Ontslag
Op de basisschool van on-
ze kinderen worden momen-
teel EHBO-lessen gegeven. Ge-
wapend met haar zelfgemaak-
te verbanddoos staat mijn doch-
ter klaar om alle ‘slachtoffers’ in 
ons gezin te verzorgen. U kunt 
zich voorstellen dat ik dage-
lijks ingezwachteld word omdat 
er weer een fictieve wond moet 
worden verbonden.
Het risico van ontslag zit, net als 
een ongeluk, in een klein hoek-
je. Soms neemt een carrière een 
andere wending dan verwacht 
of gewenst. Een reorganisatie of 
arbeidsgeschil kan tot een de-
finitieve breuk leiden. Iedereen 
die het heeft meegemaakt zal 
het kunnen beamen: afscheid 
nemen van een bedrijf waar je 
vaak jaren met ziel en zaligheid 
hebt gewerkt, gaat gepaard met 
emoties. Juist dan is eerste hulp 
in de vorm van deskundig ad-
vies onmisbaar.
Het is u wellicht al bekend dat 
er diverse mogelijkheden zijn 
voor het besteden van de ont-
slagvergoeding die u in veel ge-
vallen ontvangt. Nog niet zo 
lang geleden was u met han-
den en voeten gebonden aan de 
keuze die u - vaak onder emo-
tionele omstandigheden - hebt 
gemaakt. Gelukkig zijn er ook 
op het gebied van ontslagver-
goedingen inmiddels meerdere 
mogelijkheden.
Stel dat u ervoor heeft gekozen 
een Stamrecht BV op te richten. 
Dan komt daar heel wat bij kij-
ken, zoals het opstellen van een 
jaarrekening en het nastreven 
van een minimaal vereist ren-
dement. In tijden van lage rente 
of een slecht presterende beurs 
komt het voor dat het minima-
le vereiste rendement helemaal 
niet wordt gehaald. Een verve-

lende bijkomstigheid bij de keu-
ze voor een Stamrecht BV. 
Bent u toe aan een hoger ren-
dement en/of meer zekerheid 
over uw vermogen in de BV? 
Dan heeft u nu de mogelijkheid 
om uw vermogen uit de Stam-
recht BV te halen en te stor-
ten op een geblokkeerde bank-
spaarrekening. Waarschijnlijk 
heeft u inmiddels meer zicht op 
het verdere verloop van uw car-
rière en weet u of het geld op 
korte termijn beschikbaar moet 
zijn of dat u het voor een lange-
re tijd kunt missen. Voor al deze 
mogelijkheden bestaat een op-
lossing met een daarbij passen-
de rente.
Kom eens praten over uw wen-
sen en doelen. Bij Rabobank 
Velsen en Omstreken blijft het 
namelijk niet bij het verlenen 
van eerste hulp. Wij staan u 
graag altijd met raad en daad 
terzijde.

Annelies Ruiterkamp-Bekman 
FFP RPA, Accountmanager  
Private Banking, telefoon 023-
5133580 of e-mail privatebank-
ing@velsen.rabobank.nl

‘Thuis wonen gaat 
niet meer, wat nu?’ 
Regio - Op dinsdag 8 februari 
is er een Alzheimer Café waar-
bij het onderwerp ‘Thuis wonen 
gaat niet meer, wat nu?’ aan de 
orde komt. 
‘Kan ik de zorg met hulp thuis 
zelf nog aan óf moet degene met 
dementie ergens anders wo-
nen?’ Dat is een moeilijke over-
weging. Aangeraden wordt de-
ze beslissing nooit alleen te ma-
ken. ,,Overweeg het samen met 
een hulpverlener en de betrok-
kenen’’, aldus de Werkgroep Alz-
heimercafé.
,,Er zijn diverse woonmogelijk-
heden voor mensen met demen-
tie. Men kan ook gaan kijken bij 
verschillende huizen. Oriëntatie 
is goed om te doen!’’ In het vol-
gende Alzheimer Café wordt een 
medewerker van het dementie-
onderzoek en casemanagemen-
team geïnterviewd over de be-

slissing en de mogelijkheden in 
de regio. Wie wil komen, maar 
géén vervoer heeft, kan con-
tact opnemen met de organi-
satie. Ook wie een bezoek ge-
heim wil houden kan zich tot 
hen wenden. ,,Wij zullen dan 
trachten een anonieme oplos-
sing te vinden.’’ Het nummer is 
06-29507734. 
Het Alzheimer Café wordt ge-
houden in Serviceflat Sans Souci 
Sans Souci 113 in Castricum op 
dinsdag 8 februari van 19.30 tot 
21.00 uur. Iedereen is welkom, 
de toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. De bezoe-
kers krijgen informatie van hulp-
verleners en van mensen die uit 
eigen ervaring spreken. Meer in-
formatie? Werkgroep Alzheimer-
café is overdag bereikbaar via 
06-33631872.

Open huis bij 
CIOS en dans
Regio - De opleidingen CIOS 
en Dans van ROC Nova Colle-
ge houden zaterdag 5 februa-
ri open huis van 9.30 tot 13.30 
uur in het Kennemer Sportcen-
ter aan de IJsbaanlaan in Haar-
lem. Iedereen die belangstel-
ling heeft om te leren lesgeven 
in sport en bewegen of in dans 
is welkom.
De opleidingen Sport & Bewe-
gen van CIOS Haarlem zijn ge-
richt op het leren lesgeven en 
het organiseren van evenemen-
ten. Nieuw bij CIOS is de rich-
ting Sport, Gezondheid en Vrije-
tijdsmanagement. Hierbij ligt het 
accent op lesgeven in sport en 
sportevenementen organiseren 
voor mensen die herstellen van 
een ongeval of ziekte of die wil-
len ontspannen van een druk le-
ven. Ook deze SB-opleiding is 
een prima voorbereiding op het 
hbo in die richting. CIOS Haar-
lem verzorgt eveneens een vier-
jarige dansopleiding voor ieder-
een die van dans zijn beroep wil 
maken. De nadruk ligt ook in 
deze opleiding op het leren les-
geven en het organiseren van 
evenementen. In de specialisa-
tie ‘uitvoerend danser/docent’ 
is het mogelijk om lesgeven en 
zelf dansen te combineren. Het 
programma voor het open huis 
bestaat uit demonstraties door 
cursisten en presentaties over 
de opleidingen en alle keuze-
vakken. Al ruim zestig jaar le-
vert het CIOS goed opgeleid ka-
der aan het gevarieerde werk-
veld van sport en bewegen en 
sinds 2002 ook aan de danswe-
reld. Bij sportverenigingen, bui-
tensportondernemingen, reisor-
ganisaties, gemeentes, recrea-
tiecentra, fitnessinstituten, bal-
letscholen en welzijnsinstellin-
gen is veel vraag naar mensen 
met een CIOS keurmerk op hun 
diploma. Belangstellenden zijn 
welkom tijdens het open huis op 
zaterdag 5 februari van 09.30-
13.30 uur bij het Nova College / 
CIOS Haarlem, IJsbaanlaan 4 F 
in Haarlem. Zie ook www.nova-
college.nl/cios.

Velsen-Noord - De politie on-
derzoekt de mishandeling van 
een taxichauffeur zaterdagnacht 
rond 04.00 uur op de Noorder-
laan. Het 47-jarige slachtoffer 
had twee mannen vervoerd en 
zette ze op de Noorderlaan af. 
Een van de mannen sloeg na 
het uitstappen op de taxi. Toen 
de taxichauffeur hier iets van zei, 
sloeg een van de mannen hem 
een aantal keer in het gezicht. 
De twee mannen zijn vervolgens 
zonder de rit te betalen wegge-
lopen. Mensen die getuige zijn 
geweest worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie, 
via 0900-8844.

Taxichauffeur 
mishandeld

Regio - Op de kruising van de 
Spaarndamseweg met de Waar-
derbrug in Haarlem zagen agen-
ten omstreeks 00.05 uur een au-
to midden op de weg staan met 
de neus in de verkeerde richting. 
De voorkant van de auto was 
flink beschadigd. Toen de agen-
ten de vrouwelijke bestuurster 
aanspraken, bleek direct dat zij 
onder invloed van alcohol was. 
Toen de 39-jarige vrouw uit Vel-
serbroek uitstapte uit de auto, 
moesten de agenten haar meer-
maals opvangen om te voorko-

men dat ze zou vallen. Ze sprak 
met dubbele tong, schreeuwde 
flarden van gesprekken en was 
niet goed aanspreekbaar. Korte 
tijd voor de melding was er een 
melding geweest van een verla-
ten plaats ongeval op de kruising 
met de Floresstraat, waar overi-
gens niemand bij gewond raakte. 
Er zal worden onderzocht of de 
vrouw ook hierbij betrokken was. 
De automobiliste is overgebracht 
naar een politiebureau en inge-
sloten voor verhoor. Het rijbewijs 
van de vrouw is ingevorderd.

Velserbroekse onder 
invloed van drank
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Zebra Velser Futsal 
doneert aan ziekenhuis
Regio - Sportief, zo kun je Zebra 
Uitzendbureau zeker noemen. 
Henk Brandjes, de eigenaar van 
Zebra, sponsorde het tweede 
Velser Winter Futsaltoernooi dat 
op 15 januari in IJmuiden werd 
georganiseerd door zijn werkne-
mers Marco Adema en Jasper 
van der Linden.
Het sportieve feest met acht re-
gionale selectieteams waaron-
der Stormvogels, VSV en Ter-
rasvogels en een All Stars team 
met vele regionale voetbalcory-
feeën werd gewonnen door het 
All Stars team na een zinderen-
de finale tegen wisselbekerhou-
der FC Castricum. 
Bijzonder aan dit voetbalfeest is 
het goede doel dat eraan is ver-
bonden. De gehele opbrengst, in-
schrijfgelden, reclameopbrengst 
en de inhoud van de twee col-
lectebussen die in Sporthal Zee-
wijk stonden, gaan naar dit goe-
de doel. Henk Brandjes betaal-
de de kosten van het toernooi en 
beloofde de opbrengst ook nog 
eens te verdubbelen. 
Het tellen van de inhoud van de 
twee collectebussen van het Ro-
de Kruis Ziekenhuis gebeurde 
dinsdagochtend op de kinderaf-
deling in Beverwijk. In het bijzijn 
van Henk Brandjes, Jasper van 
der Linden, kinderbrandwon-
denverpleegkundige Kitty Stoker 
en zorgmanager kinderafdeling 
Agna Nijman werd ijverig geteld. 
De opbrengst kwam op maar 

liefst 1626 euro, wat door Henk 
Brandjes ter plaatse werd ver-
dubbeld tot 3252 euro. Patiëntje 
Eva mocht de cheque met dit be-
drag namens de kinderen in ont-
vangst nemen. De kinderafde-
ling van het Rode Kruis Zieken-
huis is heel blij met het mooie 
bedrag. Het zal worden bestemd 
voor de aankoop van twee luxe 
slaapbankjes voor in de kin-
derkamers. ,,Dit zijn luxe zaken, 
waar wij heel blij mee zijn,’’ al-
dus Agna Nijman. ,,De kinderaf-
deling wordt momenteel opge-
knapt. Maar voor dit soort luxe 
stoelen is geen budget. Toch gun 
je de ouders die bij hun zieke 
kind willen blijven ook een goe-
de zit- en eventueel slaapplaats.’’
Henk Brandjes stipte aan dat 
door Marco en Jasper welbe-
wust gekozen is voor een regi-
onaal goed doel. ,,Voorheen ga-
ven wij vaak aan Alpe d’HuZes, 
ook een prachtig doel, maar ik 
vind het belangrijk dat we iets 
terugdoen voor de mensen die 
voor ons werken. Wat is dan een 
mooier doel dan deze regionale 
kinderafdeling waar veel kinde-
ren met brandwonden verblijven. 
Je hoopt natuurlijk dat je kind 
nooit in het ziekenhuis terecht 
komt. Maar als dat toch gebeurt, 
is het belangrijk dat je als ou-
ders eventueel dag en nacht bij 
je kind kan blijven. Dan verdien 
je wel een goede zitplek.’’ (Karin 
Dekkers)

Uitverkoop en 
verhuisplannen 
bij Indigo
IJmuiden - Indigo Style, de tren-
dy dames en herenmodezaak 
aan Plein 1945 nummer 53 gaat 
verhuizen. Trouwe klanten zullen 
niet ver hoeven lopen om naar 
de nieuwe winkel te zoeken, 
want die komt aan de overkant 
van het Plein, naast de ANWB, 
op nummer 7. 

In verband met de aanstaande 
verhuizing is tot half februari een 
grote uitverkoop van de winter-
collectie in de oude winkel. Om 
het de klanten gemakkelijk te 
maken gaan kledingstukken te-
gen vaste prijzen weg, ongeacht 
of het om dames- of herenkle-
ding gaat. Dus alle merkjeans 
kosten nu maar 65 euro, alle trui-
en 50 euro, overhemden 45 euro 
en ga zo maar door. Indigo Style 
werkt met merken als Diesel, G-
Star, Kuyichi, Aaiko, Supertrash, 
Dept, JC Rags en Pall Mall. Ken-
ners weten dan ook dat het hier 
om een forse uitverkoop gaat, 
waar tientallen tot soms honder-
den euro’s te besparen zijn.
Eigenaar Guido IJzerman heeft 
intussen zijn handen vol aan de 
verbouwing en het inrichten van 
de nieuwe winkel: ,,De winkel is 
groter, dus kunnen we er meer 
in kwijt. We gaan voor de ‘total 
look’. Je kunt je van top tot teen 
bij ons kleden. Met ondergoed 
van Bjorn Borg tot jacks en mut-
sen, schoenen, laarzen en tas-
sen aan toe. In de nieuwe winkel 
starten we met de nieuwe voor-
jaarscollectie. In de oude zaak is 
het daarom uitverkoop van de 
wintercollectie.’’
Half februari hoopt Indigo Style 
aan Plein 1945 nummer 7 open 
te gaan. Tot die tijd is de winkel 
aan nummer 53 op de gewone 
winkeluren geopend. Men staat 
dus nooit voor een dichte deur.

