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24 uur per dag
zelf uw
bankzaken
regelen?

Kijk op www.rabobank.nl/velsen.

Rabobank. Samen sterker.

zie onze advertentie
De 7 thema’s
van CDA Velsen.
Vandaag thema 4:
Geen extra verhoging
OZB, daar komt
Velsen verder mee.
Zie redactioneel
in deze krant

BAM van klus afgehaald
velsen – Het Velsense college van B&W heeft dinsdag laten weten dat zij de samenwerking met aannemer BAM per direct heeft beëindigd ‘vanwege

herhaalde weigering om bepaalde werkzaamheden uit te voeren
met als gevolg een onacceptabele uitloop van de werkzaamheden’. Het resterende werk aan het

Op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen

stadhuis wordt met derden afgerond. Het college verwacht dat
begin maart, volgens planning,
het stadhuis weer volledig in gebruik kan worden genomen.

Iedere week
in deze krant:

Automobilist overleden
IJmond - Een 31-jarige man uit
Haarlem is maandagochtend
overleden bij een aanrijding op
de A22 ter hoogte van Beverwijk.
Hij reed rond 07.00 uur richting
Alkmaar. Net na de Velsertunnel kwam de man met zijn auto dwars op de weg te staan
en werd in de flank aangereden door een 47–jarige automobilist uit Velsen-Noord, die met
zijn bedrijfsbusje achter hem
reed. De 31-jarige man overleed
ter plaatse aan zijn verwondingen. De 47-jarige automobilist is
ter controle naar het ziekenhuis
vervoerd. Het eerste politievoertuig dat ter plaatse kwam werd
aangereden door een achteropkomende auto. De bestuurder
en de passagier van dit voertuig
gingen voor controle naar het
ziekenhuis. Ook één van de betrokken agenten is hier voor controle heen gebracht. Vervolgens
is er nog een kleinere aanrijding
geweest op de A22 waarbij twee
voertuigen met elkaar in botsing
kwamen. De bestuurders kwamen met de schrik vrij. De A22
is tot 10.45 uur in beide richtingen afgesloten geweest, maar de
Velsertunnel bleef open voor verkeer tussen Velsen en Beverwijk.
(foto’s: Michel van Bergen)

Informatie
Informatie
van de
de gemeente
gemeente
Velsen
Velsen
Iedere week
in deze krant:

Informatie
week in De krant!
van de Deze
gemeente
Velsen
SCHEIDINGSBEMIDDELING
IJMOND

Betaalbaar en deskundig
1ste gesprek
vrijblijvend en gratis
Kerklaan 11, Heemskerk
Tel. 0251-203230
e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl
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Technisch College Velsen

Gedegen beroepsopleiding in techniek

Diamanten echtpaar de Graaf

65 jaar getrouwd en
nog lang niet uitgepraat
IJmuiden - Echtpaar de Graaf
vierde maandag hun diamanten
huwelijksdag. 65 jaar geleden,
op 27 januari 1949, trouwden zij
in Velsen. Inmiddels zijn de echtelieden dik in de tachtig en nog
steeds dol op elkaar en nog lang
niet uitgepraat.
Annie (87) en Wout (89) zijn allebei nog heel actief. Op de 65-jarige huwelijksdag doet Annie de
deur open voor het bezoek, terwijl Wout nog achter zijn computer zit. Wout schrijft, elke dag, zogenaamde ‘ondeugende verhalen’ die vanzelf bij hem opkomen.
Eerder schreef hij zijn memoires in twee boeken, ‘Ros zegt, ze
benne goed’ en ‘Wij hebben ook
een koffer in Berlijn’. De boeken
zijn verkrijgbaar in de bibliotheek.
Daarnaast werkt Wout regelmatig in zijn volkstuintje of gaat hij
vissen. Hij gaat graag op pad met
zijn nieuwe scootmobiel. Annie is
dol op lezen en handwerken. Samen hebben zij twee zoons, zes
kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.
Annie de Heer en Wout de Graaf
leerden elkaar kennen in 1943
tijdens het rondje Kennemerlaan. Het was voor Annie geen
liefde op het eerste gezicht: ,,Ik
moest hem eerst niet,’’ lacht ze.
Maar Wout is een volhouder en
bleef haar het hof maken. Uitein-

delijk merkte Annie dat ze Wout
miste als hij er niet was en raakte de verkering aan. In de oorlog evacueerde Annie naar familie in Schiedam en Wout moest in
1943 voor de Arbeitseinsatz naar
Duitsland, Berlijn. Hij schreef zijn
Annie elke dag.
Na de oorlog werd er druk gespaard voor een eigen huishouden. In 1949 werd onder druk
van verplichte dienst in Indonesië getrouwd. Uiteindelijk kreeg
Wout vrijstelling omdat hij niet
kon worden gemist bij Hoogovens, waar de staalindustrie ook
belangrijk was voor de oorlog.
Wout klom van storingsmonteur
op tot elektrotechnicus bij Hoogovens. Hun eerste eigen woning
was in Santpoort-Noord. Maar
Annie kon IJmuiden niet missen. Via woningruil kwamen zij in
1950 weer terug naar IJmuiden,
eerst naar de J.P. Coenstraat en
later naar de Scheldestraat waar
zij nu 54 jaar wonen. In hun vrije
tijd ging het gezin graag op vakantie naar landen als Duitsland
en Zwitserland.
Het gezellige echtpaar weet nog
heel wat te vertellen over vroeger.
Burgemeester Franc Weerwind
kwam het echtpaar maandagochtend feliciteren en bracht een
mooie fruitmand mee. Hij genoot
erg van hun levendige verhalen.

Tot 11.00 uur 20% korting

Korting voor dag en
dauw bij DA-drogisten
Velsen - Zet de wekker vroeg
komende zaterdag! Kom op 1
februari voor ‘dag en dauw’ uit
bed, en ga snel naar DA Van
Assema, Jongejan of Ritskes.
Tot 11.00 uur krijgt u maar liefst
20 procent korting op alle producten!
Binnen het ruime assortiment
van DA Drogisterij Van Assema, Jongejan of Ritskes is er
voor elk wat wils. Enkele producten zijn (wettelijk) uitgezonderd van de actie. De actievoor-

waarden vindt u op www.da.nl
en in de winkel. Vroege vogels
worden beloond. Wees er vroeg
bij en zorg dat u deze verrassende actie niet mist! De medewerkers van DA zien u graag in de
winkel.
DA Drogisterij Van Assema is
gevestigd aan de Galle Promenade 14 in Velserbroek, DA Drogisterij aan het Zeewijkplein 115
in IJmuiden en DA Drogisterij Ritskes aan de Frans Naereboutstraat 66 in IJmuiden.

IJmuiden - Het Technisch College Velsen biedt leerlingen de kans
om hun talenten in de techniek
verder te ontwikkelen. De school
draagt het predicaat Vakcollege.
Naast het Vmbo basis en kader
heeft het TCV ook een Technische
Mavo. Met deze opleiding kunnen
leerlingen op niveau 4 instromen
in het Mbo. De school in IJmuiden ligt naast de pont en dichtbij
de directe busverbinding met Amsterdam. Het is een kleine school
waar leerlingen al vanaf klas 1
voorbereid worden op een beroep
in de technische sector. Het TCV
is één van de laatste categorale
technische scholen in Nederland.
Dit zijn scholen die alleen in techniek opleiden. Leerlingen leren via
een onderwijssysteem waarin veel
ruimte is om zelf te kiezen in welke
onderwerpen zij les willen volgen.
De school gaat altijd uit van kennis en vaardigheden die zij later in
hun beroepsopleiding nodig hebben. Ook persoonlijke ontwikkeling krijgt veel aandacht door het
keuzemodel en door de intensieve begeleiding. En er zijn natuurlijk
veel uren ingeroosterd voor techniek. Door studielessen en extra
ondersteunende lessen kunnen
de docenten niet alleen helpen bij
problemen met de leerstof, maar
ook op het gebied van leren leren en persoonlijke ontwikkeling.
Elke klas heeft een mentor waardoor leerlingen en hun ouders/
verzorgers altijd een eigen aanspreekpunt hebben. In de bovenbouw (3e en 4e klas) moet gekozen worden voor een beroepsge-

richte opleiding in de sector Techniek. De afdelingen die de school
aanbiedt in het derde en vierde
leerjaar zijn bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek en voertuigentechniek. In de bovenbouw neemt
het bedrijfsleven een belangrijke
plaats in. Leerlingen moeten ook
stage lopen. Hierdoor is er een
goede koppeling tussen wat op
school wordt geleerd en de dagelijkse beroepspraktijk. In het
4e leerjaar worden al onderdelen uit het Mbo-programma geintegreerd, zodat een overstap
naar het Mbo sneller en makkelijker is. De school biedt naast de
basis- en kaderberoepsgerichte
leerweg ook de Technische Mavo
aan (gemengde leerweg). Hier
volgen leerlingen de theorievakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en mechanica
op Mavo-niveau. Daarnaast halen
zij het beroepsgerichte vak op kader-niveau. Hierdoor hebben leerlingen nog steeds veel techniek in
hun lesprogramma, maar kunnen
ze wel doorstromen naar MBO niveau 4. De school sluit, afhankelijk
van het programma waarop het diploma is gehaald, uitstekend aan
op de verschillende ROC’s in de
regio. Er zijn afspraken gemaakt
over versnelde routes.
Het Technisch College Velsen aan
de Briniostraat 12 in IJmuiden
houdt open huis op vrijdag 7 februari van 19.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 8 februari van 10.00 tot
13.00 uur. Zie ook www.technisch
collegevelsen.nl.

The Read Shop
maakt frisse start
IJmuiden - Vrijdag 31 januari opent de boekwinkel aan het
Marktplein 33, na een flinke verbouwing, opnieuw haar deuren als The Read Shop. De twee
nieuwe eigenaren, Silva van ’t
Wout en Paul Worp, hebben ontzettend veel zin om hun omgeving te voorzien in een uitgebreid assortiment boeken, maar
ook tijdschriften, wenskaarten
en kantoorartikelen! De winkel stond voorheen bekend als
Boekhandel Erasmus.
Silvia van ’t Wout en Paul Worp
komen allebei niet uit het boekenvak maar hebben onlangs
twee maanden stage gelopen
bij The Read Shop Spanbroek.
Silvia is afkomstig uit de zorg
en Paul uit het bankwezen; totaal iets anders dus! Al lange tijd
liepen ze met het idee rond om
iets voor zichzelf te beginnen en
nu is het moment eindelijk daar.
,,Het voelt goed om eindelijk de
knoop door te hebben gehakt.
We hebben er ontzettend veel
zin in’’, aldus Van ‘t Wout.

Begin januari is de winkel voor
de opruiming een week open
geweest. Daarna is de verbouwing van start gegaan. Dit was
een behoorlijke klus! Alles is vernieuwd en opgeknapt: van de
vloer tot aan het plafond, helemaal in de stijl van The Read
Shop. Het assortiment was vanuit de vorige eigenaar vooral op
boeken gericht en is nu uitgebreid met tijdschriften, wenskaarten en kantoorartikelen. Het
assortiment boeken blijft wel een
belangrijk onderdeel van de winkel uitmaken. De omgeving reageert positief op de nieuwe winkel. ,,Een verschil is wel dat we
vanaf nu meerdere assortimenten voeren. Dit is voor iedereen
nog even aftasten’’, aldus Van ’t
Wout. Op de vraag wat The Read
Shop IJmuiden de omgeving
gaat brengen, antwoordt Van
‘t Wout enthousiast: ,,Een winkel met goede service, een aantal vertrouwde gezichten en een
uitgebreid, divers assortiment!”
Zie ook www.readshop.nl.
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DA DAG & DAUW DEAL
ZATERDAG 1 FEBRUARI
TOT 11.00 UUR

20%

KORTING
KORTING*

OPALLES!
OP
20%

DD
DA
DA

DA DAG &
DAUW DEAL

KORTING*

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

ZATERDAG
1 FEBRUARI
TOT 11:00 UUR

OP ALLES!

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

DA Drogisterij Ritskes
Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: 0255 - 515207

DA Drogisterij & Parfumerie Jongejan
Zeewijkplein 115
1974PA IJmuiden
Tel.: 0255-511107

Drogisterij van Assema
Galle Promenade 14
1991 PR Velserbroek
Tel.: 023 538 7945

Z
11
TO
TO

*aanbieding geldig tot en met 28 februari 2014 reserveren gewenst

4

Tijdens de lunch (tussen 12.00-16.00 uur) is bovenstaand menu inclusief
een gratis kopje koffie per persoon. Op zaterdag is er geen lunch.
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Donderdag
30 januari

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar.
Stadsschouwburg Velsen:
Paul de Leeuw in ‘Poephoofd’.
Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden: Try outs
nieuwe show van Karin Bloemen. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
31 januari

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar.
Wereldmuziek van Csókolom in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Nieuwe show Hans Dorrestijn. Aanvang 20.15 uur.
Film ‘La Grande Bellezza’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Zaterdag
1 februari

Tot 11.00 uur 20% korting
bij DA-drogisten Van Assema
(Velserbroek), Jongejan (Zeewijk) of Ritskes (IJmuiden).
Expositie aan de Lange
Nieuwstraat 735 in IJmuiden.
Expositie is te zien t/m 28 februari
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar.
VerwenWeekend bij GroenRijk Velserbroek. Het gehele
weekend staan er standhou-

ders met uiteenlopende producten.
Open dag Tender College,
Eenhoornstraat 8 IJmuiden.
Van 10.00 tot 1.200 uur
Open dag op het Gymnasium Felisenum, Van Hogendorplaan 2 in Velsen-Zuid.
Van 09.30 tot 13.00 uur.
Expositie Ingrid Frissen bij
Bartje Bloemendaal, Brederodelaan 80 Bloemendaal. Bartje Bloemendaal is dagelijks
geopend vanaf 10.00 uur om
de expositie geheel vrijblijvend te komen bezichtigen.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien.
Gecombineerde workshop:
‘Economie voor wereldverbeteraars’ door Peter van der
Wel en Gerben Hellinga in
Salon Ruigoord. Van 14.00 tot
17.00 uur. Incl. I-Tjing lezing.
Zie ook www.facebook.com/
DeRuigoordAcademie.
Stadsschouwburg Velsen:
Cabaret zonder woorden van
Eric Koller. Aanvang 20.15
uur.

Zondag
2 februari

Rommelmarkt in sporthal
Zeewijk, Eenhoornstraat 2
IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00
uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar. In het Zuidelijk
Koetshuis een concert door
Shantykoor Nortada. Zaal
open 13.30 uur. Van 14.00 tot
15.30 uur. Toegang 5,-.
VerwenWeekend bij GroenRijk Velserbroek. Het gehele
weekend staan er standhouders met uiteenlopende producten.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Te-

Metershoge vlammen
door kortsluiting
IJmuiden - De omgeving van de
Bloemstraat was zaterdag aan
het begin van de avond in rep en
roer door een schuurbrand. Het
betrof een schuur van een woning op de hoek van de Bloemstraat en de Kadestraat.
Op het moment dat de brandweer arriveerde sloegen de

vlammen metershoog uit de
schuur. Buurtbewoners hadden
ondertussen hun auto’s weggehaald om erger te voorkomen.
Volgens omstanders was de
brand vermoedelijk ontstaan na
het bakken van vis in de schuur.
Later bleek het te gaan om kortsluiting. (foto: Ko van Leeuwen)

vens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien.
Verhaallezing: ‘Ja-maar of
ja-en’ in St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal.
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen: ‘LOUD!’, fenomenale mix
van verschillende dansstijlen.
Aanvang 15.00 uur.
Griekse Pianiste in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

Trawlerkade 80

FEBRUARI =

Bij u

een amuse en stokbro

Februari = skreimaand Hoo
Gebakken Skrei-file
bij De Meerplaats

1976 CC IJmuiden

Dinsdag

Tel. 0255-510806

www.meerplaats.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur • Zaterdag vanaf 16:00 uur. Zondag vanaf 12:00 uur
4 februari Ruime gratis parkeermogelijkheden voor de deur!

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van
10.00 tot 12.00 uur.
Alzheimer Café in Ontmoetingscentrum
Zeestroom,
Zeewijkplein 262 IJmuiden.
Ontvangst 19.30 uur, programma start 19.45 uur en
duurt tot circa 21.00 uur.
André Kaart (de bekende
Haarlemse dirigent) houdt
een lezing over Tchaikovsky
in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in
Santpoort-Zuid. Van 20.00 tot
22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Sara Kroos in ‘Van Jewelste’.
Aanvang 20.15 uur.

uiteraard geserveerd met salade,
en v

IJmuiden - Februari is skreimaand vers. Het menu kan als lunchgebij De Meerplaats. Skrei is winter- recht (met een gratis kopje koffie)
kabeljauw die rond de Noorse ei- of als hoofdgerecht worden belandengroep Lofoten wordt gevan- steld. Bij uw aperitief krijgt u een
gen in de periode tussen januari amuse en stokbrood met roomen april. Geslachtsrijpe kabeljauw en kruidenboter. Het hoofdgezwemt eens per jaar naar deze ei- recht bestaat uit gebakken skreilandengroep om daar voor nage- filet met een romige mosterdsaus,
*aanbieding
tot en
slacht te zorgen.
geserveerd metgeldig
salade, gebakken
Bij Visrestaurant De Meerplaats aardappelen, huisgemaakte frites
hebben ze oog voor de lekker- en verse compote en kost 17,50 euste vissoorten in het juiste sei- ro. Visrestaurant De Meerplaats is
zoen. Daarom is er in februari een zeven dagen per week geopend.
speciaal skrei-filet menu voor een Op zaterdag wordt geen lunch gescherpe prijs. De vis komt direct serveerd. Reserveren kan via 0255van de visafslag en is dus uiterst 510806 of www.meerplaats.nl.

€1
met

Tijdens de lunch (tussen 12.
een gratis kopje koffie p

Woensdag
5 februari

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien.
Vergadering bij Wijkplatform
Velsen-Noord in De Mel/Watervliet, Doelmanstraat 34 in
Velsen-Noord. Aanvang 20.00
uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Jandino Asporaat in ‘De Revue’. Aanvang 20.15 uur.
Film ‘La Grande Bellezza’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Donderdag
6 februari

Schrijversavond met schrijver Ernst Timmer te gast op
het Gymnasium Felisenum
van Hogendorplaan VelsenZuid. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Daniël Arends met bejubeld
cabaretprogramma. Aanvang
20.15 uur.

Trawlerkade 80 1976 CC IJmuid
Elke maand
is het
Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 12
Ruime gratis parke
gezellig bij OIG/IHD
IJmuiden - Wist u dat voor senioren in Velsen eens in de maand
op donderdagmiddag iets gezelligs wordt georganiseerd door
OIG/IHD? Alle kleding die door de
stichting wordt opgehaald wordt
gebruikt om vervoer voor ouderen
en gehandicapten mogelijk te maken. Bovendien organiseert OIG/
IHD allerlei activiteiten voor senioren en gehandicapten.
Een keer in de maand op donderdag wordt er iets leuks op touw
gezet voor ouderen die niet meer
zo vaak de deur uit gaan. Er is
een heel gevarieerd programma,
van een film kijken, een rondrit of
uitstapje, een muziekmiddag of
een kaartmiddag. OIG/IHD staat
voor een onbezorgd middagje uit.
Mensen kunnen thuis worden opgehaald en natuurlijk weer thuis
gebracht. Wie ook wel eens mee

wil doen met zo’n gezellige middag kan zich opgeven via Marga
Alofsen-Ligthart via 0255-510759
of ’s morgens bellen met de centrale post van de Stichting OIGIHD via 0255-515133.

30 januari 2014

De Verfstunter

De particuliere groothanDel Voor beginnenDe
schilDers en Doe-het-zelVers in noorD-hollanD

Kennemerlaan 224, IJmuiden, tel. 06 - 223 847 15

Wij kunnen nu ook menGen op kleur

Grondverf
2 1/2 liter
Hammerite Div. kleuren. Ook zwart. 3/4 liter
Betonverf
2 1/2 liter
Beits
2 1/2 liter
anti foulinG
blauw/rood. 2 1/2 liter
GereedscHapskoffer
199 delig
Generators

E 25,E 12,50
E 15,E 25,E 35,E 175,-

sikkens Flexa histor Wijzonol cetabever
Kom KijKen en betaal niet langer teVeel
Te koop:
Flexa hoogslaper incl. matras. Tevens bijpassend bureau.
Vr. pr. 75,-. Tel. 06-12281814

Te koop:
‘Wild’ Zwitsers, kwaliteits, passerdoos, compl. 45,-. Tel: 023-5330031

ACTIE: INCL. GRATIS VUURVASTE HANDSCHOEN
inclusief bewijs voor uw brandverzekering

Wil je ook meedoen met “The Voice of
Holland”? Bereid je dan goed voor en neem
zangles. Bij Muziekschool ‘t Muzenhuis
Velserbroek, kun je meteen beginnen!
Bel voor info 023-5360525
of ga naar www.muzenhuis.nl

Gevraagd:
Postzegelverz. zoekt ter uitbreiding eiken verz. postzegels enz. Tel: 06-30631820
Gevraagd:
Fietsen, oud of defect, haal ik
gratis op. Tel: 023-5639828
Te koop:
Lederen vouwwand, hg. 243
x br. 420, i.g.st. weinig gebr. 450,-. Tel: 023-5388532
Te koop:
Snorscooter, Yamaha, mint,
bj. ‘05, kl. blauw, weinig km. Vr.
pr. 250,-. Tel: 06-12663143
Te koop:
1-Pers. matras, mt. 90 x 200,
in nw. st. voor ons iets te hard,
50,-. Tel: 0255-522491
Te koop:
Bl. eiken eethoek, salontafel, secretaire, tv-kast, bergmeubel, cd-kastje, 450,-, ook
los te koop. Tel: 0255-521421
Te koop:
Sportschoenen, bruine, beide nieuw, mt. 40, samen
30,-. Tel: 0255-512456
Te koop:
7 Boeken over de wereld,
zee en aarde, met kleurenfoto’s, 5,-. Tel: 0251-240513

gasservice
kennemerland

Ampèrestraat 15A, IJmuiden,
tel. 0255-577114

ONDERHOUD REPARATIES - BANDEN APK - UITLAAT
EN TREKHAAKSERVICE

AUTO VAN DE WEEK

Als

het om veiligheid
gaat
Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl
Te koop:
Oude schoolplaten, Hoogoven, Haven, 40,-, tussen de
pier 40,-, vishal 40,-, vloerkleed, nw. afm. 170 x 230,
zwart 25,-. Tel: 0255-512909
Gevraagd:
Saunapasje Thermen en
Beautygroup voor 20,, Neem ik graag van u
over. Tel: 06-40527734
Te koop: ‘Wild’ Zwitsers, kwaliteits, passerdoos, compl. 45,-. Tel: 023-5330031
Te koop:
Caravanspiegels voor Opel Vectra, 10,-. Tel: 0255-511353

A.A.S.

Huisontruimingen
Inkoop inboedels
06 - 17159249

PEUGEOT 206 1.6 ROLAND GARROS

Bouwjaar: 1999, KM-stand 259.813, Benzine,
Panoramadak,Climate Control, Sportwielen,
van € 2250.voor € 2000.GRATIS APK BIJ AFLEVERING
KOM GERUST KIJKEN NAAR ONZE
ANDERE OCCASIONS OF KIJK OP:

WWW.AUTOBEDRIJFIJMOND.NL
POETSCENTRALE VOOR PERSONENAUTO’S
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zaterdag
10.00 - 18.00 uur
Donderdagavond (koopavond)
gesloten
Afspraak buiten openingstijden?
Bel 06-24199900 of 06-26350033

Altĳd het eerste weekend van de maand
gje
Een gezellig da ud!
o
uit voor jong en

hetsen*
• Gratis tuinsce hoveniers
door erkend
• Workshops*
es en
• Demonstrati
proeverijen
• Lezingen*
• Live muziek
nnen zich
• Kinderen ku en en
laten schmink er
r is
bij droog wee n
e
een springkuss
*Inschrijving

VerwenWeekend!
bij GroenRijk Velserbroek

Ja, bĳ
GroenRĳk
Velserbro
ek
je je heerlĳ kan
k laten
verwennen
!

via website

*Inschrijven is wenselijk. Voor de deelnemers zie onze website.
GroenRijk Velserbroek

Rĳksweg 289 • 023-5376190
www.groenrĳkvelserbroek.nl • /groenrĳkvelserbroek
Kĳk voor onze actuele openings tĳden op onze website
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LEUKE ZAKEN
Spinningmarathon bij
Donar voor Roparun
Afgelopen zondag werd bij Donar Fitness & Wellness weer
gespind voor het goede doel. Het werd een fantastische
spinningmarathon van drie uur onder begeleiding van instructeurs Pauline, Bozidar en Simone.
De leden hebben per fiets 15 euro betaald om mee te
doen. De opbrengst gaat naar Roparun. Een van de leden
van Donar, Ronald Venema, doet als begeleider op de fiets
mee. Roparun is een estafetteloop waarbij een team 500
kilometer hardloopt om geld in te zamelen voor onderzoek
naar kanker.
De start is 7 juni in Hamburg en in Parijs. Alle teams eindigen in Rotterdam, op 9 juni. De sponsormarathon bij Donar
was in ieder geval een zeer geslaagde ochtend. De deelnemers werden tijdens de marathon goed verzorgd met
broodjes, fruit en drinken. Het totale bedrag dat opgehaald
was is 370 euro.

Romantisch concert
op Duin & Kruidberg

Thalia Theater

Valentijns filmdiner ‘Love is all you need’
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari zal Thalia Theater in het teken staan van Valentijnsdag.
Op deze speciale dag kun je je geliefde uitnodigen

voor een Valentijnsdiner waarbij
tussen de gangen door de romantische film ‘Love is all you need’
wordt vertoond vol passie, hartstocht en humor.
In het zonnige en pittoreske Italiaanse plaatsje Sorrento zal het
feestelijke huwelijk plaatsvinden
van een jong Deens stel. Niets lijkt
een fantastische trouwdag in de
weg te staan, totdat hun families
arriveren. ‘Love is all you need’ is
een romantische komedie van Oscarwinnares Susanne Bier (In a
Better World) met in de hoofdrol
Pierce Brosnan. Een warm, grappig
en uit het leven gegrepen verhaal
over de moed om je leven een an-

dere wending te geven, ook wanneer je denkt dat dit te laat is.
Reserveer snél om teleurstelling te
voorkomen en geniet van het met
liefde bereide drie gangendiner en
de film waar de romantiek vanaf
spat samen met je eigen Valentijn
in het Thalia theater.
Toegang: 40 euro (sprankelend
aperitief, film, driegangen Valentijnsdiner en een kop koffie). Zaal
open: 19.00 uur, aanvang filmdiner:
19.30 uur.
Info en reserveringen: telefoon:
0255-514217, Thalia Theater Breesaapstraat 52. Zie ook www.thaliatheater.nl.

Zondag 9 februari, vlak voor Valentijnsdag,
voert strijkorkest Ardesko een romantisch concert uit op het even zo romantische Landgoed
Duin & Kruidberg in Santpoort. Verliefde stellen kunnen samen genieten van het programma genaamd ‘Romance, Liefdesverhalen uit
Scandinavië’.
Alle stukken zijn gecomponeerd door componisten uit Scandinavie en komen uit de muziekperiode ‘Romantiek’. Bijna alle werken op het
programma hebben als thema de liefde, zoals
Sibelius ‘Romance in C’ en ‘Rakastava’ (The Lover). Het concert bestaat uit twee delen van 30
minuten, met tussendoor een pauze.
De term ‘Ardesko’ is ontleend uit het Latijn en
betekent zo veel als ‘in vuur en vlam zetten’. Dat
is de interne drijfveer van alle gepassioneerde en energieke musici van het orkest. Ardesko
bestaat uit een kern van 32 jonge professionele
strijkers die allemaal zijn afgestudeerd aan een
van de Nederlandse conservatoria. Het orkest
speelt zonder dirigent, hierdoor wordt de individualiteit, creativiteit en inspiratie van elk afzonderlijk lid onderdeel van het musiceren.
Lossen kaarten kosten 17,50 euro per stuk inclusief een welkomstdrankje. Via www.duinkruidberg.nl kunnen toegangskaarten besteld
worden.

Start 023Aikido
Velserbroek groot succes
Vorige week maandag was de eerste les Aikido in Velserbroek in
gymzaal de Weid, verzorgd door 023Aikido. Tijdens de les waren
er maar liefst tien leerlingen op de mat om deel te nemen aan
de speciale introductiecursus. Dat Aikido voor zowel mannen als
vrouwen is bewijst de deelname van twee dames die niet onderdeden voor de mannen. Tijdens deze introductiecursus, die nog
drie weken loopt, is er extra aandacht voor basistechnieken en
valbreken waardoor het toegankelijk is voor iedereen.

Drankenier IJmuiden
tweede van Nederland
Deze week werd Ron Wilmink, eigenaar van de Drankenier IJmuiden, verrast door de importeur van de serie premium rum Ron Abuelo. De Drankenier verdiende een mooie bos bloemen. De slijterij is tweede geworden in de
race naar de titel ‘Ron Abuelo vakslijter van het jaar 2013’.
,,Ik was totaal verrast. Begin januari hoorden we dat we genomineerd waren. Een hele eer, maar tweede worden
is natuurlijk helemaal geweldig”, vertelt Ron Wilmink enthousiast. Ron Abuelo is een veelbekroonde serie premium rum uit Panama. De slijterij die in 2013 de meeste omzet met deze rum heeft behaald, verdiende de titel ‘Ron
Abuelo vakslijter van het jaar 2013’. Circa 100 Nederlandse vakslijters dongen mee naar de titel.

023Aikido Leraar Hans Boersma vertelt over deze vechtsport: ,,Aikido is een Japanse vechtsport waarbij je de kracht van de tegenstander
gebruikt. Bij Aikido hebben we een open houding en proberen we een mogelijk conflict altijd
te vermijden. Indien een aanval onvermijdbaar is
proberen we de niet agressieve ‘mindset’ vast te
houden om de tegenstander te overmeesteren
met een worp en/of klem. ‘Ai’ in het woord Aikido is Japans voor harmonie en dit staat centraal
in iedere les. Door de harmonieuze basis van Aikido kent Aikido geen competitie-element. Op
deze manier kan iedereen op zijn eigen niveau
aan een les deelnemen, zowel mannen als vrouwen. Bij Aikido ben je naast lekker aan het trainen ook veel mentaal bezig, wat een extra dimensie geeft aan de training.”
Meer informatie: Hans Boersma, info@023aikido.

Cepheusstraat
De straat met sterren

Keurslager
Groenendaal
Keurslager Arno Groenendaal

Soep van de week

Uit eigen worstmakerij

Beenham

Erwtensoep

150 gram €2,50

Per beker €5,25

Keurkoopje

Keurkoopje

4 slavinken +
4 saucijzen
Samen €6,50

Varkens
cordonbleu
3 stuks €5,95

Special van de week

Trots van de keurslager

Italiaanse
biefstukrol
100 gram €1,95

4 gegrilde
kippenbouten
Met gratis Piri-piri saus

Cepheusstraat 31, IJmuiden, tel. 0255-511506

TE HUUR

± 200 m2 winkelruimte aan de
Hoofdstraat te Santpoort-Noord.
Op een goede locatie.
Inlichtingen: 06-53177269
Te koop:
Vitrine wandkastje, l. v. kl. 50,, inklapbr. logeerbed, kl. wit,
20,-, rond tafeltje met kleedjes 10,-, nachtkastje, 3 laden, l.
v. kl. nw. 50,-. Tel: 06-15167361

Te koop:
Fietslift (plafond mont.)
Voor race of/en mountain
bike. Compl. met mont. instruct. 7,-. Fietsenstander (3
poot) 8,-. Tel. 06-45609565

Glasschade

Kennemerlaan 222, 1972 EV IJmuiden, tel. 0255-520118 of
0651-380509, Fax. 0255-526423, www.deurenvanglas.nl

Schol

GEBAKKEN VIS

per stuk €1,50
5 voor

€

6.00

Tongslips

per stuk €1,50
4 voor

€

5.

