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Zangeres Maud steunt 
Velsense musicalsterren
IJmuiden - Als geen ander 
weet zangeres Maud hoe ze-
nuwslopend audities zijn. Zij 
werd in 2004 tweede bij het 
programma Idols. Woensdag-
middag stond ze in de Brul-
boei Velsense leerlingen bij 
tijdens hun tweede auditie 
voor een hoofdrol in de musi-
cal Jungle Book.

Honderd leerlingen van de De 
Vuurtoren, De Vliegende Hollan-
der, De Duinroos en de Pleia-
den deden vorige week audities 

voor Jungle Book. Veertig kinde-
ren daarvan maken nog kans op 
de felbegeerde hoofdrollen. Na 
succesvolle edities in Amsterdam 
brengt Theaterproducent Opus 
One voor het eerst haar scholie-
renproject ‘LEF’ naar Velsen. De 
vier scholen gaan vijf maanden 
intensief werken aan een spec-
taculaire musicalversie van Ru-
dyard Kiplings Jungle book. Alle 
rollen worden vertolkt door leer-
lingen van De Vuurtoren, De Vlie-
gende Hollander, De Duinroos 
en de Pleiaden. Per avond zullen 

meer dan 150 leerlingen het podi-
um van Stadsschouwburg Velsen 
bevolken. De hoofdrollen worden 
op vrijdag 11 en zaterdag 12 ju-
ni gespeeld door de meest talent-
volle leerlingen van de scholen. 
Maud kreeg landelijke bekend-
heid in de tweede editie van Idols 
in 2003/2004 en stond in de finale 
met Boris. Naast een succesvolle 
solocarrière als zangeres, schit-
tert zij in musicals. Op dit mo-
ment speelt zij de hoofdrol in de 
kindermusical ‘Roodkapje’. (foto: 
Reinder Weidijk)

IJmuiden - Op de Kanaaldijk zijn 
vorige week vrijdag twee auto’s 
frontaal tegen elkaar aangereden. 
De inzittenden van de voertuigen 
zijn met behulp van de brandweer 
uit hun voertuig gehaald en per 
ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. Personeel van het trau-
mateam uit Rotterdam heeft de 
ambulancebroeders ondersteund 
bij de hulpverlening. Verkeers-
specialisten van de politie hebben 
sporenonderzoek gedaan naar de 
toedracht van het ongeval. Een 
derde voertuig raakte licht be-
schadigd bij het ongeval en stond 
even verderop in de berm. (foto: 
Michel van Bergen)

Ernstig ongeval IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag wist Cun-
nar Kops uit IJmuiden brons te 
halen bij het NK judo - 20 jaar in 
Nijmegen. Cunnar is de zoon van 
sportschoolhouder Jos Kops van 
ABC Kops en lid van Kenamju . 
In de gewichtsklasse tot 66 kilo-
gram hoort hij bij de 14 beste ju-
doka’s van Nederland.
Een beetje van slag door auto-
pech gedurende de heenreis, 
pakte de eerste wedstrijd t  niet 
goed uit. Een finaleplaats zat er 
daarom niet meer in. Maar door 
het winnen van de volgende drie 

wedstrijden, kwam Cunnar voor 
de wedstrijd om de derde plaats 
tegenover Tjeerd Tjeerdsma uit 
Groningen te staan. In de ver-
lenging bleek Cunnar de mees-
te conditie te hebben en wist met 
een binnenwaartse beenworp 
een beslissende yuko te scoren. 
Anderen uit de regio wisten ook 
derde plaatsen te behalen, maar 
deden dat voor het grootste deel 
zonder te scoren. Volgend jaar zit 
Cunnar in zijn laatste jaar bij de 
-20 en zal hij opnieuw een gooi 
doen naar het kampioenschap. 

Brons voor Cunnar Kops  

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Camellia
diverse kleuren - hoogte 40-50 cm

potmaat 17 cm - per stuk 18,95

NU 12,94
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Aanrijding Orionweg
IJmuiden - Op de kruising van de Orionweg met de Pleadenplant-
soen vond maandagmiddag een ernstig ongeluk plaats. Een auto 
met aanhanger reed tegen een busje, waarna het laatste voertuig 
over de kop vloog. De bestuurder van het busje zat bekneld in zijn 
voertuig en is, nadat de brandweer hem bevrijd had, gewond naar 
het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog on-
bekend. (foto: Leo Tillmans)

Technasium geopend
Driehuis - Een trotse rector 
Alexander Volmer noemde in zijn 
openingstoespraak de officiële 
opening van het Technasium een 
‘hoogtepunt in het bestaan van 
het Ichthus Lyceum.’
Burgemeester Franck Weerwind, 
vergezeld van de wethouders 
Baerveldt en Verkaik,  kwam ver-
volgens aan het woord en wees 
er in zijn toespraak op dat de on-
derwijsmogelijkheden in Velsen 
weer versterkt zijn. Een breed 
en kwalitatief pakket aan oplei-
dingsmogelijkheden is in de ge-
meente voorhanden waarbij, in 
dit geval, ook een intensieve sa-
menwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven tot stand is geko-
men. Het Technasium biedt leer-
lingen die een havo, vwo of gym-
nasium opleiding volgen de mo-
gelijkheid om zich te specialise-
ren in techniek. Wie deze rich-
ting kiest haalt, naast zijn gewo-
ne diploma, een certificaat dat ze 
het Technasium hebben gevolgd. 
In samenwerking met bedrijfsle-
ven of overheid worden concre-
te projecten aangeleverd die de 
leerlingen moeten uitwerken en 
presenteren aan de opdrachtge-
ver. De eerste opdracht is inmid-
dels afgerond. Voor de gemeen-

te Velsen keken de leerlingen 
hoe verkeersonveilige situaties 
bij een aantal basisscholen kon-
den worden opgelost. Die op-
dracht moest het Ichthus doen 
voor de stichting Technasium 
om erkend te worden. Een aan-
tal leraren kreeg een speciale 
opleiding voor het technasium-
onderwijs en ook het schoolge-
bouw werd aangepast. De twee-
de verdieping van het schoolge-
bouw werd onderhanden geno-
men waarbij drie lokalen zijn ver-
anderd in één grote technasium-
ruimte.
Voorzien van digitale schoolbor-
den, computers, werkbanken en 
zowaar een loungedeel met zit-
banken. Klas 1C kreeg vandaag 
hun eerste project: een opdracht 
van Artis om een nieuw pinguïn-
verblijf te maken. Hieraan is een 
scala aan eisen verbonden waar 
de leerlingen rekening mee moe-
ten houden. Bovendien moeten 
ze een technische tekening ma-
ken en een maquette met schaal 
één op honderd. Samen denken, 
samen doen en samen werken in 
het creatief zoeken naar oplos-
singen is dus een belangrijk fa-
cet binnen het technasiumon-
derwijs. (Joop Waijenberg)
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Ontmoetingsdag 
Vluchtelingenwerk
IJmuiden – Vluchtelingenwerk 
Velsen organiseerde zondag in 
buurtcentrum De Spil een ont-
moetingsdag voor nieuwkomers. 
Zo worden de mensen genoemd, 
die na een verblijf in een asiel-
zoekercentrum zich zelfstandig 
vestigen in de gemeente Vel-
sen. Er komt dan veel op ze af. 
Er moet van alles geregeld wor-
den, ze weten vaak de weg niet 
en kennen hier weinig tot geen 
mensen. Vaak worden ze weg-
wijs gemaakt door vrijwilligers 
van het Vluchtelingenwerk, maar 
dan nog. De mensen willen wel, 
maar kunnen en mogen vaak 
nog niet veel ondernemen. Een 
uurtje Nederlandse les en wat 
doe je dan verder met je dag? 
De vrijwilligers merkten, dat er 
nogal wat eenzaamheid bestond 
en besloot daar wat aan te doen. 
Iemand ontmoeten die in dezelf-
de situatie zit, waarmee je bij-
voorbeeld een wandeling kunt 
maken of samen boodschappen 
gaat doen. Mensen uit de doel-
groep hielpen met de organisa-
tie en besloten spontaan te gaan 
zingen, te dansen, muziek te ma-
ken en schilderijen tentoon te 
stellen. En er was veel eten ge-
maakt, de heerlijkste gerechten 
stonden op tafel.
Vrijwilliger Gwen legt aan Sa-
bah uit, wat een buurtcentrum is. 

,,Dat heb je bij ons in Syrië niet. 
Er zijn wel huizen waar de man-
nen samen komen om te praten 
en koffie te drinken. De vrou-
wen blijven thuis en zoeken el-
kaar daar op’’, zegt Sabah. Koami 
uit Togo verbleef een jaar in een 
asielzoekercentrum in Dronten, 
sinds vijf maanden woont hij in 
Spaarndam. De Nederlandse taal 
leren, dat vindt hij het moeilijkst. 
Verder is hij blij met zijn eigen 
plek en probeert bij de dag te le-
ven. Burgemeester Franc Weer-
wind kwam ook langs. Hij sprak 
met Aghela, zij komt uit Afghani-
stan en was daar journalist. Ze is 
hier nu twee jaar en leerde zich-
zelf Nederlands door veel televi-
sie te kijken. Ook is ze elke dag 
in de bibliotheek om de taal te 
leren. Marianne Vos is haar be-
geleider. ,,Daar heb je een goe-
de beschermengel aan’’, aldus 
Weerwind. ,,Als Marianne hier 
niet was, dan durfde ik hier niet 
te zijn’’, zegt Aghela. Binnenkort 
worden er meer van deze ont-
moetingsdagen gehouden. Zon-
dag werd er samen gegeten, ge-
zongen en vrolijk gedanst en dat 
was een goed begin. Mensen die 
vrijwilligerswerk willen doen bij 
Vluchtelingenwerk Velsen kun-
nen contact opnemen met Ri-
chard Pilon via telefoonnummer 
0255-522822. (Carla Zwart)