HEMA neemt afscheid 
van Elly Dekker
Driehuis - Zaterdag werd in 
Oma’s kamer van Café Middeloo 
een groot afscheidsfeest gehou-
den vanwege het vertrek van El-
ly Dekker bij de HEMA in IJmui-
den. Zij werd door collega’s en 
oud-collega’s in het zonnetje ge-
zet. Mevrouw Dekker begon 41 
jaar geleden bij de opening van 
HEMA als verkoopster en heeft  
zich in de loop der jaren opge-
werkt tot assistent manager. Per 
1 november 2010 is mevrouw 

Dekker overgeplaatst naar een 
groter filiaal in Amstelveen. Tot 
ongenoegen van het personeel 
en klanten overigens, die er al-
les aan hebben gedaan om haar 
voor IJmuiden te behouden. He-
laas zonder succes. Na de nodi-
ge toespraken en het overhandi-
gen van vele cadeaus en een be-
ker met opschrift ‘Elly, jij bent en 
blijft voor ons nummer 1’, kwam 
er een einde aan de gezellige 
avond.

Rabobank Velsen en Omstreken
Ambities realiseren met 
Rabobank Seniorenprijs
Velsen - U bent met pensioen 
en heeft eindelijk tijd voor uw 
hobby of een nieuw project? Of 
ziet u een mooie kans om iets 
goeds te doen voor uw omge-
ving maar heeft u een financië-
le bijdrage nodig om dit te rea-
liseren? Dan komt u wellicht in 
aanmerking voor de Senioren-
prijs van Rabobank Velsen en 
Omstreken.
Het coöperatieve karakter van 
de Rabobank houdt in, dat zij re-
laties en de lokale omgeving de 
mogelijkheid wil bieden, doelen 
te realiseren. Dit doet Rabobank 
onder meer via het coöperatief 
dividend dat wordt toegekend 
aan verenigingen en stichtingen 
of groepen. Daarnaast geeft Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
individuen de kans persoonlijke 
ambities te verwezenlijken. Bij-
voorbeeld door middel van de 
Seniorenprijs. 
De Seniorenprijs beloont de drie 
meest in het oog springende 
initiatieven met geldbedragen 
van 2.500, 1.500 en 1.000 eu-
ro. Om in aanmerking te komen 
voor de Seniorenprijs dient u 
lid te zijn van Rabobank Velsen 
en Omstreken. Daarnaast bent 
u 65 jaar of ouder of niet lan-
ger werkzaam en bent u actief 
op het gebied van sport, studie, 
kunst of onderzoek. Eerder loof-
de Rabobank Velsen en Omstre-
ken prijzen uit voor het opzetten 

van een activiteit om de creati-
viteit onder ouderen te stimule-
ren; een cursus modeltekenen 
om te werken aan herstel na 
een ernstige ziekte en een ge-
heugentraining om langer zelf-
standig kunnen blijven wonen. 
Maar bijvoorbeeld ook voor on-
derzoek naar de geschiedenis 
van een familie en publicatie 
hiervan in een boek.
Door onderzoek naar de gene-
alogie en geschiedenis van zijn 
familie werd de heer Borst uit 
Velsen-Zuid in 2009 beloond 
met de Seniorenprijs. ,,Ik vind 
geschiedenis een boeiend vak 
en vond het als leraar heel leuk 
om mijn leerlingen de verhalen 
uit de geschiedenis te vertel-
len. Met behulp van de Senio-
renprijs heb ik recent mijn am-
bitie verwezenlijkt. Ik vind het 
dan ook een goed initiatief van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
om dergelijke initiatieven on-
der ouderen te stimuleren. Dus 
heb je een leuke hobby, geef je 
dan op. Niet geschoten is altijd 
mis!’’ Bent u geïnspireerd door 
het verhaal van de heer Borst en 
wilt u zelf uw ambitie waarma-
ken? Aanmelden kan nog tot 4 
april 2011. Kijk op www.rabo-
bank.nl/velsen voor het aan-
vraagformulier of bel met de af-
deling Marketing, Communica-
tie en Coöperatie, telefoon 023-
5133715.

Velsen-Zuid - Een 25-jarige 
man uit IJmuiden is maandag-
middag rond 15.30 uur aange-
houden omdat hij met veel te-
veel alcohol op achter het stuur 
zat. Surveillerende agenten za-
gen de man rijden op de Park-
weg, waar hij staande werd ge-
houden voor een reguliere con-
trole. Agenten roken direct een 
geur van alcohol, waarna er een 
blaastest werd afgenomen. Hier-
uit bleek dat hij onder invloed 
van alcohol was. Een ademana-
lyse op het politiebureau wees 
uit dat de man een promillage 
had van 2.85. Voor een begin-
nend bestuurder zoals de IJmui-
denaar, is 0.2 maximaal toege-
staan. Dat betekent dat de man 
14 keer meer had gedronken 
dan de toegestane hoeveelheid. 
De man is aangehouden en zijn 
rijbewijs is ingevorderd.

Man blaast 
2,85 promille
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Watervrienden scoort 
bij zwemcompetitie
IJmuiden - Zondag heeft Water-
vrienden IJmuiden op de twee-
de dag van de landelijke NCS 
zwemcompetitie een verdienste-
lijke tweede plaats behaald. De 
zwemwedstrijd vond plaats in 
zwembad de Heerenduinen. Met 
de vijf overige teams uit onder 
andere Born, Helmond, Geleen, 
Den Haag en Hoofddorp werd 
hard gezwommen voor de pun-
ten. Watervrienden IJmuiden be-
gon deze wedstrijd  na de eer-
ste competitiedag op een vier-
de plaats met 49 punten achter-
stand op nummer 3 Watervrien-
den Geleen.
Op het eerste programmanum-
mer haalde Klaas van Beek met-
een een eerste plaats op de 200 
meter vrijeslag met een tijd van 
2.07.40. Maar ook bij de jongste 
categorie meisjes zwommen Tes-
sa Bakker en Maaike de Graaf 
snelle tijden op de rugslag met 
respektievelijk 44.80 en 45.20 
sec. Robin Kneppers verdien-
de het maximale aantal punten 
met twee eerste plaatsen op de 

100 meter vrijeslag met 1.17.6 en 
op de 100 meter wisselslag met 
1.24.40 sec. Ben Zentveldt ver-
beterde zijn PR op de 100 meter 
vlinderslag met een eindtijd van 
1.09.70 sec.
Het jongens estafetteteam met 
Jesse Kneppers, Rob Tieman, 
Rick Hofland en Lars Bottelier 
was deze middag onverslaanbaar 
met ruime afstand op de num-
mers twee. De 4 x 50 meter vrije-
slag werd met 2.00.50 afgeraf-
feld. De eindestafette met 8 keer 
25 m vrijeslag is altijd een finale-
nummer van de middag. Met lui-
de aanmoediging van zo’n 150 
zwemmers streden de zes ploe-
gen voor een eerste plaats. Na 
2 minuten en 7 sec tikte Diandra 
Zentveldt als slotzwemster voor 
Watervrienden IJmuiden als eer-
ste aan. IJmuiden is door dit re-
sultaat 30 punten ingelopen op 
Geleen. Met nog 20 punten ach-
terstand zijn er kansen om op de 
derde competitiedag op 17 april 
naar een derde plaats in de eind-
klassering te zwemmen. 

Spring-
competitie 
Hippisch 
Centrum 
Velsen-Zuid - Zondag werd 
bij manege Hippisch Centrum 
Velsen weer de springcompe-
titie georganiseerd. Een groot 
aantal ruiters had zich voor de-
ze wedstrijd ingeschreven. Voor 
de jongste ruiters was er de ru-
briek tot een hoogte van 20 cm. 
Onder begeleiding van de gedi-
plomeerde en ervaren instruc-
trices werden de jongste rui-
ters geholpen met hun eerste 
springparcours. Kim van Loon 
met Rodeo behaalde dan ook 
een knappe eerste plaats en Kim 
Blok met Diva mocht een fraaie 
tweede prijs mee naar huis ne-
men. Daarna volgde de rubriek, 
20-40 cm klassiek met aanslui-
tend de barrage op tijd. Snelste 
was Chantal de Vries met Diva. 
Tweede werd Juliet van Breuke-
len met haar leuke pony Dizzy en
Yvonne de Vries met Iska als-
mede Madelon van der Leden 
met Iska werden derde. De vier-
de prijs ging naar Daphne Ouds-
hoorn met Diva. In de rubriek, 
20-40 cm op stijl. Reed het netst 
Madelon vd Leden met Iska. 
Hannah Hamers met Leo wer-
den knap tweede en Devi de 
Zeeuw met Lucky had het ge-
luk de derde prijs met het witte 
rozet te winnen. Daarna was het 
de beurt aan de hogere rubrie-
ken t.w. de 40-60 cm en 60-80 
cm met eveneens aansluitend de 
barrage op tijd. Julie Baas met 
Paddy behaalde de snelste tijd 
en Marika Lazet met haar pony 
Surprice werd tweede. Tot slot 
de rubrieken 40-60 cm en 60-80 
cm progressief gelijk op tijd. We-
derom viel Julie Baas met Pad-
dy in de prijzen en Lisette Wijker 
met Toronto behaalde de tweede 
plaats. Zondag 6 februari wordt 
er bij Hippisch Centrum Velsen 
een cursus ponyverzorging ge-
organiseerd en is er voor kinde-
ren in de leeftijd vanaf 5 tot 7 jaar 
kleuterrijden.

IJmuiden - Zaterdag 5 februari 
van 19.30 tot 21.30 uur (zaal open 
19.00 uur) wordt door drie kerken 
een praise-avond in de Stads-
kerk aan het Gijzenveltplantsoen 
32 (hoek Dolfijnstraat) georgani-
seerd. De toegang is gratis.

Praise-avond

Ikea voorleesontbijt voor 
peuters Hummelhoek
Santpoort-Zuid - Het natio-
naal voorleesontbijt was ook 
voor de kinderen van peuter-
speelzaal Hummelhoek weer 
een groot succes. Bij een heer-
lijk ontbijt met croissants, kren-
tenbollen en chocolademelk 
werd het bekroonde boek ‘Fiet 
wil rennen’ van Bibi Dumon Tak 

en Noëlle Smit voorgelezen, een 
leuk verhaal over een struisvo-
gel die wil rennen maar tegen-
gehouden wordt door de wind. 
Om de voorleesdagen af te slui-
ten ging juf Vera met een klein 
groepje peuters met de trein 
naar Ikea voor een ontbijt en 
een verhaal. 

Naaldkunst in Zee-
en Havenmuseum
IJmuiden - Iska Jarnicka werd 
geboren in de Poolse stad Za-
wierce in 1957. Van 1976 tot 1981 
studeerde zij filosofie aan de Ja-
gillonski Universiteit in Krakow 
en van 1981 tot 1986 studeer-
de zij schilderkunst en textie-
le werkvormen aan de Acade-
mie voor Schone Kunsten in Kra-
kau, waar zij cum laude slaagde 
onder professor Zbigniew Grzy-
bowski. 
Zij exposeerde haar werk in in-
dividuele en collectieve tentoon-
stellingen in Polen en Nederland. 
De kunstwerken van Jarnic-
ka tonen Poolse en Nederland-
se landschappen en de men-
sen die daar wonen. Haar inspi-
ratiebron is vaak de rijke Poolse 
kunst uit de twintiger jaren. Veel 
van haar werk heeft een decora-
tief gehalte.
Haar tapijten bieden stof tot na-
denken en appelleren aan je ge-
voel voor harmonie. Het is de on-
derbouw van het menselijke be-
staan. Een verdere bron van in-
spiratie zijn vaak ansichtkaar-
ten uit de periode van de eeuw-
wisseling tussen de 19e en 20e 
eeuw. Met scènes uit Hollandse 
steden en mensen die uitrusten 
aan strand of mosselen verza-
melen. Daarnaast gaat haar hart 
uit naar het maken van familie-
portretten. Voor haar bijzondere 
kunstwerken hanteert zij onge-
bruikelijke technieken. Zoals met 
een fijne steek geborduurd werk.
Met veel respect voor de histo-

rische context richt zij ook haar 
aandacht op niet meer bestaan-
de personen. Al haar beelden 
stralen liefde en intimiteit uit 
voor het onderwerp. Vanuit haar 
Slavische zienswijze geeft zij de 
wereld en haar landschappen al 
20 jaar vorm. De wisselvalligheid 
van het Haagse klimaat waar zij 
haar atelier heeft vindt ook zijn 
weerslag in haar werken die een 
verbazingwekkend gevoel van 
warmte uitstralen. 
Deze fascinerende tentoonstel-
ling in het Zee- en Havenmuse-
um in IJmuiden kunt u bezoe-
ken van 5 februari tot en met 1 
mei 2011. Het museum is elke 
woensdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.zee-
havenmuseum.nl.