€

11.00

100 gram €1,50
400 gram

€

4.50

Schar

per stuk €1,00
5 voor

Gebakken wijtingfilet
per stuk €0,90
6 voor

00

Middeltong
per stuk €2,50
5 voor

Gebakken zeewolffilet
100 gram
€ 2.10

Lekkerbek

€
Rode Poontjes

4.80

€ 5.00
Gebakken Tongkuit
300 gram
€ 4.50
Familiebak Kibbeling

1.99

Extra groot met gratis saus
00
voor
€

KABELJAUW FILET

VERSE ZEEWOLFFILET

van kabeljauwfilet
€
100 gram
per kilo

6.

per kilo

€10.00 €12.50
Max 2 kilo per klant

Cepheusstraat 29 ~ 1973 VR IJmuiden ~ 0255 511620

www.devolendammer.nl

Volg ons op

Facebook
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Open dag Maritiem
College Velsen

Alzheimer
Café
IJmuiden - Op dinsdag 4 februari 2014 is er een informatieavond in het Ontmoetingscenrtum Zeestroom in IJmuiden Zeewijk en het onderwerp is: ‘Muziek
en dementie’. Muziektherapeute Gea van Straaten, werkzaam bij
Viva!Zorggroep, komt vertellen en
laten zien wat muziek voor invloed
kan hebben. Muziek blijkt een positieve uitwerking te hebben op
mensen met dementie, in welk
stadium dan ook. Zij kunnen zich
vaak nog allerlei teksten en melodieën herinneren en leven vaak
op van muziek. Muziek luisteren of
samen zingen is een positieve manier om contact te maken en een
goed gevoel te krijgen. Muziektherapeuten zetten muziek in als doel
om bijvoorbeeld onrust of angst te
verminderen of om iemand te activeren. Wilt u meer weten over dit
onderwerp? Kom naar de informatieavond in Ontmoetingscentrum
Zeestroom in IJmuiden, Zeewijkplein 262 IJmuiden. Zeestroom is
een initiatief van Zorgbalans, waar
mensen met geheugenproblemen
en hun mantelzorgers samenkomen voor dagbesteding, ondersteuning, advies en informatie. De
ontvangst is vanaf 19.30 uur, het
programma start om 19.45 uur en
duurt tot circa 21.00 uur. Iedereen
is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen,
vrienden, buren. Wie er nog nooit
eerder is geweest, moet beslist komen kennismaken. De toegang én
het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig. De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken.
Bij elk café worden deze geïnterviewd door een vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen. Er is
een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig
na te lezen.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 2 februari wordt in sporthal Zeewijk een
grote rommelmarkt, van 09.00 tot
15.00 uur, georganiseerd. Op de
markt staan 80 kramen vol met
oude spullen, zoals boeken, kleding en lp’s. De kantine is geopend voor een bakje koffie. De
toegang bedraagt 2 euro per
persoon, kinderen gratis. Men
vindt de sporthal aan de Eenhoornstraat 2, hoek Planetenweg. Meer informatie: telefoon
0255-513010. Inschrijven voor
een kraam voor de rommelmarkt
2 maart in sporthal IJmuidenOost is vanaf nu mogelijk via telefoonnummer 0255-517821.

Wijkplatform
Velsen-Noord - Het Wijkplatform Velsen-Noord vergadert op
woensdag 5 februari om 20.00
uur in De Mel / Watervliet, Doelmanstraat 34.

Verwenweekend bij
GroenRijk Velserbroek
Velserbroek - Aanstaand weekend is het weer het maandelijkse VerwenWeekend bij GroenRijk
Velserbroek. Het gehele weekend
staat er een tiental standhouders
met uiteenlopende producten.
Het Verwenweekend staat in het
teken van proeverijen, demonstraties, een lezing, tuinschetsen
en gezellige kramen van verschillende ondernemers.
Zaterdag kan tussen 12.00 en
13.00 uur het gebit van de hond
of kat gratis worden nagekeken door de dierenarts van Dier
Medisch Centrum Velserbroek.
Om 10.15 uur gaat Jacobien van
Nieuwenhuijzen van start met de
lezing met demonstratie ‘Clickertraining’. Op zaterdag en zondag
kan gratis een snelle tuinschets
worden gemaakt door de erkende hoveniers Roy van Eck & Theo
Denayere. Voor iedereen die vragen heeft over planten of plagen
in de tuin, is zaterdag tuinadviseur en hovenier B.A.R.T. aanwezig.
Tijdens de workshop Chutney
maken, krijgt men eerst achtergrondinformatie over de geschiedenis van het inmaken en tips en
trucs. Daarna krijgt men een basisrecept en kan direct een kruidige/zoete of een meer hartige
variant worden gemaakt. Overleg,
ruiken, proeven en experimenteren staan centraal. Na afloop
krijgt iedereen een pot van beide
chutneys mee.

De kinderen kunnen het gehele
weekend lekker komen knutselen, springen op het springkussen
en zich laten schminken.
Wie af wil van iedere dag mascara
aanbrengen of al langer droomt
van langere en dikkere wimpers
kan zijn wimpers laten verlengen
of verdikken bij Marga’s beautysalon. Dat kan op zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur.
Mieke Preijde maakt unieke sieraden op basis van afgedankte bijous. Van iedere ketting, armband
of broche die haar atelier verlaat
bestaat er maar een. Zielig zilver, kapotte kralen en wees-oorbellen van vlooienmarkten of uit
inboedels krijgen in haar atelier
een nieuw leven. Upcycle Jewelry
heet dat in de VS. Het liefst werkt
Mieke met oude sieraden die ze
van iemand heeft gekregen. Dus
heb je thuis oude sieraden, losse kralen of andere onderdelen
waar je toch niets meer mee doet.
Neem het op 1 of 2 februari mee
naar tuincentrum GroenRijk.
Voor alle fans van het koor FF Anders: op zaterdag treden zij vanaf
14.30 uur op in het tuincentrum.
Aanmelden voor de lezing, de
tuinschets en de workshop is
in verband met de beschikbare plaatsen gewenst, dit kan via
de site of telefonisch, zie hiervoor www.groenrijkvelserbroek.nl
of 023-5376190. Wat er nog meer
te beleven is tijdens het Verwenweekend is te zien op de site.

CDA Velsen thema 4

Geen extra OZB, daar
komt Velsen verder mee
Velsen - Over 7 weken, op 19
maart, mag u gaan stemmen
voor de gemeenteraadsverkiezingen. CDA Velsen zet in op zeven thema’s. Deze week thema
4: Geen extra verhoging OZB,
daar komt Velsen verder mee.
Een solide financiële huishouding met slechts inflatie-gerelateerd volgen van de OZB, dus
geen extra lastenverzwaringen.
Voor het bedrijfsleven en het

MKB geldt maximaal het inflatiepercentage. Op het gebied
van toerisme heeft Velsen veel te
bieden, daarom is het CDA geen
voorstander van het verhogen
van de toerismebelasting. Wel
van een beleid gericht op meer
toeristen. CDA Velsen zet in op
een degelijke, meerjarig sluitende begroting.
Meer weten? Zie de website
www.cdavelsen.nl.

IJmuiden - Maritiem College
Velsen leidt op voor de Maritieme Mavo, kader- en basis-VMBO. Op vrijdag 7 en zaterdag 8
februari houden zij open dagen.
Het Maritiem College Velsen is
een superschool met een perfecte opleiding voor avontuurlijke jonge mannen en vrouwen.
Ouders kiezen graag voor een
kleine en veilige school. Een
school die toekomstperspectief
biedt. Een school die de leerling uitdaagt om te werken met
handen en hoofd. Het Maritiem
College Velsen is een school die
aan deze verwachtingen voldoet.
De kwaliteit van het onderwijs
is zonder meer goed. De individuele benadering van de leerling bevordert het proces van leren. Het adviesniveau is het uitgangspunt. De ontwikkeling en
de groei van de leerling bepalen het eindniveau. Veel leerlingen doen vakken boven hun adviesniveau.
Maritiem College Velsen levert
maatwerk voor een toekomst in
de scheepvaart of de logistiek.
Technisch gericht onderwijs,
een veilige leeromgeving en een
steeds groter wordende integratie in het bedrijfsleven zijn wezenlijke kenmerken. Leerlingen
kunnen zich persoonlijk en op

hun vakgebied ontplooien. Na
het behalen van hun VMBO-diploma stromen ze door naar het
MBO. Door deze vooropleiding
kunnen ze op het MBO in bepaalde richtingen versneld doorstromen.
Op de open dag kan men de
school beleven en ervaren en alle vragen stellen. Leerlingen krijgen vakgerichte lessen. Er wordt
aandacht besteed aan laden en
lossen, plannen, onderhoud,
splitsen en knopen, roeien en
wrikken. Natuurlijk leren de leerlingen ook technische vaardigheden, zoals: motorkennis, lassen, schilderen en stuwen. Voor
het nautische gedeelte is het vak
binnenvaartkunde heel belangrijk.
De meeste leerlingen wonen op
school. Zij slapen met maximaal
drie anderen in een kamer. De
recreatieruimtes zijn tijdens de
open dag te bewonderen. Maritiem College Velsen heeft drie
opleidingsschepen waar leerlingen een dag of week vaart mee
maken. Dat zijn de praktijklokalen op het water.
De open dagen zijn vrijdagavond
7 februari van 19.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 8 februari van 10.00
tot 13.00 uur aan Briniostraat 10
in IJmuiden.

Digitale sociale kaart
Velsen – Ook Velsen krijgt een
eigen digitale sociale kaart.
Dit is een website waar inwoners van Velsen allerlei informatie kunnen vinden op het gebied van welzijn en zorg. Waar
vind je steun als je ouder wordt?
Wie kan helpen met boodschappen doen? Welke vrijwilligersorganisatie legt nog huisbezoeken af? Met al deze en nog
veel meer vragen kun je van-

af maart terecht op de digitale sociale kaart van de gemeente Velsen via aanbieder BiblionetID. Inmiddels zijn tal van organisaties nu bezig hun gegevens aan de kaart toe te voegen.
Omdat in Velsen zoveel organisaties zijn duurt dit even. Maar
dan moet er ook een totaaloverzicht zijn van alle organisaties in
Velsen die bezig zijn op het gebied van cultuur, welzijn en zorg.

Erfpachtvoorstel voor
exploitant Witte Theater
IJmuiden – De gemeente is nog
steeds in onderhandeling met de
toekomstige exploitant van het
Witte Theater. De optie van een
huurovereenkomst bood de exploitant te weinig basis om te investeren. Het Witte Theater kopen
werd te duur. Daarom komt de gemeente Velsen nu met een aanbod aan de mogelijke exploitant
om het gebouw met de grond als
erfpacht uit te geven. De gemeente blijft dan ‘blooteigenaar’, maar
de nieuwe exploitant kan het gebouw en de grond dan belasten
met een hypotheek. Het geld kan

dan worden gebruikt voor investeringen. De exploitant krijgt nu tien
weken de tijd om te bekijken of
op die basis een sluitend bedrijfsplan kan worden gebouwd en of
hij de financiering rond krijgt. Na
die tien weken zal wethouder Te
Beest ook met andere belangstellenden gaan praten die het Witte Theater willen exploiteren. De
gemeente(raad) wil graag dat de
huidige functie van het Witte Theater behouden blijft.
Dus ook verenigingen en scholen
moeten tegen acceptabele prijzen
het theater kunnen gebruiken.

www.
www.

.nl
.nl
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Goede start
IJmuiden F1

DCIJ-nieuws

Grote overwinning voor
Damclub IJmuiden
IJmuiden - Met nog twee ronden te spelen gaat DCIJ mede
aan de leiding in de eerste klasse
van de nationale clubcompetitie.
Teamleider Willem Winter is er
veel aan gelegen om het tiental
optimaal en gemotiveerd aan de
start te brengen. Tegen het laaggeplaatste Westlandse Damgenootschap moest vooral niet
een onderschatting plaatsvinden. Al na twee uur spelen werd
door Stijn Tuijtel en Cees Pippel
de basis gelegd voor een ruime
overwinning. Beiden kwamen op
simpele wijze al vroeg een schijf
voor wat daarna snel leidde tot
een winst.
Rick Hartman speelde een ge-

compliceerde partij waar de
moeilijkheden door de tegenstander niet goed werden verwerkt. Hartman hield het hoofd
koel en won. Ook Willem Winter
maakte korte metten met zijn tegenstander en won zoals hij wilde. Jan Maarten Koorn zette zijn
partij scherp op en kwam goed
uit de opening. Een misrekening zorgde ervoor dat hij verloren kwam te staan. Tot zijn niet
geringe ver6bazing ontving hij
in een verloren stelling een remise aanbod wat snel geaccepteerd werd. Daarna werd de score weer opgevoerd door Jesse Bos na een fraaie partij. Verheugend was de winst die Conall Sleutel (foto) behaalde. Na
een reeks van mindere resultaten lijkt hij de weg naar boven
weer gevonden te hebben. Cees
van der Vlis stond al lange tijd
nagenoeg gewonnen maar koos
voor een moeilijke weg die hem
nog heel wat rekenwerk bezorgde. Uiteindelijk kreeg ook hij zijn
tegenstander op de knieën. Martin van Dijk speelde een strategische wedstrijd waar het voordeel slechts langzaam vorderde.
Het bleek genoeg voor de winst.
Met nog een puntendeling van
Joop Wind kwam de verpletterende uitslag van 18-2 op het
scorebord.

IJRB opent nieuw twitteraccount voor pieren
IJmuiden - De vrijwilligers van
de IJmuider Reddingsbrigade
sluiten in opdracht van gemeente Velsen en Rijkswaterstaat
al jarenlang de Zuidpier en de
Noordpier af bij slechte weersomstandigheden. Het publiek
wordt hiervan al een aantal jaar
op de hoogte gesteld door middel van een groen of een rood
vlaggetje op de website van de
IJRB.
In de laatste maanden van
2013 was er drie keer een aantal dagen achter elkaar een flinke storm, waardoor de pieren meerdere dagen op rij werden afgesloten. Dit werd aangekondigd via de vlaggetjes op
de website, maar ook op Twitter
via het algemene account van
de IJRB. Op deze manier werd
het bereik van het nieuwsbericht veel groter, mede vanwege
de vele retweets op Twitter door
onze volgers.
Het gebeurt nog steeds regelmatig dat de dienstdoende
teamleider van de IJRB in het
weekend ‘s ochtends om 06.00
uur gebeld wordt door vissers
met de vraag of de pier die dag
nog open of dicht gaat. Om dit
probleem op te lossen werd gezocht naar een toevoeging op

de vlaggetjes op de website. Die
geven namelijk alleen de huidige status aan, maar geven geen
informatie over hoelang deze status van kracht is. Er werd
gekozen om gebruik te maken
van Twitter om deze informatie te delen. Maar aangezien het
merendeel van de ruim 800 volgers van @IJRB op Twitter niet
zit te wachten op een constante stroom van berichtjes over het
openen of sluiten van de pieren,
werd besloten om een nieuw
Twitteraccount aan te maken: @
IJRBpier.
Via dit account kunnen belangstellenden de actuele status
van de Zuidpier en de Noordpier raadplegen. Het account zal
worden gebruikt om aan te kondigen wanneer de pieren afgesloten worden voor publiek en
wanneer ze weer open gaan. Let
wel: de pieren zijn, indien geopend, toegankelijk op eigen risico. Het betreden van een gesloten pier is levensgevaarlijk en
strafbaar. Overtreding van het
toegangsverbod kan worden beboet met een bekeuring van 140
euro.
Voor meer informatie over wanneer de IJRB de pieren zal afsluiten zie www.ijrb.nl/pier.

Springcompetitie bij
Hippisch Centrum
Velsen-Zuid -Vorige week zondag organiseerde manege Hippisch Centrum Velsen de springcompetitie.
Een vijftigtal ruiters had zich voor
deze gezellige springwedstrijd ingeschreven.
In de eerste rubriek met een
hoogte van 20-40 cm klassiek
met barrage werd fraai eerste Yuca Kalf met Mistral. Een knappe
tweede prijs ging naar Kelly Kuperus met UK en Esmee Hamers
met Anky mocht de derde prijs
mee naar huis nemen.
Daarna volgde rubriek 2 met een
hoogte van 20-40 cm op stijl.
Yuca Kalf met Mistral behaalde
het oranje rozet voor de eerste
prijs, Kelly Kuperus met UK werd
tweede. Melanie Anepool met
Zorro behaalde de derde prijs en
Nicky v/d Putten met Dizzy werd
uiteindelijk vierde.

Het parcours werd verhoogd naar
40-60 cm en in de barrage werd
eerste Quinty Snijder met Beaujolais. Gevolgd door Jody Burger
met Zorro. Fleur de Groot met UK
mocht de eerste prijs in ontvangst
nemen op stijl en Quinty Snijder
met Beaujolais
werd tweede. Tot slot mocht
Maaike den Dekker met UK het
witte rozet mee naar huis nemen voor de derde prijs. Als laatste werd de rubriek 60-80 cm verreden. Sidney Kruup met Allure
werd eerste in het klassiek met
barrage parcours en eveneens op
stijl. Maartje Hanenburg met UK
werd tweede op stijl. Zondag 2
februari zijn er kleuterlessen voor
kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar
tot 7 jaar en wordt er een cursus
ponyverzorging georganiseerd inclusief ponyrijden. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Velsen-Zuid
–
IJmuiden
F1 heeft in de wedstrijd tegen ADO’20 goede zaken gedaan. Na het eerste treffen in
de voorjaarscompetitie werden
de gasten met nul punten weer
naar huis gestuurd. IJmuiden
boekte een 5-3 zegen en voert
daarmee gelijk de ranglijst aan.
Na de aftrap waren de eerste
kansen voor ADO. Dit duurde
echter niet lang. IJmuiden kon
ADO terugdringen op de eigen helft. Via een voorzet van
Levi Kiewiet mocht Cas Peetoom een wonderschone 1-0
inschieten. ADO vocht terug
maar Jelle Haeser, Lorens Hoeve, Danylio Pronk, Jos Bomas en Daan Hensen presteerde prima op het middenveld en
in de verdediging. Als er in de
achterste linie toch een gaatje viel was daar Luca ‘Evil Eye’
Pronk. Tot aan de rust hield hij
zijn doel netjes schoon. Vlak
voor de thee maakte ‘Flipper
Finn’ Bakker de 2-0. IJmuiden
begon de tweede helft sterk.
Peetoom kreeg een schot voor
open doel en profiteerde; 3-0.
Kelvin ‘De Tank’ Haasnoot tikte de 4-0 in het net. IJmuiden
dacht dat de strijd was gestreden en zakte in. ADO gaf niet
op en kwam vol terug in de
wedstrijd. De 4-1 en 4-2 waren
door foutjes in de verdediging
al snel een feit. Hoewel Kiewiet
nog een vijfde doelpunt kon
maken was het laatste woord
toch voor ADO; 5-3. De penaltyreeks werd in het voordeel
van ADO beslecht. Zaterdag 1
februari speelt de F1 uit tegen
Bloemendaal. Hopelijk kan het
team van Beau Bakker en Martijn Haeser de koppositie vasthouden.

Klootschieten

‘La Grande Bellezza’
draait in Witte Theater
IJmuiden - Het Witte Theater draait vrijdag 31 januari en
woensdag 5 februari, om 20.30
uur, de film ‘La Grande Bellezza’.
Jep Gambardella is een knappe
man en onweerstaanbare verleider.
Een succesvol journalist die ooit
een roman schreef die hem een
literaire prijs en de reputatie van
gefrustreerd schrijver opleverde.
Nog altijd maakt hij deel uit van
het mondaine leven in de stad
Rome. Hij is er elke avond, op elk
feestje, zijn scherpe geest wordt

bejubeld en zijn gezelschap
wordt opgezocht. Hij denkt echter met verbittering terug aan
zijn gepassioneerde jeugdliefde en besluit na zijn 65ste verjaardag het schrijven weer op te
pakken en op zoek te gaan naar
de eigenlijke zin en schoonheid
van het leven.
La grande belleza is een cinematografische ode aan Fellini’s
La Dolce Vita en de stad Rome.
De film is betoverend, openhartig, ironisch en een visueel spektakel. Toegang 7,50 euro.

Velsen-Zuid - Zaterdag 25 januari verklaarde Full Speed afdeling klootschieten de beeldenroute tot strijdperk. Zij gingen met zeventien gooiers in
zes teams aan slag. Het weer in
Spaarnwoude was perfect, een
mooie dag voor de spelers, en
het was niet druk. In Spaarnwoude zijn veel bomen gekapt, dat geeft veel licht in de
open stukken. Team 6 met Bertus en Jan St. werd eerste met
79 schoten en 25 meter. Team
1 met Harm, Astrid en Lia werd
tweede op 82-32. Team 5 met
Jan Sch., Ton, Nico werden derde op 85-18. Team 4 met Sonja,
Elly, Ina, werden vierde op 8612. Team 3 met Raymond, Ingrid en Dries werd vijfde met
91-40. Team 2 met Rob, Gerda en Willem K. werd zesde met 99-20. Op de agenda
staat zondag 9 februari als extraatje de Beeckestijnroute. En
op zaterdag 22 maart is er een
kienavond. Voor informatie bel:
Harm Jongman 0255-514780 of
Ton Boot 0255-510085.
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M akke l ijk & l eu
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Openingsacties
readshop.nl

!
Makkelijk & leuk

A4 Printpapier
art. nr. 85235
8
712615 085540

3 halen =
2 betalen

3 voor

85235 TRS Printpapier A4 80 grams 500 vel pak.indd 1

Hallmark wenskaarten

10,-

Per stuk 595

A4 Printpapier | 500 vel | 80 grams

A4 printpapier*

Korting op
Telegraaf!*

02-03-11 15:32

*Vrijdag 31 jan. voor €1,en zaterdag 1 feb. voor €1,50.

Marktplein 33 - 1972 GA IJmuiden - Tel. 0255-513144 - ijmuiden@readshop.nl - readshop.nl
Boeken | Tijdschriften | Dagbladen | Wenskaarten | Kantoorartikelen | Tabakswaren | Lotto toto | Staatsloten
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Lezing over
Tchaikovsky
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 4
februari komt André Kaart, de bekende Haarlemse dirigent, in ‘t
Brederode Huys praten over de
bijzondere wereld van de Russische componist Tchaikovsky. Wat
was er aan de hand met Tchaikovsky, die overleed toen de première van zijn 6e symfonie, de
Pathétique, nog maar nauwelijks één week achter de rug was.
Het zou zijn zwanenzang worden.
Zijn getourmenteerde leven viel in
twee, vrijwel gelijke delen uiteen.
Pas op zijn 26e jaar begon hij serieus te componeren. Hij was de
componist die een nieuwe basis
had gelegd voor de verhouding
tussen ballet en muziek en zo had
gebroken met zijn voorgangers
en tijdgenoten. Zijn muziek is vol
tegenstellingen. Het is de componist die zijn gehele leven leeft
in een psychotische angst voor
vrouwen, voor de dood en angst
voor zichzelf. In deze lezing zal
een aantal facetten van dit boeiende leven in samenhang met zijn
muziek worden belicht. Iedereen
is van harte welkom om hiernaar
te komen luisteren bij de Vereniging Santpoorts Belang op de
Bloemendaalsestraatweg 201. De
avond begint om 20.00 en duurt
tot 22.00 uur. Toegang bedraagt
6 euro (incl. koffie/thee). Zie ook
www.santpoortsbelang.nl.

Exposities in
Bibliotheek
Velsen

IJmuiden - In februari exposeren Greetje van Schooneveld en
Cor van Egmond in de Centrale
Bibliotheek in IJmuiden.
Greetje en Cor hebben een eigen
stijl maar de invloed op elkaar is
duidelijk zichtbaar. Greetje schildert spiritueel vanuit haar gevoel, terwijl Cor meer realistisch
te werk gaat. Vooral herkenbaar
maar soms ook wel abstract.
Cor heeft vele jaren op vakantie in Frankrijk schilderles gegeven en richt zich nu meer op ons
eigen mooie land. Hij heeft verschillende schilderclubjes in Velserbroek om zo, wat hij geleerd
heeft, door te geven aan anderen. Zijn techniek is meestal
aquarelleren maar de laatste tijd
schildert hij ook in acryl.
Het aquarelleren is moeilijk maar
o zo spannend omdat je niet altijd weet wat de verf met het water doet, aldus Cor. Hij is al jaren
lid en voorzitter van Terpen Tijn
een amateur teken en schildervereniging in de gemeente Velsen.
Bij de ingang in de vitrines heeft
Greetje van Schooneveld haar
schilder-expositie. Cor van Egmond heeft zijn expositie in ‘Het
Theater’ van de bibliotheek. Beide exposities zijn de hele maand
januari te bezichtigen in de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein.

Bibliotheek Velsen

Raad van toezicht verwelkomt nieuwe leden

Het Nationale voorleesontbijt Humpie Dumpie
IJmuiden - Deze week was het
weer nationale voorleesontbijt.
Humpie Dumpie had de plaatsvervangend directeur Martine
Anker van de Zandloper uitgenodigd om de peuters voor te lezen uit het boekje ‘Krrrrokodil’.
Martine kwam om negen uur
binnen en had meteen de aandacht van de peuters. Het boekje
gaat over een krokodil die de andere dieren plaagt en daardoor
wil niemand met hem spelen.
Dan komt hij een andere krokodil tegen en heeft hij een vriendje.
Voor Martine Anker was het niet
vreemd om peuters voor te lezen.
25 jaar geleden was ze namelijk

zelf werkzaam als peuterleidster op peuterspeelzaal Humpie
Dumpie. Nu is ze plaatvervangend directeur bij basisschool
De Zandloper. De Zandloper en
Humpie Dumpie zitten samen in
één gebouw en zullen straks ook
samen naar een nieuwe school
verhuizen. Na het verhaaltje gingen de peuters zitten aan een
gezellig gedekte tafel.
De kinderen kregen beschuit,
ontbijtkoek en poffertjes te eten.
Hoewel het nog vroeg was gingen de poffertjes er goed in. Na
het eten konden de kinderen ook
nog geschminkt worden. Zoals
ieder jaar was het weer een leuke belevenis voor de kinderen.

Telstar-Jong Ajax

IJmuiden - De raad van toezicht van Bibliotheek Velsen
krijgt per 1 januari versterking.
Twee nieuwe leden, Laura van
der Wijden en Karlijn van Oirschot, treden toe. Beide dames brengen een dosis ervaring op het gebied van marketing en communicatie mee
en zijn daarmee een welkome
aanvulling.
Laura van der Wijden is sinds
2011 directeur van het Historisch Museum Haarlem. Na een
lange carrière in de reclame,
waarvan vijftien jaar als zelfstandig ondernemer, begon zij
in de avonduren aan de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht.
Gegrepen door de combinatie
van taal en geschiedenis verloor zij haar hart aan de Middeleeuwen, studeerde in 2004
af en promoveerde in 2011. Met
haar roman Buiten de kaart om
won Van der Wijden eind 2010
de eerste Haarlemse Debuutprijs. Deze prijs is een initiatief van de Nieuwe Teisterbant
en de Stadsbibliotheek Haarlem. Als directeur geeft Van der
Wijden leiding aan een grote
groep vrijwilligers, ontwikkelt
zij samen met haar Hoofd Museale Zaken de tentoonstellingen en houdt zich bezig met de
fondsenwerving om toekomstige plannen te kunnen uitvoeren. Van der Wijden woont in
Santpoort-Zuid.
Karlijn van Oirschot is ruim 15

jaar werkzaam in de marketing
en communicatie, momenteel
bij de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Zij is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid. Al lange tijd heeft
Van Oirschot affiniteit met cultuur. In 2003 was zij bij Bureau
Promotie Podiumkunsten verantwoordelijk voor de marketing van de collectieve promotie en het expertisecentrum gericht op alle marketeers in de
podiumkunsten.
Verder nam zij deel in de adviescommissie Congres Podiumkunsten en was betrokken bij Haarlem Cultuurstad
2008. Van Oirschot: ,,Ik stap
met veel plezier in de raad van
toezicht Bibliotheek Velsen omdat het een inspirerende omgeving is waar de bezoeker centraal staat. De bibliotheek is
net als het theater de culturele
en maatschappelijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Een
mooi gegeven met veel creatieve mogelijkheden.” Van Oirschot woont in Velserbroek.
De raad van toezicht bestaat
met deze aanvulling uit zes leden, onder voorzitterschap van
Jan Schröer (oud-gemeenteraadslid Velsen).
Alle leden zijn sterk verankerd
in de Velsense samenleving en
vormen met elkaar een goede
afspiegeling van de benodigde
financiële, bibliotheek-technische, communicatieve en politiek-bestuurlijke kwaliteiten.

Nog een beperkt aantal
kaarten beschikbaar
Wereldmuziek en Griekse

Velsen-Zuid - Er is nog maar
een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor de competitiewedstrijd tussen Telstar en
Jong Ajax van vrijdag a.s. in het
Tata Steel stadion. De afgelopen periode hebben veel supporters gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om reeds in
de voorverkoop kaarten aan te
schaffen.
De wedstrijd tussen Telstar en
Jong Ajax zal om 20.00 beginnen. Kaarten zijn verkrijgbaar
aan het loket in het Tata Steel
stadion of via de website www.
sctelstar.nl. Hou de website in
de gaten voor de meest actuele
stand van zaken betreffende de
kaartverkoop.
Het is sinds vandaag mogelijk om via de website van Telstar rechtstreeks contact op te
nemen met uw favoriete speler
van de Witte Leeuwen. Via de
spelerspagina heeft een ieder
de optie zijn/haar vraag te stellen en zo meer te weten te komen over de speler op het gebied van voetbal of privé.
Bezoek nu http://www.sctelstar.
nl/spelers en stel jouw vraag en
kom in contact. Dit project is

een unieke samenwerking tussen Telstar en Telstar sponsor
Dutch Identity.
Aanstaande vrijdag staat voor
Telstar een belangrijke wedstrijd op het programma. In het
druk bezochte Tata Steel stadion ontvangen de Witte Leeuwen de godenzonen van Jong
Ajax. Eerder dit seizoen verloor
Telstar in Amsterdam, het heeft
wat recht te zetten.
Marcel Keizer en Frans van Essen bespreken de afgelopen
competitiewedstrijden waarbij
kritisch gekeken wordt naar de
wisselende resultaten van Telstar. Marcel Keizer geeft zijn
visie en laat daarbij duidelijk
merken waar de pijnpunten liggen. In zijn vooruitblik is Marcel Keizer positief en hoopt hij
de wedstrijd van vrijdag positief
af te sluiten.
Deze uitzending is deze week
iedere dag om 2, 6, 10, 14, 18
en 22 uur bij Seaport TV te zien
op het analoge Velser kanaal
en digitaal op Ziggokanaal 40.
Wereldwijd is de uitzending ieder moment te zien op de website www.seaportrtv.nl onder
Uitzending Gemist.

pianiste in Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrijdag
31 januari om 20.00 uur treedt
Csókolom op in ‘t Mosterdzaad-

www.

je. Een avontuurlijk ensemble
dat met een zang, diverse violen en contrabas een cross-over
van Hongaars-Transsylvanische
muziek en diverse andere stijlen (salsa, gipsy, swing, Balkan)
laat horen.
De pianiste Katerina Konstantourou geeft op zondag 2 februari om 15.00 uur een concert in
‘t Mosterdzaadje. Haar programma staat in het teken van uitbreiding van de tijd en omvat behalve bekende werken van Beethoven (opus 111) en Messiaen,
ook speciaal voor haar geschreven stukken van Nikos Ioakeim
en Miranda Driessen. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon
023-5378625. Vanaf een half uur
voor aanvang is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie www.
mosterdzaadje.nl.