Debatavond D66 
Velsen druk bezocht
IJmuiden - Vrijdag heeft Demo-
craten 66 Velsen een debatavond 
gehouden in de Kuba Moskee. 
De grote opkomst overdonderde 
de organisatie. ,,Er waren min-
stens honderdvijftig mensen’’, al-
dus Hülya Kat, organisator van 
deze avond en vijfde op de lijst 
van Democraten 66 Velsen.
Bijna alle partijen waren er, naast 
D66Velsen zelf, PvdA, CDA, VVD, 
GL, SP, VL, ZEN en CU. Voor het 
publiek bleek het al snel niet te 
gaan om het programma. Nee, 
Fatma Koser Kaya, Tweede Ka-
merlid voor D66 en gesprekslei-
der van de avond, werd al snel 
door het mondige publiek ge-
confronteerd met het feit dat 
integratie voor het voorname-
lijk Turkse publiek niet als (poli-
tiek) probleem wordt ervaren. Er 
werd zelfs geopperd maar geen 
geld meer in taalachterstan-
den te steken. Dat ging Annet-
te Baerveldt te ver: ,,Mensen die 
hier aanwezig zijn hebben het 
niet nodig, maar er komen nog 
steeds mensen in Velsen die de 
taal niet machtig zijn. Zij verdie-
nen een duwtje in de rug zodat 
eenieder gelijke kansen krijgt 
om zichzelf te ontplooien.’’ Lijst-
trekker van D66Velsen Annet-
te Baerveldt benadrukte dat het 
project Opstap een voorbeeld 

daarvan is. In dit project wor-
den moeder en kind begeleid 
door een vrijwilligerster en on-
dersteund door Stichting Welzijn 
Velsen. Twee jaar lang doen zij 
allerlei opdrachten, wat uitein-
delijk afgesloten wordt met een 
feestelijke diploma-uitreiking.
Het ging het aanwezige publiek 
er meer om gezien en gehoord 
te worden door de politiek en 
dan niet alleen rond de verkie-
zingstijd. De eerste stelling haal-
de de discussie maar half, want 
Fatma Koser Kaya schakelde al 
snel over op andere onderwer-
pen die vanuit de zaal aangedra-
gen werden. Voor de pauze wa-
ren het vooral de politieke partij-
en, die aan het woord waren. Na 
de pauze kwam het publiek echt 
los en droegen zij meerdere on-
derwerpen aan. 
Aan het eind van de avond nam 
lijsttrekker, van de lokale partij 
Democraten 66 Velsen, Annet-
te Baerveldt, de gelegenheid om 
Fatma nog een boodschap mee 
te geven naar Den Haag. .,Pas 
op met betutteling vanuit Den 
Haag, de schoolbesturen wor-
den doodmoe van de nieuwe re-
gelingen die op hen afkomen. 
Geef de scholen meer vrijheid 
in de uitvoering.’’ Zie ook  www.
d66velsen.nl.

Rob van den Berg Bloemsierkunst

Zeg het met bloemen
Velserbroek - Aanstaande zon-
dag is het Valentijnsdag, een 
mooie gelegenheid om je gelief-
de eens in de bloemetjes te zet-
ten. 
Bloemen zijn altijd een dankbaar 
cadeau, op deze dag helemaal. 
De winkels van Rob van den 
Berg Bloemsierkunst in Drie-
huis en Velserbroek staan zater-
dag helemaal vol met mooie en 
originele bloemencadeau’s, spe-
ciaal voor Valentijn. Er is ontzet-
tend veel werk van gemaakt. Dat 
is het team van deskundige en 
creatieve bloembinders wel toe-
vertrouwd, voor deze dag heb-
ben zij extra hun best gedaan. 
En zondag is er een speciale en 
unieke actie, nog nooit eerder 

vertoond: vanaf 10.00 uur wordt 
er gestart met het rondbrengen 
van de bestellingen. Men moet 
natuurlijk wel open doen, an-
ders is het niet mogelijk om de 
bloemen persoonlijk af te geven. 
Bij de buren afgeven is niet erg 
romantisch. Dan wordt er een 
briefje in de bus gedaan en ont-
vangt de persoon de bloemen 
pas op maandag. Zorg dus dat 
de ontvanger thuis is op Valen-
tijnsdag. Laat het bedankje of de 
liefdesgroet goed verlopen en ga 
zaterdag iets moois en origineels 
uitzoeken bij Rob van den Berg 
Bloemsierkunst in Velserbroek 
aan de Galle Promenade 36, of in 
Driehuis aan de Driehuizerkerk-
weg 46.

Valentijnsaanbieding bij 
Café IJmuiden aan Zee 
IJmuiden - Café/restaurant 
IJmuiden aan Zee heeft ook dit 
jaar een spectaculaire Valentijns 
aanbieding: 2 halen, 1 betalen. 
Trakteer jij je Valentijn op een 
lekker diner, dan eet je zelf gra-
tis mee. Voor deze aanbieding 
is een speciaal viergangendi-
ner samengesteld voor 32,50 eu-
ro voor twee personen. Boven-
dien kan als extra een fles huis-
wijn worden besteld van 18,50 
voor 14 euro. Als extra verrassing 
geldt deze lieve actie niet alleen 
op Valentijnsdag, maar zelfs van 
vrijdag 12 tot en met zondag 14 
februari. Wie gebruik wil maken 
van de actie, wordt verzocht te 
reserveren. 
In de wintermaanden is Café/

restaurant IJmuiden aan Zee 
van woensdag tot en met zon-
dag open. Vanaf 12.00 uur kunt 
u hier terecht voor een kop-
je koffie met of zonder appelge-
bak, een drankje, lunch of diner 
van de elk jaar wisselende me-
nukaart. Doordeweeks kan men 
in de winterperiode de eerste 4 
uur gratis parkeren. IJmuiden 
aan Zee verzorgt ook bruiloften 
en partijen van 10 tot 150 perso-
nen. Zij rekenen geen zaalhuur 
en nemen de hapjes voor hun 
rekening. Voor meer informatie 
kunt u langskomen of bellen met  
0255-0510762. Café/ Restaurant 
IJmuiden aan Zee is gevestigd 
aan Kennemerboulevard 404 in 
IJmuiden.

‘Knuffel kiten’ 
bij Zilt aan Zee
IJmuiden aan Zee - Zilt aan 
Zee merkt ook in de winter van 
2009/2010 de aantrekkings-
kracht van het mooie brede 
IJmuiderstrand, zelfs met een 
dikke laag sneeuw. De week-
enden waren weer gezellig druk 
met onder meer huisgemaak-
te witte glühwein. Zilt aan Zee 
geeft aan dat nu al veel week-
enddagen geboekt zijn voor hu-
welijken en bedrijfsfeesten. Me-
de dankzij het goede visitekaart-
je dat Zilt aan Zee afgeeft on-
der strakke leiding van Fred van 
Beusekom en Anneke van Eg-
mond vinden veel gasten de 
weg terug. Ook zijn zij zeer te-
vreden met de uitslag van de ge-
meente dat de paviljoens nu mo-
gen uitbreiden. Hierdoor kun-
nen zij in de toekomst meerde-
re gasten tevreden ontvangen in 
de sfeervolle strandclub. Vanaf 1 
maart kunt u weer op vrijdag, za-
terdag en zondag ‘s avonds te-
recht bij Zilt aan Zee. Richting 
het voorjaar zijn zij meerdere da-
gen geopend. Terrastoppers en 
keukenkanjers worden dan ook 
druk gezocht. Zilt aan Zee heeft 
ook dit jaar iets leuks bedacht 
voor Valentijnsdag: ‘Knuffel ki-
ten’. Onder professionele bege-
leiding krijgen stelletjes een ei-
gen kite (grote vlieger). Samen 
gaan zij het gevecht met de ele-
menten van weer en wind aan. 
In een workshop van 1,5 uur le-
ren zij de ‘kite’ onder controle te 
krijgen en langs de horizon met 
ondergaande zon te laten zoe-
ven. En daarna? Lekker opwar-
men met een glühweintje bij de 
vuurkorven en genieten van een 
romantisch diner voor twee. In 
de strandclub zijn de grote va-
zen gevuld met amaryllisbollen, 
dit betekent: voorjaar. Prachtige 
lentedagen, BBQ feesten, stra-
lende bruidjes, lekkere lunches 
of een lijngevangen zeebaars. 
Kortom, Zilt aan Zee is klaar voor 
2010. Reserveren of meer infor-
matie? Kijk op ziltaanzee.nl of 
bel 0255-519300.

IJmuiden - Na een woorden-
wisseling tussen een bewoner 
van een huis op het Van Popta-
plantsoen en twee jongens over 
het plaatsen van fietsen voor de 
woning werd zaterdag een raam 
van de 58-jarige bewoner inge-
gooid. De man had het tweetal 
met een jachtgeweer bedreigd.

Raam ingegooid
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IJmuiden - Zaterdag 11 febru-
ari is er weer een zangavond in 
de Ichthuskerk aan de Snellius-
straat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Zin om een klein uurtje 
geestelijke liederen te zingen? 
Jan Schotvanger praat de liede-
ren aan elkaar en leidt tevens de 
samenzang. Deze keer bespeelt 
Martin Rijke het orgel. De avond 
begint om 19.30 uur en de kerk 
is om 19.00 uur open. Iedereen is 
van harte welkom.

Om te zingen 
naar de kerk

IJmuiden - In het Hobbyhuis 
van A tot Z kan men modelbouw, 
schilderen, houtbewerken, dar-
ten, Tiffany (glasbewerken), quil-
ten, kleding maken op verschil-
lende dagen in de week. Bel 
voor info met Carrie, telefoon 06-
12650716. Ook Computercursus-
sen kan men op elk moment in-
stappen. Meer informatie daar-
over via telefoon 06-12842555. 

Hobbyhuis
van A tot Z

IJmuiden - Zaterdag 13 februa-
ri vindt er van 09.00 tot 12.30 uur 
weer een rommelmarkt plaats 
bij buurtcentrum de Dwarslig-
ger. Voor het huren van een tafel 
(kosten 3,50 euro) kan men con-
tact opnemen met Gerda Broek, 
telefoon 0255-522782. Entree is 
gratis. Koffie en thee staan klaar.