Volleybalteams op weg 
naar kampioenschap
IJmuiden - Het was weer een 
volle bak aan wedstrijden op de 
vrijdagavond in de Zeewijkhal. 
Heren 3 maakt de kampioensa-
spiraties waar met een 4-0 over-
winning op Heemstede.  In de 
uitwedstrijden deden ook de an-
dere nummer één in de poules 
goede zaken. Jongens C1 zijn al 
praktisch kampioen aangezien 
de tegenstand niet zal verande-
ren in een kleine poule. Ze won-
nen weer met overtuiging en met 
veel lol in Nieuw Vennep. Coach 
Simon en trainer Andre mogen 
zeer tevreden zijn en gaan kijken 
waar de talenten van Smashing 
Velsen volgend seizoen de prij-
zen willen pakken. Dames 1 is 
ook op weg naar een mooie ein-
de en dat zal net als vorige jaren 
spannend worden. Ze zullen de 
strijd moeten aangaan met Vol-
uit Uitgeest die nog drie pun-
ten achterstand heeft. In Purme-
rend tegen VIP werd de eerste 

set verloren met 30-28 maar de 
andere werden overtuigend ge-
pakt. 18 maart is de confrontatie 
met de nummer twee en daar zal 
het waarschijnlijk allemaal om 
hangen. In de Zeewijkhal speel-
de ook meisjes B2 die de titel uit 
het oog verloren met zeker een 
goed spel maar twee sets gin-
gen naar tegenstander Oradi. In 
de C-poule spelen jongens C1 
en meisjes C1, beide teams won-
nen met 3-0. 
De meiden maakte het zeer 
spannend en wonnen steeds 
de sets in de laatste punten met 
fantastisch inzet en teamspi-
rit. Ook dames 4 is weer de win-
naar met 4-0 van FHC uit Haar-
lem. Ze spelen een goed seizoen 
dankzij trainer Jan die dit team 
zeer stabiel laat spelen. Tenslot-
te won heren 1 een uitwedstrijd 
met 3-2 en heren 2 een thuis-
wedstrijd met 3-1. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Nieuws uit de
buurthuizen
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Akrides verliest
van Binnenland
IJmuiden - De heren van VBC 
Akrides hebben afgelopen za-
terdag in Sporthal IJmuiden-
Oost tegen het hooggeklasseer-
de CBV Binnenland uit Baren-
drecht met 63-91 verloren. Het 
was voor de formatie van coach 
Joaquin Zschuschen de derde 
nederlaag op rij. In een attrac-
tief openingskwart viel Binnen-
land met succes de basket aan 
en scoorde Akrides regelmatig 
van afstand. De Barendrechtse 
center Sander Trommelen kwam 
middels vier scores in de buc-
ket en een bonus vrije worp tot 
negen punten en Akridesser Si-
mon Fluks kwam door twee drie-
punters en sprongschot inside 
tot acht punten. Shooting guard 
Lennart Meijland scoorde voor 
Akrides eveneens acht punten 
in het eerste kwart dat afgeslo-
ten werd met een stand van 19-
27. In het tweede kwart had Akri-
des moeite met scoren en zag 
het Binnenland de voorsprong 
vergroten tot een stand van 28-
53 bij rust. Binnenland bleef met 
succes de basket aanvallen maar 
liet ook drie van de vier driepunt-
spogingen goed vallen waarvan 
de jeugdige Floris de Jong twee 
driepunters voor zijn rekening 
nam. De geroutineerde Binnen-
lander Edwin Engelhart voeg-
de in kwart twee zeven pun-
ten toe aan zijn puntentotaal en 
kwam daarmee net als teamge-
noot Sander Trommelen al in de 
eerste helft in de dubbele cijfers. 
Na de pauze in het derde kwart 
produceerde Dennis Roos mid-
dels een ver sprongschot, twee 
lay-ups en een dunk acht pun-
ten voor Akrides maar dat waren 
echter ook de enige acht pun-
ten voor Akrides in kwart drie. 
Binnenland stelde daar achttien 
punten tegenover en had daar-
door na drie gespeelde kwar-
ten een zeer royale voorsprong 
van 36-71 opgebouwd. In het 
vierde en laatste kwart maakte 
Akrides de stand nog enigszins 
draaglijk. Simon Fluks scoorde 
voor Akrides veertien punten in 
het afsluitende kwart en werd 
met vier en twintig punten ove-
rigens topscoorder van de wed-
strijd. Komend weekend staat er 
voor het team van coach Joaquin 
Zschuschen wederom een wed-
strijd tegen een hooggeklas-
seerde tegenstander op het pro-
gramma. Akrides speelt zater-
dagavond uit in Sporthal Vrede-
hof in Hoorn tegen koploper De 
Hoppers. (foto: Gerard Gleijm)

Ondernemersstemwijzer 
provinciale verkiezingen
Regio - MKB Noord-Holland, 
Kamer van Koophandel en VNO 
NCW West hebben de stemwij-
zer voor de provinciale verkie-
zingen gelanceerd. Onderne-
mers kunnen vanaf vandaag via 
www.ondernemersstem.nl be-
palen naar welke politieke par-
tij hun voorkeur uitgaat voor de 
Provinciale Statenverkiezingen 
op woensdag 2 maart. Aan de 
hand van 25 stellingen kunnen 
zij op belangrijke onderwerpen 
de standpunten van verschillen-
de politieke partijen met elkaar 
vergelijken. MKB Noord Hol-
land, Kamer van Koophandel en 
VNO NCW West willen onderne-
mers met deze stemwijzer weg-
wijs maken in de verkiezingspro-
gramma’s en zowel het regiona-
le als het landelijke belang van 
deze verkiezingen benadruk-
ken. De stellingen op de websi-
te gaan onder andere over eco-
nomische ontwikkelingen, ruim-
te en provinciale taken. Uit de 
Ondernemersstem komt naar 
voren naar welke politieke par-
tij de voorkeur van de onderne-
mer uitgaat. 
Provinciale Statenleden bepalen 
de beleidskoers op het gebied 
van onder meer bereikbaarheid 
en ruimtelijke ordening. Ook kie-
zen zij eens in de vier jaar de le-
den van de Eerste Kamer. Iedere 
stem tijdens de Provinciale Sta-
tenverkiezingen is dus mede be-
palend voor de samenstelling 
van de senaat, die belangrijke 
wetsvoorstellen van de Tweede 
Kamer kan aannemen of verwer-
pen. Zo dreigde de Eerste Kamer 

in het najaar nog het gehele Be-
lastingplan 2011 te verwerpen 
als de Tweede Kamer niet ak-
koord zou gaan met uitstel van 
het hogere BTW-tarief voor de 
podiumkunsten.  MKB Regiodi-
recteur Fabian Nagtzaam bena-
drukt dan ook het belang van de 
provinciale verkiezingen en de 
betrokkenheid van ondernemers 
daarbij. ,,Eens in de vier jaar kun-
nen wij onze directe invloed uit-
oefenen als ondernemers en dan 
moeten wij deze kans ook met 
beide handen aangrijpen”, aldus 
Nagtzaam. ,,Na de verkiezingen 
maken wij ons als organisaties 
weer hard middels onze indirec-
te invloed met behulp van lobby-
trajecten omtrent het verbeteren 
van het ondernemersklimaat.”
Het initiatief Ondernemerstem.
nl is ook afgelopen juni tijdens 
de landelijke verkiezingen inge-
zet. Meer dan 10.000 onderne-
mers testten toen hun politieke 
voorkeur op de website. De VVD 
kwam toen als grote winnaar 
naar voren met 43 procent van 
de stemmen. Het CDA was met 
36 procent een goede tweede.
Op donderdag 17 februari van 
16.00 tot 19.00 uur organiseren 
de genoemde ondernemersor-
ganisaties in samenwerking met 
vele lokale/regionale onderne-
mersverenigingen, vakbonden , 
de Noordzee Alliantie en bran-
cheorganisaties het grote pro-
vinciale ondernemersdebat in 
het Tata Steel Stadion te Vel-
sen waar alle ondernemers uit 
de provincie Noord-Holland wel-
kom zijn.

‘Oude raadhuis kan zo 
in fabel Reinaert de Vos’
Velsen-Zuid - Vier jaar geleden 
stelde Velsen Lokaal vragen over 
het voormalige raadhuis, Toren-
straat 5 in Oud -Velsen. Aanlei-
ding was het voornemen van het 
college om de bestemming van 
dit pand te wijzigen van kantoor-
pand in woonbestemming. 
Dit verbaasde Velsen Lokaal, 
want bij de verkoop van dit pand 
door de gemeente werden diver-
se kandidaten afgewezen, die in 
dit pand wilden gaan wonen. De 
verkoop werd gegund als kan-
toorpand aan de huidige eige-
naar, die van begin af aan in 
het pand is gaan wonen. Eind 
2005 werd hij daarvoor gewaar-
schuwd door middel van be-
stuursdwang. Dit werd nog eens 
bekrachtigd door de rechter.
De verkoop van dit unieke pand 
was ver onder de prijs, omdat het 
een kantoorpand moest blijven. 
Bij bewoning had de verkoop-
prijs het dubbele kunnen zijn. 
In 2006 zorgt de gemeente er 
voor om zo snel mogelijk een 
woonbestemming te regelen 
voor deze eigenaar. Die 180 gra-
den omslag gaf Velsen Lokaal 

het vermoeden, dat dit niet klop-
te met de argumenten en uit-
gangspunten bij de verkoop in 
2005. Velsen Lokaal vond de la-
ge verkoopwaarde het verkwan-
selen van gemeentelijk tafelzil-
ver ter verrijking van een slim-
me projectontwikkelaar. Toen 
deze eigenaar ook sluw bleek te 
zijn door direct het pand te ge-
bruiken als woning, diende Vel-
sen Lokaal op 27 november 2007 
een motie in om het anti-specu-
latiebeding  notarieel op te ne-
men,  teneinde speculatie van 
het pand (waardestijging) met 
deze gewijzigde bestemming te-
gen te gaan. Uiteraard werd de-
ze motie afgeschoten door de 
coalitiepartijen onder aanvoe-
ring van de Partij van de Arbeid.  
Was de motie van Velsen Lo-
kaal aangenomen, dan zou de 
gemeente nu een aardige duit 
kunnen mee verdienen met de 
verkoop van dit pand. Het pand 
staat namelijk te koop voor  
2.450.000 euro. Dat is ruim twee 
miljoen meer dan de gemeen-
te heeft gekregen voor dit pand. 
Zie ook www.redres.nl.

RKVV D2 kampioen 
Najaarscompetitie 2010
Driehuis - Na een enerverend 
slot van de najaarscompetitie, 
heeft Velsen D2 het kampioen-
schap in de reserve 2de klas-
se gegrepen. Al vorig weekend 
werd de laatste competitiewed-
strijd winnend afgesloten bij en 
tegen FC Castricum D2, 2-4. Uit 
10 wedstrijden werden 25 pun-
ten behaald. Beverwijk D1 volg-
de echter met 24 punten uit 9 
wedstrijden, zelfs DEM D2 had 
nog een kleine kans op het kam-
pioenschap met 19 punten uit 8 
wedstrijden. De druk werd bei-
de teams waarschijnlijk te groot, 
want zowel Beverwijk D1 als 

DEM D2 liepen beslissende ne-
derlagen op zaterdag tegen res-
pectievelijk de Kennemers D1 
(2-0) en IJmuiden D1 (4-2). De 
sportieve plicht werd door de-
ze teams meer dan  vervuld, be-
dankt! Terwijl Velsen D2 op een 
winderige zaterdagmiddag nog 
eens een oefenwedstrijd afwerk-
te en de feestvreugde extra glans 
gaf met opnieuw een 3-1 over-
winning, werd de kampioens-
vlag gehesen! Jongens, namens 
de technische leiding en jeugd-
bestuur, gefeliciteerd met deze 
prachtige prestatie. Op naar de 
voorjaarscompetitie.

Rob Spronk naar RKVV
Driehuis - RKVV Velsen heeft 
voor seizoen 2011-2012 een 
nieuwe trainer voor de zondag-
selectie. 
De trainer aan wie de huidige 
trainer Peter van der Waart, het 

stokje overdraagt is Rob Spronk. 
Rob heeft zijn ruim 6,5 jaar er-
varing als trainer opgebouwd als 
assistent-trainer bij VSV en Vel-
sen en vervolgens als hoofdtrai-
ner bij Schoten.

Statiegeldactie
World Servants Velsen
Velsen - In de maanden decem-
ber en januari heeft World Ser-
vants Velsen geld ingezameld 
door middel van een statiegeld-
actie. Deze werd voor het der-
de jaar gehouden. Ronald Dol-
fing was dit jaar verantwoorde-
lijk voor deze actie: ,,Vorig jaar 
hebben we veel publieke acties 
gehouden, waardoor veel meer 
mensen World Servants Velsen 
kennen.’’ Volgens Dolfing werd 
dit duidelijk tijdens deze actie. 
,,Met de actie hebben we 1850 
euro opgehaald voor het goede 
doel. Dit is een kleine 700 eu-
ro meer dan vorig jaar.’’ De ac-
tie werd gehouden in samen-
werking met de Vomar in Vel-
serbroek en de Dekamarkten 
in Velserbroek, IJmuiden (Zee-
wijkplein), Santpoort-Noord en 
-Zuid. ,,Voorgaande jaren was 
het verschil tussen deze filialen 
niet zo groot. Dit jaar mogen we 
de klanten van Dekamarkt Sant-
poort-Noord echter extra bedan-
ken. Zij doneerde maar liefst 300 
euro meer dan vorig jaar’’, aldus 

Dolfing. Het geld wat ingeza-
meld is, wordt gebruikt voor de 
projecten van de World Servants 
Velsen. Vanuit deze organisatie 
zullen, in de zomer, vijf jongeren 
op ontwikkelingswerk gaan naar 
Ecuador, Tanzania en Zambia.
In Ecaudor zullen twee deelne-
mers gaan bouwen aan klaslo-
kalen, een eetzaal en latrines. 
Op deze manier zullen zij de on-
derwijsomstandigheden, in twee 
verschillende dorpen, aanzien-
lijk gaan verbeteren. Alleen met 
goed onderwijs hebben deze 
kinderen een betere kans op een 
goede toekomst. In Tanzania zul-
len twee deelnemers gaan wer-
ken aan woningen en latrines en 
in Zambia  zal worden gebouwd 
aan klaslokalen en woningen.
Om dit werk mogelijk te maken 
hebben zij 12.000 euro nodig. De 
deelnemers dragen hier zelf aan 
bij maar het is een groot bedrag. 
Hierom organiseert World Ser-
vants Velsen de komende maan-
den nog enkele acties. Zie ook 
www.worldservantsvelsen.nl.
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Politie legt beslag op 
crimineel vermogen
Regio - De nieuwe korpschef 
van Politie Kennemerland, Jan-
nine van den Berg, kijkt tevre-
den terug op 2010. In dat jaar 
heeft Politie Kennemerland 
voor een bedrag van 11 miljoen 
euro aan crimineel vermogen 
in beslag genomen, waaron-
der geld, auto’s, huizen en luxe 
goederen. Dat gebeurde me-
de dankzij nauwe samenwer-
king met onder meer het Open-
baar Ministerie, gemeentes en 
de Belastingdienst.
Politie Kennemerland was in 
2010 betrokken bij meer dan 
800 evenementen in de regio, 
waaronder Sail. Ook lokale fes-
tiviteiten rondom het WK voet-
bal vroeg meer inzet van de po-
litie.
Het aantal geweldszaken in 
de regio Kennemerland in in 
2010 met ongeveer tien pro-
cent gedaald, naar 2992 geval-
len. Alleen het aantal openlij-
ke geweldplegingen steeg naar 
206. Het aantal bedreigingen 
(806), mishandelingen ((.1570) 
en straatroven (126) liep te-
rug. Met extra toezicht op uit-
gaanspubliek in de weekein-
den en de aanpak van huise-
lijk geweld wil men geweld te-
rug dringen. Alle gebiedsagen-
ten krijgen in 2011 een oplei-
ding over non-verbaal gedrag 
van kinderen die getuige waren 
van huiselijk geweld, om trau-
ma’s bij kinderen te herkennen 
en verlichten. 
Hoewel het aantal overvallen 
stabiel is, zet de politie toch 
groot in met een zogenaamd 
Donkere Dagen Offensief, meer 
controles op risicovolle plek-
ken, preventie en alertheid. 