.nl
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In plaats van kaarten
“Mijn laatste groet is voor hen,
die mij in mijn onvolmaaktheid kenden
en mij liefhadden.”

En als ik dood ben, treur dan niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
Bram Vermeulen

Na een lang leven met elkaar,
een korte pauze en nu weer samen.
Wij hebben er vrede mee dat onze
lieve vader en opa rustig van ons is
heengegaan.

We zijn verdrietig omdat mijn lieve echtgenote,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Johannes van Leeuwen

Marijke

Marie Willemina Kasje

weduwnaar van An van Leeuwen-Flinkevleugel
* Amsterdam,
14 maart 1923

† IJmuiden,
21 januari 2014

Santpoort:

Hans en Feya
Boyd, Bowie

Italië:

Yolande en Ivan

Haarlem:

Simone en Hans
Rowan, Vicky-Lynn

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Velserduin IJmuiden voor de zeer liefdevolle
verzorging en ook willen wij allen bedanken
die ervoor hebben gezorgd dat hij daarvoor
zo lang mogelijk thuis heeft kunnen blijven.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Hans van Leeuwen, Kerkweg 9,
2071 NA Santpoort

Verder van de wereld weg
Elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje
Toon Hermans

Carolina Hoek - Stangenberger
ô IJmuiden,

† Velsen,
21 januari 2014

9 juni 1931

Echtgenote van:
Gerard Hoek
Moeder en schoonmoeder van:
Anneke en Jules Dekker - Hoek
Carla en Aad Kloosterhuis - Hoek
Gerard en Yvonne Hoek - van den Berg

is overleden.
ô 22 april 1940

† 22 januari 2014
Charry van Heukelum
Idith en René
Noah, Dion
Daphna en Kees
Bram, Thijs
Ruby, Geordie
Omar, Raya, Reza

Correspondentieadres
Paramaribostraat 70
2071 VR Santpoort-Noord
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

“Wij zijn bekwaam,
betrokken & betaalbaar”
Ivo Eeken

• Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.975,–.
• Inclusief crematiekosten, kist, rouwauto, dragers,
rouwcirculaires, 24-uurs kamer en persoonlijke nazorg.
• Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.
Wilt u meer informatie en/of een duidelijk kostenoverzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of
bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.
Eeken Uitvaartverzorging
Laan van Meerestein 10 1945 TA Beverwijk

Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Grahamstraat 157
1973 RA IJmuiden
De uitvaart heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Goede voornemens? Wil je al zolang gitaar-,
piano- of drumles? Bij Muziekschool ‘t
Muzenhuis Velserbroek kun je nu beginnen!
Bel voor info 023-5360525
of ga naar www.muzenhuis.nl

*Gevraagd:
Wordt gratis bij u opgehaald:
stereoset, versterker, cd,
dvd, lcd, pc. Defect geen bezwaar. Tel: 06-12356841
* Gevraagd:
Wie heeft voor mij 4 vertelbare kunststof tuinstoelen te koop voor een klein
prijsje? Tel: 06-30695175
Te koop:
Wedgewood/Rosalind: koffie-,
thee- en gebaksservies, 34-delig, 175,-. Tel. 023-7070684
Te koop:
Granaathuls, 60 x 12 cm, koper 35,-, nw. step, 12”, chroom
+ handremmen en standaard, 40,-. Nw. Puckystep,
8”, lb, 25,-. Tel: 023-5328585
Te koop:
Hardhouten binnendeur,
met rookglas, 15 raampjes, 1.97 x 0.88 x 37, vr. pr.
60,-, met hang- en sluitwerk,
alum. zoldertrap, uitschuifbaar 35,-. Tel: 0255-510957
Te koop:
Noorse boskast, gest. kater, 13
jaar, wegens vertrek naar buitenland, goed thuis is belangrijkst, 50,-. Tel: 06-49100392
Te koop:
Groene damefiets met terugtraprem, 45,-. Voet- en rugmassageapp. Met infrarood, 25,-. Tel. 0255-520889
Te koop:
Mooie inbouwspots rvs, inbouwdiameter 105 mm,
diepte 70 mm, max 50 w,
16 stuks nieuw in doos,
70,-. Tel. 06-36168908
Te koop:
Kinderbox en Nijntje kleed, 25,-.
3 Kinderskipakjes mt:
50/56, 80/86, 10,- per
stuk. Tel. 0255-538520
Te koop:
Mooi lichtgr. comp. bureau met opbouw, 1.50 m
lang, 35,-. Tel. 023-5270159
Gevraagd:
Wie spaart zelf geen belminuten
en heeft met regelmaat een volle kar bij de Deka en wil ze voor
mij sparen? Tel. 0255-536967
Te koop:
Mooie salontafel glasplaat met rank stalen onderstel, 45,-. Tel. 023-5270159
Te koop:
Kort modern winterjasje, merk
Steps, weinig gedragen, maat
M. 7,50. Tel. 06-40458983
Gevraagd:
Wie heeft voor mij hobbyboekjes of iets dergelijks, voorhet
maken van dingen van oude
fietsbanden. Tel: 0255-512399
Te koop:
Boek ‘Hart van Kennemerland’, 15,-. Tel: 023-5383164
Te koop:
Biertap & koeler, gaat 5 ltr. in,
80,-. 15 Stuks Baantjer dvdfilms, 15,-. Tel: 0255-756276
Te koop:
Butagaskachel met gasfles
45,-, Bosch bandschuurmach.
27,-, metabetabo trilmach.
24,-. Tel: 06-14175946
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Te koop:
Sta-op-stoel. Vr. pr. 100,-, werkend te zien na afspraak in Velsen-Noord. Tel. 06-23702664
Te koop:
Dames skischoen mt. 41 10,, herenskipak, mt. L,10,-, Carera kinderskibril, paars, 2,-, heren skihandschoenen mt.
8, 5,-. Tel. 023-5375461
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges, voor mijn hobby/verzameling, geen in- en verkoop. Een twee persoon tentje ± 20,-. Tel. 0255-751256
Te koop:
Nostalgisch geloogd grenen 1 p. bed, incl. lattenbodem 45,-, commode, 5 laden
met balpootjes, 40,-, droogmolen 10,-. Tel. 023-8448527
Te koop:
Kom maar halen v.a. 1,z.g.a.n. moderne dameskleding v.a. Maat 46, b.v. stoere 3/4 leren jas Ulla Popken enz. Tel. 023-8448527
Te koop:
Landscapes Broekpolder. L.
Therkorn. 3 delen. I.z.g.st. 50,-.
Velsen-IJmuiden, doorsnee van
Holland. S. Rolle. I.z.g.st. 25,-.
Gevraagd: Oude documentatie van tractoren,vrachtwagens
etc. Tel. 0251-659446
Te koop:
Rechte decopeerzaag
bosch 40,-, Z.g.a.n. handcirkelzaag 230 mm zaagblad 80,-. Tel. 06-15336310
Vermist:
Roze (KIKA) beer, waarschijnlijk verloren op de Lange Nieuwstraat op dinsdag
21 januari. Tel: 06-27353971
Gevraagd:
Oude radio’s, graag spelend, wordt gratis opgehaald. Tel: 06-12190040
Te koop:
Strijkplank 6,-, gr. snoeischaar 5,-, fietspomp 5,-, babybad standaard 6,-, buggy 10,-,
groente/rijstkoker 11,-, gevaren
3-hoek, 5,-. Tel: 023-5271991
Te koop:
Voor kinderen, sjoelbak met
stenen, 15,-. Tel: 06-13881079
Te koop:
Legpuzzels van Jumbo en Ravensburger, 500
st. 3,-, 1000 st. 5,-, 1500 st.
7,50. Tel: 0255-510536
Aangeboden:
Power Maxx, alleen snoer moet
vervangen, verder goed. Gratis af te halen. Tel: 023-5382869
Te koop:
J. fiets, 24” 50,-, m. fiets, 24”,
30,-, step luchtb. 15,-, peuterfiets 10,-. Tel: 0255-538021
Te koop:
Opoefiets met voetrem, 28”,
i.z.g.st. 55,-. Tel: 06-8786851
Te koop:
Boeken Maeve Binchy, i.z.g.st.
div. titels, 3 voor 10,-, per
stuk 4,-. Tel: 023-5390914
Te koop: Damesfiets, 3 versn. + boodschappenmand,
100,-. Tel: 06-40055302
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ENKEL BLOK: € 15.00
Jean

Pierre

50 jaar

DUBBEL BLOK: € 25.00

Wij zijn zo blij want
Transavia heeft er een
fantastische purser bij

00

IS MOGELIJK

Hiep hiep hoera

HANS KOPPEN
4 februari 50 jaar
erd
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a
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Gefeliciteerd
lieverd!
Moetie en pa

Dikke kus
van Frans
en Nikki

31-01-2014

Je wilde toch
in de krant???
29 januari

Charlene

6 jaar

Sonja, Silvan en Pascal

Ja, hou je maar goed vast…
4 februari is het dan zover:

50 jaar

Van harte
gefeliciteerd

Veel knuffels
van Jan - Elle en
familie

Oma en Opa Boot

Kasper "30"
Gefeliciteerd
Melany, Brody,
Haylee, Marloes,
Ivo, Mila, Roef,
Pap en Mam

De winnaar van
de Biggest Splash is
40 jaar geworden!
Liefs, Jop, Bloem, Kay & Sharon

Wij zijn het niet vergeten
dat Jan vanaf 29 januari
Abraham is gaan heten
Een fijne avond
zaterdag
We houden
van je

Je vrouwtje, Gianni, Daisy en Yannick

Ja ja het is waar
Hans Koppen
je bent de sigaar
4 februari wordt
je 50 jaar

Van harte gefeliciteerd
Je schoonouders

As 50 jaar!
Dikke kus Truus

Op 4 februari zijn onze ouders,
Wim en Greetje, 50 jaar getrouwd
Lieve Pap en
Mam, Opa en
Oma

Van harte
gefeliciteerd!
Francis & Joost,
Rozemarijn, Joris
Nancy & Nick,
Martijn, Stan

Wil van Es-Fortuin
30-1-2014

85 jaar

Gefeliciteerd van je kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

30 januari 2014
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Hoera

Rie

Win Win

Buis-van der
Kruijssen

80 jaar

Bij

Gefeliciteerd
Ria en de
kinderen

Ubo KoK

Bepaal uw eigen korting*
drie zessen =

25%

spelregel: 1x gooien met 3 stenen
Het geworpen aantal ogen Bepaalt uw korting
*geldt voor Binnenzonwering, gordijnen,
laminaat, parket, tapijt, pvc

5 februari

Brittanny

trappenaktie verlengd

17 JAAR

uw trap gratis gelegd**
** geldt voor gesloten trappen
van maximaal 14 treden

Van harte
topper!!

Dikke kus xxx

Fran, Mama, Linds, Max, Liek en Joos
Goede voornemens? Wil je ook viool-, piano-,
keyboard-. cello-, saxofoon-, klarinet-,
accordeon-, drum- of zangles? Bij Muziekschool
‘t Muzenhuis Velserbroek kun je meteen beginnen!
Bel voor info 023-5360525
of ga naar www.muzenhuis.nl

Verkeersschool

PosT

www.verkeersschoolpost.nl

Dokweg 38 • 1976 cA IJmuiden • tel. 0255-53 69 17

CHRIS HARDENDOOD

WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

www.ubokok.nl
Te koop:
Atag kookplaat, 50,-, herenfiets 20,-. Tel: 06-16274873
Te koop:
Aanrechtblad, RVS, nw. + aansluiting, plm. 1.70 lang, nog in
verpakking, 25,-. Paar witte leren, paar zwarte leren laarzen,
mt. 6 1/2, smalle schaft, z.g.a.n.
15,- p.p. Tel: 0251-221432
Te koop:
Eethoek, 8-pers. + 4 st. Vr.
pr. 100,-, hout met glas in
blad. Tel: 06-20317023
Te koop:
Regendouche met thermostaatkraan, badkraan met
handdouche, handdoekenrek, zeepbak, i.g.st. Vr.
pr. 95,-. Tel: 06-54274810

Gevraagd:
Oude muziektijdschriften bv.
Popfoto, Tuney Tunes, singeltjes en Top 40 exemplaren. Periode ‘60. Tel. 0255-534967
Te koop:
Bobike fietszitje voor+ windscherm en bevestiging al
vanaf 9 mnd. tot 3 jr. i.g.st.
35,-. Tel. 023-5254462
Te koop:
Racefiets, kleur créme/rood,
nieuwe hogen velgen, 175,. Notenhouten hang klok
35,-. Tel. 0255-531075
Vermist:
Zaterdagnacht is mijn zwarte
opoefiets meegenomen bij Mojo’s Kennemerlaan. Wie weet
waar hij is? Tel. 0255-535911

Te koop:
Band premium contact 205/55
r 16 91v, 5 doppen continental 10,-. 2 Tassen lp, singles, diverse, 10,-. Tel. 0255-756087

Te koop:
Jamie Oliver krijt en kaasplank van leisteen, incl. kaasmes nieuw in doos,
10,-. Tel. 0255-537561

Autosloperij Treffers
Inkoop loop-, sloop- en
schadeauto’s, motorfietsen
Verkoop van onderdelen
Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35
Haarlem-Waarderpolder
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Open Tafel

Klanten knippen voor
Dierenambulance
Velsen - Afgelopen vrijdag heeft
Dierenambulance Velsen (DAV)
een cheque in ontvangst mogen nemen ter waarde van 200
euro uit handen van Floor Stembert, eigenaresse van Dier Medisch Centrum (DCM) Kennemerland. Het Dier Medisch Centrum in Velserbroek werkt al vanaf de start, inmiddels bijna 7 jaar
geleden, samen met Dierenambulance Velsen. De Dierenambulance komt met zwerfdieren die
hulp behoeven regelmatig bij het
DMC langs. Gelukkig kunnen
de meeste dieren na een controle door naar het Kerbert Dierentehuis. Wanneer de dieren
ziek zijn en medische zorg nodig hebben, komen de katten of
honden bij DMC in de opname
en worden zij verzorgd totdat de
eigenaar gevonden is of zij alsnog naar het Kerbert Dierentehuis kunnen. Dat ook de klanten

van DMC de Dierenambulance
Velsen een warm hart toedragen
blijkt het uit het feit dat zij goed
hun best hebben gedaan met het
uitknippen van vouchers. Bij elke advertentie die DMC plaatst
in kranten in de regio zit de mogelijkheid om een voucher uit te
knippen. Bij inlevering van deze voucher levert dat een korting op voor de klant én er wordt
2,50 euro gespaard voor de Dierenambulance Velsen. Dit heeft
dus inmiddels gezorgd voor een
mooi bedrag dat de DAV goed
kan gebruiken. Immers: de DAV
is 24 uur per dag, 7 dagen in de
week beschikbaar voor de dieren
in de regio en daarvoor is veel
geld nodig. Meer informatie over
de werkzaamheden van de DAV
op www.dierenambulancevelsen.
nl en voor informatie over DMC
Kennemerland op www.dierenartsvelserbroek.nl.

Leerlingen Maritiem
College zwemmen af
IJmuiden - Vorige week donderdag hebben een aantal leerlingen van het Maritiem College
Velsen afgezwommen voor hun
zwemdiploma B en C.
Voor het afzwemmen was iedereen erg zenuwachtig en de
spanning was goed zichtbaar,
zelfs bij de docent van het Technisch College Velsen die mocht
afzwemmen voor zijn C-diploma. Nadat iedereen de verplichte zwemtechnieken had laten zien, was de zweminstructrices Els heel erg tevreden over

de leerlingen en de docent. Zij
mocht dan ook alle diploma’s
uitdelen.
Aan Mike, Christiaan, James,
Anthony, Willem, Luca, Stan,
Youri, Joey, Sven, Luna en meneer de Groot mocht zij het fel
begeerde C-diploma uitdelen en
aan Carolien haar B-diploma.
Als school zijn zij erg blij met dit
resultaat en vinden het erg belangrijk voor de leerlingen die
gaan varen met school dat zij
de basisvaardigheden van het
zwemmen goed beheersen!

IJmuiden - Senioren kunnen
aanschuiven bij de open tafel in
wijksteunpunt Zee- en Duinwijk.
Vrijdag 31 januari om 12.00 uur
kan men genieten van een maaltijd die bestaat uit een voorafje van groentesoep, een hoofdgerecht van tuinboontjes met
rollade, als dessert vla. Woensdag 5 februari om 12.00 uur is
er als voorgerecht groentesoep,
hoofdgerecht spruitjes stamppot
met bal gehakt en als nagerecht
dubbelvla. Kosten 6 euro per
persoon. De maaltijd wordt afgesloten met koffie met een koekje.
Aanmelden kan bij de bali of via
0255-520650.

Crossen op
Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zon, modder, heuvels en plassen op de grond vormden vorige week zondag de ideale omstandigheden voor een uitdagende Runnersworld Beeckestijncross van AV Suomi op Landgoed Beeckestijn. Christiaan Bosselaar van KAV Holland won de
9,3 km cross in 31.12 minuten. Als
eerste dame op de 6,3 km finishte Laurien Buffaart in 23.16 minuten. Op de 3,3 km bij de junioren kwam Stan Niesten van AV
DEM als eerste over de finishlijn in 9,53 minuten. Ook een aantal AV Suomi atleten eindigden in
de top drie van hun categorie. De
jongste atleten liepen 1200 meter
waarbij Mike van Sleeuwen van
AV Suomi op een prachtige derde plaats eindigde in 4.57 minuten. Bij de 3,3 km voor junioren
behaalde Suomees Robin Schutter een tweede plaats in 11.40 minuten. Steve Bakker van AV Suomi ging voor de eerste plaats op
de 3,3 km bij de neo-senioren in
10.15 minuten. De derde plaats
voor de mannen senioren ging
naar Hans de Graaf in 39,52 minuten. Naast vele hardlopers waren ook veel leden van de atletiekvereniging als vrijwilliger aan
de slag tijdens de Runnersworld
Beeckestijncross. Herkenbaar aan
hun gele vestje begeleiden zij de
lopers op de fiets of op de kruisingen. Dankzij deze vrijwilligers
is de cross weer succesvol verlopen. Zie hier alle uitslagen: http://www.avsuomi.nl/sites/Beeckestijn2014.html. Foto’s van pupillen, junioren en neo-senioren vind
je op: http://www.oypo.nl/pixxer.
asp?id=490CF7340FFC45AE. Foto’s senioren vind je hier: http://www.oypo.nl/pixxer.
asp?id=14637CC40F17E522.

De Rozenbeek
leest massaal voor
Velserbroek - Afgelopen week
begonnen de Nationale Voorleesdagen. Dit ging op De Rozenbeek niet bepaald onopgemerkt voorbij.
Woensdagochtend zaten alle leerkrachten in de gangen
of in de openbare ruimten een
boek voor te lezen. Prentenboeken, verhalen en korte gedichten werden voorgelezen terwijl
de kinderen de school binnenkwamen. De meeste kinderen
hadden niet eens tijd om hun jas
uit te doen, maar raakten gelijk
geboeid door de mooie verhalen en prachtige prenten en gingen gelijk zitten. Ook de ouders
die mee naar binnen kwamen,
konden niets anders dan glimlachend luisteren naar de leer-

krachten. ,,Gelukkig lezen heel
veel ouders van onze school hun
kinderen voor, wat heel fijn is,
want school en ouders hebben
samen grote invloed op de leesontwikkeling van de kinderen.
Ouders die voorlezen en praten
over boeken, maken hun kinderen tot blijvende lezers. En ook
dat is één van de doelen van de
Rozenbeek”, aldus Thecla Kemper, de directeur van deze basisschool.
Even na half negen gingen alle leerkrachten terug naar hun
klaslokaal met achter zich aan
een schare kinderen die de
schooldag anders dan anders
waren begonnen. Maar eigenlijk
zouden ze iedere dag wel zo willen starten.

AV Suomi ‘op weg
naar een ton’ voor het
nieuwe clubhuis

Santpoort-Noord - Atletiekvereniging Suomi gaat geld inzamelen voor de bouw van een nieuw
clubhuis. Het op park Groeneveen in Santpoort-Noord gevestigde Zweedse houten gebouw
verkeert in zeer slechte staat en
is nodig aan vervanging toe. De
totale investering is 250.000 euro, waarvan de aanvraag loopt
om de gemeente Velsen en het
Sportgarantiefonds garant te laten staan voor 150.000 euro. De
overige 100.000 euro wordt door
leden van de club bijeen gebracht voor eind 2014.
Om het inzamelen van geld in
goede banen te leiden is de projectgroep ‘Op weg naar een ton’
opgericht, onder leiding van Wim
Siegers. In september 2013 is
een informatieavond gehouden
om alle leden te informeren over
de voorgenomen plannen. Vervolgens is er een lijst met actievoorstellen opgesteld. Siegers:
,,Deze acties variëren van crowdfunding tot het verkopen van loten of het organiseren van een
clubdag. Al veel leden hebben
een initiatief omarmd en we ho-

pen dat er nog meer leuke ideeen worden ontplooid om geld in
te zamelen.”
Het ontwerp van het nieuwe
clubgebouw ligt in handen van
MB Architecten uit Bloemendaal. Het moderne gebouw krijgt
een frisse, open uitstraling en
heeft een betere ligging ten opzichte van de atletiekbaan. Ook
komt er een nieuwe fitnessruimte, wat vooral belangrijk is voor
de sprint- en werpdisciplines.
(foto: artist impression van het
nieuwe clubgebouw, gemaakt
door MB architecten)
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Techniek in je vingers?
Kom en laat je handen spreken

Open Dag
Vrijdagavond 7 februari
van 19.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 8 februari
van 10.00 uur tot 13.00 uur

Veilige school, Maatwerk en Vakmanschap
■ Maritiem College Velsen ■ Briniostraat 10 ■ 1971 HM IJmuiden ■ (0255) 546910

■ VMBO Basis ■ VMBO Kader ■ VMBO GL ■ Maritieme MAVO

Technisch College Velsen ■ Briniostraat 12 ■ 1971 HM IJmuiden ■ www.technischcollegevelsen.nl

Op het water is het
oor
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Open Dag

VMBO GL ■ Maritieme MAVO

Vrijdag 7 februari
van 19.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 8 februari
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Open Dag

Maritiem College Velsen ■ Briniostraat 10 ■ 1971 HM IJmuiden ■ www.maritiemcollegevelsen.nl
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VERSPREIDNET

BEZORGERS
GEVRAAGD!!!
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
en Driehuis

Ook 50-plussers zijn welkom!
Voor info: 0251-674433
E-mail: info@verspreidnet.nl
Vragen naar Martin

Gezocht: Medewerker VerkoopBinnendienst
(fUll-tIME)

Ursa Paint is de naam van ons familiebedrijf in IJmuiden, waarin inmiddels de derde generatie
leiding geeft aan het bedrijfsproces dat we met 45 mensen uitvoeren. We ontwikkelen, maken
en verkopen al sinds 1938 verf. Niet zomaar verf, maar echte specialiteiten. Zoals hoogwaardige natuurverven op basis van plantaardige oliën. Of houtlakken, die vrijwel onzichtbaar zijn.
Allemaal producten die we met vakmanschap op de markt brengen om ze vervolgens door
vakmensen te laten gebruiken. Wij geloven dat de toekomst van onze economie ligt bij kleine
flexibele bedrijven die durven te kiezen. Die hun verantwoordelijkheid durven te nemen. Of dat
nu maatschappelijke verantwoordelijkheid is of milieu-verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid voor topkwaliteit. De toekomst ligt bij bedrijven die zich durven te onderscheiden.
Met speciale en slimme producten, maar ook met speciale en slimme mensen.
Op basis van bovenstaande informatie zijn wij op zoek naar een fulltime enthousiaste en
creatieve medewerker ter versterking van onze afdeling Verkoop Binnendienst.
De werkzaamheden waarmee je dagelijks bezig bent zijn onder andere:
~ orderaanname en orderafhandeling
~ informatieverstrekking richting klanten
~ het opbouwen en in stand houden van klantrelaties
~ klachtregistratie
~ interne & externe verkoopondersteuning
~ verzorging mailingtrajecten
Voor Ursa Paint is het belangrijk dat je kennis hebt van Microsoft Word, Excell en een ERP pakket.
Het beheersen van zowel de Engelse en Duitse taal is een pre.
Herken je je in deze beschrijving en denk je dat je wat te bieden hebt als je voor ons werkt?
Bel dan even met 0255-548448 om een afspraak te maken met Bianca Metselaar,
Hoofd Verkoop Binnendienst. Of stuur een email naar b.metselaar-polman@ursapaint.nl.

Te koop:
Damesfiets Sparta Atlas, i.g.st.
3 versnellingen slot en verlichting 50,-. Skischoenen lowa lady sc200, z.g.a.n. incl. tas en carrera skibril, slechts 3 weken gebruikt, 60,-. Tel. 0255-516659
Gevraagd:
Opa- oma’s meubelen en spulletjes. Tel. 06-42782746
Te koop:
Opoefiets, Gazelle, 70,. Tel: 0255-512035
Te koop:
Houten slee, Davos, 10,i.z.g.st. Tel: 023-5277741
Te koop:
Oorlogsboek de Brug over de rivier Kwai, 6,-, en reis-handboek
Thailand, 6,-. Tel. 0251-226245

Te koop:
Nieuwe metalen leuningstoel, kl. zwart, 15,-, houten keukenstoel, jr. ‘50, 20,, 2 kleuterstoeltjes, 5,- p.st.
kunststof bijzettafeltje, 7,50,
kl. wit. Tel: 0255-513708
Te koop:
Mooie stabiele, in hoogte verstelbare, bedtafel. I.z.g.st.
30,-. Tel. 06-27547074
Gevraagd:
Fietsstoeltje voor achterop. Tel. 06-26361620
Te koop:
Mooie Boeddha voor buiten, 30
cm hg. 8,-. Philips lichttherapielamp 57 cm hg. 50,-, mandje voor poes of klein hondje 6,50. Tel: 0251-212971

Te koop:
Sparta Elo fiets, wij hebben een
nw. gekocht, inruil 350,-, dit is
vaste prijs. Tel: 06-13975083
Te koop:
Mooie postcodefiets in
zeer goede staat prijs,
115,-. Tel. 06-25090163
Te koop:
11,6 inch notebook merkloos 120gb, hdd, dualcore celeron proces, 4gb intern accu slecht, pr 175,-. 10” Acer one
laptop, blauw, Intel inside 1gb,
ddr 250gb, hdd, prima accu vaste pr. 175,-. Tel. 06-30718416
Gezocht:
Ik ben op zoek naar oldtimer bromfietsen in alle staten. Tel. 06-33055553

Voor al uw binnenen buiten schilderwerk
20% korting op binnenschilderwerk
(geldig tijdens de wintermaanden)

Tel.: 0255 - 521 901 Mob.: 06 - 348 310 23
Email: ricardodam@quicknet.nl
www.schildersbedrijfricardodam.nl
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AGENDA
Bij de Zonnebloem regio IJmond met vier afdelingen: in IJmuiden-West, IJmuidenOost, Driehuis/Santpoort en Velserbroek, zetten 140 vrijwilligers zich in om voor 500
gasten activiteiten te ontplooien. Huisbezoek, vakanties, dag boottochten, picknickdagen, theatermiddag, bezoek Keukenhof, kerst shoppen, rondvaartboot, enz. Onze
doelgroep bestaat uit mensen met een lichamelijke beperking door langdurige ziekte,
handicap of ouderdom. Vooral degene onder hen die in een sociaal isolement dreigen
te komen. Er staan verschillende functies bij enkele besturen open:

De Zonnebloem regio IJmond zoekt voor haar bestuur een
• Secretaris

Wat u bijvoorbeeld gaat doen is, het bijwonen en verslagleggen van bestuursvergaderingen, het behandelen van de post en u maakt deel uit van het dagelijks bestuur.

De afdeling IJmuiden West zoekt voor haar bestuur een
• Voorzitter

Wat er o.a. van u verwacht wordt is, het voorbereiden en voorzitten van bestuursvergaderingen, het meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de
koers van de vereniging en de vereniging vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden.

De afdeling Santpoort/Driehuis zoekt voor haar bestuur een
• Bestuurslid Activiteiten
Wat zijn o.a. uw werkzaamheden? Het organiseren van activiteiten voor mensen
met een fysieke beperking, het onderhouden van contacten met evenementenorganisaties en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden die aansluiten bij de
wensen en mogelijkheden van de doelgroep.

De afdeling Velserbroek zoekt voor haar bestuur een
• Secretaris (zie omschrijving boven)
• Bestuurslid Activiteiten (zie omschrijving boven)
• Coördinator Bezoekwerk

Wat u gaat doen is, het koppelen van mensen die huisbezoek wensen aan vrijwilligers,
op basis van interesses en wensen, het begeleiden en stimuleren van vrijwilligers
bij hun werkzaamheden en het organiseren van themabijeenkomsten, waarin het
bezoekwerk en het jaarthema centraal staan.
Lijkt een van bovenstaande functies iets voor u, kunt u contact opnemen met:
Lucia Vork (regiovoorzitter) tel. 06 12 43 57 25
De gedetailleerde omschrijvingen van de vacatures staan op de site van de
Zonnebloem: IJmond http://ijmond.zonnebloem.nl (vacatures bestuur /profielen).
Kijk ook voor algemene informatie over onze vereniging op deze website.