Rommelmarkt

Lotenverkopers Grote 
Clubactie in ‘t zonnetje 
IJmuiden - Op woensdagmid-
dag 3 februari zijn, in de kantine 
van IJVV Stormvogels, de prijs-
winnaars in het zonnetje gezet 
van de Grote Clubactie. Het be-
trof hier niet de prijswinnaars 
met een winnend lot, maar de lo-
tenverkopers die in hun leeftijds-
categorie de meest loten hebben 
verkocht. Door de inzet hebben 
van deze lotenverkopers kreeg 
de vereniging weer een mooi 
bedrag op de rekening bijge-
schreven, waarmee er weer al-
lerlei extra zaken voor de jeugd 
gerealiseerd kunnen gaan wor-
den. Maar ook de lotenverko-
pers zelf konden een aardig zak-
centje verdienen. Voor elk geïn-
casseerd verkocht lot kregen zij 
0,50 euro en dat kan aardig op-
lopen. Ook was er een prijs voor 
de beste lotenverkoper in zijn of 
haar leeftijdcategorie, en op de-
ze woensdagmiddagmiddag zijn 
deze prijswinnaars in het zonne-
tje gezet door de jeugdvoorzit-

ter. Tijdens zijn toespraak vroeg 
de jeugdvoorzitter of de prijs-
winnaars hun verdiende geld al 
goed hadden besteed. Een ver-
tederend moment deed zich toen 
voor toen één van de winnaars 
aangaf dat hij zijn verdiende geld 
beschikbaar had gesteld aan een 
goed doel.
Het is dus nog niet zo slecht ge-
steld met de jeugd en wij zijn er 
trots op zulke jeugdleden in ons 
midden te mogen hebben. De 
volgende vier prijswinnaars kre-
gen een mooie leren voetbal en 
een aantal consumptiebonnen 
uitgereikt.  Guppen:  Adam Ben-
hammou van Guppen 1 (23 lo-
ten),  F-pupillen: Koen Adrichem 
F2 (38 loten), E-pupillen: Lukas 
Beijer E2  (39 loten), D-junioren: 
Nikos Ligogiannis D1 (29 loten). 
De algeheel winnaar is dus Luk-
as Beijer met 39 geïncasseerde 
loten op de voet gevolgd door 
Koen Adrichem met 38 geïncas-
seerde loten. 

Dansers Danscentrum 
Ter Horst: 5, 2, 2, 1
IJmuiden - En dat is niet hun te-
lefoonnummer, maar zijn de re-
sultaten die zij hebben behaald 
op de wedstrijden van afgelopen 
zaterdag. Het paar Ton Jonkman 
met Wilma Overeen deed mee 
aan een landelijke wedstrijd in 
Hilversum. Bij de senioren 1 C-
klasse kwamen zij in de finale en 
werden vijfde. Drie andere paren 
van danscentrum ter Horst de-
den mee aan een regionale wed-

strijd in Noord Scharwoude. Bij 
de tweede jaars leerlingen werd 
Jan Meijer met Mandy van der 
Ham tweede. Eveneens tweede 
werd het paar Michael de Boer 
met Iris Jongejan maar dan bij 
de derde jaars leerlingen. In de 
open klasse behaalde Pascal de 
Vries met Netanja Hillege de eer-
ste plaats. Mooie resultaten dus 
weer voor de paren van dans-
centrum ter Horst. 

Zeeverkenners
bij Houten Hart
IJmuiden - De zeeverkenners 
van Michiel Adriaenszn de Ruy-
ter zijn op uitnodiging van de or-
ganisatie van het Houten Hart 
bij Boerderij Zorgvrij een afdak-
je voor de geiten op de weide 
wezen pionieren afgelopen zon-
dag. Pionieren is het maken van 
houten bouwwerken met slechts 
palen en touw. Door handige 
Scoutknopen konden de zeever-
kenners toch nog een bouwwerk 
maken dat stevig genoeg is om 
op te staan en te springen (zie 
foto).
Normaal hebben de zeeverken-
ners elke zaterdagmiddag van 

13.00 tot 17.00 uur een bijeen-
komst. ’s Winters in hun blokhut 
in het bos in Velsen-Zuid (Bos-
weg 1) en ’s zomers op hun lig-
plaats aan Het Kleine IJ nabij 
Velserbroek (Stelling 54). Daar 
gaan ze verschillende uitdagin-
gen aan in het bos en op het wa-
ter met zeilboten. Hierbij leren ze 
spelenderwijs samenwerken, di-
verse technieken zoals knopen, 
zeilen, roeien en zichzelf te ont-
wikkelen. 
Dit alles wordt hen aangeboden 
door jonge vrijwilligers voor een 
zeer lage contributie. Zie ook 
www.de-ruyter.nl.

IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
omstreeks 07.00 uur vond er in 
een bedrijf op de Ampèrestraat 
een gewapende overval plaats. 
De drie daders bedreigden de 
twee aanwezigen en gingen er 
met een klein geldbedrag van-
door. De verdachten hadden 
hun gezichten bedekt en gingen 
er lopend in de richting van het 
duin vandoor. De politie stelt een 
onderzoek in. Bent u getuige ge-
weest van de overval of heeft u 
anderszins informatie die de po-
litie kan helpen bij het oplossen 
van de zaak, dan wordt u ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in IJmuiden, via 0900-
8844 (lokaal tarief). Anoniem 
iets melden kan ook, via Meld 
Misdaad Anoniem, op telefoon-
nummer 0800-7000.

Gewapende 
overval

IJmuiden - De politie heeft afge-
lopen zaterdag omstreeks 10.30 
uur in een winkel op het Markt-
plein een lastige klant aange-
houden. De 53-jarige inwoonster 
van Amsterdam verkeerde on-
der invloed van drank en show-
de meerdere keren haar blo-
te borsten. Bovendien sloeg zij 
een medewerkster van de win-
kel en probeerde zij twee plan-
ten te pikken. 

Lastige klant

VBC Akrides
Tweemaal en winst
en eenmaal verlies
IJmuiden - Select Windows van 
der Vlugt VBC Akrides Heren 1 
kwam dit weekend in actie in 
Groningen tegen de Groene Ui-
len. De IJmuidenaren stonden de 
hele wedstrijd voor, maar de Gro-
ningers kwamen langzaam dich-
terbij en 2 minuten voor tijd was 
de stand 59-59. Vanaf dat mo-
ment speelde Akrides de wed-
strijd gestructureerd uit en won 
met 60-63. 
De jongens onder 20 speelden 
dit weekend in Leiden tegen ZZ 
Leiden onder 20. Na reguliere 
speeltijd was de stand gelijk dus 
er moest verlengd worden. Uit-
eindelijk kwamen de junioren uit 
Velsen net te kort en er werd ver-
loren met het kleinst mogelijke 
verschil van 1 punt.(76-75)
De meisjes onder 20 speelden dit 
weekend tegen Red Stars meis-
jes onder 18. 
De dames uit IJmuiden trokken 
de wedstrijd met 51-61 naar zich 

toe. Eerder dit seizoen werd nog 
gewonnen met 87-32, maar winst 
blijft winst! Aankomend week-
end is er een mooi thuispro-
gramma op zaterdag in sporthal 
IJmuiden-Oost. 
Om 14.00 spelen de jongens on-
der 18 en de meisjes onder 20 
beide uitkomend in rayon. De 
jongens spelen tegen B.Z en de 
meisjes spelen tegen het sterke 
Grashoppers. 
Om 16.30 spelen de junioren 
jongens uitkomend in de eredi-
visie tegen West Brabant Giants, 
de uitwedstrijd werd net aan het 
verloren, dus Akrides is uit op 
een revanche. Om 19.00 speelt 
de herenselectie de streekderby 
tegen BV Hoofddorp. 
De uitwedstrijd werd net aan 
verloren, nadat Akrides de he-
le wedstrijd had voorgestaan. 
Het beloofd dan ook een mooi 
wedstrijd te worden. Tot ziens in 
sporthal IJmuiden-Oost!

Fauna Felisena vogelbeurs
IJmuiden - Zondag 14 februari 
geeft vogelvereniging Fauna Fe-
lisena een gezellige vogelbeurs 
waar men terecht kan voor een 
vogel en diverse andere artike-
len. De beurs wordt gehouden 
in het verenigingsgebouw aan 

de Eksterlaan 8. De beurs is ge-
opend van 10.00 tot 14.00 uur. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Jan Ver-
dikt, telefoon 06-13216831 of 
Ton Broekhuizen, telefoon 06-
46432659.
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Grote opkomst Doe-
middag Vellesan College
IJmuiden - Na een druk bezocht 
open huis het afgelopen week-
end, mochten de leerlingen van 
groep 8 afgelopen woensdag 
opnieuw de sfeer proeven op 
het Vellesan College. Een kleine 
200 leerlingen van diverse basis-
scholen uit de hele regio hadden 
zich via de mail of op het open 
huis aangemeld voor dit groot-
se festijn. Op deze Doemiddag 
konden de leerlingen zich aan-
melden voor specifieke klassen. 
De nieuwe Dansklas die komend 
schooljaar gaat starten trok veel 
belangstelling evenals de al ja-
renlange goed bekend staande 
sportklas.
De leerlingen konden kiezen uit 
vijf verschillende variaties voor 
de Doemiddag, Sportklas, Dans-
klas, mavo/havo/vwo algemeen, 
havo/vwo Laptopklas en voor 
vmbo Zorg en Welzijn. In het bè-
ta-lab gingen de leerlingen in 
groepjes van twee een eigen fa-
voriete kleur glittergel maken. In 
de sporthal IJmuiden Oost en de 
gymzaal werd er door de leer-
lingen die graag wat sfeer wilde 
proeven van de Sportklas van al-
les op sportgebied gedaan. 
De groep die volgend jaar graag 
naar de Dansklas zou willen lie-
ten bij de afsluiting al zien wat je 

kunt bereiken na een middagje 
hard oefen. 
Bij vmbo zorg en welzijn werd 
er in een roulatiesysteem ken-
nis gemaakt met uiterlijke ver-
zorging, koken, EHBO, kinder-
dagverblijf en buurthuiswerk. 
Mooi gelakte nagels, ‘gewonde 
vingers’ die verbonden werden, 
het leren snijden van verschil-
lende groenten en het bereiden 
van iets lekkers zorgheden er-
voor dat iedereen daar met een 
voldaan gevoel vertrok. In één 
van de laptoplokalen kregen de 
kinderen verschillende opdrach-
ten te verwerken die opgezocht 
konden worden op internet. Ook 
voor de laptopklas was er ruime 
belangstelling.
Nadat om 16.00 uur de middag 
werd afgesloten, gingen de leer-
lingen naar huis. De algemene 
stemming was duidelijk: bijna ie-
dereen wilde graag een inschrijf-
formulier mee!
Voor iedereen die geweest is op 
deze spetterende Doemiddag, 
de foto’s staan op de site, ieder-
een die het helaas gemist heeft 
jij kunt ook een kijkje nemen: 
www.vellesancollege.nl
Voor informatie en/of een af-
spraak maken kunt u als ouder 
daar ook alle informatie vinden.