Het aantal meldingen van 
jeugdoverlast is sterk gedaald 
tot 7300. De politie is heel actief 
met betrekking tot de jeugd-
overlast, onder meer door het 
Veiligheidshuis, een samen-
werkingsverband met onder 
andere politie, OM, gemeente 
en Bureau Jeugdzorg.
Het aantal woninginbraken 
stijgt nog steeds, in 2010 waren 
dat er 2.431 in de regio. Reden 
om speciale woninginbraken-
teams op te richten. Het aantal 
bedrijfsinbraken is wel gedaald, 
tot 1.260.
Het aantal verkeersdoden was 
in 2010 met vijf beduidend la-
ger dan de 19 in 2009. Ook 
het aantal verkeersgewonden 
daalde (505). Op de wegen 
waar gewonden en doden val-
len, houdt de politie extra snel-
heidscontroles.
Politie Kennemerland is samen 
met het OM in Haarlem initi-
atiefnemer van het landelijke 
Meldpunt Internetoplichting via 
www.mijnpolitie.nl. Voorlopig 
gaat het alleen nog om mel-
dingen van handel via Markt-
plaats.
Bezuinigingen treffen ook de 
politie. Daarom zal strenger 
naar prioriteiten worden ge-
keken. Politiechef Jannine van 
den Berg zegt toe hierover te 
overleggen met burgemees-
ters en openbaar ministerie. Er 
is nu al een criminaliteit top 3. 
Bij zestig procent van de mis-
drijven gaat het om vernieling, 
diefstal en inbraak. Daarnaast 
blijft belangrijk: heterdaad-
kracht en criminelen financi-
eel blijven uitkleden, ‘want mis-
daad mag niet lonen’. 

Noord-Korea in woord 
en beeld bij VU Velsen
Driehuis - Virry van den Noort 
is nieuwsgierig van aard. Zij 
is altijd op zoek naar inzicht 
en kennis en zij neemt daarbij 
geen genoegen met feiten uit 
de tweede hand.
Eigen waarneming, dat is wat 
telt. Die levenshouding bracht 
Virry al op vele reizen naar ver-
re oorden. Eén van haar laat-
ste reizen was naar Noord-Ko-
rea. De indrukken die ze daar 
opdeed, legde ze vast in prach-
tig beeldmateriaal. Kom luis-

teren en kijken naar een boei-
end beeldverhaal over dit land 
in Noord Oost Azië, dat grenst 
aan China, Rusland en Zuid-Ko-
rea en aan de Gele Zee en de 
Japanse Zee.
De lezing wordt gehouden op  
dinsdagavond 8 februari in de 
leslocatie van de Volksuniversi-
teit, Duin & Kruidbergmavo, Ni-
colaas Beetslaan 3.
Aanvang 20.00 uur. Opga-
ve voor deelname via www.
vu.velsen.net.

Ik wilde de Jutter/de Hofgeest 
een compliment maken. Ze heb-
ben van deze krant een krant 
gemaakt voor alle burgers van 
Velsen. De grote en kleine ge-
beurtenissen, het grote en klei-
ne leed soms vlak om de hoek. 
Je kent de wijken en straten. De 

sportverenigingen waar je kind/
kleinkind op zit. Het is nieuws 
wat je als inwoner van Velsen 
raakt, echt een krant voor ie-
dereen. Ga zo door, mijn com-
pliment!

E. van Royen-Leeuw

Ingezonden brief

Carrouselwedstrijd
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zondag 30 
januari werd op manege Ken-
nemergaarde de jaarlijkse car-
rouselwedstrijd voor (jong)vol-
wassenen gereden. Er was een 
lichte- en een zware poule. Met 
meerdere paarden tegelijk wor-
den verschillende figuren gere-
den. Dit gebeurt verkleed vol-
gens een afgesproken thema per 
groep en op bijpassende muziek. 
De paarden waren goed gezind 

en hebben braaf de middag ge-
lopen. In elke poule was een eer-
ste en een tweede plaats. Er was 
ook een originaliteitsprijs. Ieder-
een had zijn best gedaan dus 
dat was even een lastig klusje 
voor de jury. Uiteindelijk heeft de 
groep met als thema ‘Medisch 
Centrum West’ de prijs uitge-
reikt gekregen. Proficiat aan al-
le winnaars en dank voor de ge-
zellige dag!

Rabobank 
langer sponsor 
zaalvolleybal
Velserbroek - Rabobank Vel-
sen en Omstreken blijft zeker 
tot 2013 sponsor van het HHI-
metaalwerken Dames Straten 
Zaalvolleybal-toernooi Velser-
broek. Daartoe werd een over-
eenkomst ondertekend door 
Ilse Moerkerk, medewerker 
Marketing, Communicatie en 
Coöperatie en de organisa-
toren van het toernooi, Frans 
Looij, JanKees Holst en Frank 
Post. Want sport verbindt en 
inspireert en daar staat de Ra-
bobank voor. In 2003 werd het 
idee geboren om naast het Ra-
bobank Stratenteams Voetbal-
baltoernooi voor mannen een 
straten zaalvolleybaltoernooi 
voor dames te gaan organise-
ren. In 2004 was de eerste edi-
tie een feit en een nieuw eve-
nement in Velserbroek was 
geboren. Inmiddels is het toer-
nooi uitgegroeid tot een vol-
waardig evenement in Velser-
broek met als hoofdingredi-
enten: zaalvolleybal met uit-
sluitend buurvrouwen in een 
team, kinderanimatie tijdens 
de voorrondes en aansluitend 
een feestavond met een live 
band. Dit alles wordt vooraf-
gegaan door een heuse clinic 
die door bekende volleybal-
lers wordt verzorgd. Het eve-
nement wordt druk bezocht 
door de inwoners van Velser-
broek en heeft een grote aan-
trekkingskracht op de omlig-
gende woonkernen. Dankzij 
sponsors, die het evenement 
financieel steunen, kunnen de 
organisatoren ieder jaar weer 
een aantrekkelijk program-
ma samenstellen en is de toe-
gang altijd gratis. Zaterdag 8 
oktober 2011 staat de achtste 
editie alweer voor de deur. De 
voorbereidingen zijn in volle 
gang. De organisatoren, Frans 
Looij, JanKees Holst en Frank 
Post zijn blij dat Rabobank Vel-
sen en Omstreken dit sportie-
ve evenement al jaren steunt 
en zij doen dat met veel ple-
zier. De organisatie is dan ook 
blij met dit trouwe sponsor-
schap.

Tata Steel Chess 
Tournament 2011
Regio - De onbekende Ame-
rikaan Hikaru Nakamura werd 
kampioen bij het Tata Steel 
Chess Tournament en troefde 
daarmee de kampioen van verle-
den jaar Magnus Carlsen af, die 
eerder van het 16-jarige grote 
talent Anish Giri verloor. 
Voor de leden van Schaakclub 
Santpoort die deelnamen aan de 
Tienkamp zit het er ook weer op. 
Velserbroeker Martijn de Roode 
leverde in groep 2A een uitste-
kende prestatie om als tweede te 
eindigen, Wim Gravemaker voor-
zitter van SC Santpoort, ook uit 
Velserbroek, eindigde in Groep 
4B op een ietwat teleurstellen-
de zesde plaats. Rob van Zwie-
ten, 4D, was ongeslagen en werd 
keurig tweede. Rob de Roo-
de, 5C, werd derde en had op 
een punt meer gehoopt. Ronald 
Hoekstra, 5D, haalde ook 5,5 

punt en was meer dan tevreden 
met zijn derde plaats. Rob Bus-
chman, 7B, begon als een raket 
en eindigde ook keurig als der-
de. Leo Kruisselbrink, 8B, deed 
het met 6,5 punt uit negen wed-
strijden meer dan uitstekend en 
eindigde als tweede in zijn poule, 
hij mag volgend jaar een groep 
hoger gaan spelen. 
Op de NHSB Pupillendag bij So-
li Driehuis op 23 januari wisten 
zich van de 49 spelers drie spe-
lers van SC Santpoort te plaat-
sen: Isabelle en Julia Stikker en 
Joey Meijer.
Op zaterdag 26 februari geeft de 
net geridderde Hans Böhm een 
schaaksimultaan bij autobedrijf 
Tinholt in het kader van 25 jaar 
Velserbroek. Men kan zich op-
geven via de site www.schaak-
clubsantpoort.nl, de deelname 
is gratis.
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Bagijnenkamp wint 
Stratenvoetbaltoernooi
Velserbroek - Stichting Straten-
teams Velserbroek verzorgt ieder 
jaar zo rond eind januari/begin 
februari een evenement voor de 
inwoners van de gemeente met 
als hoofdingrediënt: zaalvoetbal. 
En ook dit jaar kon, mede dank-
zij de financiële steun van de vijf 
sponsoren: hoofdsponsor Rabo-
bank Velsen en Omstreken, Van 
Waalwijk Van Doorn makelaars, 
Braak Velsen Aannemers, Cen-
tragas Van Galen en Winkelcen-
trum Velserboek weer een uit-
bundig programma worden op-
gezet. Het belangrijkste onder-
deel van dit evenement is na-
tuurlijk het stratenvoetbaltoer-
nooi waarvan op zaterdagmid-
dag de finale poulewedstrijden 
van start gingen met de overge-
bleven ploegen uit de voorron-
des.
De Bagijnekamp, L. Zocher-
plantsoen, H. Poortmanstraat, M. 
Jungiusstraat, Waterdrieblad en 
Grote Boterbloem gingen daar-
bij de strijd met elkaar aan om 
te proberen de finalewedstrijd 
te bereiken. Uiteindelijk ble-
ken Bagijnekamp en L. Zocher-
plantsoen de sterksten te zijn die 
aan het begin van de avond de 
finale mochten spelen. Om half 

acht kwam burgemeester Franc 
Weerwind het veld op om de af-
trap voor deze spannende wed-
strijd op zich te nemen en ja 
hoor, hij knalde de bal met een 
welgemikt schot in het doel. 
In het begin van de finalewed-
strijd waren de ploegen nog 
enigszins tegen elkaar opgewas-
sen en eindigde de eerste helft 
met een 2-1 voorsprong voor 
Bagijnekamp. Maar in de twee-
de helft moest het L. Zocher-
plantsoen toch definitief het 
hoofd buigen voor Bagijnekamp 
dat uiteindelijk een stand op het 
scorebord wist te brengen van 
5-1. Spreekstalmeester Gert Jan 
Huijbens had, als voetbalken-
ner, voor de ploeg van het L. Zo-
cherplantsoen nog een goed ad-
vies in petto: ‘verjonging’. Tijdens 
de overhandiging van de bokaal 
aan de winnende ploeg door Ed-
gar Engelkens, manager Private 
Banking & Beleggen van de Ra-
bobank, deed Edgar nog de me-
dedeling dat de bank het spon-
sorcontract voor de komen-
de drie jaar heeft verlengd. Een 
goed bericht voor de mede-or-
ganisatoren Peter Geldof en Rob 
Toussain die op een geslaagd 
toernooi terug kunnen kijken.