Te koop:
E-bike Giant Lite, 5 jaar
oud, in goede staat, 399,. Tel. 0251-657531
Te koop:
Jukebox repro, 50er jaren
met verlichting en cd-speler, hoog 1 meter, breed 56
cm, 200,-. Tel. 0251-224047
Te koop:
Apson printer hp845c, 15,-,
Gaastra surf trapeze geel/zwart,
20,-. 6 Disc cd-speler pd-m550,
met 2 cd cassette’s, 20,-. Aluminium schuifladder, 2-delig, 30,-. Tel. 06-10743540
Te koop:
Campingbedje + nieuw matrasje, hoesje, laken en dekentje. Geheel compleet:
30,-. Tel. 0251-226447

Te koop:
Prachtige duette luxaflex ophaal gordijnen, nw. pr. 900,, nu 100,-, hg. 145 x br. 280,
hg. 14 x br. 153, zalmkleurig. Tel: 0251-236534
Te koop:
Batavus damesfiets met mandje voorop. 28”. 3 Versnellingen. 60,-. Schaatsboek Helletocht. 10,-. Tel. 06-49935256
Te koop:
Kinderbureaustoel wit 5,-, wit
bijzetkacheltje 10,-, 2 schaakspellen van gips heel apart
voor 75,- . Tel. 0251-221276
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges, voor mijn hobby/verzameling, geen in- en verkoop. Tel. 0255-751256

Te koop:
Damesfiets, koprem, 3 versn. stevig slot, 80,-, stationsfiets merk Union, 65,. Tel: 06-11533218 na 15.00
Te koop:
Accordeon, 32 bas, 15,-. Warme vis overall, Albatros, visparaplu, 15,-. Elektr. radiator, niet groot, op wieltjes,
20,-. Tel: 0251-221263
Te koop:
Accu, 12 vlt. 40 amp. 40,-, MP3
Sony radio voor auto, van 179,voor 40,-, nw. verrekijker +
tas 30,-. Tel: 0251-210048
Gevraagd:
Wie heeft voor mij achterop mijn fiets een plastic hoes, voor mijn hondenmandje. Tel: 0251-226389

JANUARI & FEBRUARI

NEEM JE OPA EN/OF OMA EENS MEE UIT LUNCHEN
2-gangen lunchmenu bestaande uit huisgemaakte soep
en slibtongen met salade en friet.
Nu 16,- en voor grootouders maar 8,Actie geldig op doordeweekse dagen, reserveren gewenst

FEBRUARI

Vrijdag 14 februari

VILLA VALENTIJN

Geniet van een glas rosé Prosecco
en romantisch 4-gangen menu voor 39,50
Ieder liefdeskoppel krijgt een kleine attentie
en maakt kans op een cadeaubon
van juwelier Ris t.w.v. 50,Iedere woensdag in februari

WESTENDS WINTERSE WOENSDAGEN

Kom lekker ouderwets stamppot eten voor maar 4,50
Aanvang tussen 17:00 - 17:30 en 19:30
Reserveer snel, VOL=VOL
Zaterdag 8 februari

DANSEN VOOR STOFWISSELKRACHT

20:30 - 01:00 met DJ Bert en Lady Friends
Kaarten 25,- inclusief 10 consumptie munten
Voor meer info en kaarten mail naar info@stofwisselkracht.nl
Zondag 9 februari

OPEN DAG TOP TROUWLOCATIE ROUTE

12:00 - 17:00
Kom geheel vrijblijvend langs om Villa Westend
als trouwlocatie te bekijken en ontvang een leuke goodiebag

MAART

Zondag 23 maart

VILLA WESTENDDORF

Après ski feest 15:00 - 21:00

T: 023 - 538 18 78 | www.villa-westend.nl | info@villa-westend.nl
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TVIJ sleept zestien
medailles in de wacht

Nieuwe shirtsponsor DKV
IJmuiden - Zaterdag 25 januari
was de presentatie van de nieuwe shirts voor de selectie van
korfbalvereniging DKV. De voltallige selectie was aanwezig
toen Kees van der Vlugt de nieuwe shirts overhandigde aan hen.
DKV is blij en trots met de nieuwe sponsor, die voor drie jaar
een contract aan is gegaan met
DKV. Van der Vlugt is een bedrijf dat zijn oorsprong heeft in
IJmuiden en heeft zodoende af-

finiteit met de regio, en met deze korfbalvereniging in het bijzonder. Ties van Veelen, van de
sponsorcommissie van DKV, ziet
veel overeenkomsten tussen het
bedrijf dat vakwerk levert van
kunststof kozijnen tot zonwering
en carports , en de korfbalvereniging. Beide zijn namelijk innovatief, hebben sterke wortels
in de IJmond, zijn sterk in samenwerken, bieden voor elk wat
wils en zijn bereid te groeien,

met oog voor de omgeving en elkaar. Zoals Ties het verwoordde;
de nieuwe shirtsponsor en DKV
horen bij elkaar. Waarop zowel
het aanwezige publiek als de selectie in luid applaus uitbarstten.
Het tweede van DKV wist in de
nieuwe shirts een mooie partij
neer te zetten en is volop in de
race voor het kampioenschap.
Het eerste won helaas niet, maar
weet zich veilig in de derde klasse.

Kevin Brands keert
terug bij Witte Leeuwen
Velsen-Zuid - Kevin Brands
keert per direct terug bij Telstar.
Willem II leent de middenvelder
voor de rest van het seizoen uit
aan Telstar waarmee de terugkeer een feit is.
Brands kwam tussen 2009 en
2012 al uit voor de Witte Leeuwen. In drie seizoenen kwam
hij tot 83 wedstrijden voor Telstar en scoorde hij twaalf keer.
In 2012 maakte Brands de overstap naar Willem II dat hem de

eerste seizoenshelft van het seizoen 2013/2014 verhuurde aan
SC Cambuur.
Brands sluit per direct aan bij de
spelersgroep waar hij een flink
aantal bekenden zal begroeten.
Brands was nog niet speelgerechtigd voor de wedstrijd van
24 januari tegen FC Emmen.
De verwachting is dat hij in de
thuiswedstrijd tegen Jong Ajax
(31 januari) zijn rentree zal maken.

Schaakclub Kijk Uit

Halil Gul blijft verbazen
IJmuiden - Afgelopen vrijdag
heeft Halil Gul opnieuw voor
een daverende verrassing gezorgd.
Ingmar Visser tastte mis in een
complexe stelling, en Halil was
er als de kippen bij, om Ingmar’s
dame te verschalken.
Het was trouwens voor de familie Visser toch al geen gelukkig
schaakweekend. Andries moest
zijn meerdere erkennen in Colleen Otten. In aanvang leek het
er nog rooskleurig uit te zien
voor Andries, hij kwam een pionnetje voor, nadat Colleen 40
minuten over een zet had nagedacht. Daarna ging het mis. Op
een koningsaanval van Colleen
bleef hij het antwoord schuldig.
Barry Broek won met een doordacht zetje een kwaliteit van
Evert Haasbroek. Evert spartelde daarna nog wel tegen, maar
Barry speelde de partij professioneel uit. Piet Lanser behaalde

een knappe overwinning op Peter Groeneweg, nadat eerst Piet
en daarna Peter een stuk inleverde, ontspon zich een partij
waarin Piet uiteindelijk met een
mooi mat won. Jan Jansen had
het niet echt tegen Gregory van
den Ende, Een pionvork maakte een einde aan de illusies van
Jan.
Wie nauwelijks tijd nodig had
was Rick Mulder. In sneltreinvaart won hij van Johan van
Veldhuijsen. Vi Quan Tran trok
de stijgende lijn van de afgelopen weken door, ditmaal veroverde hij de scalp van Wim
Geels. Cupfighter Egbert Mulder deed er van alles aan om
ten koste van Dick Wijker de
volgende ronde van het bekertoernooi te bereiken, maar even
voor twaalven viel het doek voor
Egbert. In tijdnood deed hij in
gelijke stelling pardoes zijn loper cadeau.

Martijn Mewe
leest voor bij
Blauwe Oester
IJmuiden - Maandagochtend
kwam de directeur van Bibliotheek Velsen, Martijn Mewe,
voorlezen bij de baby’s en peuters
van kinderdagverblijf de Blauwe
Oester. Dat gebeurde in het kader van de Nationale Voorleesdagen. En als directeur van de bibliotheek kan Martijn natuurlijk
heel goed voorlezen. De jonge
kinderen genoten van en griezelden een beetje van het boek Krrrr...okodil van Catherine Rayner.

Aerobics in
De Dwarsligger
IJmuiden - Op dinsdag 4 februari wordt in buurtcentrum De
Dwarsligger aan de Planetenweg
een gratis proefles Aerobics Mix
gegeven door damesgymdocente Sandra Raven. De proefles vindt plaats tussen 13.30 en
14.30 uur. Bij voldoende interesse zal een reguliere aerobicsles worden opgezet. U hoeft zich
niet van te voren op te geven.

IJmuiden - Afgelopen zaterdag was het weer zover, de
springers van TVIJ mochten
meedoen aan de wedstrijd om
districtskampioen van de regio mid-west van de KNGU te
worden. En deze keer ook weer
met groot succes! Bij de synchroonwedstrijden pakte TVIJ
maarliefst vier gouden medailles, twee zilveren en een bronzen. Bij de B-junioren waren
de zusters Selina en Jennifer
van Maren goed voor de eerste
gouden medaille.
Clubgenoten Annick Houthuizen en Maaike spring in ’t Veld
eindigde er net achter op de
tweede plek. Bij de C-jeugd
meisjes waren Mara Smelt en
Dawy van Tintelen goed voor
de zilveren medaille. Marit
Rijntjes en Zoë Hekelaar waren bij de C-junioren het koppel die met de tweede gouden medaille naar huis gingen.
Bij de E-pupillen wisten Nova
Houthuyzen en Rachelle Kelfkens de bronzen medaille te
pakken. Tenslotte wisten Stijn
Nissink samen met Stef van
der Laan met vijf punten verschil op de eerste plek te eindigen, ook zij mochten naar huis
met een derde gouden medaille. Ella Edwards en Merel Wolzak waren bij de D-jeugd meisjes goed voor de vierde gouden
medaille.

Er werd natuurlijk ook individueel gesprongen. Hierbij werden
door TVIJ ook maar liefst negen
medailles gewonnen. Zes gouden, drie zilveren en één bronzen exemplaar werden door de
organisatie bij de springers van
TVIJ om gehangen.
Bij de B-junioren eindigde Selina van Maren op de eerste
plaats. Maaike spring in ’t veld
eindigde op de tweede plaats.
Bij de B-jeugd meisjes was
het ook raak voor TVIJ. Annick Houthuizen won daar de
gouden medaille. Jennifer van
Maren had haar dag niet, er
werd gevallen. Evengoed werd
ze tweede. Siebe Wielenga
sprong bij de B-jeugd jongens
ook zonder problemen! Ook hij
werd beloond met een gouden
medaille. Clubgenoot Daan
Overbeek presteerde bij de Cjeugd hetzelfde, ook hij nam de
gouden medaille in ontvangst.
Zoë Hekelaar was ook succesvol. Ze mocht ook de zilveren
plak mee naar huis nemen.
Merel Wolzak mocht ook de
hoogste plek op het podium
beklimmen. Dit was een gedeelde eerste plaats, de vreugde was er natuurlijk niet minder om.
Tenslotte scoorde Dewi Soddeman bij de E-instappers ook
een bronzen medaille. Zie ook
www.tvij-trampoline.nl.

Tien man Stormvogels
verslaan De Foresters
IJmuiden - Bijna een uur lang
speelde Stormvogels tegen De
Foresters uit Heiloo met tien man
en van deze overtalsituatie konden de Heiloërs geen gebruik
maken. Integendeel, Stormvogels
deed totaal niet onder van haar
tegenstander en was het meeste
deel van het duel zelfs beter en
dat resulteerde in een eclatante
5-1-overwinning.
Reeds in de tweede en vierde minuut kreeg linkerspits Kevin Sterling twee opgelegde kansen,
maar alleen voor doelman Laagland faalde hij. In de 13e minuut
kwam Stormvogels met tien man
te staan toen scheidsrechter Van
den Hoed centrumspits Leroy de
Graaff om onbegrijpelijke redenen een rode kaart gaf.
Halverwege de eerste helft nam
Strormvogels de leiding. Na een
dieptepass liep Kevin Sterling, nu
gebombardeerd tot centrumspits,
al zijn tegenstanders er uit, omspeelde doelman Laagland om
vervolgens de 1-0 aan te tekeken.
De tweede helft een iets meer
aanvallend ingesteld De Foresters en na zeven minuten kwamen de Heiloërs op gelijke hoogte door Tim van Gelder. Niet lang
heeft De Foresters kunnen genieten, want opnieuw door Kevin

Sterling nam het team van trainer
Dick-Jan Ente de leiding, 2-1. Het
mooiste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door middenvelder Erik Homan. Met een
diagonaal afstandsschot schoot
hij over de grabbelende handen
van doelman Laagland de bal
precies in de kruising, 3-1.
Met nog 20 minuten te gaan werd
Sterling in de diepte gestuurd om
in volle run door Robbin Hoorn
onreglementair afgestopt te worden. Rood voor Hoorn en een
strafschop voor Stormvogels die
in tweede instantie door Sterling
achter doelman Laagland werd
geschoten, 4-1.
Twee minuten later kreeg de
lichtgeblesseerde Sterling een
publiekswissel en binnen twee
minuten kon zijn vervanger Szelchuk Yilmaz na een pass van
Jurjen Dikker de eindstand op
5-1 bepalen.
Zondag is in Utrec ht (Zuilen)
Elinkwijk de volgende tegenstander. Aanvang 14.00 uur.
Stormvogels zaterdag verloor in
Heemstede van Kon.HFC. Het
enige doelpunt, een juweeltje,
werd gemaakt door Tim Stengs.
Zaterdag 1 februari om 14.00 uur
is Sporting Martinus om 14.30
uur de tegenstander.

Kruitenstraat 1-3 IJmuiden (nabij Halkade)

(Voorheen
de Logger)

Tel. 0255 - 540 690 • info@grandcafekruiten.nl

www.grandcafekruiten.nl
Grand Café Kruiten is 7 dagen per week geopend!

GEOPEND:
Voor ontbijt, lunch
en daghap.
Iedere laatste zondag
van de maand
live muziek

Gespecialiseerd in diverse vissoorten, maar
ook voor de vleeseters is er een ruime keuze

Vangst Van de week:

Gebakken Skrei, met gesmoorde
witlof en mosterdsaus

e17,50 p.p
fantastische lokatie voor het houden van een:
bruiloft, jubileum, familiebijeenkomst, verjaardag,
bedrijfsfeest, receptie, vergadering en bedrijfsborrel

Geopend van ma t/m vr 7.00 tot 24.00 uur
Za en zo 12.00 tot 24.00 uur
Loggerstraat 13, IJmuiden
Tel. 0255-577024

Vangst Van
de week:

Gebakken
doradefilet
1985 EX Driehuis,
tel. 0255 - 520 086

www.grandcafevalerius.nl

Zie ook de website voor
ons valentijnsarrangement!

Grote

rommelmarkt
in sporthal Zeewijk,
IJmuiden
zondag 2 februari
van 09.00-15.00 uur
Toegang 2,- p.p.
kInderen graTIs
eenhoornstraat 2,
hoek Planetenweg
Tel. 0255-513010

met couscous, ratatouille en
een salsa verde.
Valeriuslaan 86
(hoek Driehuizerkerkweg)

Relaxen in een gemoedelijke sfeer
Elke dag geopend vanaf 11.00 uur.
Maandag damesdag.
Info: www.saunadewaterakkers.nl
Kerkweg 217 • Heemskerk • 0251 - 23 43 44
Saunabad €15,10 badenkaart €130,-

ValentijnsFilmdiner
‘Love is all you need’
Verras je geliefde op vrijdag 14 óf zaterdag
15 februari (extra avond!) met het romantische
Valentijnsfilmdiner in Thalia waarbij tussen de
gangen door de romantische film ‘Love is all you
need’ wordt vertoond vol passie en hartstocht.
Toegang: € 40,- (sprankelend aperitief, film,
drie gangen Valentijnsdiner en een kop koffie)
Zaal open: 19.00 uur. Aanvang film en diner: 19.30 uur

e17,50

Info & reserveringen: www.thaliatheater.nl

per persoon

Thalia theater Breesaapstraat 52 IJmuiden

Grand Café Valerius is
7 dagen per week geopend!

Kruitenstraat 1-3 IJmuiden
(nabij Halkade), Tel. 0255 - 540 690
www.perronzee.nl
info@perronzee.nl

Tapas bij
perron

e 22,

50

Als bijlage in 120.000 kranten,
en is los verkrijgbaar op onze kantoren.

p.p

7 dagen per week geopend
vanaf 17.00 uur

oyama.nl | oyama@worldonline.nl

De 50PlusWijzer verschijnt digitaal op:

www. PlusWijzer.nl

Tevens is er de mogelijkheid om
à la carte te dineren.

DANS
LESSEN
Vanaf 6 jaar

WiL jE op vEttE bEAtS
DANSEN EN cooLE movES
LAtEN ziEN?
Vromaadweg 20, 1991 AJ Velserbroek, 023 - 539 05 03
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Projectkoor
Kamabaro
stelt madrigaal
centraal

Handbalmiddag
in Kinheimhal
Regio - Ben je tussen de 4 en
10 jaar? En vind je het leuk om
spelenderwijs kennis te maken
met de sport handbal? Kom dan
op 12 februari van 15.00 tot 17.00
uur naar de Kinheimhal in Beverwijk.
Er is zijn leuke activiteiten te
doen, waarbij je leert handbal-

len. In de winter trainen en spelen zij in de Kinheimhal en in de
zomer handballen ze lekker buiten op het vernieuwde Sportpark
Rooswijk.
Voor meer informatie zoals actuele trainingsdagen, trainingstijden en de locatie, kun je een
kijkje nemen op www.hcv90.nl.

Driehuis - Houd je van zingen,
maar is het wekelijks repeteren
bij een koor voor jou geen optie,
dan is een projectkoor echt iets
voor jou. Vanaf half februari tot
en met half juni zal er een vijftal
donderdagavonden en een vijftal
zondagmiddagen gerepeteerd
gaan worden in Driehuis. Er zal
thuisstudie van je gevraagd worden omdat op zaterdagmiddag
14 juni, bij mooi weer, een groots
optreden plaats gaat vinden in
de pastorietuin van de Engelmunduskerk (bij slecht weer in
de kerk). Madrigalen zijn viertot veelstemmig gecomponeerde
liederen, uit de Renaissance tijd,
voornamelijk met een wereldlijke
tekst (Engels, Frans, Duits en Italiaans) over liefde, drank, doordrenkt van humor. De gekozen
liederen zijn zowel polyfoon als
homofoon van compositie.Projectkoor Kamabaro staat onder
leiding van Hinke Hillege. Interesse gewekt? Meld je dan aan
via projectkoorkamabaro@hotmail.com.

Lezing op
Beeckestijn

‘Carmen’ in de vis
IJmuiden - Afgelopen woensdag heeft het visverwerkende bedrijf Seafood Parlevliet
bezoek gehad van een delegatie van het Velser Operagezelschap Bel Canto. Deze
ontmoeting had alles te maken met de voorbereidingen
op de opera ‘Carmen’ die op 4
en 5 april in de Stadsschouwburg Velsen wordt opgevoerd.
Machteld van Bronkhorst (regie) Olaf Mulder (dramaturg/
librettist) en Anne Slothouwer
(regieassistente) konden letterlijk en figuurlijk even ruiken
en proeven hoe het er in een
visverwerkend bedrijf aan toe
gaat.
Directeur Emiel Parlevliet gaf
met veel enthousiasme en passie een uitgebreide rondleiding over alle afdelingen van
zijn prachtige bedrijf. Dit alles
om een goed beeld te krijgen
hoe een visverwerkingsbedrijf
werkt en hoe de afdelingen zijn
ingericht.

Bel Canto heeft dit jaar namelijk een primeur. Het originele verhaal van de opera ‘Carmen’ speelt zich af in een tabaksfabriek in het Spaanse Sevilla. De ‘Carmen’ die Bel Canto gaat uitvoeren vindt plaats
in een visverwerkende fabriek
in IJmuiden. Het toneel van
de Schouwburg Velsen wordt
helemaal ontmanteld en men
waant zich in een echte fabriekshal. Librettist Olaf Mulder heeft het hele verhaal omgezet naar het heden. Een geweldige uitdaging voor regisseur Machteld van Bronkhorst.
De muziek blijft zoals componist George Bizet het heeft geschreven en bedoeld.
De zangteksten worden in het
Frans gezongen en de gesproken tekst in het Nederlands. De
mooie meeslepende passionele zang en muziek van de opera
‘Carmen’ en een feest van herkenning voor de meeste toeschouwers.

Velsen-Zuid - Wegens succes
geprolongeerd! Op 9 februari om
14.00 uur is Beeckestijn opnieuw
de plek om te zijn. Voor iedereen,
die van Landschappen en kunst
houdt is er een lezing door historisch geograaf en vrijwilliger
op Beeckestijn, Hans Schut, met
muziek, voordracht en beelden
over Kennemer landschappen
vroeger en nu, die u vertrouwd,
maar toch onbekend zijn. Aanleiding is de tot en met 23 februari verlengde kunst-tentoonstelling: ‘Kennemer Landschappen’ op buitenplaats Beeckestijn. De kosten bedragen 7 euro
inclusief entree, tentoonstelling
en een consumptie. Reserveren
kan rechtstreeks bij Hans Schut
0255518020 of hans_schut@
hotmail.com.

Modeshow
IJmuiden - Maandag 24 februari van 10.00 tot 12.00 uur vindt
in Seniorencentrum Zeewijk een
wervelende modeshow van de
nieuwe collectie van H en A Mode plaats. Al vele jaren en twee
keer per jaar heeft de firma H en
A Mode een collectie voor dames en heren, die zij door twee
mannequins in verschillende
maten laat showen. Steeds weer
is deze dag een succes. De collectie omvat circa 1500 stuks,
dus ruime keus, dicht bij huis.
De toegang is geheel gratis. Na
afloop van de Modeshow is er
voor iedereen de gelegenheid de
kleding te passen en te kopen.

Velserduin IJmuiden
doet mee aan NL Doet

IJmuiden - Woonzorgcentrum
Velserduin IJmuiden doet op vrijdag 21 maart mee aan NL Doet.
Hoewel er in dit woonzorgcentrum van Zorgbalans al veel activiteiten plaatsvinden, organiseert
Velserduin samen met NL Doet
graag iets extra’s voor de bewoners. Vrijdagmiddag 21 maart is
er daarom een feestelijke high
tea met een muzikaal optreden.
NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van ons land en wordt
georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NL Doet steken mensen in het hele land de
handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties. ,,Zorgbalans ziet deze actie als een
goede gelegenheid om juist
dat beetje extra te kunnen bieden. Daarnaast hopen we dat
de mensen die zich bij ons aanmelden zo positief zijn dat ze volgend jaar weer meedoen of re-

gelmatiger vrijwilligerswerk willen doen”, vertelt activiteitenbegeleider Mark Metselaar, hier
op de foto met mevrouw Schilperoort en mevrouw Demmers.
Beide bewoonsters van Velserduin IJmuiden lieten zich ontvallen te hopen dat Koning WillemAlexander en Koningin Máxima,
beschermpaar van het Oranje
Fonds, op bezoek komen.
Mensen die met vrienden, collega’s, vereniging of sportclub in
actie willen komen kunnen zich
aanmelden op www.nldoet.nl of
rechtstreeks bij Velserduin IJmuiden aan de Scheldestraat 101.
Ook andere huizen van Zorgbalans doen mee aan de landelijke actie en zijn te vinden via de
website van NL Doet.
Metselaar: ,,We zijn enorm blij
met onze vrijwilligers en nieuwe
vrijwilligers zijn altijd van harte
welkom.”

Nieuwe partners voor
Centrum Jeugd en Gezin
Regio - Woensdag 12 februari ondertekenen de organisaties ‘De Opvoedpoli’ en ‘Lijn5’ het
convenant Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) IJmond. Met de
ondertekening van het convenant
is de basis gelegd voor een regionaal samenwerkingsverband van
beroepskrachten.
Nieuwe partner Lijn5 is een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie voor kinderen en jongeren
en hun gezinnen met een complexe problematiek. De organisatie heeft een jarenlange ervaring
in de diagnostiek en de behandeling van gedragsproblemen en
sociaal-emotionele problemen bij
kinderen en jongeren (6-23 jaar)
met een licht verstandelijke beperking.
Ook een nieuwe partner is De
Opvoedpoli. Deze is er voor iedereen met vragen over ouderschap,
opvoeding en ontwikkeling van
kinderen van 0 tot 25 jaar. De Opvoedpoli is een erkende GGZ organisatie.
Onder andere omdat het leefge-

bied van jongeren de gemeentegrenzen overstijgt, hebben de
IJmondgemeenten besloten om
de ontwikkeling van CJG IJmond
gezamenlijk uit te voeren. Ook
de Transitie Jeugdzorg is gezamenlijk opgepakt. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het komende jaar
bereiden zij zich daarop voor, samen met de CJG-partners en andere organisaties die hulp bieden
aan kinderen, ouders en jongeren. Zo gaan er bijvoorbeeld binnenkort CJG-coaches aan de slag
in een aantal wijken en buurten van de IJmond. Inzet is om
zo dichtbij mogelijk en zo vroeg
mogelijk gezinnen te ondersteunen. De verwachting is dat hiermee de inzet van (duurdere) specialistische hulp kan verminderen. CJG IJmond is bereikbaar via
telefoonnummer 088-9958355 en
via de vijf inlooppunten in de regio. De adressen en openingstijden zijn te vinden op www.cjgijmond.nl.
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Grootste granny
square lappendeken
Tijdens de allereerste Samen Breidag
op 20 januari is in het atrium van Sanoma de allergrootste granny square
lappendeken onthuld. Deze deken bestaat uit honderden kleine lapjes van
tien bij tien cm, die voor een deel
zijn gehaakt door vrijwilligers uit het
project Samen Breien. Het Nationaal
Ouderenfonds vestigt hiermee een
nieuw wereldrecord. Voor deze dag
werden 150 fanatieke breisters en
haaksters uitgenodigd.

Naar de SUNDAY MARKET

Het is een mooie wandeling vanaf het Centraal Station in Amsterdam naar de Sunday
Market die elke eerste zondag van de maand
wordt gehouden. De wandeling voert via
de Haarlemerdijk en het Westerpark naar
de Westergasfabriek. Wie alle leuke winkeltjes en restaurantjes onderweg voorbijloopt, is na een half uur op de markt. De
Sunday Market heeft allerlei kramen buiten en binnen. Er worden gratis proeverijen
aangeboden en er is van alles te koop. Maar
het aanbod wijkt af van het gebruikelijke;
hier geen waren die je op een weekmarkt
of braderie tegenkomt, maar mooi eten en
bijzondere spullen. De organisatie wil een
verbinding maken op het gebied van kunst,
cultuur en ondernemerschap. ,,Wij dromen
van een plek waar verschillende werelden
bij elkaar komen. Een open en dynamische
plek vol speelsheid en creativiteit en waar
bruggen worden geslagen tussen schijnbare contrasten. Wij zien zo’n wereld voor ons
in de vorm van een markt. De markt is dé
ontmoetingsplek bij uitstek.” Cultuurpark
Westergasfabriek, Haarlemmerweg 8-10 in
Amsterdam. De eerstvolgende markt is op 2
februari vanaf 12.00 uur.
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5.000.
Advertenties:
Wendi Honcoop
Tel. 06-20278532
aanlever@50pluswijzer.nl

De 50Plus-Wijzer is ook los verkrijgbaar
bij onze kantoren. Voor meer afhaalpunten
kunt u ons bellen of e-mailen.

De winnaars van de puzzelprijzen
De mailbox stroomde vol en de postbode leverde honderden briefkaarten af;
er is afgelopen maand weer flink gepuzzeld.

Redactie:
Anneke Zonneveld
redactie@50pluswijzer.nl
Opmaak en ontwerp:
Mireille Huiberts
Directie:
Frits Raadsheer
f.raadsheer@50pluswijzer.nl
Tel. 06-53951836
Kantoor:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
Verspreiding:
Verspreidnet B.V.
Castricum
Tel. 0251-674433
www.verspreidnet.nl
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

n Th. Bakkum uit Uitgeest.

n Mw. J. Koper uit Heemskerk.

n Mw. S. Houtenbos uit IJmuiden.

Th. Bakkum uit Uitgeest won de hoofdprijs. Twee personen kunnen genieten van
de gastvrijheid van De Oringer Marke in
Drenthe.
De winnaars worden ontvangen met een
welkomstdrankje, daarna volgt twee keer
logies met een uitgebreid ontbijtbuffet, een
driegangen menu, een uur bowlen, gratis

naar de sauna en gratis mooie wandel-,
fiets- en autoroutes.
Een dinerbon ter waarde van tweehonderd
euro is beschikbaar gesteld door Restaurant Havenrijk in Uitgeest, fraai gelegen
aan het Uitgeestermeer, en die werd gewonnen door J. Koper uit Heemskerk. De
Braun Staafmixer van Andrea XL uit Haar-

lem met de handige smarthspeedknop gaat
naar S. Houtenbos uit IJmuiden.
De Vakantiebeurskaarten waren de prijzen
voor G. Bouwens uit IJmuiden, Ans Dekker uit Limmen, familie Hoogenboom uit
Castricum, J. Bakker uit Heiloo en H. de
Ruyter uit Beverwijk.

Overname/kopiëren van
advertenties en/of teksten
uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder
schriftelijke toestemming
van de uitgever.
www.50pluswijzer.nl
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Visrestaurant De Meerplaats
Het visrestaurant in de regio, waar u 7 dagen in de week van
verse vis - rechtstreeks van de afslag - kunt genieten.

kassa (0251) 22 14 53
www.kennemertheater.nl

Voorstelling
The
Dutch Eagles
Uitvoerende of subtitel

Take it... Easy én To the Limit!

Zaterdag XX oktober 20.30 uur
Vrĳdag 31 januari 20.15 wuur
Genre € 00,00
Theaterconcert vanaf € 21,00 foto: Rita van foto:
der Poel
kiekie

FEBRUARI = SKREI MAAND
Bij uw aperitief:

Erik
van Muiswinkel
Voorstelling
Schettino!
Uitvoerende of subtitel

Zaterdag 1 februari 20.15 uur
Zaterdag XX oktober 20.30 uur
Cabaret vanaf € 18,50 foto: Govert de Roos en Gĳs Kuĳper
Genre € 00,00

Sandra van Nieuwland
Bekend
van The Voice of Holland
Voorstelling

foto: kiekie

een amuse en stokbrood met room- en kruidenboter

Hoofdgerecht:
Gebakken Skrei-filet met een romige mosterdsaus
uiteraard geserveerd met salade, gebakken aardappelen, huisgemaakte frites
en verse compote.

€17,50*

*aanbieding geldig tot en met 28 februari 2014 reserveren gewenst

Donderdag 6 februari 20.15 uur

Uitvoerende of subtitel

Theaterconcert
vanaf 20.30
€ 22,50
Zaterdag XX oktober
uur
Genre € 00,00

foto: Paul Bellaart

Petra Berger

foto: kiekie

Eternal songs

Voorstelling

Vrĳdag 7 februari 20.15 uur
Theaterconcert
vanaf
€ 23,50
Uitvoerende of
subtitel

foto: Otto van den Toorn

Mr Finney

Zaterdag XX oktober 20.30 uur
Genre € 00,00

Naar de boeken van Laurentien van Oranje

foto: kiekie

Zondag 9 februari 14.00 uur

Tijdens de lunch (tussen 12.00-16.00 uur) is bovenstaand menu inclusief
een gratis kopje koffie per persoon. Op zaterdag is er geen lunch.

Voorstelling
Uitvoerende of subtitel
Powervrouwen

Familie 6+ € 15,00 kind € 12,50

foto: Sieb Posthuma

Zaterdag XX oktober 20.30 uur
Genre € 00,00
Dinsdag 11 februari 20.15 uur

Van de makers van Zadelpĳn en ander Damesleed
Revue vanaf € 23,00

foto: kiekie

foto: Raymond van Olphen

Voorstelling
Abafazi
Uitvoerende of subtitel
Mothers of Africa

Zaterdag XX oktober 20.30 uur
Zaterdag
15 februari 20.15 uur
Genre € 00,00
Show vanaf € 24,50

foto: aangeleverd
foto: kiekie

Afterparty
Voorstelling
Carine Crutzen, Marie-Louise Stheins en Renée Fokker
Uitvoerende of subtitel

Trawlerkade 80

1976 CC IJmuiden

Tel. 0255-510806

www.meerplaats.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur • Zaterdag vanaf 16:00 uur. Zondag vanaf 12:00 uur
Ruime gratis parkeermogelijkheden voor de deur!