IJmuiden - Nu de tweede helft 
van de onderlinge competitie is 
begonnen worden de resultaten 
steeds belangrijker. In deze fa-
se wordt beslist wie het volgen-
de seizoen deel uit zullen maken 
van de verschillende tientallen. 
Ook om de clubtitel is de strijd 
bijzonder fel. Casper Remeijer 
lijkt de belangrijkste kandidaat 
voor de titel. De wijze waarop hij 
voorzitter Willem Winter opzij zet-
te toonde aan dat het hem me-
nens is. Op een grootmeesterlij-
ke manier, met een diepe combi-
natie, sloeg hij toe. Winter restte 
niets anders dan in volle bewon-
dering toezien hoe de schijven 
het bord verlieten. Het wordt nog 
een zware strijd voor een aan-
tal spelers van het huidige eerste 
tiental om zich ook voor het ko-
mende seizoen te plaatsen. Co-
nall Sleutel slaagde er niet in de 
in vorm zijnde Paul Smit te ver-
slaan. Remise was het hoogst 
haalbare. Feroz Amirkhan speel-
de inspiratieloos tegen Jan Apel-
doorn die al vanuit de opening 
alles weghakte wat tot compli-
caties kon leiden. Meer dan een 
deling van de punten zat er voor 
Amirkhan niet in. Cees van der 
Steen was weer van de partij en 
liet tegen Kees van Nie zien dat 
hij nog altijd een listige dammer 
is. Na een schijfwinst slaagde 
Van der Steen er niet in te win-
nen en moest tenslotte een re-
mise toestaan. Jack van Buuren 
had tegen Jacqeline Schouten de 
winst voor het oprapen. Toen hij 
dit verzuimde was een punten-
deling niet meer te voorkomen. 
Piet Kok hoefde niet alles uit de 
kast te halen om Vince en Dana 
van der Wiele te verslaan. Koos 
de Vries boekte een snelle over-
winning op Rick Hartman. Hart-
man liet zich imponeren door het 
spel van De Vries met als resul-
taat matig tegenspel. Een sensa-
tie hing in de lucht bij de partij 
tussen Max Doornbosch en Ber-
rie Bottelier. Met kunst en vlieg-
werk kon Bottelier, nadat Doorn-
bosch niet de sterkste voortzet-
ting vond, nog een remise be-
werkstelligen. Stella van Buu-
ren won van Nicole Schouten en 
maakte daarmee misschien een 
eind aan haar wisselvallige re-
sultaten. Stijn Tuijtel maakte kor-
te metten met Cees van der Vlis 
en won afgetekend. 

DCIJ–nieuws

IJmuiden - Voor het Zondag-
MiddagPodium in Velsen treedt 
zondag 14 februari Duo Heer 
Halewijn op in buurtcentrum De 
dwarsligger aan de Planetenweg 
338. Deze voorstelling was eer-
der gepland op 10 januari, maar 
kon door de slechte weersom-
standigheden niet doorgaan. 
Wie al een kaartje heeft van de-
ze voorstelling kan deze zon-
dag gebruiken. Overige belang-
stellenden kunnen in de voor-
verkoop bij alle ZoMiPo-locaties 
een kaartje kopen voor 4 euro en 
zondag aan de zaal. De voorstel-
ling begint om 14.00 uur en van-
af 13.30 uur is de zaal open.

ZoMiPo

IJmuiden - Cinthya had een pri-
ma zwangerschap. De uitgere-
kende datum was 3 januari, maar 
die ging voorbij zonder dat er 
iets gebeurde. In de vroege mor-
gen van 8 januari, om 7.30 uur, 
braken de vliezen. Het vruchtwa-
ter had een groene kleur en Cin-
thya moest naar het Rode Kruis 
Ziekenhuis. Ze hoefde niet te 
haasten, volgens de verloskun-
dige. Om 9.30 uur arriveerden 
Ramon en Cinthya in het Bever-
wijkse ziekenhuis. Cinthya had al 

Aangenaam

Geboren: Bradley Arie Johan-
nes Rademakers
Zoon van: Cinthya en Ramon 
Rademakers
Broer van: Damy (13) 
Geboren op: 11 januari 2010 om 
13.53 uur
Geboortegewicht: 3475 gram

veel voorweeën gehad en toen 
om 11.45 uur de echte weeën 
begonnen had ze het eerst niet 
zo in de gaten, ze waren niet 
heftig. Maar daarna ging het in 
sneltreinvaart. Het hoofdje stond 
zowat al toen de verloskundi-
ge binnenkwam. ,,Blijf puffen, ik 
moet me nog omkleden’’, riep ze. 
Ze had net haar handschoenen 
aan toen Bradley gezond en wel 
ter wereld kwam. Na de verzor-
ging van moeder en kind wilde 
Cinthya naar huis, ze had haar 
jas al aan. Een verpleegkundige 
vertelde, dat zij volgens protocol 
tot vier uur na de bevalling het 
bed moest houden. Dat was even 
een domper. Maar rond 18.00 uur 
mocht ze dan toch naar huis. En 
daar gaat het prima met Bradley. 
Hij is rustig en slaapt veel, laat 
zich alleen horen als hij honger 
heeft. ’s Nachts slaapt hij keurig 
door. Damy is heel trots op zijn 
broertje. Vanaf het begin werd 
hij overal bij betrokken, hij ging 
mee als er een echo van de baby 
gemaakt werd, hielp met het uit-
zoeken van de babykamer en het 
geboortekaartje. Ook wist hij dat 
het een broertje zou worden dat 
Bradley zou gaan heten, maar 
hij hield keurig zijn mond. Da-
my geeft zijn broer de fles, stond 
samen met hem onder de dou-
che en hij loopt graag achter de 
kinderwagen. Alleen Bradley een 
schone luier geven, daar begint 
hij niet aan. (Carla Zwart)

Vanuit het Witte Theater
‘Hete Hangijzers’ recht-
streeks op Seaport TV
IJmuiden - ‘Hete Hangijzers’, zo 
heet het verkiezingsdebat dat 
aanstaande zondagmiddag 14 
februari plaats heeft in het Wit-
te Theater aan de Kanaalstraat in 
IJmuiden. 
De lijsttrekkers van negen van 
de tien politieke partijen die in 
Velsen deelnemen aan de ver-
kiezingen gaan verbaal de strijd 
aan over een aantal heikele 
kwesties. Alleen de ChristenUnie 
is niet vertegenwoordigd van-
wege de zondagsrust. Van Bin-
nenhaven tot Buitendijk en van 
Koopgoot tot Poepzak, alle hei-
kele punten komen ter sprake in 

een discussie in twee rondes on-
der leiding van Gertjan Huijbens. 
Er zijn diverse gasten, er is een 
gesproken column van Jaap de 
Vries en er is ter afwisseling mu-
ziek van Felison Brass uit Velsen-
Noord. Het publiek op de tribune 
wordt uitdrukkelijk verzocht om 
ook zijn stem te laten horen.
Bovendien is er de bekendma-
king van het raadslid van het 
jaar, dat is gekozen door een pa-
nel van politieke verslaggevers. 
Hete Hangijzers wordt recht-
streeks en in herhaling uitgezon-
den op Seaport TV en begint om 
14.00 uur. De toegang gratis.

Uitvaartverzorging IJmond

“	Het	klinkt		
misschien	raar,		
maar	ik	hou		
van	mijn	vak.”