Indiase muziek en 
violiste Sjaan Oomen
Santpoort-Noord - De Hindoe-
staanse- Surinaamse zanger, 
componist en dichter Raj Mo-
han is op vrijdag 4 februari om 
20.00 uur te gast in ’t Mosterd-
zaadje. Samen met Suresh Sard-
joe( tabla), Leonie Stevens (cello) 
en Lourens van Haaften ( gitaren) 
vormt hij het  Raj Mohan Kwartet.
Op zondag 6 februari om 15.00 
uur kan het publiek van ‘t Mos-
terdzaadje kennis maken met 

het poëtische en gepassioneerde 
spel van Sjaan Oomen, prijswin-
nares van diverse vioolconcour-
sen. Zij neemt haar pianist van 
het Amsterdams Conservatori-
um mee. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

Fietsroutes 
kunnen veiliger
Velsen-Noord - Velsen Lokaal 
heeft de reactie van het college 
ontvangen op de motie van Vel-
sen Lokaal en de PvdA over het 
Fietsbeleidsplan. Het college zegt 
de motie niet te willen uitvoe-
ren, maar daarbij maakt het col-
lege twee verkeerde afwegin-
gen. Om die reden stelt Velsen 
Lokaal vragen over hun ziens-
wijze ten aanzien van het ge-
bruik van de Emplacementsweg 
en de situatie rond de Velsertra-
verse. Beide situaties liggen in 
Velsen-Noord. Het vermoeden 
is, dat de metingen van de Em-
placementsweg zijn gedaan toen 
deze was afgesloten voor werk-
zaamheden of tijdens de winter-
se omstandigheden van sneeuw 
en ijs, zodat nauwelijks gebruik 
werd gemaakt van die route. Ie-
dereen, maar met name de inwo-
ners van Velsen-Noord constate-
ren, dat er na de aanleg van de 
N197, vaak een verkeerschaos is 
rond Velsen-Noord. Dit wordt on-
der andere veroorzaakt door de 
regelmatige stremmingen van 
de Velsertunnel, maar ook door 
de complete blokkering van een 
aantal belangrijke doorgangsrou-
tes door voornamelijk vrachtwa-
gens. Hierdoor ontstaan zeer on-
veilige situaties voor fietsers en 
voetgangers, die zich tussen het 
autoverkeer heen een weg zoe-
ken van en naar Velsen-Noord. 
Voor deze dagelijkse ellende kan 
een oplossing gezocht worden. 
Bijvoorbeeld door op een eerder 
moment te hoge vrachtwagens 
op te vangen. Of een onderdoor-
gang te maken voor het verkeer 
uit Velsen-Noord richting Bever-
wijk, zodat men daarna via Bever-
wijk de snelweg richting Alkmaar 
kan bereiken alsmede de meu-
belboulevard. Ook zou er geke-
ken kunnen worden naar een an-
dere opstelling van de verkeers-
lichten, zodat verkeer uit Velsen-
Noord ongehinderd naar Bever-
wijk of Alkmaar kan afslaan.

Jeugdvoorstelling Decu 
in het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 6 februa-
ri, om 14.30 uur, spelen Nochem 
& Van Luyn de jeugdvoorstelling 
Decu in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257. Decu is een 
voorstelling over fantasie, avon-
turen en verhalen voor iedereen 
vanaf 8 jaar.
Sanne is een schrijfster, maar 
het schrijven wil maar niet luk-
ken. Plotseling staat er een rid-
der in de kamer. Hij heet De-
cu en heeft geweldige avontu-
ren beleefd. Tenminste, dat zegt 
hij. Hij vertelt over zijn zwaard, 
zijn vrouwe en zijn reis. Vertel-
len kan hij, maar het verhaal is 
te groot voor hem alleen. Sanne 
moet meedoen. Samen vertel-
len ze verder. Reserveren: maan-
dag tot en met vrijdag van 12.00 

tot 17.00 uur via  0255-521972 en 
vanaf een uur voor aanvang van 
de voorstelling. Toegang 7 euro.

Vrijwilligersfeest 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Afgelopen vrijdag von-
den zo’n 100 vrijwilligers en oud-
vrijwilligers hun weg naar restau-
rant Wok four You in IJmuiden. 
Hier werden zij door het bestuur 
van het museum onthaald op een 
heerlijke maaltijd als beloning voor 
hun inspanningen in het afgelopen 
jaar of langdurige diensten in het 
verleden.
Deze feestavond zou eerder heb-
ben plaatsgevonden op vrijdag 
17 december, maar door de barre 
weersomstandigheden van die dag 
is de feestavond toen afgeblazen.
Gelukkig was het weer – hoewel 
erg koud – deze keer geen spel-
breker en binnen was het warm en 
gezellig.
De voorzitter van  het bestuur, me-
vrouw Ardy Zwart, bedankte in 
haar speech iedereen voor zijn of 
haar geweldige inzet in het afge-
lopen jaar. Ook stond zij stil bij het 
recente overlijden van een drietal 
(oud)vrijwilligers. Verder werd vrij-

williger Maarten Plug, die na zo’n 
20 jaar dienst verleend te heb-
ben aan het museum en daar he-
laas om gezondheidsredenen nu 
mee moet stoppen, in de bloeme-
tjes gezet. 
Ardy Zwart gaf ook een kort over-
zicht van de activiteiten die op de 
rol staan voor dit jaar. Het nieuwe 
jaar is geopend met een expositie 
van pentekeningen van Thijs Zwart 
(tot zondag 27 maart) en vrijdag 4 
februari om 16.00 uur vindt de ope-
ning plaats van een tentoonstelling 
van werken van naaldkunstenares 
Iska Jarnicka (deze tentoonstelling 
loopt tot en met 1 mei).
Wellicht hebt u na lezing van dit 
bericht interesse gekregen om 
ook vrijwilligerswerk te gaan doen 
in het museum. Momenteel is er 
met name behoefte aan medewer-
kers voor de receptie en het café. 
U kunt hierover contact opnemen 
met bestuurslid Joke Hutter, tele-
foon 0255-538007.

Onthullingen
in speciale
liefdesboom
IJmuiden - In Bibliotheek Velsen 
kun je voor de liefde van je leven 
op Valentijnsdag een boodschap 
achterlaten. Of een liefdesverkla-
ring doen aan dat meisje dat je 
nooit durft te benaderen. Er komt 
op 14 februari in de Centrale Bi-
bliotheek een ware liefdesboom 
met hierin liefdestuitingen van alle 
Velsenaren, van gedicht tot kunst-
werk! Liefdesverklaringen, kunst-
werken, gedichten of foto’s kun-
nen voor 11 februari opgestuurd 
worden naar mcortlever@biblio-
theekvelsen.nl of naar Bibliotheek 
Velsen, t.a.v. Maaike Cortlever, 
Dudokplein 16, 1971 EP IJmui-
den. De mooiste en meest liefde-
volle inzending krijgt een romanti-
sche lunch voor twee in het Lee-
scafé van de bibliotheek cadeau!
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Smartlappenfestival – 
Nederlandse lied
Velserbroek - Op 25 juni 2011 
wordt in samenwerking met het 
comité 25 jaar Velserbroek voor 
de derde keer het vrij toeganke-
lijke Smartlappenfestival groots 
georganiseerd. Het Smartlap-
penfestival, ook wel bekend als 
het Festival van het Nederlandse 
Lied, wordt dit jaar groots opge-
zet vanwege het Velserbroekse 
jubileum. Er komen koren, mu-
sicalverenigingen, accordeonis-
ten, shantykoren, Nederlandsta-
lige zangers, zangeressen en dj’s 
optreden. 
Doelstelling van dit smartlap-
penfestival en het Nederlandse 
lied is om jaarlijks een smartlap-
penfestival Nederlandse lied te 
organiseren waar iedereen die 
van het genre houdt op het podi-
um een bestaand of zelfgemaakt 
levenslied ten gehore kan bren-
gen.
Steeds meer mensen beleven 
plezier aan het zingen van of het 
luisteren naar de Smartlappen 
en het Nederlandse lied. Senti-
mentele liedjes over armoede, 
zieke moeders en stervende kin-
deren maakten de smartlappen 
populair. 
Vanaf 12.00 uur zijn er op diver-
se locaties in het winkelcentrum 
Velserbroek én in een grote tent 
op het Vestingplein optredens 
met levensliederen, smartlappen 
en ‘het Nederlandse lied’. Daar-
bij zijn zowel plaatselijke zangers 
als landelijke bekendheden van 
de partij.
Vanaf 20.30 uur vindt bovendien 

in de grote tent de smartlap-
penwedstrijd Nederlandse lied 
plaats. De jury geeft bonuspun-
ten bij originaliteit, uit het hoofd 
zingen, kleding enzovoort. Er zul-
len prijzen te winnen zijn, name-
lijk een eerste, een tweede en 
een derde prijs.
 De minimale leeftijd voor deel-
name is 16 jaar.
Onder de artiesten en gezel-
schappen die 25 juni komen op-
treden zijn de koren Sparkle en 
FF Anders uit Velserbroek, De 
Delta Singers uit  IJmuiden en 
de accordeonvereniging de Kla-
vierschippers. 
Ook het koor Grace Darling uit 
IJmuiden zal op het Festival van 
het Nederlandse Lied aanwe-
zig zijn. Daarnaast komt zange-
res Elly Entius optreden; zij zingt 
liedjes van Corrie Konings, Ma-
rianne Weber en de Zangeres 
zonder Naam. Na de wedstrijd ‘s 
avonds in de tent zullen de be-
kende Velserbroekse zangers 
Sven Duijff en Ramon Wijngaar-
de de avond op een grandioze 
manier afsluiten.
De organisatie is nog op zoek 
naar zangers, zangeressen, ko-
ren en verenigingen die 25 juni 
ook willen optreden. Het Smart-
lappenfestival is een mooie ge-
legenheid om het Velserbroek-
se publiek kennis te laten maken 
met hun repertoire.
Aanmelden kan via 
www.25 j aa r ve l se rb roek .n l 
of Frans Looij, telefoon 06-
23476546.

Lezing Mark Metselaar:
‘Je bent een Engel!’
Santpoort-Noord - Met kerst 
hangen veel mensen engelen-
haar en engeltjes in de boom. 
Maar, geloven we eigenlijk nog 
echt in het bestaan van enge-
len? In elk geval lijkt het erop dat 
steeds meer mensen zich inte-
resseren voor engelen en niet al-
leen in de kerk. Engelen zijn uni-
verseel en komen in heel veel 
verschillende religieuze en spi-
rituele tradities voor. Ook in de 
dagelijkse uitdrukkingen hoor je 

over engelen, bijvoorbeeld ‘en-
gelengeduld’ of ‘je bent een en-
gel’ als je van iemand houdt. De-
ze lezing gaat over ervaringen 
met engelen, engelen bezien 
vanuit de verschillende tradities 
en hoe we de kwaliteiten en lief-
de van engelen in ons eigen le-
ven kunnen manifesteren. De le-
zing wordt gehouden op 8 febru-
ari om 20.00 uur in het Parochie-
centrum Santpoort, Frans Net-
scherlaan 12. Toegang 5 euro.

Netwerkavond 
in Oma’s 
Kamer
Driehuis - Op donderdag 17 fe-
bruari komen de ondernemers in 
Driehuis weer bij elkaar: het vijf-
de ondernemerscafé alweer. In 
Oma’s Kamer, café Middeloo, 
ligt een leuk, actief programma 
klaar, met ruime gelegenheid om 
te netwerken. Een aantal plaat-
selijke ondernemers zal een kor-
te presentatie houden over hun 
bedrijf. Irma Noteboom (In Vel-
sen Coaching) vertelt over haar 
nieuwe onderneming, Louis van 
Galen (11G Architectuur) pre-
senteert zijn bedrijf en notaris 
Eric Ros spreekt over het belang 
van huwelijkse voorwaarden voor 
zelfstandig ondernemers. Tot slot 
laat fotograaf/grafisch ontwerper 
Marcel Reimer de nieuwe web-
site van de ondernemersvereni-
ging zien. Daarna is er, zoals ge-
woonlijk, weer uitgebreid de tijd 
om kennis te maken met nieuwe 
ondernemers of bij te praten met 
bekenden. De ondernemersver-
eniging is in 2010 met deze net-
werkavonden van start gegaan en 
telt momenteel circa 50 leden. Elk 
kwartaal is er een netwerkavond 
in de vorm van een ondernemers-
café. Tijdens die avonden kunnen 
de leden zich presenteren, idee-
en en ervaringen uitwisselen en 
samenwerkingsmogelijkheden 
verkennen. De ondernemersver-
eniging Driehuis ontplooit aller-
lei activiteiten. Er wordt aan een 
eigen website gewerkt en in fe-
bruari komt de eerste bedrijven-
gids van Driehuis & Velsen-Zuid 
uit. Alles om de ondernemers een 
goed zichtbaar platform te bieden 
zodat we elkaar ook dicht bij huis 
weten te vinden!. Voor het onder-
nemerscafé 17 februari is aan-
melden niet nodig. De avond be-
gint om 20.30 uur.

Kaas maken op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Boerin Annema-
rie uit ‘Boer zoekt vrouw’ vindt 
het één van de leukste klus-
sen op de boerderij: kaas ma-
ken. Informatieboerderij Zorgvrij 
in Spaarnwoude leert u in een 
workshop hoe u uw eigen kaas-
je kunt maken. In een sfeervol-
le omgeving leert u hoe van rau-
we melk, in dit geval van de koei-
en van Zorgvrij, een babykaas-
je wordt gemaakt. Behalve kaas 
gaat u ook boter maken en krijgt 
u een rondleiding door de stallen 
van de boerderij. Na de middag 
kunt u uw eigen gemaakte kaas 
mee naar huis nemen.
De kosten voor deze workshop 
zijn 17,50 euro per persoon, dit is 
inclusief koffie en thee. De work-
shop wordt gegeven op zondag 
13 februari om 13.00 uur. De 
workshop duurt ongeveer drie 

uur. Groepen kunnen ook op af-
spraak op een andere dag de 
workshop volgen. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.
Op woensdagmiddag 9 februa-
ri kunnen kinderen van 7 tot en 
met 10 jaar op Informatieboerde-
rij Zorgvrij cakejes bakken. Tij-
dens een korte rondleiding wor-
den eerst de ingrediënten verza-
meld. De eieren worden uit het 
kippenhok gehaald, samen met 
de boer wordt een koe gemolken 
en er wordt meel gemalen. Daar-
na wordt het beslag gemaakt en 
worden de cakejes gebakken. 
Uiteraard mag een vrolijke ver-
siering niet ontbreken.
De middag is van 13.30 uur tot 
16.00 uur en kost 7,50 euro per 
persoon. Aanmelden kan tot 
twee dagen van te voren. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl.