Al 30 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,
steeds ± 40 stuks op voorraad.
Dit in alle prijsklassen.

Donderdag 20 februari 20.15 uur
Zaterdag XX oktober 20.30 uur
Tradiekomedie
Genre € 00,00 vanaf € 24,50

foto: Piek

Ashton Brothers
reprise
Treasures
Voorstelling
Vrĳdag 21& zaterdag 22 februari 20.15 uur

foto: kiekie

Uitvoerende of subtitel

Cabaret
€ 25,5020.30 uur
Zaterdagvanaf
XX oktober
Genre € 00,00

foto: Stephanie Pistel

Jan Rot

foto: kiekie

Numerrrrr 1 !!!
Zaterdag 22 februari 20.30 uur

Voorstelling

Muziek vanaf € 19,00

Uitvoerende of subtitel

foto: @maandagdaandag

Zaterdag XX oktoberMusicalland
20.30 uur
Nederland
Genre € 00,00

Joke de Kruĳf, Bill van Dĳk e.a.
Woensdag 26 februari 20.15 uur

foto: kiekie

Muziek vanaf € 25,50
Voorstelling
Rockin’On
Heaven’s Door
Uitvoerende of subtitel

foto: aangeleverd

Haarlemmerstraat 1b
2182 HA Hillegom
0252 - 341 907

Gespecialiseerd in Hymer.

Zie ook www.travelcar.nl

Zaterdag
Terug
naarXXdeoktober
fifties! 20.30 uur
Genre
00,00
Vrĳ
dag€28
februari 20.15 uur
Muziek vanaf € 23,50

Voorstelling

Uitvoerende of subtitel
Zaterdag XX oktober 20.30 uur

foto: kiekie
foto: aangeleverd
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Markante vuurtorens
geëerd in postzegelserie

De 25 meest markante Nederlandse vuurtorens worden in het jubileumjaar 2014 in het zonnetje gezet met een unieke postzegelserie. De
vuurtoren van Texel bestaat dit jaar 150 jaar en de vuurtoren van Marken zelfs 175 jaar. Het eerste velletje postzegels met daarop een afbeelding van ‘Het Paard van Marken’ werd door Ard Korporaal van PostNL
uitgereikt aan de huidige bewoonster van de vuurtoren Liliane Spijker.
Aan de Nederlandse kust zijn nog een aanzienlijk aantal vuurtorens te
bewonderen. De oudste, de Brandaris op Terschelling, stamt uit 1594
en zal ook een eigen postzegelvel krijgen, net zoals de Westertoren, de
vuurtoren die jarenlang op het bankbiljet van 250 gulden prijkte. Dit
postzegelvel en gratis bewaarblad zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij postkantoren en via www.collectclub.nl.

Kruithuisje staat bol van kunstzinnige activiteiten
Gijs Scholtus heeft in augustus het voormalige Kruithuisje een nieuwe bestemming gegeven. Door de ruimte ter beschikking te stellen
aan kunstenaars wil hij kunst
en cultuur toegankelijk maken voor een zo breed mogelijke doelgroep. ,,En het is
hier mogelijk eigen werk te
exposeren of op te treden”,
zegt hij.
Het Kruithuisje aan de Clarissenbolwerk 1 in Alkmaar
is een vierkant huisje dat
hier in de 18de eeuw is neergezet voor de opslag van de stedelijke kruit- en wapenvoorraad.
Onder het kruithuis kwam een extra ondergrondse opslag; de kelder. De Kruitkelder werd in
1850 geschikt gemaakt voor het bewaren van ijs uit de bevroren stadsgracht.
De eerste zondag van de maanden februari, maart en april wordt er van 14.30 tot 15.30 uur
voorgelezen aan kinderen van vijf tot en met acht jaar en dan niet door zomaar iemand. De
kunstenaar/dichter Chris Duinmeijer tekent en leest sprookjes. Irma van de Zande exposeert
in maart naakten. Zaterdag 8 maart is er een zangoptreden en kunstenares Katinka Durkstra exposeert buiten met klaprozen. In april exposeert
Elsbeth Pilz foto’s met
als titel Say Cheese. Wie
ook wil exposeren of op
wil treden neemt contact op Gijs Scholtus, 0617730883. De openingstijden in de wintermaanden zijn woensdag tot en
met zondag van 14.00 tot
17.00 uur.

Wolfshuilen van regisseur en schrijver
Judith de Rijke

,,Ik hoop dat mijn werk tot
nadenken stemt”
Tot en met 27 maart is de voorstelling Wolfshuilen van Toneelgroep Maastricht te zien in theaters in onder andere Amsterdam,
Haarlem en Alkmaar. De tekst en regie van Judith de Rijke en zij
creëerde een spannend familiedrama waarin tragiek, humor en actualiteit samenkomen. Judith de Rijke toont ontwapenende personages die door onverwachte plotwendingen in bizarre situaties
verwikkeld raken.
Op de dag dat hun jongste broer is gecremeerd, komen Tine,
Ralph en Theo sinds lange tijd weer bijeen in hun ouderlijk huis
dat al jaren leeg staat. Terwijl buiten de honden huilen, doen de
zus en haar twee broers verwoede pogingen zich los te maken van
het verleden en van elkaar. Maar wanneer een bloedende vreemdeling het huis betreedt, lijkt er iets te veranderen. Sluiten zich
dan toch de gelederen?
Judith de Rijke studeerde in 1995 af aan de regieopleiding van
de Amsterdamse Theaterschool. Ze regisseerde stukken van diverse schrijvers als Thomas Bernhard, Lars Norèn, Arnon Grunberg en Molière. Belangrijk uitgangspunt in haar werk is dat ze
het aangetaste en onaangepaste van mensen, zichtbaar en invoelbaar wil maken. ,,Het werk van artistiek leider Arie de Mol spreekt me aan”,
zegt zij. ,,Ik ervaar zijn werk als muzikaal, swingend, komisch en sterk in het
samenspel. Hij werkt opvallend vanuit een collectief. Arie’s voorstellingen
confronteren daarbij altijd met een actuele, maatschappelijke vraag. Ik vind
het prettig dat ik bij zijn voorstelling
word meegevoerd maar ook tot nadenken word uitgedaagd. Mijn eigen werk
lijkt aan de oppervlakte misschien minder maatschappelijk dan dat van Arie.
Ik schrijf, regisseer vaak familieverhalen, behandel intermenselijke relaties. Via het microniveau probeer ik zo iets over het grote te
zeggen. Bij Wolfshuilen heb ik met het opvoeren van de vreemdeling de actualiteit natuurlijk ook in letterlijke zin bij de staart proberen te vatten. Maar dan nog richt ik mij vooral op het intermenselijke. Zoals dit keer op de vraag waarom mensen hun angsten
vaak op de buitenstaander’ afwenden. Ik heb me onder meer laten inspireren door een artikel in de Volkskrant dat verhaalde dat
er illegalen aangegeven zouden zijn door buschauffeurs. De vermoede illegalen zouden op vaste dagen met de bus naar Bloemendaal zijn gereisd; hun uiterlijk zou volgens de buschauffeurs niet
bij de Bloemendaalse villa’s passen. Zo kwamen de chauffeurs tot
de conclusie dat het hier weleens om illegalen zou kunnen gaan.
Het fascineert me hoe angst en onvermogen van de mens vaak op
het onbekende wordt afgewend. Ik hoop dat het publiek bewogen
is geraakt na het zien van de voorstelling. Ik vermoed dat er veel
gelachen wordt, maar dat wel met een bittere nasmaak. Natuurlijk
hoop ik dat mijn werk na afloop tot nadenken stemt.”

Ondersteboven
Alle ouders maken fouten bij de opvoeding van hun kinderen. Veel
grootouders denken dat ze door ervaring wijzer zijn geworden. Ik
ook. Een grote pedagogische fout die ik maakte, en het is niet gemakkelijk om de wereld hier deelgenoot van te maken, was toen
mijn oudste vier jaar oud was. Hij wilde op een dag niet meer naar
school, want hij wist al alles. Wat ik ook deed, ik kreeg hem niet
mee. ,,Dan bel ik de politie”, riep ik wanhopig. Mijn dreigement
hielp, dat dan weer wel. Niet zo lang geleden blunderde ik weer.
Ik vroeg mijn kleinzoon welke oma of opa hij het allerliefste vond.
Dat vraag je natuurlijk niet aan een kind, maar ik hoopte toch
stiekem dat hij mijn naam zou noemen. Het ventje dacht lang en
ernstig na en kwam toen met het antwoord. ,,Nou weet je, opa Jos
houdt mij steeds ondersteboven en dat is zo leuk!” Jullie begrijpen
dat hij sindsdien bij mij tot vervelens aan toe ondersteboven hangt.
Anneke Zonneveld
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Begraven in de natuur

Uw vakkundig adres voor
- (semi) orthopedisch maatschoeisel
- maatvoetbedden / steunzolen
- alle gewenste orthopedische
aanpassingen aan confectieschoenen
- gratis en vrijblijvend voet en/of schoenadvies
- Pedicure medisch
- Podotherapie
- Aanmeten van therapeutische elastische kousen

Spectaculaire
verbouwings
uitverkoop

Leverancier van alle zorgverzekeraars.
Wij werken op afspraak. Woensdag 10.00 tot 16.00 uur inloop spreekuur voor orthopedie.

Gravemaker Orthopedie Service
Koningstraat 60, 1941 BE BEvErwijK, tEl. 0251-212000
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu

Geopend Beverwijk:
maandag t/m vrijdag 9.30 - 17.00
wo. inloopspreekuur 10.00 - 16.00

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering,
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecontracteerde zorgverlener.
Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten,
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Er is een groeiende behoefte om begraven te
worden in een omgeving waar de graven in
de vrije natuur liggen
op een begraafplaats
zonder hekken en
sluitingstijden, de z.g.
natuurbegraafplaats.
Het idee van zo’n
natuurbegraafplaats is
uit Engeland afkomstig.
Hier gaat de ”woodland burial’’ nog een
stap verder en staat
het milieuvriendelijk
begraven eveneens
hoog in het vaandel.
Er mag alleen begraven worden met een
lijkwade aan en in
een kartonnen kist of
in een kist van ander
afbreekbaar materiaal.
In Nederland zijn er op
dit moment ongeveer
8 natuurbegraafplaatsen en een aantal in
ontwikkeling. Ook in
Noord-Holland wordt
gewerkt aan een natuurbegraafplaats ten
noorden van Alkmaar
in het recreatiegebied
Geesterambacht.
Een van de eerste
natuurbegraafplaats in
Nederland is Bergerbos in St. Odiliënberg.
Hier mogen geen
auto’s op het terrein.
De overledene wordt òf
naar het graf gedragen
òf op een bolderwagen
naar het graf gereden.
In het z.g. amfitheater

in het bos kan een
afscheidsbijeenkomst
plaatsvinden, waarbij
de genodigden om
de overledene zitten
op half afgezaagde
boomstammen. Ook de
overledene zelf staat
op dergelijke boomstammen. Bergerbos
wil de uitstraling
hebben ‘dat alles kan’.
Er kan bijvoorbeeld
ook ‘savonds worden
begraven. Wel zijn
er regels over grafmonumenten en het
bijvoorbeeld planten
van een boom.
De natuurbegraafplaats is een nieuw
type begraafplaats. De
laatste rustplaats midden in de vrije natuur
met de stilte en rust
die het bos biedt. De
natuur wordt hierbij
niet aangetast maar
juist versterkt. En dat
spreekt aan!
Alice Loeters

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

Heemskerk
R.M. Snijder
G. van Assendelftstraat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590
Heemskerk
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na telefonische
afspraak

BeverWiJk
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl
Haarlem
scHalkWiJk
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK HaarlemSchalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond
geopend!

iJmUiden
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl
Haarlem
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

Haarlem
W.J.M. van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
Heemstede
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
Hillegom
Wilhelminalaan 1a
2182 CA Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
Weekend
reparatie
service:
06 1777 6 777

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De beurs voor je actieve vakantie!
zaterdag 1 en zondag 2 maart 2014
Amsterdam RAI

O.N.T., Leidsevaartweg 99, 2106 AS, Heemstede,
023-7200444 , info@ont.nl WWW.ONT.NL
www.fietsenwandelbeurs.nl
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EEN ZORGBED HUREN OF KOPEN
BIJ BEDWETERS?
Door de nieuwe bezuinigingen is de vergoeding voor het huren van een zorgbed bij
een zorginstelling in 2014 praktisch vervallen. Hierdoor is het voor de portemonnee
veel interessanter geworden om het bed
zelf aan te schaffen in plaats van te huren.
Want binnen twee
jaar heeft men de
investering terugverdiend.
Een
hoog/laag
zorgbed is in eerste
plaats een goed en
ergonomisch verantwoord zorgbed;
een garantie voor
een goede nachtrust. Het biedt veel
extra instelmogelijkheden waardoor men er gemakkelijker in- en uitstapt. Er kan gekozen worden
voor een comfortabele zitstand en zorgverleners kunnen op een verantwoorde werkhoogte werken.
Een goed zorgbed is voorzien van wielen
met een rem. Het heeft een elektrisch verstelbare bodem met een rug- en knieknik.

Bovendien is het bed voorzien van handmatig verstelbare zijden, die mede functioneren als uitvalbeveiliging. Het frame is
goedgekeurd en het bed wordt geleverd inclusief papagaai waarmee men zich makkelijk op kan trekken. Het zorgbed wordt
geleverd inclusief
een metalen elektrisch verstelbare bodem en het is
elektrisch verstelbaar in hoogte.
De Bedweters zijn
al zeventien jaar
gespecialiseerd in
de bedden voor senioren zowel enkel
als duo comfortledikanten. Hier
kan men vertrouwen op een passend en klantgericht advies. Een goede kwaliteit, onderhoud en
service. Gratis bezorging en montage. De
showroom in Alkmaar is te vinden op de
Vondelstraat 53 en in Velsen Noord op de
Wijkerstraatweg 267-273. Voor meer informatie biedt de website www.debedweters.nl
uitkomst.
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Eerbetoon aan liefde op latere
leeftijd; Bejaarden & Begeerte
Geïnspireerd door hun eigen opa’s die op hoge leeftijd weer
verliefd raakten, presenteren theatermaker Lucas De Man en
schrijver Oscar Kocken samen met hun zangeres, die de zeventig is gepasseerd, de voorstelling Bejaarden & Begeerte. Dit
bijzondere theaterproject gaat over mensen die zich niet neerleggen bij hun leeftijd
of het oordeel van de
maatschappij.
In het voortraject van
deze voorstelling spraken Kocken & De Man
uitvoerig met ouderen
in Nederland en België.
Ze bezochten de mensen thuis, bij de bingo,
in aanleunwoningen en
verzorgingshuizen en
overal was men even
openhartig. Want kan
het nog verliefd worden als je tachtig bent?
Fladderen de vlinders
nog hetzelfde als toen
je twintig was? En hoe
reageert de omgeving
daarop? Bejaarden &
Begeerte wordt evenals
in de voorgaande tournees zowel in het theater als in verzorgingshuizen gespeeld.
Om de relatie tussen de verschillende generaties te bevorderen, geldt een streng deurbeleid: mensen jonger dan 65 jaar
komen uitsluitend binnen onder begeleiding van een 65plusser. Bezoekers zonder begeleiding worden vóór aanvang gekoppeld aan een oudere dame of heer. De voorstelling is te
zien tot eind februari.

BN’ers onderstrepen belang
van cultuur voor zieken

Samen Breioma’s krijgen eigen webshop
Het project Samen Breien heeft sinds kort een eigen webshop op www.gemaaktdooroma.nl.
In de Samen Breienshop is een uitgebreid assortiment aan zelfgebreide producten te zien en te
kopen. Al deze producten zijn gebreid door ouderen die samen breien in een van de breiclubs.
Een deel van de, op de breiclub gebreide producten, wordt verkocht via deze webshop. Met de
opbrengst hiervan wordt het project in stand gehouden en uitgebreid. Wanneer er een uniek
Samen Breiproduct in de webshop wordt gekocht, wordt automatisch het project gesteund.
Gemaakt Door Oma is het online platform voor oma’s die het leuk vinden om creatief bezig te
zijn en hun handgemaakte creaties willen verkopen. Elke oma, club of vereniging kan haar eigen winkeltje openen op de website. Gemaakt Door Oma brengt vraag en aanbod van handgemaakte producten door ouderen bij elkaar. Dat ze via de website een winkeltje kunnen openen
draagt bij aan hun hobby en zorgt ervoor dat ze zich minder eenzaam voelen. Gemaakt Door
Oma is partner van het project Samen Breien van het Nationaal Ouderenfonds.

Liesbeth List, Miranda van Kralingen, Karin Bloemen en Gerdi Verbeet hebben via een comité hun naam verbonden aan
Stichting Diva Dichtbij. Deze organisatie verzorgt optredens
voor langdurig zieken, bijvoorbeeld in de huiskamers van verpleeghuizen of aan het bed. Een live gezongen aria of chanson
blijkt ernstig zieke mensen ten diepste te kunnen raken.
De vocalisten van Diva Dichtbij traden al meer dan duizend
keer op voor de bijzondere doelgroep. Dit succes overtreft alle
verwachtingen, zelfs die van de oprichtster, vocaliste en theatermaakster Pieternel van Amelsvoort. ,,Het lijf of de hersenen
kunnen haperen, maar als er één ding gezond blijft, is het de
ziel. Met zang, of andere vormen van cultuur, spreek je dat gezonde deel aan. Aan de sterke en emotionele reacties merken
we hoe belangrijk het is om aan het, vaak weggestopte, verlangen naar het ervaren van schoonheid tegemoet te komen.”
Een verpleeghuisbewoner verwoordde de intense ervaring zo:
,,U heeft bij mij een snaar in trilling gebracht waarvan ik dacht
dat die in een steen veranderd was.”
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Grabovac is klaar!

,,Het werd zoveel meer
dan een renovatie”

n Jan den Boer (l) Henk Meijer (r).

De stichting Grabovac is in 2004 begonnen met de humanitaire
hulp aan het gelijknamige zorgcentrum in Risan Montenegro.
Er werd geld ingezameld voor het afscheid van Henk Meijer
als directeur van de Heemskerkse zorgcentra Westerheem, St. Agnes en
Meerstate. Met dat geld zouden de oude barakken van het zorgcentrum
worden gerenoveerd. Althans, dat was de bedoeling. Het werd echter
veel meer. Uiteindelijk is een volledige nieuwbouw gerealiseerd. Is de
zorgverlening in het zorgcentrum ISO gecertiﬁceerd naar Hollandse
maatstaven en heeft het centrum de beschikking over een moderne
ambulance en een rolstoelbus voor het vervoer van de gehandicapte
bewoners. Nu is het project afgerond.
,,Het project is groter en mooier geworden dan ik ooit heb durven dromen” zegt Henk Meijer. ,,Dat is
vooral te danken aan onze donateurs. Er is in 2004 veel geld opgehaald en ook in de afgelopen jaren bleven donaties binnenkomen, bijvoorbeeld vanuit de collectes bij de erediensten in de zorgcentra in deze regio. Uiteraard is het geld ook doelmatig besteed.” De eerste grote stap in de verbetering van de ouderenzorg was de realisatie van een nieuw pand. Dat is in december 2009 opgeleverd. De oude barakken uit de zestiger jaren bleken niet te renoveren. Dat was ook de conclusie van de Montenegrijnse overheid, die de nieuwbouw voor meer dan 50% heeft betaald. De rest is gefinancierd door de Stichting Grabovac en door de Europese unie samen met de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde
Naties. Naast geld heeft de stichting ook kennis ingebracht bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. Hiervoor heeft de stichting gebruik mogen maken van de deskundigheid die bij ViVa!Zorggroep en WOONopMAAT aanwezig is op het gebied van nieuwbouw voor de ouderenzorg. Zij hebben de plannen van de
lokale architect beoordeeld en van commentaar en advies voorzien. Het resultaat is een gebouw dat aan
alle moderne eisen voldoet en waar bewoners prettig kunnen wonen en leven.
,,Na de nieuwbouw vroeg de toenmalig minister van ouderenzorg mr. Radunovic of wij wellicht ook konden meehelpen in de verbetering
van de zorgverlening”, zegt stichtingsvoorzitter John van Nimwegen. ,,Daar hebben we wel
even over moeten nadenken. Uiteindelijk hebben we ja gezegd, maar pas nadat we ons hadden verzekerd van deskundige hulp van de Nederlandse tak van DNV, een internationaal kwaliteitsbureau. Dit bureau heeft het kwaliteitsproject begeleid. Het eigenlijke verbeteringswerk werd gedaan door de medewerkers zelf,
samen met een adviesbureau uit Bosnië/Herzegovina. Er zijn geweldige verbeteringsstappen
gemaakt, vooral in de samenwerking tussen de
n John van Nimwegen overhandigt het ISO-certiﬁdiverse disciplines en in de voedsel- en medicaat aan directeur Zoran Vukicevic.
cijnveiligheid.” Na drie proefaudits vond in de
vroege zomer de officiële test plaats door DNV,
met als resultaat dat John in oktober het ISO-certificaat voor goede zorg mocht uitreiken. Albert Kramer
is de penningmeester van de stichting en heeft daarnaast gezorgd voor de voertuigen. ,,Tweedehansjes,
maar in uitstekende staat”, lacht hij. ,,Nadat wij eerder een personenbus en een rolstoelbus hebben afgeleverd, hebben we dit najaar een knal gele ambulance voor het zorgcentrum op de kop kunnen tikken.
Het gele gevaarte is nu al een begrip in het ministaatje aan de Adriatische Zee. Zo’n moderne en opvallende ambulance kenden ze hier namelijk tot voor kort niet. In nood worden ook andere mensen dan uit
het zorgcentrum met de Ambulance vervoerd.” Bestuurslid Jan den Boer is van mening dat het goed is
dat het project nu stopt. ,,Niet alleen omdat het geld op is, maar vooral omdat zij onze hulp niet meer nodig hebben. In de laatste jaren is zorgcentrum Grabovac uitgegroeid tot het expertisecentrum voor ouderenzorg in de regio, niet alleen voor Montenegro overigens. Er is ook kennisdeling met zorgcentra in andere voormalige Joegoslavische deelrepublieken bijvoorbeeld Bosnië en Servië. De kwaliteit van de zorgverlening blijft overigens ook de komende jaren onder controle. Daarvoor heeft de Montenegrijnse overheid een contract afgesloten met de regionale afdeling van DNV. Henk Meijer wil beslist nog eens alle
donateurs, particulieren, instellingen en bedrijven, al die geweldige mensen, bedanken voor hun financiele steun, ook namens alle personeel en bewoners van zorgcentrum Grabovac in Risan. ,,Zonder hen was
dit bijzondere project niet mogelijk geweest.” Foto’s van de oudbouw en het nieuwe centrum zijn te tot
eind maart 2014 te zien op de website van de stichting, www.newgrabovac.nl. Na maart gaat de website
uit de lucht en worden de boeken definitief gesloten.

n Albert Kramer voor de ambulance.

Geselecteerd voor
staatsieportretten
Koning Willem-Alexander
Het Mondriaan Fonds
heeft bekendgemaakt dat
beeldend
kunstenaars
Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en Femmy Otten zijn geselecteerd om
een officieel staatsieportret van Koning WillemAlexander te maken. Een
expertcomité maakte deze keuze op basis van de
schetsontwerpen die door
twaalf kunstenaars wer-

den ingediend. Het expertcomité heeft alle vertrouwen in de uiteindelijke resultaten en verwacht in de
loop van 2014 drie krachtige staatsieportretten van
Koning Willem-Alexander.
De portretten kunnen besteld worden door ministeries, provincies, gemeenten, ambassades, rechtbanken en andere geïnteresseerden waaronder particulieren.
Iris van Dongen heeft
twee schetsontwerpen gemaakt vanuit verschillende standpunten: een vriendelijke koning die de kijker recht aankijkt en een
formeel portret van de koning in een statiger pose.
In het definitieve staatsieportret wil Van Dongen
beide standpunten laten
samensmelten.
Rineke Dijkstra fotografeerde Koning WillemAlexander in 2013 voor
een koningszegel, maar
besloot voor het staatsieportret een ander uitgangspunt te kiezen. Zij
gebruikte daarvoor een
stand in. Femmy Otten is
in haar schetsontwerp op
zoek gegaan naar een eenheid van de geportretteerde en zijn functie. Zij combineert het portret met
elementen uit de heraldiek van het koningshuis.
De twaalf schetsontwerpen worden tot en met 15
april tentoongesteld in het
Rijksmuseum onder de titel: ‘Een nieuwe koning,
een nieuw portret - Schetsontwerpen voor het staatsieportret van Koning Willem-Alexander’.
Foto’s: Gert Jan van Rooij,
Amsterdam.

KOOPZONDAG
koopzondag
GRATIS
BED t.w.v.
€ 1.298,-

Bij aankoop van 2 TEMPUR matrassen met elektrisch verstelbare bedbodems*

Nordic Cassette Thermo dons 4 seizoenen.
Een eerlijk en Dier-vriendelijk Nederlands product!
Zeer goed klimaat regulerend - Superlicht van gewicht - Ook geschikt in de zomer
Eigenschappen:
• Vulling 100% natuurlijk Materiaal
• Zuiver katoenen tijk voor optimaal comfort
• Cassette geproduceerd met opstaande schotjes,
dus perfecte warmte isolatie
• Voegt zich soepel om het lichaam
• Geschikt is voor mensen met een huisstofmijtallergie
• Warmte klasse 1 t/m 4

• NOMITE Gecertificeerde tijk
• 5 jaar garantie
Dit ganzendonzen dekbed bestaat uit een
winter en een zomer deel.
Gemakkelijk samen te voegen door middel van
handige knoopsluiting.

140 x 200/500 gr
140 x 220/550 gr
200 x 200/700 gr
200 x 220/770 gr
240 x 200/800 gr
240 x 220/880 gr

Fame

• mooi houten bed in moderne uitvoering
• ook is het mogelijk om bij de maat 140 en 160
het hoofdbord er bij te kopen (125,-).
• het bed is tevens leverbaar in
120x200,140x200, 160x200, 180x200 en
180x210.

Inclusief bodem en matras
van 699,-

Nú
DE BEDWETERS VELSEN
UW TEMPUR DEALER

250,-

+
+
+
+
+
+

300 gr
330 gr
400 gr
440 gr
500 gr
550 gr

€ 199.€ 229.€ 275.€ 285.€ 295.€ 350.-

voor
voor
voor
voor
voor
voor

€ 109.00
€ 129.00
€ 179.00
€ 179.00
€ 209.00
€ 235.00

Axelsson
Prachtig gecapitoneerd hoofdbord
in diverse kleuren en materialen leverbaar.
• 2 x luxe boxspring met pocketvering
binnenkern
• 2 x 7-zone pocketveermatras
• superdik 9 cm koudschuimtopper
(ook latex of Nasa mogelijk)
• mooie zwarte blokpoten
• OOK LEVERBAAR in 160x200/210
en 180x200/210

Normale verkoopprijs
140x200 2499,-

Nú

1499,-

MEGASHOP • De Bedweters Velsen • Wijkerstraatweg 267-273 • Velsen-Noord
info@debedwetersvelsen.nl • Tel. 0251 - 22 20 22
Vanuit Haarlem door de Velsertunnel, eerste afslag rechts (Corus / Tata Steel
aanhouden), bij 2e stoplicht linksaf (voor spoor). U vind de winkel na 200 meter aan
de rechterkant. 2 minuten vanaf station Beverwijk!

De Bedweters Alkmaar • Vondelstraat 53 • Alkmaar • info@debedweters.nl
Tel. 072 - 520 18 14 of 06 - 16 49 71 63
Vanaf de A9 bij de 2e rotonde

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur.
Koopavond (alleen Alkmaar):
donderdag van 19.00 - 21.00 uur.
P
Velsen Woensdag GESLOTEN

Kijk voor meer aanbiedingen op www.debedweters.nl
Prijs-modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden, aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3 2NOVEMBER
februari

Schuifwandkasten op maat gemaakt,
ook met klassieke deuren!

VAN 12.00
tOt
van
12.00
UU R
17.00

tot
17.00 uur

• wij hebben schuifdeurkasten in alle
maten en kleuren
• wij monteren ze bij u thuis
• wij maken voor u een offerte op maat
• wij leveren tegen zeer scherpe tarieven
• wij maken onder het genot van een
kopje koffie graag een sluitende offerte

SENIOREN LEDIKANT AANBIEDINGEN

Laminaat
aanbiedingen
Officieel dealer van

INCLUSIEF ELECTRISCHE BODEM

Laminaat
Inclusief Legloon
Nú 399,-

Seniorenledikant Jasper

Mooi hoog ledikant voor de mensen die graag een hoge uitstap hebben. Dit bed leent zich uitstekend voor een volledig elektrische bodem die bij deze prijs er gewoon bij zit en tevens doen wij er ook een matras bij die goed functioneert in combinatie
met de elektrische lattenbodem. Uit voorraad leverbaar zolang de voorraad strekt. Afm.: 90x200:

Van 799,-

Senioren comfort ledikant
Hamilton 120x200 cm

Hamilton is een comfortledikant met fraaie afrondingen, leverbaar ide kleuren noten en in alpine wit. Door
de in hoogte verstelbare bodemdragers is de lighoogte
verstelbaar. Afmeting 120 x 200 cm (eventueel ook
in 90x200 van 899,- voor 499,-). Nu als set inclusief
electrische bodem en matras. 30 latten in gelaagd
beukenhout in houten kader. Soepele schouderzone Regelbare verstevigde heupzone. Nederlands
kwaliteitsprodukt.

van 1299,-

Nu met 42% korting
(=549,-)

Incl. elektrische bodem en
matras 120x200!!!

Nú

750,-

Laminaat ‘HDF’. Inclusief legloon, ondervloer en plinten.

Normaal 39,95

Nú 22,50 p.m²
LAMINAAT
SUPERAANBIEDING
Mooi stevig kliklaminaat.

Van 11,- nu met 50% korting

Voor 5,50 p.m

2

Duobox Onder- en Bovenbed

Heeft u weinig ruimte en wilt u 2 gasten bergen dan is dit de ideale
oplossing. U maakt in een handomdraai van 1-box, 2-boxen van 80x200
incl. 2 stevige matrassen. Ook leverbaar in 90x200.

Van 899,-

Nú

650,-

Laat de logeetjes maar komen!
2 slaapplaatsen voor de prijs van 1.
Inclusief matrassen.

Van 299,-

Nú

165,-

Kijk voor meer merken in onze winkel naar
Quick-step/Kronotex/Parador/Tarkett/
Hardeveld/Forinn/Forbo
of op www.debedweters.nl
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Alles gemeenschappelijk?
Is dat wel de bedoeling? (Deel 3)
n Eric Ros, Notarishuis IJmond.