Dick Meijer, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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Musicalvereniging 
Unidos brengt Titanic
Driehuis – Op vrijdag 12 en za-
terdag 13 februari is musical-
vereniging Unidos in de Stads-
schouwburg Velsen te zien met 
de musical Titanic. De voorstel-
ling van zaterdag is uitverkocht, 
voor vrijdag zijn nog enkele kaar-
ten verkrijgbaar.
Dinsdagavond is de groep bij-
een in het Ichthus Lyceum, waar 
ze repeteren. Als er een duet ge-
zongen wordt en het is rumoerig 
langs de kant, dan roept iemand: 
,,Jongens stil nou en luisteren, 
dit is zo’n mooi lied.’’ Choreogra-
fe Sanne laat de groep stoppen 
tijdens een dans: ,,Als je het niet 
weet, stel dan vragen. Nu ver-
pest je het voor de anderen, die 
wel hard geoefend hebben. We 
doen het opnieuw.’’ Even later is 
er opperste concentratie.
Titanic vertelt het waargebeur-
de verhaal van een schip, dat 
aan zijn eerste en laatste reis be-
gon en laat de belevenissen van 
de opvarenden onderweg zien. 
De zang is heel mooi en het de-
cor schijnt heel bijzonder te wor-

den. Er zullen spectaculaire scè-
nes in te zien zijn, die Joop van 
de Ende in zijn uitvoering niet 
aandurfde. ,,De musical is mooi 
en leuk, maar ook dramatisch, er 
zitten veel elementen in, Als wij 
het goed spelen, dan is het wel 
een tranentrekker’’, vertelt Pim, 
die de telegrafist speelt. ,,Het is 
echt een uitdaging, qua zang en 
spel. Er komen veel emoties in 
voor, je moet je goed kunnen in-
leven. Wij laten de mensen zien 
wat er precies gebeurde op het 
schip en wat er fout ging. De 
musical is anders dan de film, 
dat was meer een love story. Het 
wordt heel bijzonder, we heb-
ben er echt zin in met z’n allen.’’ 
Mensen tussen de 20 en 35 jaar 
die na het zien van Titanic den-
ken: ‘dat wil ik ook’, surfen naar 
www.musicalvereniging-unidos.
nl. Daar staat regelmatig infor-
matie over open dagen. 
Kaarten voor vrijdag 12 februa-
ri zijn verkrijgbaar via de Stads-
schouwburg, telefoonnummer 
0255 515789. (Carla Zwart)

ChristenUnie sterk team 
met Ichthus-meiden
Velsen - Voor een praktische 
opdracht voor het vak Maat-
schappijleer moesten vier mei-
den van het Ichthus Lyceum (Mi-
chelle Kind, Rana Eyican, Medi-
ne Bouma & Dorsa Mohammadi) 
onderzoek doen naar de Chris-
tenUnie. Na een eerste kennis-
making zijn zij nu nog druk be-
zig met het maken van versla-
gen, filmen, interviewen van de 
CU-raadsleden en het bijwo-
nen van (fractie)vergaderingen. 
Vooral het filmen heeft tot hila-
rische momenten geleid, waarbij 
zelfs het bezoek aan een basis-
school niet werd geschuwd. Het 
uiteindelijke resultaat (werkstuk 
en promotiefilmpje) moeten de 
meiden op 15 februari inleveren. 
Daarnaast richten de meiden 
zich nu op hun einddoel: ‘een 
debat houden met Frits Korf aan 

onze zij tegen alle andere klas-
genoten en hun partijleden’.
,,Onze verwachtingen en menin-
gen over de ChristenUnie waren 
totaal anders dan onze mening 
nu. We zijn hartelijk verwelkomt 
en krijgen alle hulp die wij nodig 
hebben. We kunnen dan nu ook 
zeggen dat dankzij alle hulp dit 
een zeer geslaagd project gaat 
worden”, aldus  Michelle die na-
mens de vier meiden spreekt. 
Lijsttrekker Frits Korf voegt daar 
nog aan toe: ,,Het was hartver-
warmend te zien met welk en-
thousiasme en passie deze mei-
den aan deze opdracht werkten. 
Zij zijn deel van de generatie die 
straks voortborduurt op waar wij 
ons nu druk over maken. Reden 
temeer om met onze beslissin-
gen nu, rekening te houden met 
de toekomst!”

Ondernemers organiseren 
verkiezingsdebat Velsen
Velsen - Op 15 februari -voor-
afgaand aan de Gemeente-
raadsverkiezingen in maart- or-
ganiseren MKB-Velsen en MKB-
IJmond, HOV-IJmond en Kamer 
van Koophandel Amsterdam hét 
grote lijsttrekkersdebat voor on-
dernemers. Dit debat, met als 
naam ‘Ondernemers en politi-
ci kiezen samen!’, vindt plaats in 
de Stadsschouwburg van Velsen. 
Alle politieke partijen hebben 
hun medewerking toegezegd en 
zullen deelnemen aan het debat. 
De avond staat onder regie van 
debatleider Frénk van der Lin-
den en cabaretgezelschap ‘Op 
Sterk Water’ zal het programma 
op geheel eigen wijze opluiste-
ren. Vanaf 19.00 uur zijn onder-
nemers en politici van harte wel-
kom waarna om 19.45 uur het 
lijsttrekkersdebat van start gaat. 
Tijdens dit unieke debat gaan 
de lijsttrekkers onderling en met 
ondernemers debatteren over 
hoe in de nieuwe raadsperio-
de 2010-2014 om te gaan met: 
1. Detailhandel & horeca. 2. Toe-
komst van de haven. 3. Regio-
nale samenwerking. 4. Arbeids-
markt & onderwijs. 5. Regelge-
ving en lastendruk.
De lijsttrekkers kunnen de toe-
gevoegde waarde van hun par-

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

VVD-fractie Velsen op werkbezoek

Alle ontwikkelingen 
beginnen met een idee
Velsen-Noord - Kent u Central 
Mudplant and Fluid Services? En 
weet u dat dit bedrijf, gevestigd 
in Velsen-Noord, vele mensen 
van over de gehele wereld trekt 
om te kijken naar haar innovatie-
ve en milieuvriendelijke technie-
ken om afval voor hergebruik ge-
schikt te maken? De VVD-fractie 
Velsen was op werkbezoek bij dit 
bedrijf en keek haar ogen uit. De 
fractie sprak onder andere met 
directeur J.W. van der Horst.
Vaak weten we niet eens wat 
voor bedrijvigheid we allemaal 
op Velsens grondgebied hebben, 
en bedrijvigheid geeft werkgele-
genheid. Zo ook het Velsens be-
drijf CMF. Veel Velsenaren ken-
nen dit bedrijf waarschijnlijk niet. 
CMF is broedplaats voor nieuwe, 
schone recyclingtechnieken, en 
dat binnen onze gemeentegren-
zen. De VVD kreeg een rondlei-
ding door het bedrijf.
CMF wint olie terug uit zogehe-

ten mud dat wordt opgepompt 
bij olieboringen op de Noordzee 
met als doel hergebruik als boor-
olie. Mud is een soort verontrei-
nigde klei waarin resten olie zit-
ten. CMF haalt via een innovatief 
proces deze olie eruit. Het levert 
een product (boorolie) op waar-
mee weer opnieuw kan wor-
den geboord. Het restant van de 
mud bestaat uit klei en zouten. 
Dit wordt door CMF schoonge-
maakt en als afdeklaag gebruikt 
bij vuilstortplaatsen.
CMF werkt voor alle oliemaat-
schappijen die actief zijn in Ne-
derland en een aantal landen 
daarbuiten en levert ook boor-
olie aan het olieland Nigeria.
De VVD-fractie zag met ei-
gen ogen dat je bij CMF van de 
grond kunt eten, zo schoon is het 
er. Als schone technologieën je 
handelsmerk zijn, moet jezelf na-
tuurlijk ook het goede voorbeeld 
geven.

De Avond-
school houdt 
politiek debat
Velsen - Op donderdagavond 18 
februari organiseert De Avond-
school – SNV een politiek debat. 
Op De Avondschool – SNV ko-
men volwassenen met een ver-
standelijke beperking. Ook zij 
mogen stemmen. Om deze men-
sen wat meer inzicht te geven in 
de politiek, dit in het licht van de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen zijn er vertegenwoordi-
gers van verschillende politieke 
partijen aanwezig. Zij presente-
ren hun partijprogramma  op de 
‘Zeepkist’ in slechts twee minu-
ten. Daarna kunnen de bezoe-
kers hun vragen afvuren op de 
aanwezige politici en met hen  
in debat gaan over die zaken die 
voor burgers met een beperking 
in Velsen van belang zijn om be-
ter deel te kunnen nemen aan de 
lokale samenleving. Daarbij kan 
het gaan over: Werk en inkomen, 
huisvesting, aangepast bouwen 
, culturele voorzieningen en de 
gehandicaptenparkeerkaart. Dit 
alles wordt gehouden onder de 
bezielende leiding van Erik van 
Zoonen en Paul Kuijper. Wie aan 
het debat mee wilt doen is van 
harte welkom in het gebouw van 
het Tendercollege aan de Een-
hoornstraat 8 in IJmuiden. De 
avond begint om 19.15 uur en is 
om 21.15 uur afgelopen. Zie ook 
www.avondschool-snv.nl.

Kunstenaars 
veilen werk 
voor Haïti
Regio - 21 kunstenaars uit Vel-
sen, Beverwijk, Haarlem en 
Heemstede  zullen zaterdag tus-
sen 13.00 en 17.00 uur werk vei-
len voor de slachtoffers in Haïti. 
Het Thalia Theater (Breesaap-
straat 52) in IJmuiden heeft haar 
grote zaal gratis ter beschik-
king gesteld voor deze non-pro-
fit actie. De IJmuiterIJ, een band 
uit IJmuiden vrolijkt volledig be-
langeloos de sfeer op.  De op-
brengst van de veiling zal wor-
den gedoneerd aan het Nood-
fonds van Plan Nederland. Plan 
werkt al tientallen jaren in Haï-
ti, onder meer in Port-au-Prince, 
Croix-des-Bouquets en Cayes-
Jacmel en is zeer goed op de 
hoogte van de plaatselijke situa-
tie. Eveneens heeft Plan werkge-
bieden in de Dominicaanse Re-
publiek, dicht bij de haard en van 
waaruit op dit moment ook hulp 
wordt geboden. Op de website 
www.reinadehaan.nl is een groot 
aantal van de te veilen schilde-
rijen te bekijken. De startprijzen 
liggen  (ver) onder de  100 eu-
ro, want het is de bedoeling dat 
de kunstenaars met lege handen 
naar huis gaan.
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Snel aanmelden=gratis rijles
Bromfietsrijbewijs bij 
Verkeersschool Snelweg
Regio - Per 1 maart is het niet 
meer voldoende om alleen een 
theorie-examen af te leggen als 
je een bromfiets wilt gaan bestu-
ren. Vanaf deze datum moet ie-
dereen, die nog niet in het be-
zit is van een ander rijbewijs, ook 
een praktijkexamen afleggen.
Snelweg Rijopleidingen biedt de 
mogelijkheid om zowel het theo-
retisch als het praktisch gedeel-
te te volgen, vanaf 16 jaar.  Wie 
zich ruim een maand voor zijn 
zestiende inschrijft, kan mogelijk 
enkele weken na de verjaardag 
het rijbewijs AM op zak hebben.  
Het praktijkexamen voor de ca-
tegorie bromfiets duurt 45 mi-
nuten. Tijdens het examen wordt 
een route gereden van ten min-
ste 25 minuten, waarbij de kan-
didaat wordt beoordeeld op ver-
keersdeelneming. De examinator 
volgt de kandidaat op een eigen 
bromfiets. De opleider mag mee-
rijden op een eigen bromfiets. Er 
is er geen apart deel voertuig-
beheersing, maar de examinator 
neemt voertuigbeheersing wel in 
zijn beoordeling mee. 
Om praktijklessen te mogen ne-