IJmuiden - Politiemensen stel-
den vorige week woensdag, om-
streeks 22.30 uur, na de melding 
dat mensen zich verdacht ophiel-
den bij het tankstation aan de 
Heerenduinweg, direct een on-
derzoek in. Een oplettende ge-
tuige wist de politie te vertel-
len dat hij enkele mannen had 
zien rennen en in een auto had 
zien springen. In het tankstati-
on stond een van de verdachten, 
31-jarige Amsterdammer werd 
direct aangehouden. Een andere 
getuige kwam melden dat hij de 
auto waarin eerder de twee an-
dere verdachten waren gestapt, 
had gezien. Op de Planetenweg 
werd de auto achterhaald en 
langs de kant gezet. De twee in-
zittenden, Amsterdammers van 
23 en 29 jaar oud, zijn aangehou-
den. Alle drie de verdachten zijn 
overgebracht naar een politiebu-
reau en ingesloten voor verhoor.

Verdachten 
inbraak 
aangehouden

Frédérique Spigt
in het Thalia Theater
IJmuiden - Wie half februa-
ri over de kades van de oude 
haven loopt, moet niet vreemd 
opkijken als er oorstrelen-
de muziek te horen is. Frédé-
rique Spigt verruilt de havens 
van haar woonplaats Rotter-
dam even voor die van IJmui-
den. In het Thalia Theater werkt 
La Spigt aan een nieuw in-
tiem liedjesprogramma: ‘Alles 
is vreemd – The best of Frédé-
rique Spigt’. 
Naar aanleiding van haar tien-
de studioalbum en de ‘Frédé-
rique Spigt-top 40’ op haar 
website is een best of program-
ma samengesteld met hierin 
de mooiste en bekendste lied-
jes van La Spigt. Na een dag-
je repeteren in het Thalia Thea-
ter, opent de diva met het rau-
we stemgeluid op woensdag 16 
februari (20.30 uur) de deuren 
van het Thalia Theater voor de 
eerste uitvoering van ‘Alles is 
Vreemd’.
Haar nieuwe programma moet 
nog gedurfder worden, maar 
natuurlijk met de vertrouwde 
Spigt-ingrediënten waarmee 
de rockdiva al tientallen suc-

cesalbums maakte: haar rui-
ge stemgeluid, poëtische mu-
ziek en eigenzinnige humor. 
Naast Frédérique Spigt ziet 
het publiek Gwen Cresens (ac-
cordeon), Jan van der Me-
ij (gitaar) en Hein Offermans 
(bas). Geniet van Spigt-klassie-
kers als ‘Vreemd’, ‘Monsieur et 
Mad’Moiselle’, ‘Heel even’, ‘Isis’, 
‘Mans Genoeg’, ‘Mijn hart kan 
dat niet aan’, ‘Hemelse regen’ 
en ‘Grijze Muis’. Het wordt een 
concert met prachtige samen-
zang, veel akoestische gitaren 
en een hoop swing & blues. 
Natuurlijk niet zonder de komi-
sche en altijd onderhoudende 
presentatie van de ‘Diva’ zelf. 
Of zoals Maria Goos bij Opium 
TV meldde: ‘ik wist dat zij kon 
zingen maar verrassend is dat 
zij zo’n goede entertainer is en 
de zaal meeneemt en ontroert’.
Prijs: 20,25 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Loca-
tie: Thalia Theater, Breesaap-
straat 52, IJmuiden. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
telefoon 0255-515789. (foto: 
Sanne Schouwink)



pagina 22 3 februari 2011

IJmuiden - DKV E2 speelde 
29 januari tegen HBC E1. Toen 
ze binnen kwamen besef-
ten de kinderen al dat het een 
moeilijke wedstrijd zou wor-
den. Ze hebben hard hun best 
gedaan, en laten zien waar 
ze op trainen. Dat ze met 7-0 
hebben verloren maakte voor 
de kinderen niet uit, ze vonden 
het een leuke wedstrijd! De E1 
speelde gelijk tegen KVA. Na 
een 0-1 achterstand nam DKV 
het over en stonden ze de ge-
hele wedstrijd voor. In de laat-
ste minuut maakte KVA ge-
lijk; 4-4. Loek scoorde twee-
maal. De D1 moest hard wer-
ken; ze konden Furore niet zo-
maar van zich afschudden, 
maar in de tweede helft deed 
DKV er nog een schepje bo-
venop zodat ze toch de winst 
behaalden; 9-7. Stijn speelde 
een sterke wedstrijd. Ook de 
C2 won. Met 8-4 waren ze te 
sterk voor Refleks C2. De C1 
speelde een erg goede wed-
strijd, waarbij alle spelers lie-
ten zien wat er in de training 
wordt geoefend. Ging de uit-
wedstrijd tegen Groen Geel 
nog verloren, nu werd er te-
recht ruim gewonnen met 9-3. 
Lotte speelde een sterke wed-
strijd, en Joram had veel kan-
sen. Denise en Maud werkten 
goed samen, waardoor bei-
den een mooi doelpunt scoor-
den. De A1 speelde gelijk te-
gen Haarlem A3. De hele wed-
strijd stond DKV voor, tot kort 
voor tijd. Toen stond Haarlem 
voor met 6-5. In de laatste mi-
nuut scoorde Patrick. Het was 
een erg mooi doelpunt en dat 
leverde DKV het verdiende ge-
lijkspel op. 

DKV Jeugd-
wedstrijden

Velsen-Noord - Per 1 febru-
ari is pastoor Mathew Njezhu-
kumkattil aangesteldbij de 
Sint Josephparochie in Vel-
sen-Noord. Pastoor Mathew is 
geboren in India. Na zijn stu-
die economie is hij begonnen 
aan zijn priesteropleiding en 
gewijd op 26 december 1984 
als priester in het bisdom Tha-
marassery. Verder heeft hij zijn 
theologiestudie afgerond in 
Rome. Na een verblijf in Duits-
land is hij op verozek in 2001 
naar Nederland gehaald om 
hier zijn missionaire werk te 
verrichten. Ook heeft hij de 
ruimte gekregen om zich de 
Nederlandse taal eigen te ma-
ken. De laatste drie jaar heeft 
hij gewerkt in de het parochie-
verband Denekamp-Ootmar-
sum. De presentatieviering 
was zondag in de parochie-
kerk in Velsen-Noord. De Sint 
Josephparochie is gevestigd 
aan Wijkerstraatweg 55.

Nieuwe 
pastoor in 
Velsen-Noord

Van der Wiele 
jeugddamtoernooi
IJmuiden - In totaal 30 kinde-
ren deden mee aan het Van der 
Wiele jeugd damtoernooi, zon-
dag aan de Eksterlaan. En er 
werd fel gestreden. 
In de A-groep werd uiteindelijk 
gewonnen door Stan Brink die 
de barrage won van Raymond 
Koopmanschap.
Mitchel Mensinga werd der-
de. De eerste plaatsen werden 
dus allemaal bezet door dam-
mertjes uit Heerhugowaard. De 
enige uit IJmuiden die weer-

werk had kunnen bieden was 
Rick Hartman, maar die had za-
terdag zijn debuut gemaakt in 
het eerste van IJmuiden met 
een keurige remise en had 
even tijd nodig voor zijn huis-
werk. 

In de B-groep werd gewonnen 
door Bo Thier. Tweede werd Le-
on Smids en derde Martijn Vis, 
zodat er toch nog een IJmui-
dens tintje bij het eremetaal te 
vinden was.

Expositie Selma Schepel 
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Selma Schepel heeft 
vanaf 5 februari een expositie 
in de Centrale Bibliotheek. De 
stadsfotograaf wandelende de 
afgelopen twee jaar over de vele 
braakliggende terreinen in Oud-
IJmuiden. Tijdens deze tochten 
raapte ze tienduizenden scher-
ven en andere herinneringen 
aan vroegere bewoning op, die 
ze allemaal samensmeden tot 
kunstwerken.
Deze scherven en andere over-
blijfselen komen door weer en 
wind uit de grond naar boven, 
maar ook door het omwoelen 
van de aarde door dieren: mol-
len, konijnen, honden. Zonder 
een spade in de grond te steken 
kon Schepel daarmee diverse 
periodes uit de historie van de-

ze uitloper van de Breesaap in 
beeld brengen. 
Er is heel veel te zien uit de tijd 
dat het kanaal werd aangelegd, 
en van een eeuw geleden, toen 
IJmuiden een bloeiend stadje 
was, maar de oudste scherven 
dateren uit de Middeleeuwen, 
toen er hooguit een enkele duin-
boer woonde.  
Op zaterdag 5 februari is Sel-
ma Schepel van 11.00 tot 17.00 
uur in de Centrale Bibliotheek 
om uitleg te geven aan belang-
stellenden, maar ook om verha-
len te horen. Wie weet zijn er ou-
dere IJmuidenaren die iets her-
kennen: scherven van het ser-
vies van hun oma, een poppen-
kopje, een tegeltje uit een lang 
verdwenen voorgevel.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag waren twintig klootschieters 
van sportvereniging Full Speed 
bereidt de kou te trotseren. De op-
komst was groot met zes teams, 
dat is wel eens minder geweest. 
Team 5 met Dirk, Harm, Ina, werd 
winnaar op 72 schoten en 18 me-
ter. Team 3 met Bianca, Sander, 
Ton, Bertus werden tweede op 
73–17. Team 1 met Willem, Jan 
Sch. Lia, Elly werden derde op 75–

2. Team 2 met Jan St. Lina, Dries, 
werden vierde op 76–58. Team 6 
met Nico, Astrid, Randy, werden 
vijfde op 76–30. Team 4 met Ingrid, 
Rob, Bertie, werden zesde op 102–
9. Boven de honderd is te veel, 
maar Rob zat tussen twee dames! 
Dus clementie voor hem. Voor in-
formatie: Harm Jongman, telefoon 
055-514780 of Dirk Sieraad, tele-
foon 0255-515602. Zie ook www.
svfullspeed.nl.

IJMUIDEN - NOORD neemt de wijk
Info pagina IJmuiden-Noord wijkgericht werken

Uitnodiging wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 9 februari 19:30 uur in de Spil
Op 9 februari aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in buurthuis 
De Spil, Frans Halsstraat 29. U kunt vanaf 19:30 uur, zonder aanmelding vooraf, binnenlopen 
met uw vragen, opmerkingen of problemen uit uw omgeving. Uiteraard bent u ook welkom om de 
gehele vergadering bij te wonen. U kunt dan meepraten over onderstaande agendapunten.

• Kennemerlaan en skatebaan 
Moerbergplantsoen.

• Terugkoppeling uit de 
klankbordgroep Lichteren/
Averijhaven.

• Voortgang nieuwbouw 
winkelcentrum: o.a. 
communicatieplan en planning.

• Aanleg snelheidsremmende 
drempels Moerbergplantsoen. 

 Er komt nog geen zebrapad.
• Visie op Velsen 2025.
• Reactie gemeente op 

speerpuntplan en onze andere 
actiepunten.

Heeft u geen tijd langs te komen maar toch iets op te merken, stuur dan een e-mail naar  
johan.zwakman@ijmuidennoord.nl of bel naar 06-46332239

Johan Zwakman
Voorzitter 
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Voorleesdagen bij
De Blauwe Rog
IJmuiden - Voorlezen aan kin-
deren is belangrijk. Het prik-
kelt de fantasie, ontwikkelt het 
taalgevoel en bezorgt de kinde-
ren veel plezier. Dit alles is da-
gelijkse kost op de blauwe rog. 
Het boek ‘Fiet wil rennen’ van 
Bibi Dumontak en Noëlle Smit 
staat tijdens de voorleesda-
gen centraal. De afgelopen dag 
werd hier nog eens extra aan-
dacht aan besteed. Om het ex-
tra feestelijk te maken hadden 
we bezoek op de blauwe rog; zo 
kwam de wijkagent voorlezen en 
kwamen er twee medewerksters 
van de stichting dierenambulan-
ce Velsen een verhaal vertellen. 
Ook stond er een grote brand-
weerdagen voor het dagverblijf 
en lazen twee stoere brandweer-

mannen een passend verhaal 
voor. Klap op de vuurpijl was de 
buschauffeuse die in een com-
pleet versierde bus ging voorle-
zen aan de kinderen.
Daarnaast hebben de kinderen 
een bezoek gebracht aan de bi-
bliotheek waar allerlei verschil-
lende activiteiten werden geor-
ganiseerd.
De week werd feestelijk afgeslo-
ten met een poppenkastvoorstel-
ling met als thema: ‘Fiet wil ren-
nen!’ De kinderen van de blau-
we zeester en de blauwe oes-
ter kwamen ook gezellig naar de 
poppenkastvoorstelling kijken. 
Al met al vrolijke dagen met ex-
tra veel voorleesplezier waar de 
kinderen volop van hebben ge-
noten. 

IJmuiden - Donderdag 10 fe-
bruari om 20.30 uur speelt Rauw 
Spul ‘Dad named Sue’ op de re-
petitiezolder in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257. Cabaret of 
toneel? In ieder geval heeft een 
loeihoog tempo en vol live-mu-
ziek, geluidseffecten met fysieke 
playback, popcultuur en scher-
pe dialogen. Kay vertelt hoe hij 
en zijn vader Nederland ach-
ter zich laten en naar het zuiden 
van Europa trekken. De verhalen 
van Kay zijn zeer grotesk en alles 
wordt uit de kast gehaald om de 
heroïek van zijn vader eer aan te 
doen. Dit tot ergernis van Men-
so, die niet van opgeblazen ver-
halen houdt. Als Menso ook nog 
eens het slachtoffer wordt van 
de egotrip van Kay, grijpt hij in. 
Dit mondt uit in een felle strijd 
tussen de beide heren. Een strijd 
die zich door de gehele voorstel-
ling ontwikkelt en haar hoogte-
punt vindt in een vernietigende 
slotmonoloog van Menso. Hier-
door. De toegang bedraagt 7 of 
5 euro.