In dit laatste artikel over huwelijkse voorwaarden wordt aandacht besteed aan de
mogelijkheden die er zijn met betrekking tot reeds bestaande huwelijkse voorwaarden.
Hieronder treft u de mogelijkheid van het wijzigen van huwelijkse voorwaarden en het
opheffen van de huwelijkse voorwaarden. Hetgeen hieronder wordt gemeld over
huwelijkse voorwaarden geldt ook voor partnerschapsvoorwaarden.
Wijzigen van huwelijkse voorwaarden

Indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, is
het ook mogelijk om deze tijdens het huwelijk te wijzigen. Dit kan van belang zijn ingeval de huwelijkse voorwaarden lang geleden gemaakt zijn en de redenen waarom destijds de akte werd opgemaakt, zijn vervallen.
Er kan sprake zijn van een koude uitsluiting, waardoor
er geen gemeenschappelijk vermogen is ontstaan. Dit
kan een bewuste keuze zijn, maar kan ook een niet gewenst resultaat geven.
Denkt u hierbij aan de situatie waarbij een van de echtgenoten een onderneming heeft en de andere echtgenoot de zorg voor de kinderen en huishouding op zich
heeft genomen en daardoor geen inkomen heeft en geen
vermogen heeft kunnen opbouwen.
In een dergelijke situatie kan er gekozen worden om een
verrekenbeding in de akte op te nemen. Bij een verrekenbeding wordt bepaald dat bij het einde van het huwelijk door overlijden en/of echtscheiding er zal worden afgerekend alsof er sprake is van een gemeenschap
van goederen, ook een andere verdeling dan gemeenschap van goederen kan door de echtgenoten worden
overeengekomen.
Opheffen van huwelijkse voorwaarden

Echtgenoten kunnen besluiten tot het opheffen van hun
huwelijkse voorwaarden. Door het opheffen van de huwelijkse voorwaarden ontstaat de wettelijke algehele gemeenschap van goederen en worden derhalve alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Meestal is de
wens om belasting te besparen de reden. Denkt u bijvoorbeeld aan de ondernemer die zijn werkzaamheden
heeft beëindigd en huwelijkse voorwaarden heeft die de
zogenaamde koude uitsluiting inhouden. Het volledige
vermogen van het bedrijf zit aan de kant van de onder-

nemer en bij zijn of haar overlijden gaat het hele vermogen over naar de langstlevende. Daarbij bestaat de
kans dat de langstlevende dan erfbelasting moet betalen. Door het opheffen van de huwelijkse voorwaarden
gaat de helft van het (ondernemers)vermogen al direct
over naar de andere echtgenoot zonder dat daar belasting over moet worden voldaan. Op die manier is het
opheffen van huwelijkse voorwaarden ook een middel
om belasting te besparen.
Huwelijksgoederenregister

Nadat de akte waarbij de huwelijkse voorwaarden zijn
gewijzigd of opgeheven is getekend, wordt van deze akte een afschrift ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Dit is het huwelijksgoederenregister waar ook
de oorspronkelijke huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven.
Conclusie

Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, kan het wijzigen
of opheffen van uw huwelijkse voorwaarden van belang
zijn. Vraagt u zich af of het nuttig is om uw eigen huwelijkse voorwaarden te wijzigen of op te heffen en wenst
u hierover meer informatie te ontvangen, neem dan contact op met ons kantoor. Wij maken graag een afspraak
met u voor een vrijblijvend gesprek. U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur, elke eerste donderdagavond van de maand in de bibliotheek van Velserbroek tussen 18.00 en 20.00 uur of elke laatste donderdagavond van de maand op ons kantoor aan de Dokweg
31 te IJmuiden ook tussen 18.00 en 20.00 uur.
Verdere informatie vind u ook op onze site www.notarishuisijmond.nl
Eric Ros, Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden.
Telefoon 0255 - 54 75 00 Email: ijmuiden@nhij.nl.

De wijsheid van honderd
geluksprofessoren uit de hele wereld
Honderd topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot ZuidAfrika en van China tot Australië, delen de kennis die zij bezitten
over geluk in het boek Geluk, the World Book of Happiness. Deze moderne wetenschap maakte het voorbije decennium een grote opgang.
Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek.
Hoofdredacteur Leo Bormans verdiepte zich twee jaar in onderzoeken van deze professoren en vertaalde hun conclusies naar een breed
publiek. ,,Het gaat niet over geloven, maar over weten. Kennis over
de rol van tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn, toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden. Dit boek behandelt
niet alleen het individuele geluk, maar ook het welzijn van groepen,
organisaties en landen.” Hoewel alle bevindingen gebaseerd zijn op
empirisch onderzoek, zijn ze soms niet meer dan een bevestiging van
wat iedereen intuïtief al weet of kan lezen in spirituele geluksboeken.
Anderzijds bevat dit boek wel waarheden over geluk die zich onderscheiden van clichés. Verder is er ook plaats voor tegenstrijdige conclusies. Zo stelt een Amerikaanse sociaalpsycholoog dat je basisgevoel
van geluk grotendeels genetisch bepaald is, terwijl kinderpsychiater
Adriaenssens geluk relateert aan de opvoedingsstijl van de ouders.

Durven
,,Je moet maar durven”, is een vaakgehoorde
uitspraak. Dan gaat het nogal eens over bungeejumpen of een grote groep mensen toespreken.
Een toneelrol aannemen of in een minirokje paraderen. Of je haar paarsrood verven of… nu
ja, in dit geval gaat het om een column schrijven. Ik als vijftiger. En wat mij bezighoudt. Tja,
wat houdt een gemiddelde, want je kunt me gerust gemiddeld noemen, vijftiger eigenlijk bezig?
Mijn naam is Aike Rosee en ik ben helemaal
geen schrijver, maar wel een observant. Al jaren
geniet ik van het gewoonweg observeren van situaties. Ik denk er het mijne van en deel die mening soms, maar de meeste keren houd ik die liever voor mezelf. Nu mag ik ze dus opschrijven,
hier in dit stukje en ik ga niets uit de weg. Want
wat ik niet durf te zeggen, durf ik zeker wel te
schrijven. Laatst nog was ik mee op ‘vriendinnenweekend’. Nu heb ik op papier misschien een
grote mond; in het dagelijks leven ben ik vrij verlegen. En ben al blij dat ik word gevraagd voor
zo’n weekend-weg. Want ik ben echt geen gangmaker. Eigenlijk aarzelde ik ook een beetje, want
tussen die vier vriendinnen zitten er twee die ik
eigenlijk bestempel als ‘niet te helpen gevallen’.
Echt, als je die twee in een groep zet met een fles
drank erbij, zet dan gerust de gevarendriehoek
maar voor de deur. Wij waren met zijn vijven in
een bungalowpark op Duits grondgebied, slechts
twee nachten. Het waren er voor mij twee teveel. Ik zal u de details besparen maar de Hitlergroeten waren niet van de lucht. De huis-karaoke bracht het hele park op de been. Van ergernis.
De leiding van het park kwam zelfs op de deur
kloppen om te vragen of het wat zachter mocht.
Eenmaal binnengelaten zagen ze dat de bungalow in aanmerking komt voor een restyling. De
brie die zo leuk bij de Chablis paste, was uitgesmeerd op de stoffen bank en de rum die volgde op de wijn kwam via proestende monden integraal op het lichtgele behang terecht. Daar zat
ik met mijn ijsthee (hoewel mijn tweede naam
een andere voorkeur doet vermoeden). Ik heb de
volgende ochtend alles schoongemaakt. Zonder
de anderen in te lichten, die lagen immers voor
pampus, stapte ik heel vroeg op de eerste trein
naar Noord-Holland. Maar niet voordat ik ‘Hier
gibt es bezahlde liebe, kleine preis, komm hinein!’ op de deur van het huisje had gekalkt. Kijk,
dat durf ik dan weer wel.
Aike

Francis Bacon in
De Nieuwe Kerk
De serie Meesterwerk in De Nieuwe Kerk Amsterdam is voortgezet met Francis Bacons triptiek In Memory of George Dyer uit 1971. Bacon
koos voor een drieluik, traditioneel een religieus
format, om een gedenkteken te creëren voor George Dyer, die meer dan zeven jaar zijn partner
was geweest. Dyer pleegde in 1971 zelfmoord
in de Parijse hotelkamer die hij deelde met Bacon, twee dagen voor een grote overzichtstentoonstelling van Bacon in het Grand Palais. In
het drieluik is hij op vier verschillende manieren afgebeeld. In 2011 startte De Nieuwe Kerk
met de serie Meesterwerk, waarbij jaarlijks een
meesterwerk met een religieuze en/of spirituele lading uit een museale of particuliere collectie wordt getoond. Meesterwerk is te zien tot en
met zondag 30 maart in De Nieuwe Kerk Amsterdam.
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KOM NAAR DE TOSS INSTUIFDAGEN!

Audiciens, vertrouwd Van Els.

Testpersonen gezocht voor nieuwste
hulpmiddel tegen oorsuizen
C

M

Y

CM

MEER LESMOMENTEN
Het aantal lesmomenten wordt sterk uitgebreid van hoofdzakelijk
in de ochtend naar elk moment van de dag. Zeker de avonden zijn
hierbij belangrijk en hiertoe zal Toss gebruik moeten gaan maken
van andere locaties.

11:28:34

Hoor|Care

Sporten is gezond, zeker als we een dagje ouder worden. Onder dat motto is TOSS
Heemskerk vorig jaar gestart met de TOSS Masters, een gevarieerd sportprogramma
voor de 50-plusser. En met succes, want een flinke groep sport inmiddels iedere week
onder professionele begeleiding bij Toss. Het is nu nog gevarieerder! Niet iedere 12 à
13 weken, maar iedere 10 weken verandert het programma. En de keuze is nu veel
uitgebreider met niet alleen ‘Sport, spel en plezier’ en ‘Bewegen op muziek’, maar ook
‘Lentefris & zomerstrak’, ‘Winter ready’, ‘Nordic walking’, teveel om op te noemen!
FLEXIBELER
Inschrijven gebeurt niet meer per seizoen, maar per blok van 10
lessen. De betaling dus ook, niet alleen buiten de vakanties, maar
jaarrond. Dus iedereen kan zelf kiezen wanneer men een blokje
laat schieten, bijvoorbeeld als men zelf op vakantie gaat. Dan is
het overigens nog wel mogelijk te kiezen voor een strippenkaart.
Kortom, op maat gesneden.

27-1-2014
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HoorCare Audiciens is geselecteerd door een innovatieve fabrikant om een nieuw hulpmiddel te testen.
Wij zijn op zoek naar mensen die last hebben van oorsuizen en daar iets aan willen doen.
Oorsuizen (tinnitus) kan zich uiten in het (constant) horen van een piep, ﬂuit of bromtoon.
Dit is een aandoening waar ongeveer 15% van de volwassenen last van heeft. Vier op de vijf mensen die
leven met tinnitus, hebben ook een gehoorverlies.
Wilt u als eerste deze techniek ervaren?
Dit hulpmiddel heeft een “ingebouwde” functie die ontworpen is om de hinder van uw oorsuizen te
verminderen. In een zeer discreet ontwerp. Het prettige van deze oplossing is dat het de overlast van
tinnitus kan verminderen en tegelijkertijd uw hoorvermogen kan verbeteren.
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ZEKERHEID
De fittest was er al, maar deze is nu uitgebreid en wordt ook bij Toss op locatie gehouden,
waardoor de medische fittest en de conditietest mooi op elkaar aansluiten. De afstemming
tussen (para)medici en trainers is daarmee optimaal, opdat de trainers uitstekend rekening
kunnen houden met de mogelijkheden van de sporter. De begeleiding is nog steeds professioneel, er is een gezellige lounge om even na te praten en de fittest blijft gratis.
Voor de geïnteresseerden organiseert TOSS vanaf eind januari een aantal instuifdagen
in haar sportzaal aan de Louis Couperusstraat in Heemskerk. Op deze dagen kunt u
langskomen en deelnemen aan de gratis fittest en gratis proefles. De instuifdagen vinden
plaats op zaterdag 1 februari (13.00 - 16.00 uur), zaterdag 8 februari (13.00 - 16.00 uur,
speciaal voor anderstaligen) en zondag 9 februari (11.00 - 16.00 uur).
Uitgebreide informatie is op de website www.ijmondinbeweging.nl te vinden.

Uw medewerking is belangrijk
Naar aanleiding van de uitgebreide intake volgt een behandelplan in samenwerking met KNO-arts en / of
Audiologisch Centrum. Samen met de productspecialist van de fabrikant wordt daarna gestart met de
proefperiode.
Neem direct contact op met onze gecertiﬁceerde audicien voor meer informatie.
HoorCare Heemskerk (in het glazen pand van Van Els Optiek)
Van Coevenhovenstr 4
1961 NX Heemskerk

telefoon: 0251 - 234 167

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00
zaterdag
9.00 - 15.30

•

HoorCare Santpoort-Noord
Hagelingerweg 45
2071 CA Santpoort-Noord

telefoon: 023 - 539 52 80

heemskerk@hoorcare.nl
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag
exclusief op afspraak

•

santpoortnoord@hoorcare.nl

De kunst van vloerenonderhoud

DROGER, SCHONER, GEZONDER
Het is weer tijd om uw meubelen, tapijten en stenen vloeren
te laten reinigen door ChemDry Veen.
De vele voordelen op een rij:
• Uw meubelen, tapijten en stenen
vloeren worden weer als nieuw.
• Wij brengen direct een nieuwe
bescherming aan.
• Uw vloer is binnen 2 à 4 uur droog.
• Volledige garantie tegen hervervuiling.
• Zelfs oude vlekken kunnen wij
verwijderen.
• Uw meubelen hoeven de kamer niet uit.
• Volkomen veilig voor mens en dier.
• Bacteriën worden onschadelijk
gemaakt.

Inleveren
adv.
van deze
ng!
ti
10% kor se
s
Niet bij lo
kleden

Voor een vrijblijvende prijsopgave of informatie:
In heel Kennemerland 0251-291401 / 072-5159035
info@chemdryveen.nl www.chemdryveen.nl

Lamoraalweg 69 | Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘De Weidjes’
Lamoraalweg
| Egmond
Hoef | Industrieterrein ‘De Weidjes’
Telefoon 072 -69
506
41 33 | a/d
www.deschouwhaarden.nl
Telefoon 072 - 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl
Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 en za. 10.00-16.00 uur.
Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 en za. 10.00-16.00 uur.

schouwen
haarden
kachels
Schouwen
schouwen -- Haarden
haarden -- Kachels
kachels
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KRUISWOORDPUZZEL

Kruiswoordpuzzel

1

2

15

Verticaal 1. eiland der kleine Antillen; 2. algemeen bestuur
(afk.); 3. tennisterm; 4. voorgerecht; 5. buigzaam (lenig); 6. spijskaart; 7. hevige angst; 8. schilderslinnen; 9. zonder glans; 10. in
memoriam (afk.); 11. geestig; 16. vlaktemaat; 18. waardering;
20. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. gehoororgaan; 23. Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
(afk.); 25. finishlijn; 26. varken; 27. veerboot; 29. dagblad in
Nederland; 32. deel van hand; 34. drinkbeker; 36. charmant
(aardig); 37. vragend voornaamwoord; 39. buit van een roofdier;
40. kerel (vent); 42. inhoudsmaat; 43. in elkaar; 45. Sociaal Economische Raad (afk.); 46. zoen; 51. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 53. Europeaan; 54. villa in de Efteling als vakantieverblijf voor kinderen met een levensbedreigende ziekte; 55.
open plek in een bos; 56. directe uitzending op televisie; 57.
aardbewoner; 59. heldendicht; 60. loterij zonder nieten; 62.
wereldtaal; 63. plaats in Italië; 66. binnenvaartuig; 67. oude lap;
69. duivenhok; 71. deel van gelaat; 73. familietwist; 74. soort verlichting; 75. Indisch rijstgerecht; 78. teken van de dierenriem; 80.
kloosterzuster; 82 muzieknoot; 85. rivier in Italië.

4

5

12

Vijftig Pluswijzer nr. 6

Horizontaal 1. onderstel van een auto; 7. nagerecht; 12. pratende vogel; 13. letter van het Griekse alfabet; 14. familielid; 15.
lang rond hout aan een mast; 17. ver (in samenstelling); 19.
familielid; 21. onder andere (afk.); 22. woonboot; 24. moderne
muziek; 27. meisjesspeelgoed; 28. oud Nederlands betaalmiddel; 30. sprookjesfiguur; 31. zoek (verloren); 32. het werpen
(gooi); 33. het wijfje van hoenderachtige vogels; 35. niet aantrekkelijk; 37. alcoholische drank; 38. loonsverhoging; 41. metaalsoort; 42. slim (sluw); 44. heldendicht; 46. plaats in Rusland; 47.
inwendig orgaan; 48. fout van een zetter; 49. hetzelfde; 50. deel
van schip; 52. teken; 54. zuil (pijler); 56. gom; 58. autoritaire
bestuurder; 61. lokspijs; 62. houtsoort; 64. republiek (afk.); 65.
kraaiachtige vogel; 67. Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (afk.); 68. vochtig; 70. zuivelproduct; 72. mannetjesbij;
73. tarantula; 76. Stedelijke Openbare Bibliotheek (afk.); 77.
operatiekamer (afk.); 78. toespraak; 79. geestdrift; 81. Japans
bordspel; 82. modegek (dandy); 83. strook kunststof voor jaloezieën; 84. zeepwater; 86. kortharig kattenras; 87. Nederlandse
bekendste wijsgeer.
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Puzzel mee voor onderstaande prijzen
Russel Hobbs
Mini Classic Broodrooster
Mini Cooper

3-DAAGS HEUVELLAND
ARRANGEMENT
• 2x overnachting
• 2x ontbijtbuffet
• 2x 3 gangen “à la carte” diner
• wandel- en fietsroutes
• entreevoucher Holland Casino
• 10% korting op thermae 2000
Prijs is geldig op doordeweekse dagen
zonder lokale evenementen.
(anders dienen gasten toeslag te betalen)

Restaurant Hotel de Potkachel
Berg en Terblijt | Limburg

Bioscoopkaarten:

Last Vegas

Puzzel en
maak kans
op waardebon
t.w.v. € 200,voor een
heerlijk diner

arrangement:
3 dagen bij het
natuurpark Hunsrück-Nahe,
3***Superior

Uw arrangement
voor 2 personen:
• 2 overnachtingen in een
2 persoonskamer • 2 x ontbijt
• kinderen gratis, in het bed
van de ouders

Trawlerkade 80 • 1976 CC IJmuiden
Tel. 0255-510806 • www.meerplaats.nl

Toegangskaarten:

Toegangskaarten:

1 en 2 maart

20 t/m 23 februari

Fiets- en wandelbeurs

Motorbeurs

U kunt de oplossing t/m woensdag 12 februari sturen naar: De 50PlusWijzer,
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden of e-mailen naar: puzzel@50pluswijzer.nl.
Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum.
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Bijzondere jub

De leukste beurs voor
motorliefhebbers
Van donderdag 20 tot en met zondag 23 februari vindt
in Jaarbeurs Utrecht de dertigste editie van de Motorbeurs plaats. Een extra feestelijke editie dus! Motorliefhebbers vinden op Motorbeurs Utrecht een breed aanbod van nieuwe modellen, gereedschap, kleding, reisorganisaties, motorclubs en nog veel meer. Uiteraard
staan er ook dit jaar weer diverse spectaculaire activiteiten op het programma. Zo is er weer een Racepaviljoen en wordt op het binnenterrein ruim baan gemaakt
voor een doorlopend stuntprogramma. Nieuw zijn
onder andere het Workshoptheater en een groot terras waar alle offroad partijen vertegenwoordigd zijn.
Bovag Try the Bike verhuist dit jaar naar een groter
Kaarten aan de kassa kosten 17,50 euro. Zie www.motorbeursutrecht.nl voor meer informatie, speciale jubileumactiviteiten en voordelige online kaarten.

FIETS EN WANDELBEURS

De Fiets en Wandelbeurs viert op 1 en 2 maart haar tiende verjaardag in de Amsterdam RAI. En daar gaan de bezoekers alles van merken. De komende beurseditie zal aanmerkelijk groter en completer qua aanbod zijn dan ooit tevoren.
VoorheteerstbeslaatdebeursvierinplaatsvandriegrotehallenindeAmsterdamRAI.
Deze vierde hal met ruim honderd extra exposanten staat volledig in het teken
van fietsen, e-bikes, fietsonderdelen en -accessoires. Hiermee groeit de beurs
in omvang met 12.000 vierkante meter. Een blikvanger is ook het vernieuwde
indoor-fietsparcours, dat voor het eerst over twee hallen is verspreid. Wie een
fiets test, kan door een gang van de ene naar de andere hal rijden.
Zwitserland, dat uitverkoren is tot themaland van de beurs, presenteert zich
in een sterk bezet themalandpaviljoen. Wandelen en fietsen in ‘Heidi-land’
Graubünden, Ticino, Bern en Berner Oberland, Wallis, Sierre-Anniviers en Val
d’Hérens, de Aletsch Arena en het Luzern-Vierwoudstedenmeer komt uitgebreid aan bod. Ook de gespecialiseerde reisaanbieder Swiss Trails en het Swiss
Travel System, dat je stipt op tijd voor de halve prijs naar de mooiste Zwitserse
bergtoppen vervoert, nemen deel aan het paviljoen.
Nieuw is het Evenementenplein in Hal 8, een levendig trefpunt voor fietsliefhebbers. Gedurende twee dagen zijn daar presentaties over fietstechniek en
fietsafstelling, fietsveiligheid, gezondheid & lifestyle en e-bikes te volgen. Ook
de fun-factor wordt niet vergeten. Tijdens modeshows verandert het plein in
een heuse catwalk, waar modellen de nieuwste collecties fietskleding presenteren.
Het toeristisch mountainbiken zal tijdens de jubileumeditie volop in de schijnwerpers staan. Diverse aanbieders van mtb-arrangementen zijn samengebracht
in het gloednieuwe Mountainbike Paviljoen. De tijd dat het mountainbiken
het exclusieve domein was van afgetrainde die-hards, is voorbij. Steeds meer
recreatieve fietsers willen via onverharde wegen en trails een regio of vakantiebestemming verkennen. Opvallend is de aanwezigheid in dit paviljoen van
onder andere Amerikaanse organisaties uit de omgeving van Duluth en de
Grote Meren.
Het lezing- en workshopprogramma van de Fiets en Wandelbeurs is uniek. Er
staan meer dan honderd voordrachten en presentaties op het programma. Een
van de bekende namen op de lijst is Katja Staartjes, de eerste Nederlandse
vrouw die de Mount Everest bedwong. Op de Fiets en Wandelbeurs vertelt zij
over haar ervaringen op The Great Himalaya Trail in Nepal. Journalist Paul
Wennekes bleef dichter bij huis en belicht ‘De Zwarte Bergen van Montenegro’.
En natuurlijk ontbreekt Frank van Rijn, de bekendste fietsreiziger van Nederland, niet in de line-up. Dit keer vertelt hij op zijn bekende humorvolle wijze
over zijn fietstrips door Zuidoost-Azië.

GRATISOPTEHALEN.NL
Gratisoptehalen.nl is een website gericht op duurzaamheid waar aanbieders en vragers
van gratis spullen samenkomen. Het team van Gratis op te Halen is van mening dat er in
de hedendaagse samenleving te veel geconsumeerd wordt en vindt dat mensen meer met
elkaar zouden moeten delen. Hierbij gaat het om delen in de breedste zin. Denk aan een
gratis product in ruil voor een flesje wijn, maar ook aan het geven van een gratis
product om een ander te helpen en een goed gevoel te geven. Gratis op te Halen ambieert zo meer positiviteit en een gevoel van samenhorigheid in Nederland te stimuleren.

Lichte daling aantal
wintersportvakanties

De tijd is het middel
waardoor de natuur voorkomt
dat alles tegelijk gebeurt.
Albert Einstein.

Komende winter zal naar verwachting het aantal wintersportvakanties onder de 1 miljoen blijven. Dit aantal is iets lager dan vorig jaar. Alleen bij ideale wintersportomstandigheden dichtbij huis, bijvoorbeeld in het
Duitse Sauerland of de Belgische Ardennen, verwacht
de ANWB dat liefhebbers alsnog gaan. Veel wintersporters kiezen voor een korter verblijf dan anders en zullen pas op het laatste moment hun wintersportvakantie
boeken. Voor Oostenrijk is voor Nederlanders dé wintersportbestemming en mag meer dan de helft van de
wintersporters begroeten. Frankrijk staat op een tweede
plek waarna Duitsland volgt. Zwitserland en Italië sluiten de top vijf van wintersportbestemmingen. De populairste wintersportgebieden in Oostenrijk zijn Tirol
en Salzburgerland. In Frankrijk worden ruim driekwart
van de wintersportvakanties doorgebracht in de Alpen.
In Duitsland is Sauerland het meest populaire wintersportgebied.

Kampeerauto
van het jaar
Met een nipte meerderheid
aan stemmen kozen de bezoekers van de Vakantiebeurs de buscamper BoxStar Road 540 van Knaus
tot NKC Kampeerauto van
jaar 2014. Na de voorrondes op Kampeerauto.nl was
het lange tijd spannend
welke camper met deze eer
zou gaan strijken. Het publiek dat tijdens de Vakantiebeurs de categoriewinnaars bekeek, was vooral
erg te spreken over de grote hoeveelheid camper die
je krijgt binnen de compacte maten van een bus.
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Nel Kars
speelt
vijftig jaar
solotoneel
‘Buigt-ie of
buigt-ie niet?’

Open dag en nieuwe workshops in De Oude Proeftuyn
Het is weer de hoogste tijd om iets leuks te ondernemen met vriendinnen, collega’s of zussen
en schoonzussen. De Oude Proeftuyn in Heemskerk biedt verschillende workshops waarbij onder enthousiaste begeleiding groendecoraties
worden gemaakt. Op zondag 9 februari is er een
open dag van 10.00 tot 16.00 uur waarbij iedereen kennis kan komen maken met het aanbod.

Nel Kars viert dit theaterseizoen haar vijftigjarige jubileum met het toneelstuk Buigen Voor Oranje. Op
zondagmiddag 9 februari vindt in Theater Diligentia
in Den Haag een speciale jubileumvoorstelling plaats.
Na de jubileumvoorstelling is Buigen Voor Oranje
nog tot en met mei te zien in diverse theaters. Nel
Kars studeerde in 1960 af aan de Amsterdamse Toneelschool. Voor een groot deel van het Nederlandse publiek groeide zij in de loop der jaren, door volharding en hoge kwaliteit, uit tot een icoon van het
genre. Met groot succes zette Nel Kars de afgelopen
decennia vier portretten van Oranje vorstinnen neer.
Het bijzondere aan de toneelvoorstellingen van Nel
Kars is dat zij, behalve tekst en regie, alles alleen
doet. Ze ontwerpt zelf haar kostuums met grote precisie en er komen aan haar voorstellingen geen technicus, grimeur of kleedster te pas. Met haar bestelbus vol decor, kostuums
en geluidsapparatuur gaat zij telkens weer alleen op pad richting het theater. Daar aangekomen trakteert zij allereerst de technici op taart of zelfgebakken koeken, want zij heeft hun hulp hard nodig bij de opbouw en de
belichting van haar voorstelling. Het spelen doet zij echter alleen. Als het
applaus is weggestorven, is zij nog uren bezig met het opruimen, het inpakken en het inladen van decor, rekwisieten en alle kostuums.
In Buigen voor Oranje neemt Nel Kars het publiek mee naar Den Haag,
Paleis Noordeinde in het jaar 1927. Voor de achttiende verjaardag van
kroonprinses Juliana wordt een galadiner georganiseerd, die anders verloopt dan anders. Een Javaanse sultanszoon uit Nederlands-Indië is aanwezig en streeft naar onafhankelijkheid. Gaat hij hiervoor een demonstratie aan of heeft hij iets anders in petto? De kwestie ‘buigt-ie of buigt-ie niet’
houdt de gemoederen flink bezig. Een afwisselende situatiekomedie waarin diverse personages de revue passeren.
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Eternal So
Petra Berger
Petra
Berger
heeft maar liefst
drie octaven tot
haar
beschikking en schakelt
dan ook moeiteloos van klassieke nummers via
Keltische liederen
naar popmuziek en
weer terug. Bij de
keuze van haar repertoire laat zij zich
vooral leiden door haar diepste gevoelens, wat maakt dat haar eigenheid en
persoonlijkheid doorklinken in alles wat zij zingt.
Tijdens het theaterconcert Eternal Songs kan het publiek wegdromen bij de
mooiste nummers van Bergers albums en prachtig nieuw materiaal zoals bijvoorbeeld het indrukwekkende ‘Gabriella’s song’ uit de film ‘As it is in heaven’ en het het lyrische ‘Nocturne’ waarmee Noorwegen in 1995 het Eurovisie
Songfestival won. Samen met haar veelzijdige band staat Berger garant voor
een avond genieten op het hoogste niveau. Kaarten vanaf 23,50 euro voor vrijdag 7 februari om 20.15 uur kan men reserveren via www.kennemertheater.nl
of via de theaterkassa (0251) 221453.

In de Oude Proeftuyn op de Zuiderwentweg 1
worden meerdere keren per week workshops
groendecoraties aangeboden. De deelnemers
kunnen er ’s avonds terecht en op zaterdagmorgen en -middag. Het is bovendien mogelijk een
workshop te reserveren voor een eigen groepje,
waarbij men zelf hapjes en drankjes meeneemt.
Maak eens een kaneeltaart van twee etages met
hortensia, mos en kaneelstokken. Bovenop niet
de kers, maar het licht. Of de stenen bollen die
bekleed worden. Vervolgens komt er in een bol
een bloemstuk en in de ander een waxinelichtje.
Verder kan gekozen worden voor een vogelvoederhuisje, een ouderwetse lantaarn voor binnen
of buiten, een tafelstuk van kronkelhazelaars, of
de appelboompjes van kaneelstokken en takken
om voor het raam te hangen.
Wie het gehele aanbod wil zien, doet er goed aan
op de website te kijken: www.doudeproeftuyn.
nl. Telefonisch reserveren kan via tel.: 0251241036 of mail naar info@doudeproeftuyn.nl.

Spinnen

Door een operatie aan een voet heb ik het afgelopen
jaar mijn conditie dramatisch verwaarloosd. Tennissen zat er niet in, daar moet je per slot van rekening veel bij rennen, tenminste als de techniek ontbreekt en dat is het geval. Wandelen ging wel maar
daar bouw je
minder snel conditie mee op. Mijn man fietst.
Ik ook wel, maar dan naar de supermarkt of
’s zomers met m’n vriendin naar het
strand. Hij fietst op strandfiets, racefiets
en mountainbike, dus…
Ik vond het stiekem ook wel even prettig, niets inspannends te hoeven. Maar
ergens borrelde er een lichte jaloezie op, vooral als ik hem intens tevreden, bezweet zag terugkeren van een
tochtje. Heel irritant is dat hij ook nog
eens een keer per week richting sportschool gaat om te spinnen. Allemaal
COLUMN
geheel vrijwillig en allemaal voor zijn
steeds beter wordende conditie. Ik besloot dat ik dat ook maar eens moest gaan
doen, spinnen. Voor mijn verjaardag kreeg ik een tienrittenkaart zodat er
geen enkel excuus meer was. Zo’n kaart gilt om een stempeltje en houdt
niet van lege vakjes. Meteen maar ingeschreven bij de gevorderden. Hoe
moeilijk kon het zijn zeg, stukkie fietsen! Op de eerste spinavond werd mij
thuis vast uitgelegd wat er allemaal mee moest. Kleding werd uitgezocht
en de sporttas gevuld met handdoeken en bidonnetje. Trots op mijzelf betrad ik de spinningruimte en confisqueerde een van de fietsen. De instructrice, een frisse meid met zwiepende paardenstaart, maakte grapjes met
de zich warm fietsende deelnemers. Vrij snel had ze mij in de smiezen en
stelde zich voor. ,,Kom je voor het eerst? Ik zie dat jullie de fiets al goed
hebben ingesteld, heb je ook een tweede handdoek bij je?” Ja hoor die had
ik mee, al had ik geen flauwe notie waarvoor. ,,Die is voor onder je fiets”,
verduidelijkte ze geduldig. Mijn schaapachtige blik moet verraden hebben
dat ik niet de sportivo was die ze in mij dacht te herkennen.
,,Tegen het zweten!”, riep ze terwijl ze haar fiets beklom. Dat leek me toch
sterk, gutsend zweten dat je een handdoek onder je fiets moest leggen? Zo
erg kon het toch niet worden. Al snel vulde opzwepende trancemuziek de
ruimte en riep ze allerlei vriendelijke doch dringende commando’s die ik
niet meteen begreep, maar door bij mijn buren af te kijken lukte het aardig. De weerstand moest naar vijftig, zestig of zeventig procent en we kregen de onmogelijke opdracht om uit het zadel, in moordend tempo door
te trappen. Na een half uur was bij mij de rek er uit. Dit was niet te doen.
Hijgend en zwetend keek ik hulpeloos om mij heen, steun zoekend bij medeafhakers. Maar die waren er niet; ze leken het met ‘t grootste gemak uit
te fietsen. En was dat niet míjn handdoekje dat daar wegdreef?
(Monique Teeling)
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Volledig Verzorgde
Vakantie weken Voor
senioren inclusief
VerVoer per luxe
touringcar

“Hij wilde
zekerheid.
Ons keurmerk
stelde hem
gerust.”