men moet je eerst in het bezit 
zijn van je theoriecertificaat.
Snelweg Rijopleidingen verzorgt 
twee keer per maand een theo-
riecursus voor rijbewijscatego-
rie AM (bromfiets). De cursus 
volgen mag al voor de zestien-
de verjaardag. Na deze theore-
tische opleiding is de slagings-
kans veel groter.
Snelweg Rijopleidingen biedt 
de opleiding aan voor 295 euro, 
dit is inclusief vier keer rijles en 
het  praktijkexamen. Vanwege de 
kwaliteit bieden zij er examenga-
rantie bij aan. En wie zich voor 
1 maart aanmeldt, krijgt er nog 
een gratis rijles bij.
De rijschool heeft de beschik-
king over helmen en handschoe-
nen. Waarom zou je kiezen voor 
rijles bij Verkeerschool Snelweg? 
De bromfietsopleiding mag al-
leen gegeven worden door mo-
torinstructeurs. Snelweg heeft 
het hoogste slagingspercenta-
ge. Nu is de keus snel gemaakt. 
Toch? Snelweg Opleidingen, 
Rijksstraatweg 238 in Haarlem, 
telefoonnummer: 023-5270197. 
Zie ook www.snelweg.nl.

Ben Rietdijk Sport, een 
compleet sportcentrum
Velserbroek – Ben Rietdijk Sport 
is een zeer compleet sportcen-
trum, waar iedere sporter, jong 
of oud, zich op zijn eigen niveau 
kan uitleven. Ben Rietdijk Sport 
biedt alles wat je je kunt wensen 
op sport- en gezondheidsge-
bied. Met diverse, uiterst moder-
ne sportruimtes, een zwembad, 
fysiotherapeuten, diverse af-
slankmogelijkheden en binnen-
kort ook nog ‘personal trainers’ 
weet Ben Rietdijk Sport zelfs 
topsporters te verrassen. Vanaf 
2,5 jaar kunnen kinderen al te-
recht voor sportlessen, zoals tui-
melen, judo en balletlessen. Voor 
tieners zijn er speciale fitness-
lessen. En volwassen kunnen uit 
een enorm scala van groepsles-
sen kiezen, waaronder het popu-
laire zumba en spinning. In de 
fitnesszaal vindt men de nieuw-
ste trainingsapparaten, zoals ki-
nesis en luchtdrukapparatuur, 
die allemaal hun eigen voorde-
len bieden. In het zwembad is 
naast zwemlessen, ook guppy-
zwemmen voor baby’s en peu-
ters, aquarobics, aquazumba en 
doelgroepzwemmen met de fy-
siotherapeuten van Fit en Vitaal. 
Ook zijn er vrijzwemuren. Wie 
wil afslanken kan natuurlijk zelf 
gaan sporten, bijvoorbeeld met 
een afslankprogramma bij car-
diofitness of met de groepsles-
sen. Maar wie meer steun nodig 
heeft kan een bezoekje brengen 
aan de diëtiste, de Hypoxi studio 
met de nieuwste apparatuur om 

plaatselijk af te vallen of mee-
doen met de Slim Bellycursus, 
een nieuwe methode waarmee 
vooral de buikstreek wordt aan-
gepakt. Ben Rietdijk Sport start 
bovendien binnenkort met LAPT, 
Los Angeles Personal Training. 
Wie een speciaal trainingsdoel 
beoogt, kan een personal trai-
ner inhuren. Bijvoorbeeld om af 
te slanken, weer in (top)vorm te 
komen, of na een moeilijke pe-
riode. De personal trainer traint 
met u mee en helpt bij het ver-
wezenlijken van het gestelde 
doel door middel van een per-
soonlijke aanpak. De fysiothe-
rapeuten van Fit en Vitaal staan 
natuurlijk ook voor niet-leden 
van het sportcentrum klaar om 
bij klachten of na een operatie te 
revalideren. Zij beschikken over 
eigen ruimtes, maar kunnen ook 
gebruik maken van het zwem-
bad of de fitnessruimte. Naast 
al het sporten kan men bij Ben 
Rietdijk Sport heerlijk ontspan-
nen met een gratis kopje kof-
fie of thee of een sportdrankje, 
want ook dat hoort bij het all-in-
clusive abonnement, net als de 
sauna en de kinderopvang. Ben 
Rietdijk Sport is gevestigd aan 
Zadelmakerstraat 42-46 in Vel-
serbroek, zie ook www.benriet-
dijksport.nl. Zaterdag is tussen 
elf en twaalf uur bij Bakkerij van 
Vessem in winkelcentrum Vel-
serbroek een leuke demonstratie 
van zumba te zien. Meedoen kan 
natuurlijk ook. 

IJmuiden - Sinds januari is de 
Drumschuur dé plek om te leren 
drummen, je oude hobby met 
twee stokken weer op te pakke, 
zelfs als je al jaren drumt, onder 
begeleiding van een jonge en-
thousiaste gediplomeerd docent 
de puntjes op de i te zetten. 
Deze docent heeft kort geleden 
een masterdiploma slagwerk 
aan het conservatorium behaald 
en speelt al jaren op hoog niveau 
in binnen- en buitenland. Ook op 
het gebied van lesgeven heeft hij 
veel ervaring opgedaan bij di-
verse muziekscholen en nu dus 
ook bij de Drumschuur. Iedereen 
vanaf 7 jaar (dus ook volwasse-
nen) kunnen hier terecht om na 
een gratis proefles in prive- of 
duoverband goed te leren drum-
men. Er wordt in alle stijlen les-
gegeven, dus of je nou een fan 
bent van pop- of rockmuziek, of 
juist houdt van ‘latin’ en jazz,  je 
bent bij de Drumschuur in IJmui-
den altijd aan het goede adres. 
Je kunt kiezen voor lessen van 
een half uur of een heel uur. 
Wees er wel snel bij, want het 
loopt echt storm bij de Drum-
schuur. Mail of bel snel voor 
meer informatie en een afspraak 
voor de gratis proefles. Zie ook 
drumschuur@hotmail.com of bel 
06-45460020.

RCS en Natuurgeneeskunde
Zachte wervelkolom-
correctie met Dorn
IJmuiden - De basis van de 
Dorn methode is correctie van 
het beenlengteverschil. Bijna ie-
dereen heeft beenlengte ver-
schil. De benen zijn de steunpi-
laren van ons bekken. Als deze 
pilaren niet even lang zijn, staat 
ook het bekken scheef. Dit heeft 
zijn uitwerking op de wervelko-
lom met mogelijk pijn en bewe-
gingsbeperking als gevolg.
De oorzaken van beenlengte ver-
schil kunnen zijn: een val, vertil-
len, een misstap, maar vooral het 
zitten. Slaan we het ene been 
over het andere, dan wordt de 
kop van het bovenbeen iets uit 
de kom van het heupgewricht 
getrokken. Staan we nu op, en 
glijdt het gewricht niet automa-
tisch terug in de goede positie, 
dan wordt de foute houding door 
het aanspannen van de spieren 
gestabiliseerd. Nog sterker ge-
beurt dat in de auto, omdat die 
bij het zitten ook nog trilt. Door 
deze vibraties trillen de kop en 
de kom millimeter voor milli-
meter uit elkaar. Zo kan er een 
beenlengte verschil van wel drie 
centimeter ontstaan. Om dit weg 
te werken maakt men het (tijde-
lijk) langer geworden been kor-
ter. Dit korter maken doet de cli-
ent zelf, door het uitvoeren van 
een eenvoudige oefening. Als na 
het corrigeren van het beenleng-
te verschil de basis in orde is, 
gaan we verder met het contro-

leren van het bekken en daarna 
de wervelkolom. Eventuele wer-
vels die niet in de juiste positie 
staan, worden gecorrigeerd. De-
ze correctie vindt plaats tijdens 
het uitvoeren van een bepaalde 
beweging. Door deze beweging 
worden de spieren als het ware 
voor de gek gehouden en kun-
nen de spieren de correctie niet 
tegenwerken.
De behandeling van de wer-
velkolom kan worden afgeslo-
ten met een zachte massage: de 
Breus massage, die met name 
gericht is op het verbeteren van 
de functie van de tussenwervel-
schijven. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van Johannes olie. De-
ze olie werkt ontspannend bij 
spierpijn, rugpijn, spit en reuma-
tische pijnen. Een behandeling 
duurt circa een uur.
De Dorn methode en Breuss 
massage kunnen ook prima toe-
gepast worden bij kinderen. Kin-
deren vallen regelmatig en wor-
den vaak geholpen bij het uit-
trekken van strak zittende laar-
zen of schoenen. Er wordt dan 
(onbewust) behoorlijk hard aan 
de beentjes getrokken waardoor 
eventueel beenlengteverschil 
kan ontstaan.
Is dit een vorm van therapie die 
bij u past ga dan snel naar de 
website rcsennatuurgeneeskun-
de.nl en maak online een af-
spraak.