Rauw Spul in 
Witte Theater

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en 
donderdag restaurant. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig 
zijn rond 11.45 uur) een 3-gan-
gen a la carte menu. 6,- p.p. Op 
woensdag en vrijdag om 12.00 
uur open tafel. Vrijdag 4 febru-
ari: tomatensoep met preischo-
tel, bitterkoekjesvla toe. Woens-
dag 9 februari: aspergesoep, 
sperziebonen met gehaktbal en 
vanillevla toe. vrijdag 11 februa-
ri: groentesoep, bloemkool met 
saucijsjes, vla toe.
Erwtensoep maaltijd elke 3e 
woensdag van de maand. Aan-
vang 12.00 uur. Kosten 1,50 eu-
ro per kom. Laatste erwten-
soepmaaltijd is op woensdag 16 
februari.
Cinema Zeewijk, elke 3e don-
derdagavond van de maand. 
Kosten 2,-incl. koffi e/thee. 
Midwinter kienavond, woens-
dag 16 februari. 
Optreden vrouwen Shanty-
koor Grace Darling op don-
derdag 11 maart om 19.30 uur. 
Toegang 3,50 incl. koffi e/thee.
Legpuzzel ruilbeurs, eerste 
woensdagmiddag van de on-
even maanden.
Wii 2 woensdag- en donder-
dagmiddag vanaf 14.45 uur. Er 
zijn geen kosten aan verbon-
den.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.
Stoelhonkbal, elke vrijdagmid-
dag van 14.30 tot ca. 16.00 uur.
Internetsoos elke werkdag 
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Restaurant is weer van start 
gegaan. Elke maandag en 
woensdag kan men van 11.45 
tot 13.00 uur men terecht voor 
een kopje soep, een hoofdmaal-
tijd en een toetje naar keuze. 
Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 11 februa-
ri: groente/tomatensoep, boe-
renkoolstamppot met worst en 
bavaroise met slagroom toe. 
Dinsdag 8 februari: kip/kerrie-
soep, nasi met saté en blanke 
vla met vruchtjes en slagroom 
toe. Opgeven donderdag 3 fe-
bruari tussen 11-12 uur. Aan-
vang 17.30 uur. Kosten 6,-.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Wii spel, dinsdag 8 februari om 
14.30 uur. Deelname gratis.
Klaverjasmarathon, zaterdag 
5 februari om 10.00 uur. Kosten 
4,-. Opgeven via 023-5386528, 
dhr. Noord of dhr. Zeegers.
Thuisbioscoop De Hofstede. 
Vrijdag 11 februari wordt de fi lm 
‘The Bellboy’ vertoond. Aanvang 
19.30 uur. Toegang 2,-. 
Optreden Klavierschippers, 
zaterdag 19 februari om 14.30 
uur.
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Expositie van De Boshoek tot 
en met 7 februari tijdens de 
openingstijden van het wijk-
steunpunt.
Vrijwilligers voor de open tafel 
(kok, keukenmedewerker, af-
was), felicitatiedienst, buffet en 
een vrijwilliger voor de patch-
workgroep die op dinsdagoch-
tend bijeen komt gezocht. Info: 
M. Stam, 023-5386528.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Oude-
renadviseurs: maandag- en 
vrijdagochtend 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.
Frontoffi ce 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.

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
6-Daagse reis van 13 t/m 18 
juni naar Hotel de Uitkijk in 
Zeddam. Geheel verzorgd en 
incl. excursiekosten 410,- p.p., 
excl. verzekering. 
ANBO Nieuws Santpoort/
Velserbroek: Postbus 39, 2080 
AA Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffi edames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op com-
puter en internet’. De lessen 
worden gegeven op maandag- 
en vrijdagmorgen van 09.30 tot 
11.30 uur. Aanmelden kan bij de 
servicebalie van De Moerberg.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Optreden Muzenco, zondag 6 
februari van 15.00 tot 16.45 uur.
Winterfi lm Young@Heart, 
Woensdag 9 februari om 15.00 
uur.
‘Kunt u zingen, zing dan mee’, 
donderdag 10 februari. Aan-
vang 15.00 uur.

IJmuiden - Donderdag 10, vrij-
dag 11 en woensdag 16 februari 
draait het Witte Theater om 20.30 
uur de fi lm ‘Another Year’. Gerri 
en haar man Tom wonen in een 
rustige Londense buitenwijk. Ze 
zijn gezond, gelukkig en liefde-
vol getrouwd, maar weten heel 
goed dat veel mensen minder 
fortuinlijk zijn. Zoals Gerri’s col-
lega Mary die gebukt gaat onder 
haar desastreuze liefdesleven. 
Of neem Ken, die in zijn een-
zaamheid volledig vergeet voor 
zichzelf te zorgen. Joe, zoon van 
Gerri en Tom, lijkt zich geen zor-
gen te maken. Maar hij is dertig 
en single, terwijl zijn vrienden al 
gesetteld zijn. Gerri en Tom bie-
den een luisterend oor, maar hun 
hulp en vriendschap kent ook 
grenzen. In vier seizoenen toont 
Another Year het leven in al haar 
eenvoud en complexiteit. De mi-
sère en de humor, in zomer en 
winter, met liefdesgeluk en te-
genslag, hoop en wanhoop. Toe-
gang 7 of 5 euro.

Film ‘Another 
Year‘ in WT

Santpoort-Noord - Politiemen-
sen hebben vorige week donder-
dagmiddag tussen 14.00 en 17.30 
uur een controle gehouden die 
gericht was op bromfi etsen en 
scooters. Op de Hagelingerweg 
en Vlietweg in Santpoort-Noord 
en op de Laan der Nederlan-
den in Beverwijk werden in to-
taal zo’n 42 bromfi etsen gecon-
troleerd. Negen keer werd er een 
te hoge constructiesnelheid ge-
constateerd, betrokkenen kregen 
een bekeuring uitgeschreven.

Bromfi ets-
controle

Afspraken gemeenten 
en Viva! Zorggroep
Regio - De vier IJmondgemeen-
ten Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Velsen hebben de lei-
ding van de Viva! Zorggroep ge-
wezen op hun verantwoordelijk-
heid voor de bedrijfsvoering. Een 
afzonderlijk tarief voor gespecia-
liseerde huishoudelijke zorg ach-
ten de gemeenten niet nodig op 
grond van onderzoek. Zij hebben 
de Viva! Zorggroep een brief met 
die strekking gestuurd. 
Op 21 januari 2011 vond een ge-
sprek plaats tussen het manage-
ment en de raad van bestuur van 
de Viva! Zorggroep en de vier 
wethouders van de IJmondge-
meenten die de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning in hun por-
tefeuille hebben. Tijdens dit ge-
sprek hebben de wethouders 
hun ongenoegen uitgesproken 
over de naar hun mening laakba-
re manier waarop de Viva! Zorg-
groep de gemeenten in een po-
sitie drongen waarin zij zich niet 
herkennen. De gemeenten wij-
zen elke verwijzing naar hun rol 
in relatie tot de fi nanciële proble-
men bij de zorgorganisatie van 
de hand. Zij benadrukken dat al-
leen de Viva! Zorggroep verant-
woordelijk is en blijft voor de be-

drijfsvoering en dat de gemeen-
ten daarin op geen enkele manier 
een rol hebben.
Op grond van het gesprek nemen 
de vier IJmondgemeenten de vol-
gende standpunten in: zij wijken 
niet af van de bepalingen die con-
tractueel zijn overeengekomen 
met de Viva! Zorggroep, zij zien 
geen reden om voor de gespeci-
aliseerde huishoudelijke verzor-
ging (HV3) een afzonderlijk tarief 
te bepalen. Deze zorg is onder-
werp van onderzoek geweest ge-
durende een half jaar. Op grond 
van de uitkomsten menen de 
IJmondgemeenten dat het team 
voor gespecialiseerde huishoude-
lijke verzorging zijn bestaansrecht 
onvoldoende heeft aangetoond. 
Naar de overtuiging van de ge-
meenten bieden de categorie-
en huishoudelijke verzorging ty-
pe 1 en 2 (schoonmaak resp. zorg 
voor mensen met psychische of 
zware lichamelijke klachten) vol-
doende waarborg om op verant-
woorde wijze huishoudelijke hulp 
te geven die is afgestemd op de 
behoeften en de noodzaak van de 
inwoners van de vier gemeenten. 
Het uiterste bod voor het meer-
werkurentarief is 23,38 euro.
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Eerste elektrische auto
De gemeente Velsen heeft vrijdag 
28 januari 2011 de eerste elektri-
sche auto in gebruik genomen. De-
ze elektrische auto zal gebruikt 
worden door de gemeentelijke 
wijkploeg in Zee- en Duinwijk. Uit-
eindelijk zal Velsen acht van deze 
duurzame auto’s aanschaffen. 

Op vrijdag 28 januari 2011 namen de 
wethouders Vennik en Westerman 
de sleutels in ontvangst van de eer-
ste elektrische auto van de gemeen-
te Velsen. Deze ‘Piaggio Porter Kipper 
SL electric-power’ zal gebruikt wor-
den door de gemeentelijke wijkploeg in 
Zee- en Duinwijk en is de eerste van 

minimaal acht elektrische auto’s die 
de gemeente gaat aanschaffen. De ac-
cu wordt ’s nachts opgeladen waarna 
de auto een actieradius heeft van on-
geveer 100 kilometer. Verder maakt de 
auto nauwelijks geluid.

Er rijden al gemeentelijke auto’s op 
aardgas. Deze keuze voor elektrische 
auto’s past in het beleid van Velsen als 
duurzame gemeente en levert zo een 
bijdrage aan het terugdringen van de 
CO2 uitstoot. Hoewel de aanschafkos-
ten van deze auto hoger zijn dan van 
een ‘gewone’ auto, worden deze meer-
kosten binnen enkele jaren terugver-
diend. (foto: Reinder Weidijk)

Hans Dekkers geeft 
schilderijen in bruikleen
Annette Baerveldt, wijkwethouder 
van Velserbroek, kreeg woensdag 26 
januari 2011 drie kunstwerken van 
kunstschilder Hans Dekkers uit Vel-
serbroek in bruikleen.

Het gaat om twee aquarellen en één werk 
in acrylverf. De werken hebben Velser-
broek als inspiratiebron, en hangen tijdens 

het jubileumjaar 25 jaar Velserbroek in de 
kamer van wijkwethouder Annette Baer-
veldt. Zij had de werken gezien op de 
opening van de gelijknamige tentoonstel-
ling en was er zeer van gecharmeerd. 

Op de foto staat het kunstwerk Zonsop-
komst in Velserbroek. (foto: Gemeente 
Velsen)

60-jarige bruidsparen gehuldigd
Tweeëndertig bruidsparen in de gemeente Velsen vierden in 2010 hun diamanten  
bruiloft. Zestien bruidsparen maakten van de uitnodiging gebruik om donderdag 27  

januari 2011 in Villa Westend samen met burgemeester Weerwind bij dit bijzondere  
jubileum stil te staan. (foto: Aris Schutte)
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Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan wel 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig 
is ingeleverd – dat kan via email: 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 Dudok-
plein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek 
aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

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

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN

“Gymzaal Santpooort-Zuid”
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken bekend 
dat het bestemmingsplan  “Gymzaal Santpoort-Zuid” 
met idn: NL.IMRO.0453.BP1701GYMZAALSANT1 per 
21 januari 20011 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie van 
Vergunningen en Uitvoering, Dudokplein 1, op werk-
dagen van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. 
Daarnaast is het plan te raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat geen 
mogelijkheid tot het indienen van een reactie.

RAADSPLEIN 10 FEBRUARI 2011

Donderdag 10 februari 2011 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 21.00 uur Parkeerbeleid - informatief

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 – 21.00 uur Renovatie Stadhuis, gebouw B 
  (oudste deel aan het Plein 1945)

Raadzaal
Sessie 3
21.30 – 23.00 uur Grote Hout, stand van zaken en 
  mogelijke ontwikkelrichtingen

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de agendapunten kan niet worden ingesproken.  

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester en 

Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde 

kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch of per e-mail 

wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, 

e-mail: info@velsen.nl

 

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

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

 

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

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

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

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

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, 
lokale seniorenagenda, handhaving en toezicht en 
project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wet-
houder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 

bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

 

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

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

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

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

E-mail info@velsen.nl

Internet www.velsen.nl

 

Klant Contact Centrum/Receptie

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

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

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

van ter visie gelegde stukken.

 

Belastingen/Invordering

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

 

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond 

van 18:00 -20:00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop:

Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevings-

vergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten 0255-567200.

 

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

 

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

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

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

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

 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

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

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

 

Ondernemersloket

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

van 09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven

Telefoon (0255) 567200

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur.

Of e-mail: info@velsen.nl

U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u vermoedt dat de 

verstopping in het gemeentelijk riool zit, de gemeente te bellen. 

Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie 

op 0900-8844.

Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl 

  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huishoudelijk 

afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoon-

houden van straatkolken.

Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van 

ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klanten-

service bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur. In het weekend 

gesloten. U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 

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

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. 

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

Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 

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

 

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 

bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

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.

 

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en hulp 

bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

 

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

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

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

een parkeerverbod in te stellen aan de oostzijde van 
de Duin- en Kruidbergerweg vanaf circa 20 meter ten 
noorden van het kruisende fietspad, langs de perceel-
adressen 1-3, tot aan de zijweg ten zuiden van deze 
percelen.

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop 
het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt.

Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

INDIENEN BEROEPSCHRIFT OF EEN 
VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle recht-
banken in Nederland een beroepschrift of een verzoek 
om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via 
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

GRENSCORRECTIE VELSEN-BEVERWIJK

De gemeenteraad van Velsen heeft op 16 december 
2010 het herindelingsontwerp tot grenscorrectie met 
de gemeente Beverwijk vastgesteld, zoals aangegeven 
op de gewaarmerkte tekeningen Gi 1397 en Gt 968.