Volledig
Verzorgde
Vakantie
weken
Heerlijk temidden
van bossen
en vennen in “De parelweken
van
brabant” Oisterwijk!
g Verzorgde
Vakantie
• U verblijft in ruime alle op begane
grond gelegen
kamers met eigen terras.
Voor
senioren
Voor
senioren
• In huiselijke
sfeer
kunt
u
genieten
van
onze
uitmuntende
keuken.
Volledig Verzorgde
weken
inclusief
VerVoerVakantie
per luxe
touringcar
•
Wij
bieden
een
volledig
dag
en
avond
programma
met
4
halve
dagtochten.
Voorensenioren
VerVoer
per
luxe
touringcar
Heerlijk temidden
van bossen
vennen
in “De parel van brabant” Oisterwijk!

Jolike van Dijk, Uitvaartleider

VerVoer
per luxe
• Uinclusief
verblijft in ruime
alle op begane
grondtouringcar
gelegen kamers met eigen terras.
bossen •seniorenaanbieding!zomerarrangement:
enHeerlijk
vennen
in
“De
parel
van
brabant”
Oisterwijk!
temidden
van
bossen
en
vennen
in
“De
parel
brabant”
Oisterwijk! keuken.
In huiselijke sfeer kunt u genieten vanvan
onze
uitmuntende
•
U
verblijft
in
ruime
alle
op
begane
grond
gelegen
kamers
met
eigen
terras.
t/mbieden
30 grond
meieen
• 13volledig
t/m 20dag
juni
• avond
25 julimet
t/m eigen
1 aug met
alle op•• 23
begane
gelegen
kamers
terras.
en
programma
4 halve dagtochten.
• Wij
In huiselijke sfeer
kunt u genieten
van
onze uitmuntende
keuken.

• Wij bieden
eenonze
volledig dag
en avond programma
met 4 halve dagtochten.
kunt u genieten
van
uitmuntende
keuken.
Vraag naar onze folder en arrangementen
ledig dagVraag
en avond
programma
met 4 halve dagtochten.
naar onze
folder en arrangementen

Scheibaan
5062tm
Oisterwijk
tel 013-5282555
Scheibaan 5,5,5062tm
Oisterwijk
tel 013-5282555
www.hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

folder en arrangementen
Oisterwijk tel 013-5282555
ddestoel.nl

Vertrouwd dichtbij.

www.ijmonduitvaart.nl tel. 0800-0375

Zondag 9 februari

open dag

van 10.00 - 16.00 uur
nieuwe workshops
voor het voorjaar
en zomer
www.doudeproeftuyn.nl

www.motorbeursutrecht.nl

Zuiderwentweg 1 | Heemskerk | 0251-241036

specialist voor al uw audio-,
video- en witgoedapparatuur
Hoorne
0251
31 72 70
Hoorne8a,
8a tel.
1911
BE- Uitgeest

Tel.
0251 - 31 72 70
Uitgeest
www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

wa a r j e kwa l i t e i t b e l e e f t
(023) 52 71 424 - kleverparkweg 11 - 2023 Ca Haarlem
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Een nieuwe liefde vinden via 50plusmatch

Attrattivo
naar binnen. Hij ruikt lekker en mijn buik kriebelt. Ik schenk hem
een weergaloze glimlach als ik dank je wel zeg. We zijn beiden
even bewegingloos als onze ogen elkaar treffen. Pak in ‘t voorbij gaan de krant mee, reken af en duik met koffie in de corner.
Het is druk, meer mensen proberen de tijd van de file zinniger
te besteden dan met stilstaan. Ik heb de laatste krant te pakken
en prijs mijzelf gelukkig. Mr Attrattivo heeft minder geluk. Liefjes wuif ik naar hem. Met deze man wil ik mijn krant wel delen.
Gewoon op een maandagochtend. Ieder met een beker koffie. Zij
aan zij leest hij de linkerpagina en ik de rechter. Iedere plekje van
mijn huid tintelt wanneer zijn mouw langs mijn arm strijkt. Ik
vraag mij af wat er door hem heen gaat als ik hem even raak bij
het omslaan van de pagina. Prikkelend, dat zeker.
De paar woorden die we wisselen bevatten humor. Het is op een
bizarre manier gezellig. Op deze loeidrukke maandagochtend
vergeten wij samen de agendaproblemen. De file is mijlenver
weg. Zijn blik is complimenteus. De koffie niet te drinken. Uitdagend. De spanning aangenaam. Geen verwachtingen. Gewoon
een moment. We lezen de krant terwijl ik stieTerwijl ik uitstap richt ik mij maar op mijn agenkem zijn elegantie bewonder. Ik geniet wanneer
da. Ik voel dat de aandacht niet van een kant
hij met een toch wat onzekere beweging zijn vinkomt, zijn ogen strelen mijn rug. Het doet mijn
gers door zijn net grijzende haar haalt. Zijn lach
Dating voor
hakken zowel sexy als wiebelig voelen als ik
wordt breder als hij ziet dat mijn wangen kleunaar de tankshop wandel. Druk scrollend in mijn
actieve 50-plussers ren wanneer zijn ogen de mijne vasthouden. Fliragenda probeer ik mijn aandacht af te leiden en
ten, ja.
blijf ik voor de deuren van de shop staan tot zij
Ik vouw de krant op, laat hem liggen op het taopenen.
feltje. Samen lopen we op naar de uitgang. Een
Een zeer prettige, bescheiden doch geamuseerbeetje expres wacht ik bij de deur tot hij hem gade lach zweeft naar mij toe. Hij is vlakbij. Zijn arm reikt langs mij lant voor mij opent. Hij charmeert. Hij leunt nog tegen zijn auto
heen naar de deur. Sh.. Het is niet waar, ik sta hier toch niet voor als ik voorbijrijd. Ik zie zijn mondhoeken bewegen als ik hem nog
niets scrollend te wachten voor een deur met deurkruk, tot deze een knipoog schenk. Hij stapt in als ik al weer ben opgegaan in de
vanzelf opent…? Genant, dat zeker. Maar ik ga het niet laten ge- rij met auto’s. Goed begin van de week, dat zeker.
beuren. Met mijn rug recht wandel ik majestueus langs hem heen Domino

De vertragingstijd volgens Tom, zie ik inmiddels oplopen tot meer
dan 90 minuten. Geïrriteerd zie ik mijn agenda van vandaag
helemaal misgaan. Het is nog maar maandagochtend. Zinloos
begin van de week, dat is zeker. Dus ik besluit om te stoppen bij
de eerstvolgende tank, afspraken verzetten, kofﬁe en krant. Terwijl
ik zijdelings in de auto hang om mijn tankpas en smartphone
te pakken, zie ik via mijn spiegeltje iets waar ik blij van word.
Onmiddellijk voel ik mijn humeur met 100% verbeteren. Het is niet
zo vaak dat ik ineens denk ‘wow’. Maar nu is er zo’n moment. Ik
ben er even stil van als mijn blik via dat spiegeltje blijft hangen.
Niet precies wetend wat het is, maar op de een of andere manier
klopt alles aan die man. Attrattivo, dat zeker.

Klokkenmaker Bob Copini:

,,NOOIT knoeien met een

klok is mijn advies”

De mensen zijn zuiniger op hun auto dan op hun klok. Een auto wordt
geregeld onderhouden, maar een klok moet het altijd maar doen. Totdat
deze ineens stil staat. En hoe kan dat nou? Klokkenmaker Bob Copini uit
Limmen zou graag willen dat mensen hun klok afhankelijk van het uurwerk na tien tot achttien jaar eens goed laten nakijken. ,,Alles wat draait
slijt”, zegt hij. ,,Als je de klok op tijd laat nakijken, kun je ernstige schade voorkomen. Ik sta er altijd weer verbaasd van te kijken wat de mensen zelf allemaal, mag ik het oneerbiedig zeggen, zitten te prutsen aan een
klok. Sommigen gebruiken een spuitbus en gaan op het raderwerk spuiten.
De klok draait dan misschien een poosje, maar er ontstaat een soort slijppasta, waardoor de klok nog sneller slijt. Nooit knoeien met een klok is
mijn advies.” Franse comtoises, een oude Friese stoeltjesklok, een Friese
staartklok, regulateurs, pendules, staande horloges of Zaanse klokken; je
kunt ze beter maar eens grondig laten nakijken, ook als de klok nog goed
loopt.

SeniorWeb Leercentra van start
De SeniorWeb Leercentra gaan weer van start. Met betaalbare cursussen, workshops en inloop-uren over tablets, computers, internet, sociale media, Windows 8,
internetbankieren en meer. De cursisten worden stap voor stap begeleid door vrijwilligers, zelf ook senioren. Zo kan iedereen digitaalvaardig worden. Men vindt
een SeniorWeb Leercentrum in de omgeving op www.seniorweb.nl/leercentra.

Bob tuurt in zijn atelier geconcentreerd door een loep. Op zijn werktafel ligt een scala aan tangetjes, vijltjes en passers. Voor zijn werk moet hij
zich tot het uiterste concentreren. Hij werkt tot op een honderdste van
een millimeter nauwkeurig. ,,Als je van school komt, weet je eigenlijk
nog helemaal niets. Je moet een leermeester hebben, die je constant alles
wil uitleggen. Ik leerde het klokken repareren van mijn vader. Ook mijn
opa zat in het vak evenals enkele ooms. Eigenlijk is dit vak niet meer van
deze tijd. Daar is het veel te arbeidsintensief voor. Het is naar mijn idee ook
een uitstervend vak.” Bob Copini heeft bij het atelier een winkel, waar hij
klokken verkoopt: ook hele oude. Bovendien verkoopt hij horloges, waaronder professionele duikhorloges. Het adres is Kerkweg 30 te Limmen,
tel.: 072-5054377.
Marga Wiersma
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Bennies Fifties gezelligste
winkel van Den Haag
Ook dit jaar wordt er weer een verkiezing gehouden voor de ‘Gezelligste Winkel van Nederland’.
Bennies Fifties is de eerste ronde glansrijk doorgekomen en is verkozen tot de gezelligste winkel van
Den Haag. Bennies Fifties bestaat al sinds 1975 en
is gespecialiseerd in het verkopen van jaren 50 gerelateerde producten, zoals jukeboxen, meubilair, vintagekleding en diverse verzamelobjecten. Met 500 m2 oppervlakte is deze unieke winkel in Scheveningen een
walhalla voor de vintage- en retroliefhebbers. Ook stemmen op een gezellig winkel?
Kijk dan op www.gezelligstewinkel.nl.

Wim Heeremans (82)
Europees kampioen tennis
Hij is al jaren Nederlands kampioen tennis in de categorie 80+. Vorig
jaar deed hij mee aan de Europese kampioenschappen en werd zowaar
eerste. Vandaar de uitnodiging om weer naar het Oostenrijkse Seefeld
te komen om zijn titel te verdedigen. Jammer dat hij de enige Nederlander was die meespeelde. Hij speelde vier singles en de finale tegen een
Rus van 79 jaar oud. Die wordt dit jaar 80 jaar en dan mag je in die categorie meedoen. Wim Heeremans uit Bennebroek is 82 jaar en dat telt!
Hij vond het moeilijker dan vorig jaar, Europees kampioen te worden.
Dan win je een niet gemakkelijke wedstrijd en bent blij dat je het er
goed afgebracht hebt. De jaren gaan toch tellen. Maar met conditie en
balgevoel lukt het hem toch nog om sterker uit de strijd te komen dan
andere Europeanen uit landen als Rusland, Zweden, Noorwegen, Finland, Zwitserland of Duitsland. Bij elkaar waren er 32 toptennissers van
80 jaar of ouder. Vier wedstrijden, eigenlijk vijf, maar de eerste kreeg
hij als kampioen cadeau. In de finale tegen de Rus won hij de eerste
set gemakkelijk met 6-0, de tweede set was lastiger, 7-5 voor Wim. Je
gaat toch merken dat er `jongere` jongens uitkomen, zoals die Rus die
van 1934 is en Wim van 1932. Niet onbelangrijk is dat die wedstrijden ook een sociaal gebeuren zijn waarbij hij, samen met zijn vrouw,
twee gezellige weken in het skiparadijs Seefeld verblijven in een hotel
waar ze heerlijke 5 gangendiners serveren. Een beetje Bourgondisch leven kan geen kwaad bij Wim. Samen maken ze er een leuke tijd van
en zij kan genieten van de wedstrijden en het sociale gebeuren rond
de kampioenschappen. Een praatje in het Duits of Engels is gemakkelijk te doen. Daarnaast zijn de tegenstanders bijna allemaal leuke mensen die hij een drankje aanbiedt na een wedstrijd. Zo doe je dat in Nederland, dat waarderen buitenlanders zeer. Er zijn al tegenstanders die
dit gebaar overnemen, vooral de Scandinaviërs appreciëren dat en brengen het ook in praktijk. Wim Heeremans blijft thuis in vorm door twee
keer in de week te doen aan fitness en vooral in de winter veel tennis
te spelen. Dan spreek je af en doe je het ook, in de zomer gaat het afspreken wat moeizamer. Europees kampioen worden levert nog andere, leuke ervaringen op. Hij werd genomineerd voor de verkiezing van
de sportman van Haarlem. Een hele leuke verkiezing in de circustent
van Renz in Haarlem. Een 82-jarige tussen al dat jeugdige sporttalent.
Zo blijf je echt jong!
Ton van den Brink

Verhalen uit het stopcontact
In Museum Boerhaave geeft conservator Ad Maas lezingen bij de tentoonstelling ‘100 jaar uitvindingen, made by Philips Research’. De eerste lezing is op vrijdagmiddag 7 februari. Ad Maas blikt terug op de hoogtijdagen van het elektrische apparaat in het huishouden, toen we met zijn allen voor de radio zaten en Philips zo’n
vertrouwde huisvriend was. Hoe heeft
de komst van elektrotechnische apparaten ons leven de afgelopen 100 jaar
veranderd? Wat voor effect had de televisie? En waar zijn de elektrische
droogkappen eigenlijk gebleven? Er
zijn ook lezingen op 28 februari, 14 en
28 maart en 11 en 18 april om 13.30
uur. Inschrijven kan via www.museumboerhaave.nl/mk.

Doorwerken na pensioen:

U bent immers zo oud als u zich voelt.
Blijven werken nadat u de pensioenleeftijd heeft bereikt, kan ook een pensioentekort aanvullen of voorzien in de behoefte om uw steentje aan de samenleving te blijven bijdragen. Werkgevers
kunnen blijven profiteren van grotere
kennis en ervaring, zeker in de ambachtelijke beroepen. En de overheid juicht
(door-) werken na pensioen alleen maar
toe.
Maar hoe zit dat nu precies, als een oudere werknemer wil blijven (door-) werken? Bestaan er voor- en nadelen, en
welke regels gelden er?

Werkgevers zijn meestal huiverig om
een gepensioneerde aan te nemen. Het
risico op ziekteverzuim is vaak groter
dan bij jongere werknemers, waardoor
het risico op het moeten doorbetalen
van loon tijdens ziekte eveneens groter
is. Soms wordt dit opgelost door in de
arbeidsovereenkomst te bepalen dat bij
ziekte geen loon wordt uitbetaald. Zo’n
bepaling is echter in strijd met de wet
en dus niet rechtsgeldig.
Ook het soort arbeidscontract dat wordt
afgesloten of de manier waarop de oudere werknemer weer kan worden ontslagen, kunnen een werkgever ervan
weerhouden een oudere werknemer in
dienst te nemen of aan te houden.
Ook als oudere werknemer kom je wat
eigenaardigheden tegen. Zo is het wettelijke minimumloon niet van toepassing op 65-plussers, en bepalen sommige CAO’s dat 65-plussers niet onder de
werking van de CAO vallen.
In de rechtspraktijk kwam pas geleden
een mooi voorbeeld voorbij van waar
een werkgever en werknemer mee geconfronteerd kunnen worden. Bij een
bekend tuincentrum werkte een 75jarige bloembindster voor 1½ dag per
week. Het tuincentrum wilde haar ontslaan vanwege haar hoge leeftijd en

doen!

het verhoogde ziekterisico. Men vond
het bovendien fair om jongere mensen
een kans op doorstroming te geven. De
bloembindster wilde echter niet weg: zij
stelde onder meer dat zij nog steeds prima functioneerde.
De rechter gaf haar gelijk. In dit soort
situaties is namelijk de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de
arbeid (WGBL) van toepassing. Die verbiedt onderscheidt naar leeftijd bij het
aangaan en beëindigen van een arbeidscontract. Alleen bij een objectieve rechtvaardigingsgrond mag wel onderscheid
worden gemaakt. Maar een hoge leeftijd
an sich valt daar niet onder. Het ontslagverzoek van het tuincentrum werd
daarom afgewezen.
Daarmee lijkt de huivering van werkgevers ten aanzien van oudere werknemers terecht. Toch is dat niet het geval: er bestaan voor beide kanten juist
ook veel voordelen. Anders dan meestal wordt gedacht, is een werknemer
die na zijn pensioen blijft doorwerken
voor zijn oude werkgever en die hetzelfde nettosalaris ontvangt, goedkoper
dan eerst. De werkgever hoeft namelijk
geen premie werknemersverzekeringen
meer af te dragen (WW, ZW, WAO en
WIA), omdat werknemers daar vanaf
hun 65ste niet meer voor verzekerd zijn.
Ook hoeft er meestal geen pensioenpremie meer te worden betaald. De werkgeverslasten dalen dus aanzienlijk. En
intussen kan de werkgever gebruik blijven maken van de kennis en kunde van
die oudere medewerker, die zich des te
meer gewaardeerd voelt. De werknemer zelf kan gebruik maken van gunstige fiscale regelingen, terwijl het ontvangen loon niet wordt gekort op de AOWuitkering.

Bent u werkgever en heeft u vragen over
(oudere) werknemers? Of heeft u als oudere
werknemer vragen over uw rechtspositie? Kom
naar het gratis inloopspreekuur van Mirjam van
der Staaij, advocaat, iedere laatste donderdag
van de maand van 18.00-20.00 uur bij Notarishuis IJmond in IJmuiden.
Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook:
tel. 023 – 531 31 11 / staaij@parmentieroass.nl.
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Ouderen verdienen het
gewaardeerd te worden

Waarom mag Mick Jagger
(70) wel blijven optreden,
maar moest Ferry Mingelen
(66) – onlangs zijn fysiek
toch minder belastende
werk – van de NOS stoppen,
net als zijn collega Mart
Smeets in 2012? Waren
Mingelen
en
Smeets
Amerikanen geweest, dan
hadden ze met hun staat van
dienst waarschijnlijk nog
jaren mogen doorwerken bij
hun werkgever, want de VS
waarderen hun oudere tvanchors wel en gaan er niet
vanuit dat je na je 65ste
van de een op de andere
dag geen kijkers meer trekt.

Blijkbaar is het met de emancipatie van ouderen in Nederland slecht gesteld. Of beter gezegd: ouderen zijn wel mondig, maar bedrijven en andere organisaties luisteren niet
naar ze. Dat blijkt ook wel uit Mingelens commentaar op
zijn ontslag: ‘Ik had graag tot mijn 67e doorgewerkt (…),
maar de NOS vindt vernieuwing belangrijker’, zei hij tegen
Elsevier. Dat vernieuwing en ouderen niet samengaan, is
ook zo’n misvatting. Ik laat het lijstje van jonge artiesten die
graag met oude rotten op het podium staan maar even achterwege, net als het lijstje oude artiesten zoals David Bowie
die vernieuwende albums uitbrengen.
Er is in ons land terecht aandacht voor emancipatie- en anti-discriminatiekwesties van groepen als homoseksuelen of
allochtonen. Vergeten wordt dat er ook op gebied van ouderenemancipatie nog werk aan de winkel is. Ouderen worden neergezet als traag, hulpbehoevend en duur. En dat terwijl hun bijdrage juist zo waardevol is.
Ouderen zijn steeds langer gezond en vitaal, en participeren
actief in de maatschappij. Zij doen steeds meer vrijwilligerswerk en mantelzorg, blijkt ook uit cijfers van onder andere
het CBS. Dit is maatschappelijk van onschatbare waarde, gezien het feit dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op
deze onbetaalde zorg. En getuige bijvoorbeeld de maatregelen in de langdurige zorg. Denk ook aan de vele grootouders
die een of twee dagen per week passen op hun kleinkinde-

ren. Daarnaast hebben werkende ouderen een schat aan ervaring, die zij kunnen delen met hun jongere collega’s. Maar
ook de ouderen die om welke reden dan ook geen betaald
of onbetaald werk (meer) verrichten, verdienen het om voor
vol te worden aangezien.
Toch worden ouderen vaak anders behandeld. Tegen hen
wordt vaak een neerbuigende toon aangeslagen en er bestaat weinig geduld voor ouderen die schijnbaar iets niet
meteen begrijpen. Er is een mentaliteitsverandering nodig
die desnoods met wetgeving een handje geholpen moet worden. We moeten ouderen gaan zien zoals ze zijn: als waardevolle burgers, met eigen behoeften en kwaliteiten. Daarom
heeft 50PLUS al gepleit voor een minister voor Ouderenbeleid: om de praktische kant van het toenemend aantal ouderen aan te pakken, maar vooral om de beeldvorming een positieve impuls te geven.
Dat 50PLUS met twee zetels heeft plaatsgenomen in de
Tweede Kamer, geeft aan dat ouderen zich momenteel onvoldoende gehoord voelen, maar ook dat zij verantwoording willen nemen om hun rol volwaardig en op hun eigen
manier op te pakken. Want dát is de kern van emancipatie:
het waarderen van iedereen om zijn eigen, unieke bijdrage
aan de maatschappij.
Norbert Klein
Tweede Kamer-fractievoorzitter 50PLUS

Geluksroute
Op 1 en 2 februari vindt in Haarlem de
Geluksroute plaats. Een weekend lang is Haarlem
weer de gelukkigste stad van Nederland. Meer dan
honderd mensen delen hun geluk gratis met iedereen. Een lied op straat, gelukskoekjes, workshops
voor jong en oud... alles met aandacht geschonken. Winkeliers, horeca, musea, Haarlemmers en
ondernemers doen mee. Kijk op de website
www.geluksroute.nu voor alle gelukspunten
verspreid over de stad.

Nieuwe trekpleister
voor JONG en OUD

De toren Overhoeks achter het Centraal Station in Amsterdam, waar Shell eens was gevestigd naast EYE, wordt een multifunctionele trekpleister waar onder andere dancefeesten worden gegeven. A’dam Toren is de nieuwe naam, Amsterdam Dance And Music. In
de toren komt onder andere een observatiepunt, een hotel, horeca en kantoren.
Op de 21e en 22e etage komt de A’dam Lookout, waar bezoekers een spectaculair uitzicht over de stad hebben. In de avond is het observatiepunt een bar met als naam Heaven. In de kelder komt een club met de naam Hell. Op de negentiende verdieping wordt
een ronddraaiend panoramarestaurant gebouwd dat in een uurtje een rondje van 360 graden maakt. Het hotel krijgt 120 kamers verdeeld over vijf etages. Vier verdiepingen zijn
voor dancebedrijf ID&T, een voor muziekreclamebureau Massiv Music, er komt een etage voor creatieve flexwerkers en drie voor kantoren en creatieve bedrijven. A’dam Toren
gaat eind 2015 open en verwacht wordt dat het een belangrijke trekpleister wordt met
ongeveer een miljoen bezoekers per jaar.
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Voor meer informatie zie:

www.50pluswijzer.nl
3 dagen in het mooie
Boedapest voor
2 personen incl. ontbijt

arrangement:

Totaal voor 2 personen slechts
Uw arrangement:

€ 63.-

• 2 overnachtingen in een 2 persoonskamer
• 2 x ontbijtbuffet
• 1 kind tot 12 jaar in het bed van de ouders gratis
• Kinderen tot 2 jaar gratis in een babybed.
• check in: vanaf 14.00 uur
• check out: tot 10.00 uur
• Gratis parkeerplaatsen aan de straat,
200 m van het hotel vandaan

arrangement:
Uw arrangement:

arrangement:

Totaal voor 2 personen slechts
Uw arrangement:

€ 89.-

• een welkomstdrankje bij aankomst
• 2 overnachtingen in een 2 persoonskamer
• 2 x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen diner op de eerste avond
• 1 ﬂes sekt op de kamer

arrangement:

5 dagen in de
prachtige stad Leipzig,
incl. ontbijt

Totaal voor 2 personen slechts

3 dagen aan
de prachtige Duitse
Noordzeekust

€ 134.-

• 1 ﬂes sekt op de kamer
• 4 overnachtingen in een 2 persoonskamer
• 4 x ontbijtbuffet

Totaal voor 2 personen slechts
Uw arrangement:
• 2 x uitgebreid `Muntermacher´-ontbijt
• 2 x avondeten in het kader van halfpension
• een ﬂes mineraalwater op uw kamer
• gratis parkeren
• check in: vanaf 15:00 uur
• check out: tot 11:00 uur

• 10% korting in het Griekse restaurant Artemis direct
bij het hotel (kopie van de waardebon meenemen)

TE HUUR BUNGALOWS

op de Veluwe - Epe (Gelderland)

€ 75.-

• 2 overnachtingen in een 2 persoonskamer

• 1 welkomstdrankje

• gratis parkeren

3 dagen in het
prachtige Westerwald
incl. HP!!

arrangement:

3 onvergetelijke
dagen in Gevelsberg
in Sauerland

Totaal voor 2 personen slechts
Uw arrangement:

€ 99.-

• mineraalwater op de kamer
• 2 overnachtingen in een 2 persoons comfortkamer
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x een 3 gangen candle light diner
• 50% greenfee korting bij golfclub Gut Berge
• gratis parkeren bij het hotel
Restaurant - Hotel de Potkachel

Tussen Maastricht en Valkenburg ligt dit
pareltje van Zuid-Limburg met zijn 22 ruime
comfortabele vier sterren waardige kamers.
Het restaurant krijgt van de consumenten een
gemiddelde van 8,8 en schaart zich daarmee
in de Top 100 van Nederlandse restaurants.

Beschrijving
Te huur vakantiebungalows op het mooie, kleinschalige, rustig en uniek
gelegen bungalowpark Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe/Nunspeet.

NU VROEGBOEK KORTING 10%
VOOR BOEKINGEN IN FEBRUARI/MAART!

3-DAAGS HEUVELLAND ARRANGEMENT

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl
Hier kunt u ook de andere typen bungalows bekijken die worden verhuurd.
Reserveren kan 7 dagen per week (ook na 18.00 uur).

Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kunt u via de site reserveren of via wlogtenberg@hotmail.com

Berg en Terblijt | Limburg

Minimaal verblijf: 2 nachten
Toeslag op vrijdag, zaterdag of
evenementendagen.

• 2x overnachting
• 2x ontbijtbuffet
• 2x 3 gangen “à la carte” diner
• wandel- en fietsroutes
• entreevoucher Holland Casino
• 10% korting op thermae 2000

39,50

Reserveer direct voordelig via info@de-potkachel.nl of bel 043- 60.40.525 (géén boekingskosten)
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Fort aan Den Ham

,,Hier gaat de geschiedenis
een beetje leven”
Als je niet oplet, rijd je er zo voorbij. Fort aan Den Ham ligt
verscholen langs het spoor tussen Krommenie en Uitgeest
onder een ﬂinke grasmat. Het stamt uit 1903 en bestaat dit
jaar 111 jaar. Peter Lensen en Fred Braaksma zijn vrijwilliger
en vertellen tijdens een rondleiding graag alle ins en outs
over het Fort.
Fred: “Het is een van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam, de voormalige
kringstelling van permanente verdedigingsbouw rond onze hoofdstad. Als Nederland tijdens een oorlog de Grebbelinie en de Hollandse Waterlinie niet zou kunnen behouden, zou de koningin en het restant van het leger zich terugtrekken bij
Amsterdam. De Stelling zou een miljoen mensen omvatten: het Hof, de regering,
het leger en de Amsterdamse burgers, geheel voorbereid op een belegering van zes
maanden. Er kwam een ring van forten rond Amsterdam en buiten die ring zou alles onder water gezet worden. De spoorlijn zou boven water blijven en naast het
spoor kwam dus het fort, net als in Haarlem en Abcoude. Een aanvallend leger zou
via de spoordijk namelijk zo binnen de Stelling kunnen komen.”
Na de Tweede Wereld Oorlog zijn alle forten voor opslag gebruikt door defensie.
Fort aan Den Ham lag helemaal vol munitie, de houten tussenwanden waren eruit gehaald en de doorgangen dichtgemetseld. Tot begin negentiger jaren is dit zo
gebleven. Na afloop van de Koude Oorlog haalden militairen de munitie eruit en
vroegen aan defensie of ze er een militair museum mochten maken. Het idee werd
overgenomen door vrijwilligers. En na verloop van tijd kwam men wat ruimer in
de vrijwilligers te zitten, waaronder een timmerman. Tekeningen werden opgehaald in het Nationaal Archief Den Haag en er werd bekeken in hoeverre het Fort
in originele staat teruggebracht kon worden. Men begon met de voorraadkasten in
de keuken en de ruimte van de officieren. De Monumentenwacht kwam langs en
vertelde hoe het precies geweest was. Met het schoonmaken van de wanden kwamen schilderingen naar boven, die door een van de vrijwilligers, een grafisch ontwerper, in originele kleuren werden opgehaald en nagemaakt. Vervolgens werden
de voedselopslagplaats, het hospitaal en de behandelruimte met wachtruimte opgeknapt. Ook kwamen ze in het bezit van een origineel bed van honderd jaar geleden, dus kon de slaapzaal nagemaakt worden waar binnenkort dubbele stapelbedden en dekens uit die tijd te zien zullen zijn. Verder werd de ruimte van de commandant aangepakt, dit alles over een periode van vele jaren. Nog steeds komen er
mensen met vergeten spullen aan die op zolder lagen. Zo was er laatst een man met
een Ericsson telefooncentrale uit 1900 zoals deze ook in de Forten hebben gestaan.
Peter: “Het is zo dat mensen het ook altijd terug kunnen krijgen indien gewenst.”
Er is een speciale ruimte voor spullen uit de WO 2 en regelmatig krijgt men verzoeken van verzamelaars die hun spullen kwijt willen, maar voor je het weet ben
je volgens Fred een nazi bolwerk en dat wil men absoluut niet. Hij benadrukt dat
er niets verheerlijkt wordt en dat men zuiver en alleen de geschiedenis wil laten
zien. Fred: “Verder krijgen we soms ouderen met begeleiders die hier niets zeggen
maar later horen we dat ze in het tehuis honderd uit praatten over wat ze hier allemaal zagen.”