Drummen
leer je bij de 
Drumschuur

Bart en Marleen naar 
NK Allround schaatsen
IJmuiden - Twee schaatsers uit 
onze Gemeente hebben zich ge-
plaatst voor het Aegon Neder-
lands Kampioenschap Allround 
Jeugd. Het zijn Bart Steman uit 
IJmuiden en Marleen de kroon 
uit Santpoort. 
Bart wist vorige maand tijdens 
regionale wedstrijden in Bre-
da een startbewijs te bemachti-
gen en Marleen heeft zich hier-
voor vorig weekend tijdens lan-
delijke selectiewedstrijden in 
Assen geplaatst. Saillant detail 
is dat zij dit resultaat bereikten 

onder coaching  van Lieneke de 
Kroon, de zus van Marleen. Bei-
de schaatsers maken deel uit 
van de Stichting Topschaatsen 
Haarlem (STSH.nl) welke de top-
schaatsers uit de regio Zaanstad 
tot Alphen a/d Rijn onder zijn 
hoede heeft. De STSH is drie jaar 
geleden van start gegaan om 
het schaatsen in de regio Haar-
lem op een hoger plan te bren-
gen. Zo zullen dit jaar maar liefst 
twaalf rijders uit onze regio aan 
het NK Allround Jeugd in En-
schede deelnemen.

IJmuiden - Er heerst verkie-
zingskoorts bij Seaport TV. De 
meeste programma’s die de lo-
kale omroep voor Velsen ko-
mende week uitzendt, staan in 
het teken van de naderende ge-
meenteraadsverkiezingen op 3 
maart. Vanaf vrijdag 5 februari 
zendt de lokale zender Seaport 
TV de volgende programma’s 
uit: Het dagelijkse tv-program-
ma Velsen Centraal op Seaport 
TV. Op vrijdag 12 februari starten 
weer twee nieuwe afleveringen. 
Alles over de TV- en radiopro-
gramma’s van Seaport is te lezen 
op de beeldkrant en de website 
www.seaportplaza.nl.

Verkiezings-
koorts bij 
Seaport TV
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Winter Futsal: 1100 
euro voor Alpe d’HuZes
IJmuiden – De ene sportieve 
actie bij Zebra Uitzendbureau 
helpt de volgende weer op dreef. 
Medewerkers Marco Adema en 
Jasper van der Linden organi-
seerden op 22 januari het eerste 
Velser Futsal toernooi in sport-
hal Oost.
Het enthousiasme bij deelne-
mers, publiek en sponsors was 
groot. FC Castricum wist deze 
eerste editie te winnen. Dank-
zij hoofdsponsor Zebra Uitzend-
bureau en diverse andere spon-
sors kon een groot bedrag op-
zij worden gezet voor een goed 
doel. Dat goede doel is Al-
pe d’HuZes, oftewel de beklim-
ming van de Alpe d’Huez op de 
fiets, waaraan ook dit jaar me-
dewerkers van Zebra Uitzend-
bureau meedoen. Zoals Edwin 
Schilling die dit jaar voor de der-
de keer meedoet, Henk Brand-

jes van Zebra ‘himself’, zijn zoon 
Martin en schoondochter Christy 
Warmerhoven. Edwin wil dit jaar 
10.000 euro bij elkaar brengen, 
hij hoopt de berg dit jaar weer 
zes keer te overwinnen en is al 
hard aan het trainen. En ook hier 
komt een goed doel om de hoek 
kijken: het Alpe d’HuZes onder-
zoeksfonds van KWF Kankerbe-
strijding. Met deze actie wil men 
kankerpatiënten en hun familie 
weer hoop geven, want: ‘Opge-
ven is geen optie’ is het motto. 
Ook dit jaar vindt Alpe d’HuZes 
op 6 juni plaats.
Wat betreft het Velser Futsaltoer-
nooi was er naast alle positieve 
geluiden een klacht te horen: er 
waren meer clubs die graag had-
den meegedaan. Daarom zal de 
volgende editie wat groter wor-
den opgezet, zodat meer clubs 
kunnen meedoen. 

Dvd Klavier-
schippers
IJmuiden - Van de prachti-
ge show van de Show Accor-
deon orkest de Klavierschip-
pers, in oktober in Technische 
School Velsen, is een profes-
sionele dvd gemaakt. Op de-
ze dvd, gefilmd door John Luijt 
van Gizmovision Videoproduc-
ties, kan men in beeld en ge-
luid genieten van de een breed 
repertoire. Voor 19,95 euro 
haalt met de dvd in huis. De 
Klavierschippers zijn nog op 
zoek naar zangeressen en an-
dere muzikanten. Ook niet-ac-
cordeonisten zijn heel welkom. 
Zie op www.klavierschippers.
nl. Meer informatie Jaap Kok, 
06-20591074.

Korting op de film ‘De 
Helaasheid der Dingen’
IJmuiden - Vrijdag 12 en woens-
dag 17 februari draait het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257 
om 20.30 uur de film ‘De Helaas-
heid der Dingen’.
We zien het verhaal van de film 
door de ogen van de 13-jari-
ge Gunther. Het gezin Strobbe, 
waarvan hij deel uitmaakt, wordt 
al schipperend bijeengehouden 
door moeder Meetje. Haar vol-
wassen zoons, waaronder Gun-
thers vader Celle, wonen nog 
bij haar in. Die zijn allen aan de 
drank, versieren aan de lopende 
band vrouwen, maar hun relaties 

lopen ook steeds weer stuk. Zij 
leven er vrolijk op los, verzuipen 
bijna al het geld en de deurwaar-
der is kind aan huis.
De jonge Gunther is slim en be-
ziet de wereld door zijn eigen 
ogen. Door zijn lage sociale af-
komst heeft hij het moeilijk op 
school. Gunther wil niet zo ein-
digen als zijn vader en ooms. 
Hij wil ontsnappen aan het mi-
lieu dat hem naar beneden trekt. 
Voor hem hoeft het leven niet al-
le dagen carnaval te zijn. Kan hij 
daarin slagen en wie moet hem 
helpen?

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘de helaasheid der dingen’ 

op 12 en 17 februari 2010 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen

Verkiezingscampagne
Velsen-Noord - Zaterdag werd 
door de ‘mystery guest’ van de 
PvdA, Meike Hendriks, de sym-
bolische eerste paal geslagen 
voor de door de PvdA gewens-
te bouw van een nieuwe Brede 
School voor Velsen-Noord. 
Daarna werden er verkiezings-
folders verspreid. PvdA-leden 
kregen in veel gevallen persoon-
lijk verkiezingspamfletten aan-
gereikt met het verzoek deze op 
een voorraam van hun woning te 
plakken. 
Voorafgaand aan het bezoek 
aan Velsen-Noord werd door 
het campagne-team een kor-
te voorbespreking gehouden in 

het stadhuis. De campagnecara-
van ‘De Roodrunner’ werd daar-
om even geparkeerd nabij Plein 
1945. Bij terugkomst vond de 
bestuurder van de trekauto een 
waarschuwing onder de ruiten-
wissers. Het bleek dat het parke-
ren van de auto met Roodrunner 
niet geheel volgens de regelen 
der kunst had plaatsgevonden. 
Hoewel een bon uiteraard zon-
der morren geaccepteerd zou 
zijn, vond het team het uitdelen 
van slechts een waarschuwing 
door de parkeercontroleurs een 
staaltje van handhaving met be-
leid. Zie ook www.velsen.pvda.
nl.

Werkzaam-
heden A208
Regio – Van 8 tot en met 13 fe-
bruari zullen er tussen 20.00 en 
6.00 uur werkzaamheden aan de 
A208 plaatsvinden. Tot en met 
vrijdag 12 februari wordt er ge-
werkt aan de inrichting van een 
3 – 1 verkeerssysteem. Hierbij 
zijn aan de oostzijde drie rijstro-
ken in gebruik en aan de westzij-
de een rijbaan. Vanaf 9 februari 
zal er sprake zijn van verschoven 
en versmalde rijstroken. Het 3 – 
1 verkeerssysteem wordt geldig 
in de nacht van 10 op 11 febru-
ari en zal duren tot de geplan-
de afronding van het werk aan 
de westzijde van de A208 op 16 
april. In de nacht van 8, 9 en 10 
februari vinden er een aantal ver-
keersstops plaats tussen 23.00 
en 4.00 uur, die 5 tot 10 minu-
ten duren. Van 8 op 9 februari zal 
dit tussen de toerit Hoofdstraat 
en de afrit naar Velserbroek zijn. 
Op de westelijke rijbaan (rich-
ting Haarlem) komt tijdelijke ver-
lichting in de zijbermen. Van 9 op 
10 februari is dit ter hoogte van 
de Jan Gijzenkade (Haarlem), 
ook hier komt tijdelijke verlich-
ting. In de nacht van 10 op 11 fe-
bruari is het gedeelte ter hoog-
te van de afslag IJmuiden aan de 
beurt. Van maandag 15 februari 
6.00 uur tot en met zondag 21 fe-
bruari 20.00 uur is er een volledi-
ge afsluiting van de toe- en afrit 
naar Spaarndam aan de westzij-
de. Voor bestemmingsverkeer is 
er een omleidingroute, die is er 
ook voor verkeer vanuit Bever-
wijk richting Waarderpolder. Van 
maandag 22 februari 6.00 uur tot 
en met zondag 28 februari is de 
toe- en afrit aan de westzijde van 
Velserbroek afgesloten. Voor be-
stemmingsverkeer van Driehuis, 
Santpoort-Noord en Velserbroek 
naar Haarlem zijn er dan ver-
schillende omleidingroutes. Dit 
geldt ook voor vrachtverkeer van 
de Velsertunnel naar de Broe-
kerwerf en de Broekerdreef. Als 
de weersomstandigheden be-
paalde werkzaamheden niet toe-
laten, verplaatsen deze naar een 
ander moment. Zie voor meer in-
formatie: www.noord-holland.nl/
A208.