De gemeentegrenscorrectie betreft een tweetal locaties:
1. Heliomare: Op de locatie van de voormalige kinder-

boerderij ‘Ankies’s Hoeve’ is nieuwbouw van het 
kinder- en jeugdcentrum Heliomare geprojecteerd. 
Door de grenscorrectie komt het geheel in de 
gemeente Beverwijk te liggen.

2. Tata Steel IJmuiden:  De gemeentegrens loopt in 
een aantal gevallen door gebouwen op het terrein 
van Tata Steel IJmuiden. Door de correctie loopt het 
nieuwe tracé langs logische natuurlijke grenzen.

De ter plaatse geldende bestemmingsplannen van 
Velsen en Beverwijk blijven van kracht totdat de raad van 
Beverwijk dan wel Velsen daarvoor andere bestemmings-
plannen laat vaststellen. Uiteraard is dan de gebruikelijke 
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op grond 
van de Wet Ruimtelijke Ordening van toepassing.

Het herindelingsontwerp ligt met ingang van 7 februari 
2011 gedurende acht weken (dus tot 4 april 2011) ter 
inzage bij de afdeling Informatiemanagement in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Eenieder kan in die periode zijn zienswijze geven door 
een schriftelijke reactie te sturen naar het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden.

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen 
kunnen belanghebbenden telefonisch contact opnemen 
met dhr. Ing. J.A. Blom, hoofd afdeling Informatie-
management, telefoonnummer (0255) 567 394.

De gemeenteraad neemt vervolgens het definitieve 
besluit tot grenscorrectie, dat ter goedkeuring naar 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt 
gestuurd. Het ziet ernaar uit dat de grenscorrectie per 
1 januari 2012 van kracht zal zijn.

De gemeente Beverwijk volgt dezelfde procedure. 

NIEUWE MANDAATREGELING 
GEMEENTE VELSEN 2011

Het college van Burgemeester en Wethouders en de 
burgemeester van gemeente Velsen maken bekend dat 
zij op 4 januari 2011 het volgende besluit hebben 
genomen:

I. Vaststelling van de mandaatregeling 2011 en het 
bijbehorende mandaatregister van de Gemeente 
Velsen;

II. Intrekking van het algemeen mandaatbesluit zoals 
vastgesteld door het college op 10 januari 2006, 
met ingang van de datum waarop onderhavig 
besluit in werking treedt,

III. Intrekking van alle ondermandaatbesluiten die 
gebaseerd zijn op het algemeen mandaatbesluit 
2006, met ingang van de datum waarop onderhavig 
besluit in werking treedt;

IV. Intrekking van het mandaatbesluit Basisregistraties 
Adressen en Gebouwen, zoals vastgesteld door het 
college en de Burgemeester op 10 augustus 2010, 
met ingang van de datum waarop onderhavig 
besluit in werking treedt, 

V. Intrekking van het mandaatbesluit afdeling 
Vergunningen &Uitvoering, zoals vastgesteld op 
28 september 2010, met ingang van de datum 
waarop onderhavig besluit in werking treedt, 

VI. Intrekking van het mandaatbesluit inhoudende 
mandaat aan de interim-directeur van directie 
Beheer & Ontwikkeling en aan de interim-directeur 
van de directie Publieke Dienstverlening, zoals 
vastgesteld op 4 januari 2011, met ingang van de 
datum waarop onderhavig besluit in werking 
treedt, voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

VII. Het besluit in werking te laten treden 8 dagen na 
publicatie;

Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Dit besluit 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente 
Velsen: www.Velsen.nl 
 
Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken 
na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van Burgemeester en Wethouders en/ 
of bij de burgemeester van de Gemeente Velsen. Bij 
verzending van het bezwaarschrift per post moet het 
bezwaarschrift voor het einde van deze termijn ter post 
worden bezorgd aan het adres Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden. Het is dan bovendien noodzakelijk dat het 
niet later dan een week na afloop van de termijn is 
ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend en voorzien van:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektro-
nische weg, kunt u gebruik maken van het hiervoor 
bestemde elektronische formulier op onze website 
www.velsen.nl. Dit formulier werkt alleen in combinatie 
met het inloggen via DigiD. Ook hier geldt dat het 
bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken moet 
zijn ontvangen. Een bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR  
Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook 
bezwaar heeft aangetekend. Het is ook mogelijk om 
het verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

REGLEMENT FUNCTIONEREN EN 
BEOORDELEN 2011 GEMEENTE VELSEN

Het college van gemeente Velsen heeft in de vergadering 
van 18 januari 2011 besloten het Reglement functioneren 
en beoordelen 2011 vast te stellen.
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 
2011 en ligt voor iedereen kosteloos ter inzage bij de 
afdeling Human Resources van de gemeente Velsen.

Dit besluit wordt ook gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen, www.Velsen.nl bij het onderdeel Rege-
lingen en Verordeningen. http://velsen.regelingenbank.nl/ 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periodevan 24 januari tot 
en met 27 januari 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
(0255) 567 424.

w11.000089  Kruidbergerweg 56 Santpoort-Noord 
  kappen van 1 conifeer in de voortuin 

(24/01/2011)
w11.000088  Velserbroekse Dreef ong. Velserbroek 
  plaatsen van een bord met 25 jaar
  Velserbroek langs de Velserbroekse 

Dreef t/o nr. 9 (24/01/2011)
w11.000091  Reyndersweg 2A Velsen-Noord 
  plaatsen Balihuisjes op strand 

(25/01/2011)
w11.000097  Ronde Zonnedauw 25 Velserbroek 
  plaatsen van een dakkapel (26/01/2011)
w11.000095  Zeewijkplein 2 IJmuiden 
  verwijderen asbest Sterflat (26/01/2011)
w11.000094  Waalstraat 101, IJmuiden 
  plaatsen van een deurkozijn in familie-

kamer (26/01/2011)
w11.000093  Zadelmakerstraat 140 Velserbroek 
  plaatsen van reclame (26/01/2011)
w11.000092  Halkade 9 IJmuiden 
  slopen van het bestaande gebouw en
  oprichten van een nieuw pand 

(26/01/2011)
w11.000107  Reyndersweg 2A Velsen Noord 
  plaatsen van een speeltoestel 

(27/01/2011)
w11.000106  Concordiastraat ong. Velsen-Noord 
  oprichten van een bedrijfsgebouw 

(27/01/2011)
w11.000105  Bosbeeklaan 18 Santpoort-Noord 
 het plaatsen van dakkapel voorgevel en
 dichtzetten loggia zijgevel (27/01/2011)
w11.000104  Schiplaan 41 IJmuiden 
  het vervangen van kozijnen (27/01/2011)
w11.000103  Kruidbergerweg 87 Santpoort-Noord 
  kappen van 1 conifeer (27/01/2011)
w11.000102  Zeewijkplein 2-252 
  verwijderen van asbesthoudende privacy-

schotten van de balkons (27/01/2011)
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w11.000101  Platanenstraat 2 IJmuiden 
  oprichten van een dakopbouw 

(27/01/2011)
w11.000100  Noorderstrand te Velsen-Noord 
  plaatsen van strandhuisjes (27/01/2011)
w11.000099  Wenckebachstraat 1 Velsen Noord 
  verwijderen van asbesthoudende 

materialen gevel (27/01/2011)
w11.000098  Middenduinerweg 82 Santpoort Zuid 
  planten van rode beukenhaag 

(27/01/2011)

BESLUITEN

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

ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. 
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen
i10.006857  Rijksweg 404 Santpoort-Noord 
 vernieuwen van bestaande uitbouw achter-

zijde en oprichten van erker aan zijgevel 
(18/1/2011)

i10.007626  Pruimenboomplein ong. IJmuiden 
  oprichten van 68 appartementen met 

stallingsgarage  (28/1/2011)
i10.007999  Zwanebloembocht 90 Velserbroek 
  plaatsen van dakkapel (voorgevel) 

(25/01/2011)
i10.008221  vd Bergh v Eysingaplantsoen Santpoort-

Zuid 
  kappen van 1 esdoorn (27/01/2011)
i10.008396  Dudokplein 1 IJmuiden 
  wijzigen van Trouwzaal Stadhuis Velsen 

(28/01/2011)
i10.008435  Floraronde 270, Velserbroek 
  plaatsen van dakkapel voorgevel 

(31/01/2011)

i10.008438  Herculesstraat 9 IJmuiden 
  kappen van boom achtertuin 

(31/01/2011)
i10.008480  Geelvinckstraat 77, Velsen-noord 
  het plaatsen van dakopbouw 

(28/01/2011)
w11.000041  Lange Nieuwstraat 401B 
  bestaande handelsreclame vervangen, 

vestigen horecabedrijf (27/01/2011)

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

i10.008170  Willem de Zwijgerlaan 110 Santpoort-
Zuid 

  plaatsen van naambord (07/12/2010)
i10.008281  Elzenstraat 7 IJmuiden 
  vergroten van dakkapel (13/12/2010)
i10.008715  Planetenweg 338 IJmuiden 
  bebouwen van binnenterrein t.b.v.
  buurtcentrum / kinderdagverblijf 

(28/12/2010)

‘Blind Vertrouwen’ in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In de relatiethriller 
‘Blind Vertrouwen’ van bestsel-
lerauteur Charles den Tex, op 
woensdag 16 februari (20.15 
uur), schitteren Rick Engelkens 
en Angela Schijf als Harry en Sa-
cha. Een stel dat gebukt gaat on-
der het verlies van hun vierjari-
ge dochtertje Amber. Degene die 
het noodlottige verkeersongeluk 
veroorzaakte, is 
na twee jaar nog 
niet gevonden. 
Het feest voor 
Sacha’s dertig-
ste verjaardag 
moet een nieuw 
begin inluiden, 
want het stel is 
steeds verder 
van elkaar ver-
wijderd geraakt. 
Als de laatste 
gast vertrekt, 
doen zij een af-
schuwelijke ont-
dekking. Net 5 
is ook in het the-
ater zeer actief. Sinds vorig sei-
zoen is de ‘vrouwenzender’ een 
succesvolle samenwerking aan-
gegaan met het theaterbedrijf 
van Rick Engelkes. In de theaters 
staan zij inmiddels te boek als 
een smaakvolle leverancier van 
overrompelend, vilein, geestig 
en herkenbaar toneel voor der-
tigplussers. Samen brachten zij 

de succesvolle toneelproductie 
‘Bedrog’ naar Velsen. Met ‘Blind 
Vertrouwen’ wordt voor het eerst 
een thriller van Nederlandse bo-
dem gebracht. ‘Blind Vertrou-
wen’ is geschreven door Charles 
den Tex die twee seizoenen gele-
den indruk maakte met de voor-
stelling ‘Volmaakt Geluk’. Den 
Tex schreef acht thrillers waar-

van er vijf wer-
den genomi-
neerd voor de 
Gouden Strop. 
Hij won de prijs 
met ‘Schijn 
van kans’, ‘De 
macht van me-
neer Miller’ en 
‘Cel’. Hij heeft 
een eigen sub-
genre ontwik-
keld, de ‘cor-
porate thril-
ler’ dicht op 
de huid van de 
tijd. Zijn boek 
‘De macht van 

meneer Miller’ werd in 2010 voor 
de VPRO bewerkt tot de vierde-
lige televisieserie ‘Bellicher; de 
Macht van meneer Miller’ (met 
Daan Schuurmans). Toegang 
22,75, CJP 19,75, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Reser-
veren en informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Edith Paol)

Pianoconcert ‘Canto 
Ostinato’ in Schouwburg
Velsen - Op zondag 20 febru-
ari (15.00 uur) kan het publiek 
in de Stadsschouwburg Velsen 
luisteren naar het wonderscho-
ne ‘Canto Ostinato’ van compo-
nist Simeon ten Holt. Bij musici 
en luisteraars geliefd vanwege 
de voortdurend aanhoudende, 
zangerige melodie die iedereen 
heerlijk laat wegdromen. 
De Noord-Hollander Simeon 
ten Holt is een van de beroemd-
ste componisten van eigentijd-
se klassieke muziek. Wereldwijd 
zijn tienduizenden exemplaren 
verkocht van ‘Canto Ostinato’-
opnames. Volgens Ten Holt zelf 
tekende het internationaal ver-
maarde pianoduo Sandra en Je-

roen van Veen voor de allerbes-
te vertolking van zijn compositie. 
De meesterpianisten haalden er 
in 2008 zelfs het NOS-journaal 
mee. Op twee imposante con-
certvleugels dompelen zij het 
publiek onder in een warm bad 
van welluidende klanken. Bijzon-
der is dat niet alleen de meester-
pianisten op het podium van de 
Stadsschouwburg Velsen plaats 
nemen, maar ook het publiek. 
Van zeer nabij staat het publiek 
een muzikale belevenis te wach-
ten. Prijs: 19,75 euro, incl. pau-
zedrankje en garderobe. Zie ook  
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of bel 0255-515789. (foto: Janey 
van Ierland)

Velsen - Na ‘Piaf’ en ‘Billie Ho-
liday’ heeft Albert Verlinde dit 
keer de vaderlandse cabaret-
legende een prachtig musical-
leven ingeblazen. ‘Toon’ is een 
intieme musical over zijn leven, 
sketches en liedjes. Op don-
derdag 17 en vrijdag 18 febru-
ari (20.15 uur) kruipt Alex Klaa-
sen in de huid van Toon Her-
mans. Ruim tien jaar geleden 
overleed Toon Hermans. Hij 
begon als imitator in een Sit-
tards café en eindigde als een 
van de grootste entertainers 
die ons land ooit heeft gekend. 
Hermans was een clown zon-
der schmink wiens meesterlij-
ke conferences drie genera-
ties lieten lachen, die onver-
getelijke liedjes als ‘24 rozen’ 
en ‘Een ballonnetje’ schreef en 
wiens wijsheden en gedichten 
op menig boekenplank staan. 
Toegang 35,75, CJP 30,75. Re-
serveren en informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789.

Alex Klaasen is 
Toon Hermans

GEEN 
KRANT 

ONTVANGEN?
BEL: 

0251-674433