,,Wij willen het Fort zo goed mogelijk terug te brengen in de oude staat. Een aantal van onze twintig vrijwilligers zijn geïnteresseerd in de militaire historie maar
het gros wil gewoon graag iets doen. Ze hebben vaak in de metaal-, bouw- of schilder business gezeten en willen met een leuk team iets voor de omgeving betekenen. Rond maart, april komen er vaak schoolkinderen die wij een indruk willen geven van hoe het was. We hoeven het niet dramatisch te maken maar hier gaat de
geschiedenis een beetje leven. Er zijn zelfs leerlingen die voor een maatschappelijke stage, nadat ze door ons zijn opgeleid, rondleidingen geven aan bejaarden. De
ouderen reageren zeer enthousiast en daar vloeien leuke gesprekken uit voort. Vmbo-scholen en SPB Zaanstreek-Waterland hebben deuren en raampjes voor ons gemaakt. Het is toch prachtig dat ook de geweerrekken door scholieren uit de Zaanstreek gemaakt zijn, dat klinkt veel vetter dan een voetenbankje.” Peter: “Het Clusius College en Scouting de Geuzen uit Alkmaar zorgen voor het groen rondom, we
hebben nog de originele meidoornhaag in plaats van prikkeldraad. Die moet worden teruggesnoeid en als ze dat thuis vertellen, krijgen ze eerst te horen ‘ja lekker
interessant’ maar dan kunnen ze toch het verhaal er omheen vertellen.”
Fort aan Den Ham krijgt geen subsidie maar met tweeduizend bezoekers per jaar,
kunnen ze alles zelf doen. Toch zou het best mooi zijn om nog wat extra vrijwilligers aan te trekken, er zijn altijd mensen nodig om rondleidingen te geven, de kantine te beheren en allerlei klussen op te knappen.
Als we het Fort ingaan valt direct op hoe schoon e
n netjes alles wordt gehouden. De keuken is zoals het was en zelfs de pomp geeft
nog water.
In een filmzaal worden verschillende films gedraaid over de Stelling van Amsterdam zodat mensen een beter beeld hebben van het hoe en waarom.
Alles is weer in ere hersteld, tot en met de waterkelder aan toe. “Tegenwoordig gebruikt een persoon 150 liter water per dag, destijds was dat 15 liter. Daarbij moesten ze ook met droge tijden rekening houden en dus zuinig aan doen” vertelt Fred.
Een ruimte met oude zendapparatuur geeft een goed beeld van de techniek waarmee men het toen moest doen.
Simon Rodenburg repareert de spullen en kan er uren met enthousiasme over vertellen. Het ingenieuze systeem van de waterlinie toont hier hoe ver Nederlanders
hun tijd vooruit waren.
Nieuwsgierig geworden?

Op woensdag is het bezoekers- en vrijwilligersdag, er is een mogelijkheid voor
‘grootvader met kleinzoonbezoekjes’ en er is zelfs een oplaadpunt voor de elektrische fiets.
(Monique Teeling).
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Bro’s Before Ho’s-ster
Daniël Arends in Thalia

Avondje met Sara Kroos
in Stadsschouwburg
Velsen - Haar vaste fans weten inmiddels wat ze mogen verwachten: heel veel lachen en
goede energie.
Een avondje Sara Kroos is volgens veel cabaretliefhebbers dan
ook het beste medicijn tegen de
vermoeidheid van de dagelijkse
beslommeringen. Op dinsdag 4
februari (20.15 uur) komt Kroos
naar de Stadsschouwburg Velsen met haar nieuwste voorstelling ‘Van Jewelste’.

Met zelfspot en een scherpe blik
vertelt Sara over de onhandigheden die we allemaal kennen:
in je gezin, met je ouders, in je
liefdesleven en in alles wat het
leven zo mooi, maar ook lastig
maakt. Met improvisatie, mooie
liedjes en zichzelf, zijn alle ingrediënten voor een topavond aanwezig! Prijs: vanaf 24,25 euro.
Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Krooskunst)

IJmuiden - Daniël Arends is
grappig, innemend en expressief, maar ook onpeilbaar, scherp
en verwarrend. Theo Maassen
noemt hem niet voor niets “de
spannendste cabaretier van het
moment”. Na succesvolle optredens in het Thalia Theater maakt
de Stadsschouwburg Velsen
op donderdag 6 februari (20.15
uur) het podium vrij voor de cabaretier die momenteel ook
de hoofdrol speelt in de filmhit ‘Bro’s BEFORE Ho’s’. Arends
speelt er zijn in de pers juichend
ontvangen, nieuwe programma
‘De Zachte Heelmeester’.
Daniël Arends studeerde af aan
de Amsterdamse Kleinkunstacademie en meldde zich vervolgens in 2003 aan bij Comedytrain. Daar ontpopte hij zich,
gewapend met een vlijmscherpe
tong en een meesterlijke timing,
tot ‘een van de grote talenten’.
Niet voor niets noemt collegacabaretier Theo Maassen hem:
‘Simpelweg de spannendste cabaretier van het moment’. Humor
om te lachen, maar ook om over
na te denken, van een van de
grootste cabaretbeloftes.
Na drie succesvolle cabaretsolo’s (lovende pers- en publieksreacties en twee nominaties cabaretprijs Neerlands Hoop), tvregistraties uitgezonden door
de VARA en een hoofdrol in de
nieuwe bioscoopkraker van de
makers van ‘New Kids’, kan niemand meer om Daniël Arends

heen. Ook zijn nieuwste show
‘Zachte Heelmeester’ werd
in de pers lovend ontvangen.
“In elk geval komen de grappen steeds uit een onverwachte hoek. Foute, incorrecte grappen zijn dat dus vaak, maar tegelijk lachwekkend. Althans: de
in stand-up comedy hoogst bedreven Arends weet ze lachwekkend te maken door zijn
publiek zo slim en met zo veel
zachte dwang voor zich te winnen dat er nauwelijks meer enig
verweer mogelijk is. Prijs: vanaf 21,25 euro. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789. (foto: Mark van
den Brink)

Swingende Jukeboxhits

Velsen - Er is in Nederland geen
acteur die een beter oog heeft
voor theaterhits over relatieproblemen dan Huub Stapel.
Nadat hij van ‘Mannen van Mars’
de langstlopende theatermonoloog uit de Nederlandse geschiedenis maakte, komt hij op vrijdag 7 februari (20.15 uur) naar
de Stadsschouwburg Velsen met
‘God van de Slachting’. Met aan
zijn zijde topacteurs Johanna ter
Steege, Anneke Blok en Paul R.
Kooij. ‘God van de Slachting’, het
toneelstuk van de Franse schrijfster Yasmina Reza, die eerder
‘ART’ schreef in Nederland onder andere gespeeld door Paul de
Leeuw, werd zeer succesvol verfilmd door Roman Polanski onder
de titel ‘Carnage’.
In de voorstelling komen twee
echtparen bij elkaar over de vloer
als een jongen van elf met een

stok een paar tanden geslagen
heeft uit de mond van een leeftijdsgenootje. Zij pogen een volwassen oplossing te zoeken voor
het incident. Maar snel gaat het
over veel meer dan de ruzie tussen beide zoontjes.
Maar wat begint als een beschaafd gesprek, loopt binnen de
kortste keren uit op complete oorlog, eerst tussen twee ouderparen
tegenover elkaar en later tussen
de koppels onderling. Het gesprek
evolueert gaandeweg naar een
potje verbaal ‘sumoworstelen’ op
hoog niveau. Naast Huub Stapel
zijn, Johanna ter Steege, Anneke
Blok en Paul R. Kooij in deze onbeleefde, maar ongewoon geestige komedie te zien.
Prijs: vanaf 28,75 euro. Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789. (foto: Leo
van Velzen)

Velsen - Op zaterdag 8 februari (20.15 uur) is in de Stadsschouwburg Velsen te zien en te
horen dat goede muziek tijdloos
is. Under The Streetlamp speelt
in Amerika voor uitverkochte zalen en verovert nu ook stormenderwijs Europa.
De vier zangers (winnaars van
vele Tony Awards) en een live
band nemen muziekliefhebbers
swingend en rockend mee terug
in de tijd. Naar de verrukkelijke
fifties, sixties en seventies. Naar
het tijdperk van de grote muzieklegendes. Under The Streetlamp
brengt aanstekelijke doo-wop-

hits, old-time rock-’n-roll en Motownklassiekers weer tot leven.
Melancholie en heimwee kunnen niet uitblijven met songs als
‘Twist and shout’ van The Beatles, ‘Get ready’ van The Temptations en ‘Happy together’ van The
Turtles.
De leden van Under The Streetlamp zorgen ervoor dat het publiek de voorstelling swingend,
dansend en zingend zal beleven.
Retro zoals u het nog nooit zag.
Mis deze sensatie niet! Prijs: vanaf 28,75 euro. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789.

Jandino
Asporaat in
Velsen
Velsen - De ster van Jandino Asporaat is de laatste jaren razendsnel gestegen in
de cabaretwereld. Ook op televisie is hij met de ‘Dinoshow’ een regelrechte hit. De
charmante én komische Asporaat heeft ook de harten
van de Velsenaren gestolen.
Na een smaakmakend debuut vorig seizoen vlogen de
kaarten voor de reprise-show
die de cabaretier op woensdag 5 februari (20.15 uur) in
de Stadsschouwburg Velsen
geeft, als zoete broodjes weg.
In zijn vierde show ‘De Revue’
knalt de man met de breedste
glimlach van Nederland, bewapend met heel veel knotsgekke anekdotes, er direct in.
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor deze swingende cabaretheld. Prijs: vanaf
23,25 euro. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
tel. 0255-515789. (foto: Brett
Russel)

Danstheater
Kataklò
Velsen - Op dinsdag 11 februari (20.15 uur) komt het atletisch danstheater Kataklò naar
de Stadsschouwburg Velsen
met een schitterende mix van
acrobatiek, dans, mime, humor en lef! Het Italiaanse gezelschap maakt spektakelstukken voor in het theater en daarbuiten. Met een voorliefde voor
ongebruikelijke locaties, wonderlijke illusies en prachtige
kostuums en lichtgebruik, zijn
de shows van Kataklò innovatief, verrassend en dynamisch.
Zo ook deze kleurrijke nieuwe
theatershow ‘Puzzle’, die tot de
allerlaatste minuut blijft boeien. Toegang vanaf 36,25 euro.
Meer informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Alberto Reina)

SnowPlanet wordt
SnowWorld Amsterdam

Ouderennieuws

Open dag Tender College
IJmuiden - 1 februari is er een
open dag op het Tender College
in IJmuiden. Van 10.00 tot 12.00
uur zijn belangstellenden welkom om te kijken op deze mooie
school.
Het Tender College is een school
voor voortgezet onderwijs met
extra hulp en aandacht voor de
leerlingen. In geval van last van
onzekerheid, problemen met
concentreren of taal, rekenen,

omgaan met andere kinderen of
als op een andere manier extra
hulp nodig is. Dan is het Tender
College misschien wel de school
voor jou.
Het Tender College biedt praktijkonderwijs, VMBO met LWOO
en de combi-aanpak. Meer weten? Zie www.tendercollege.nl
of ga 1 februari naar het Tender College, Eenhoornstraat 8 in
IJmuiden.

Gezocht: testpersonen
nieuw tinnitus hulpmiddel
met een KNO-arts en/of Audiologisch Centrum. Samen met de
productspecialist van de fabrikant wordt daarna gestart met
de proefperiode.
,,Het is niet voor iedereen, maar
door de nieuwe techniek verwachten we hulp te kunnen bieden bij personen die last hebben
van tinnitus.” aldus Van Els. Meer
informatie krijgen en het aanmelden als testpersoon kan telefonisch: 0251-234167 (HoorCare
Heemskerk) en 023-5395280
(HoorCare Santpoort-Noord).

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl. In
het tv-programma Raadsplein Café, opgenomen op 8 februari, bespreekt de
redactie van RTV Seaport samen met enkele raadsleden deze raadsvergadering. Het programma Raadsplein Café is vanaf 10 februari te zien op RTV
Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl.

Regio - HoorCare is samen met
een innovatie fabrikant op zoek
naar mensen die last hebben
van oorsuizen. Het familiebedrijf
met vestigingen in Heemskerk
en Santpoort-Noord is geselecteerd om een nieuw hulpmiddel
uit te testen. Bedrijfsleider Arthur van Els: ,,We zijn hiervoor op
zoek naar mensen die meer dan
een jaar last hebben van oorsuizen en daar iets aan willen veranderen.” Naar aanleiding van
de uitgebreide intake volgt een
behandelplan in samenwerking

plaatsvindt.
,,De directie en de investeerder
waren al enige tijd in gesprek
over het afstoten van het belang
in SnowPlanet’’, aldus Germain
van der Linden, directeur van
de Velsense ski-accommodatie.
,,Deze gesprekken hebben onlangs geresulteerd in een aandelentransactie per 1 mei 2014.
Alle rechten en plichten van
SnowPlanet en haar personeel
gaan daarmee over in de handen van SnowWorld. Wij zijn verheugd over de totstandkoming
van deze overeenkomst. SnowWorld heeft bewezen een lange
termijnvisie te hebben op recreatie. Precies wat nodig is in deze moeilijke markt voor recreatie, horeca en retail. Desondanks stopt het SnowPlanet-hart
van onze medewerkers even met
kloppen. Velen hebben immers
jarenlang de uiterste inspanning
geleverd SnowPlanet op de kaart
te zetten. Toch zijn wij er van
overtuigd dat deze stap goed is
voor de continuïteit van de kwaliteit, die onze medewerkers al
jaren leveren, hun gastgerichtheid en hun betrokkenheid. Bovendien hebben onze medewerkers zoveel kennis en ervaring
dat SnowWorld daarmee haar
voordeel kan doen.’’

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over
gaat of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255-567502)

Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Op maandag 10 februari is
het Wijksteunpunt GESLOTEN
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf ca.
11.45 tot 13.15 uur terecht in
restaurant. Men betaalt, afhankelijk van de maaltijdkeuze
6,50 of 7,50 euro voor een driegangen diner. Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 7 februari: groentesoep, varkenshaasje,
friet, groente van de dag en als
toetje toetje van de chef. Kosten 6,-. Aanvang 12.30 uur. Reserveren maandag 3 februari
tussen 11-12 uur.
Gym voor minder mobiele
ouderen Woensdagochtend
vanaf 11.00 uur. Meer informatie: Marcel Stam, 023-5396528.
Internationale show Yonina & Shira. Zaterdag 1 februari. Aanvang 14.00 uur. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar
aan het buffet. Kosten 5,50 euro (incl. koffie of thee).
Erwtensoepmaaltijd op donderdag 6 februari. Vanaf 12.00
uur is men van harte welkom.
Kosten 3,50 euro, incl. een kopje koffie of thee na de maaltijd.
Biljarttoernooi. Alle zaterdagen en maandagochtenden in
januari kan men het toernooi
bijwonen vanaf 09.00 uur. Zaterdag 8 februari wordt de finale gespeeld.
Expositie Anna van den Berg.
De expositie is tot 3 februari
2014. Gedurende de openingstijden gratis te bezichtigen.
Vrijdagmiddagsoos van 14.30
tot 16.30 uur vrije inloop.

Velsen-Zuid - SnowPlanet
wordt overgenomen door het
beursgenoteerde SnowWorld uit
Zoetermeer. Hierover zijn beide
partijen het eens geworden. Het
personeel is maandagavond geinformeerd over de overname.
De naam SnowPlanet wordt gewijzigd in SnowWorld Amsterdam.
Met deze stap verwerft SnowWorld een derde ski-accommodatie in Nederland. In VelsenZuid beschikt de vestiging over
een lange piste van 230 meter
en een oefenpiste van 100 meter. Net als de vestigingen van
SnowWorld omvat het complex van SnowPlanet verschillende restaurants en bars, vergaderzalen, een verhuur van ski
en snowboardmaterialen alsmede een gespecialiseerde wintersportwinkel. SnowPlanet behaalt
thans een jaaromzet van ongeveer 4 miljoen euro. De overnamesom bedraagt naar verwachting tussen 5,5 en 6,0 miljoen euro.
,,Ik ben erg blij met deze overname, want SnowPlanet vormt een
uitstekende aanvulling op SnowWorld’’, aldus Koos Hendriks,
CEO van SnowWorld. ,,We willen dezelfde Oostenrijkse wintersportsfeer creëren bij SnowPlanet en verwachten aanzienlijke synergievoordelen te kunnen
behalen.’’ In combinatie met een
aanpassing van het interieur zal
naar verwachting niet alleen het
aantal bezoekers sstijgen, maar
ook de gemiddelde verblijfsduur
van de gasten toenemen.
Op dit moment vinden gesprekken plaats over de financiering
van de transactie, waarbij wordt
beoogd het overgrote deel van
de transactie met vreemd vermogen te financieren. De verwachting is dat de transactie op
1 mei 2014 zal zijn afgerond en
dat per die datum de overdracht

• Overhevelen gereserveerde gelden Willebrordplantsoen
• Vrijgave krediet voor de bouw van Het Terras te Santpoort Noord
• Kadernota grondprijzen 2014
• Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013
• Start bouw Brede School Velsen-Noord
• Vrijgeven krediet voor Versterkt Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)
De raad heeft in zijn vergaderingen van 16 januari 2013 een besluit genomen
over de volgende onderwerpen:
of via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór
de raadsvergadering.

Raadsplein 6 februari 2014 (vervolg)
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Oproep: draag kandidaten voor!

Wie worden de sportkampioenen van 2013?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw,
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),
Master (vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het jaar
2013. De winnaars worden bekendgemaakt op het Sportgala
op vrijdag 4 april in het Thalia
Theater.

Bent u of kent u iemand die - of
een team - aan onderstaande voorwaarden voldoet? Neem dan vóór
16 februari 2014 contact op met Simon de Weers van afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen via
0255-567200 of e-mail sweers@
velsen.nl.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen
haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem, haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieen: sportman, sportvrouw, sportploeg, talent, master en gehandicapte sporter. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De
prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 4 april a.s. in het Thalia Theater in Oud-IJmuiden. De presentatie van het Sportgala is in handen
van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
• De individuele sporters die lid
zijn van een Velsense vereniging;
dat mag een niet-Velsenaar zijn
die lid is van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid
is van een niet-Velsense vereniging.
• Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van een team dat
niet uit Velsen komt; de sporter
wordt dan individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens
team is, inclusief alle niet-Velsense leden.

Aan welke eisen moet de nominatie voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Europees
kampioenschap.
c) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Wereldkampioenschap.
d) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een wedstrijd
van vergelijkbaar niveau als de
punten onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.

Werkbezoek Eindhoven
Kennismaking met de ‘maakindustrie’ in Eindhoven – dat was de
kern van een werkbezoek.

Op 23 januari j.l. bracht een gezelschap van ondernemers en onderwijsspecialisten uit de IJmond een
bezoek aan Eindhoven in het kader
van de ‘schaakdag op locatie’ van
het Tata Chess Tournament. Deze
schaakdag gebruikten de ondernemers niet alleen om de schaakwedstrijd te volgen, maar ook om kennis

te maken met de manier van werken
op het gebied van de ‘maakindustrie’
in Eindhoven. De IJmondse delegatie was onder de indruk, met name
over de goede aansluiting van het
technisch onderwijs op de praktijk.
Op de foto staan van links naar
rechts: Ron Davio (AYOP), Jan van
Run, gedeputeerde, Arjen Verkaik, wethouder Economische zaken
en Han van Leeuwen, burgemeester van Beverwijk. (foto: Friso Huizinga)

Geef de nominaties vóór 16 februari 2014 door aan Simon de Weers,
afdeling Sportzaken gemeente
Velsen, Postbus 465, 1970 AL in
IJmuiden via tel. 0255-567200 of
e-mail sweers@velsen.nl (Foto:
Reinder Weidijk)
Partners Sportgala Velsen:
Rabobank en BBN Adviseurs

Belastingaanslag in Finbox
De aanslag voor de gemeentelijke
belasting kunt u niet alleen digitaal betalen, u kunt hem ook digitaal ontvangen. Dat scheelt weer
papier. Aanmelden voor 13 februari 2014.

Steeds meer burgers, bedrijven en
organisaties maken gebruik van internetbankieren om facturen, aanslagen en waardedocumenten digitaal aan te leveren. Al sinds 1 december 2012 kunnen inwoners van Velsen hun gemeentelijke belastingaanslag digitaal ontvangen. De be-

talingswijze is hetzelfde als met een
papieren aanslag en staat op de achterkant van het aanslagbiljet. Uw digitale aanslag wordt 7 jaar bewaard.
Op het aanslagbiljet kan het volgende staan: de WOZ-beschikking, de
aanslag onroerende zaakbelasting,
afvalstoffenheffing, rioolheffing en
hondenbelasting.
Wilt u uw gemeentelijke aanslag
2014 digitaal ontvangen, meldt u
zich dan voor 13 februari aan via
www.velsen.aanmeldenvoorfinbox.
nl.
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Speelplek Grote Buitendijk
De kraan draait op de natuurlijke speelplek aan de Grote Buitendijk. Het werk is begonnen en
is naar verwachting eind februari klaar.

Er wordt gewerkt op de speelplek
aan de Grote Buitendijk; het wordt
een natuurspeelplek voor kinderen
tussen de 8 en 14 jaar. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
wat er op het terrein aanwezig is, zoals de heuvels, bosjes en de greppels,
en van natuurlijke materialen zoals
boomstammen.
Het ontwerp voor de speelplek is in
de loop van 2013 samen met kinderen tot stand gekomen. De gemeente
Velsen en de Stichting Welzijn hebben naar hun wensen en ideeën gevraagd, die ook zijn binnengekomen
via een reactieformulier op de website van Velsen. Het ontwerp laat
voldoende ruimte voor de jaarlijkse
huttenbouwweek.
Het werk wordt uitgevoerd door Hoveniersbedrijf de Twee Heren uit
Grootebroek, die zijn gespecialiseerd in ontwerp en aanleg van natuurlijke speelplekken. Het werk

aan de speelplek is naar verwachting
eind februari klaar, afhankelijk van
het weer.
Het ontwerp staat op www.velsen.
nl > Meepraten in Velsen > Samenspraak > Speelplekken Velsen >
Speelplekken Velserbroek > Speelplek Grote Buitendijk-2 > Voorlopig
Ontwerp Grote Buitendijk-1.htm.
Op de website staat ook een link
naar een videofilmpje, waarin het
ontwerp wordt toegelicht. Vragen
over de renovatie kunt u stellen aan
Jannie Spruyt of Adri Hartkoorn via
140255 en info@velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Gezond bewegen, gezonde voeding en gezonde keuzes – alle
groepen van basisschool De Zandloper in IJmuiden doen eraan mee.
Daarom kreeg de school de IK
Lekker fit!?-duim. Wethouder Annette Baerveldt reikte de duim uit
op maandag 27 januari.

Samenwerken aan arbeid
Gemeenten in de IJmond, ZuidKennemerland en het UWV zetten
zich samen in voor werkgever en
werkzoekenden in deze regio’s.
Vrijdag 24 januari ondertekenden
ze de intentieverklaring daarvoor.

Negen gemeenten in de IJmond en
Zuid-Kennemerland zetten zich samen met het UWV (Werkbedrijf en
Sociaal Medische Zaken) in voor
werkgevers en werkzoekenden in die
regio. Het zijn Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Dat bekrachtigden de betrokken bestuurders door een intentieverklaring te ondertekenen over regionale bestuurlijke samenwerking

IK Lekker fit!?-duim voor
basisschool De Zandloper

op het gebied van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid.
De werkzaamheden gebeuren nu
nog vanuit één vestiging: die van
‘IJmond Werkt!’ in Beverwijk. Daar
komt vanaf juli 2014 het Werkplein
in Haarlem bij. Deze vestigingen
gaan nauw samenwerken. Op beide plekken kunnen werkgevers én
werkzoekenden terecht met al hun
vragen over werkgelegenheid en
openstaande vacatures.
De ondertekening vond plaats op
vrijdag 24 januari 2014, op de toekomstige locatie van het regionale
Werkplein en Werkgevers Servicepunt aan de Zijlsingel in Haarlem.
(foto: Jurriaan Hoefsmit)

Sportclinics, gastlessen van een diëtiste, fittesten, theatervoorstellingen,
tussendoortjes en water drinken – allemaal onderwerpen uit de lesmethode IK Lekker fit!? Basisschool De
Zandloper past deze methode al een
paar jaar in alle groepen toe. De hele school doet mee: leerlingen, leerkrachten en ouders. Er worden
schoolontbijten georganiseerd en de
school doet mee aan schoolgruiten en
aan sportclinics door de combinatiefunctionarissen, het schoolplein sti-

muleert kinderen om te bewegen en
elke groep krijgt twee uur sport per
week. En dat is nog maar een greep
uit de activiteiten.
De ‘duim’ is een aanmoedigingsprijs
van de Hartstichting, die de methode ook heeft ontwikkeld. Zilveren
Kruis Achmea stelt een werkbudget beschikbaar en de gemeente Velsen betaalt de lesboeken. De Zandloper is de eerste school in de regio
IJmond/Kennemerland en de tweede in de provincie Noord-Holland.
In Velsen doen vier scholen mee, in
Noord-Holland ruim 100. Op de foto
links Annelijn de Ligt van Sportservice Noord-Holland, Jordy Huider,
vakleerkracht op de Zandloper, en
rechts Annette Baerveldt, wethouder Sport gemeente Velsen. (foto: gemeente Velsen)

Gezondheidsmonitor
Het RIVM en de GGD Kennemerland hebben samen onderzoek
gedaan naar de gezondheid van
inwoners in de IJmond. De resultaten zijn reeds gepresenteerd.

De Gezondheidsmonitor IJmond
is verschenen. Het is een combinatie van het vierjaarlijkse onderzoek
van de GGD Kennemerland naar de
gezondheid van de inwoners van
deze regio met verdiepend onderzoek naar de gezondheid van inwoners van de IJmond. Het is een
nieuwe opzet, die geldt als nulmeting. De onderzoeken zijn in 2012
gedaan. Er is naar verschillende

onderwerpen gekeken: hinder, bezorgdheid, astma/COPD, hart- en
vaatziekten en hoge bloeddruk. Op
woensdag 22 januari 2014 werden
de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd – samen met een onderzoek van het RIVM naar medicatiegebruik in de IJmond.
Meer informatie op www.milieudienst-ijmond.nl/actueel/@2192/
gezondheidsmonitor.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling,
bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
januari tot en met 17 januari 2014
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lagersstraat 60, plaatsen dakkapel en vergroten begane grond
(23/01/2014) w14.000025;
Oosterduinplein 8, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(22/01/2014)
w14.000024;
Seinpostweg 36, plaatsen keetunits
(tijdelijk)(22/01/2014) w14.000023.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 13, kappen 12
bomen (22/01/2014) w14.000026.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 3, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(17/01/2014) w13.000506;
Hagelingerweg 196, plaatsen 2 dakkapellen
(zijgevel)(23/01/2014)
w13.000429;
Hoofdstraat 105, vergroten 1ste
verdieping en vervangen kozijnen
(22/01/2014) w13.000361.

Driehuis
Geen mededelingen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden/Driehuis
Kruisberglaan
279,
doorbreken
draagmuur
(24/01/2014)
w13.000371;
Konijnenberglaan 1, plaatsen erfafscheiding en kappen 3 bomen
(24/01/2014) w13.000373;
Kruisberglaan
49,
doorbreken
dragende
muur
(24/01/2014)
w13.000535.
Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 6, plaatsen Romney loods (24/01/2014)
w13.000513.

omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor:
Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 22 bomen
(24/01/2014) w13.000489.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg ong., kappen 310
bomen (21/01/2014) w13.000507.

Velserbroek
De Zeiler 60, legaliseren overkapping (22/01/2014) w13.000509.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Velserbroek
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV

Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een

IJmuiden
26 april 2014, viering Koningsdag
voor café Cheers aan de Kennemerlaan (23/01/2014) u14.000413.
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Protocol Integriteitsonderzoeken
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij met instemming van
de Ondernemingsraad hebben
besloten tot vaststelling van:

- het Protocol integriteitonderzoeken gemeente Velsen 2013.

Sinds juli 2012 beschikt de gemeente over een gedragscode voor ambtenaren, waarin een groot aantal gedragsregels is bijeengebracht over
thema’s waarbij de integriteit in het
geding kan komen. In geval van een
melding van een mogelijke integriteitschending in het ambtelijk apparaat dient deze melding op een tevoren vastgestelde wijze en onder tevoren vastgestelde voorwaarden te

worden onderzocht. Hiertoe is onderhavig protocol vastgesteld. Het
college heeft gemeentesecretaris en
directeuren gemandateerd in voorkomende gevallen dit onderzoek in
te stellen.
Inwerkingtreding
Dit protocol treedt in werking op de
vierde dag na publicatie.

Ter inzage
Het Protocol integriteitonderzoeken
gemeente Velsen 2013 ligt gedurende twaalf weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Het protocol
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

Uitgeschreven uit gemeentelijke administratie
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat
zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Ali Madad,A
geb. 30-01-1971
Köksal,A.
geb. 27-08-1985
Armağan,M.Ş.
geb. 19-12-1960
Luijk van,V.A.M.
geb. 24-02-1971
Baare de,E.
geb. 16-04-1982
Marwijk van,L.A. geb. 08-05-1961
Başıbüyük,S.
geb. 27-03-1984
Omari,P.
geb. 10-06-1983
Bestrioui El,G.
geb. 16-08-1988
Plas van der,S.N.
geb. 11-03-1972
Dekens,M.C.M.
geb. 23-03-1990
Romeijn,M.A.
geb. 15-07-1990
Faisal Jawad Kadhem Fazza Daraj
geb. 08-11-1986

Rooij de,J.
Forbes,V.A.
Sunar,M.
Groos,W.F.J.
Utlu,O.
Heems van,W.
Vadászi,S.
Johal,P.S.
Weele van der,S.

geb. 01-06-1989
geb. 17-08-1956
geb. 20-03-1978
geb. 08-05-1969
geb. 02-06-1968
geb. 03-03-1990
geb. 14-02-1993
geb. 09-06-1960
geb. 05-07-1988

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publieksdienstverlening,
werkeenheid burgerzaken, tel. (0255)
567200.

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

Nieuwe straatnaam
Burgemeester en wethouders
hebben op 21 januari 2014 besloten om de naam Stationsstraat
vast te stellen voor de openbare
ruimte type weg vanaf de Oranjestraat naar de Koningin Wilhelminakade in IJmuiden, conform de
bij het besluit behorende kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart
kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
bij de receptiebalie, of via telefoonnummer 0255 567352.

Raadsplein 6 februari 2014
Op 6 februari 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in
de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub
Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 16 januari 2014
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Invoeren starterslening voor nieuwbouwwoningen IJmuiden
6 Regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ
7 Beleidsplan Jeugdhulp IJmond gemeenten 2015-2018
8 Kadernota Verbonden Partijen

9 Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
10 Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting
11 Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
12 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken,
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl.