Jan Campert weer 
schoolschaakkampioen
IJmuiden - Zondag heeft in het 
Jan Ligthart gebouw  het jaar-
lijks schoolschaak kampioen-
schap voor basisscholen van 
Velsen plaatsgevonden. Niet al-
le basisscholen gaven acte de 
presence. Waar vorig jaar nog 8 
scholen de strijd nog aangingen 
op de 64 velden, waren het er dit 
jaar slechts zes. Toch konden er 
nog tien teams gemaakt worden, 
omdat de Brederode Dalton-
school met maar liefst vier teams 
het strijdperk betrad en de Jan 
Campertschool ook twee teams 
had geformeerd.
Er werd gespeeld in viertallen, 
waarbij elke speler een kwartier 
de tijd had. De herdersmatjes die 
de clubschakertjes op de borden 
lanceerden werden op den duur 
wel doorzien en er ontspon-
nen zich de meest wonderlijkje 
schaaktaferelen op het bord.
Na een aantal rondes werd dui-
delijk dat de strijd zou gaan tus-
sen Jan Campertschool 1 en de 
Beekvliet. De confrontatie tus-
sen beide scholen zou pas in 

de voorlaatste ronde plaatsvin-
den. Beiden scholen stonden tot 
op dat moment fier aan kop. Wel 
had de Jan Campertschool twee 
bordpunten meer. Na een span-
nende strijd werd dit ook ge-
lijk 2-2. en was het wachten op 
de laatste ronde. Waarin de Jan 
Campertschool genoeg had aan 
de overwinning om kampioen te 
worden van de gemeente Velsen 
en dat lukte ook. De  Beekvliet 
waarschijnlijk enigszins aange-
slagen door het verlies tegen de 
Jan Campertschool moest in de 
laatste ronde hun eerste neder-
laag slikken tegen de Vliegende 
Hollander, die op de valreep nog 
beslag kon leggen op de derde 
plaats en concurrent De Duin-
roos achter zich liet.
Het werd een mooie schaak-
dag en het krijgt nog een ver-
volg ook, want De Jan Campert-
school en de Beekvliet gaan naar 
het Noord-Hollandskampioen-
schap en voor De Vliegende Hol-
lander wordt een vrijplaats aan-
gevraagd.
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Nieuw kantoor Kuraray
IJmuiden - Aan de Margadant-
straat 20, gelegen in de voorma-
lige spoorwegdriehoek in IJmui-
den, vond vorige week vrijdag 
de opening plaats van het nieu-
we kantoorpand van Kuraray. 
Vele genodigden gaven acte de 
présence waaronder onderne-
mers zoals Klaas Stolk en Henk 
Brandjes van Zebra Uitzendbu-
reau, maar ook de gemeente was 
vertegenwoordigd in de persoon 
van wethouder Arjen Verkaik. 
Ter gelegenheid van dit heug-
lijk feit was de heer S. Matsuy-
ama, President Kuraray Medi-
cal Inc., overgekomen om de of-
ficiële opening te verrichten. Hij 
overhandigde als cadeau onder-
meer een prachtig kompas aan 
Joost Nederkoorn, Managing Di-
rector van de vestiging in IJmui-
den, zodat hij in de toekomst de 
juiste koers kan houden. 

Hoewel men zich op deze loca-
tie, als groothandel, enkel bezig 
houdt met producten op het ge-
bied van tand- en mondverzor-
ging, is Kuraray ook op ande-
re gebieden wereldwijd een be-
langrijke speler. 
Men produceert tevens chemi-
sche producten en kunststof ve-
zels die in een groot scala van 
producten worden verwerkt. 
Toepassingen zijn bijvoorbeeld 
getint glas dat in de autobranche 
gebruikt wordt en tegenwoordig 
ook veelvuldig in hoge, nieuwe 
gebouwen.
Maar ook in de kledingindustrie, 
bij de papierfabricatie, in druk-
inkt, schoonmaakmiddelen win-
terbanden en filters voor aer-
conditioning, om maar een paar 
voorbeelden te noemen, vinden 
de producten van Kuraray hun 
weg. (Joop Waijenberg)

Finalisten ‘Best Men’
IJmuiden - Voor de derde 
keer op rij is een leerling van 
het Technisch College Vel-
sen winnaar geworden van de 
voorrondes van de ‘Skills Best 
Men’ wedstrijd. 

De voorronde van deze jaarlijks 
terugkerende, regionale wed-
strijd voor leerlingen in de instal-
latietechniek en elektrotechniek, 
werd dit keer gehouden op het 
Technisch College Velsen zelf.
Patrick Lenaers (16) uit Bever-
wijk, vierdejaars leerling instal-
latietechniek van het Technisch 
College, is 21 januari winnaar 
geworden in de voorronde van 
de Skills Best Men-wedstrijd 
voor zijn vakgebied. Zijn klas-
genoot Berend Sintenie (16) uit 
Santpoort-Zuid werd tweede in 
de installatietechniek. De eerste 
plaats voor elektrotechniek was 
weggelegd voor Glenn Kesselaar 
uit Wormerveer. Hij zit op het Tri-
as College in Krommenie.
Tien teams van installatie- en 
elektrotechniekleerlingen van 
vmbo-scholen uit Noord-Hol-
land en Flevoland streden afge-
lopen donderdag in de aula van 
het Technisch College om de fel-
begeerde eerste plaats. 
De winnaars, Patrick en Glenn, 
mogen het namelijk op 4, 5 en 6 
maart, tijdens de landelijke wed-
strijd (de Skills Masters) in Ahoy 

in Rotterdam, opnemen tegen de 
winnaars uit de andere 6 regio’s 
van Nederland. Daar zullen zij te-
gen elkaar strijden om uit te ma-
ken wie zich op zijn eigen vakge-
bied de beste vmbo-leerling van 
Nederland mag noemen. 
De wedstrijd, begeleid door het 
OTIB (Opleidings- en ontwikke-
lingsfonds voor het Technisch In-
stallatiebedrijf), wordt niet alleen 
georganiseerd om leerlingen te 
stimuleren voor het vak, maar 
ook om het bedrijfsleven te laten 
zien dat er nog steeds zeer goe-
de vaklieden worden opgeleid. 
Vaklieden, waar steeds meer 
vraag naar is.

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Eén van de dingen die ik zo pret-
tig vind aan mijn PvdA, is dat ze 
een ideologie heeft. Wij zijn een 
links progressieve partij. Sommi-
gen vinden ons niet rood genoeg 
en anderen vinden ons juist nog 
steeds te bemoeizuchtig. Nou ja, 
je kunt het niet iedereen naar de 
zin maken. We varen een eigen 
koers: pragmatisch progressief. 
Dat betekent dat we er in onze 
Velsense samenleving met elkaar 
uit moeten komen. Of je nu on-
dernemer bent of bijstandsmoe-
der, in loondienst werkt of  vrij-
willigerswerk doet en of je hier 
nu wel geboren bent of niet. We 
kiezen wel de zijde van de men-
sen die het minder goed hebben 
en voor wie welvaart minder van-
zelfsprekend is. De vrije markt 
lost niet alles op een goede en 
rechtvaardige manier op. In onze 
samenleving mag niet het recht 
van de sterkste gelden.
Er zijn ook partijen die zeggen 
dat ze geen ideologie hebben. 
Eigenlijk is dat ook een ideolo-
gie. Zo willen zij luisteren naar 
de burger en vechten tegen de 
vastgeroeste gewoontes van de 
traditionele partijen. En dat plei-
dooi is  zonder meer nuttig ge-
weest. Wij hebben er althans van 
geleerd.
Iedere democratische partij luis-
tert inmiddels naar de burger 
voor zover ze dat vroeger ook al 
niet deden. Maar een politieke 
partij is niet alleen een ombuds-
man of-vrouw. Er zijn meer be-
langen dan die van een individu-
ele burger of een actiegroep. Wel 
vinden wij de inbreng van ieder-
een belangrijk om tot een af-
gewogen oordeel te komen. Wij 
hebben echter ook vooraf idee-
en en opvattingen. Dat mag je 
verwachten van een partij met 
een ideologie. Zo weet onze ge-
sprekspartner wat hij of zij van 
ons kan verwachten. En dat 
wordt ook op prijs gesteld. Ons 

oordeel wordt niet bepaald door 
de windrichting. Af en toe vraag 
ik me wel af wie er nu vastge-
roest is: de traditionele partij-
en of de partijen die maar blijven 
roepen dat anderen vastgeroest 
zijn terwijl iedereen al lang in be-
weging is gekomen.
Als je puur naar de program-
ma’s kijkt dan zijn de verschillen 
niet altijd zo groot. Alleen heeft 
de een meer woorden nodig dan 
de ander om dingen duidelijk 
te maken. Ik kan me voorstellen 
dat je veel tekst nodig hebt als je 
geen ideologie hebt. Is dat dui-
delijke taal? Of raak je dan ver-
strikt in je eigen woorden.
Wij zijn meer van “geen woor-
den maar daden”. Dus niet al-
leen Partij van de Arbeid maar 
ook Partij van de Aanpak. En wij 
willen politiek bedrijven op ba-
sis van vertrouwen in plaats van 
wantrouwen.
Dat hebben we als PvdA de af-
gelopen vier jaar laten zien. Sta-
biel besturen en zoveel mogelijk 
zaken bereiken die we beloofd 
hebben. Wij zijn trots en staan  
klaar voor weer vier jaar. Met 
enthousiaste, gemotiveerde en 
sterke kandidaat-raadsleden. 
Onder hen wethouder Karel Oc-
keloen die de gemeentefinanci-
en op orde heeft gebracht en be-
reid is om ook de komende vier 
jaar op ons huishoudboekje te 
passen.
En dan is er natuurlijk nog on-
ze Annemieke Korf die meer dan 
tien jaar lang met hart en ziel de 
gemeente heeft bestuurd en ook 
de afgelopen jaren veel slepende 
kwesties heeft opgepakt en af-
gerond. Graag wil ik haar op de-
ze plaats namens de PvdA be-
danken voor haar inzet voor Vel-
sen. Tot slot mijn oproep aan alle 
Velsenaren van 18 jaar en ouder: 
ga op 3 maart stemmen!

Ronald Vennik, PvdA

Studio-Yoga
start met 
groepslessen  
Hatha Yoga
Santpoort-Noord - In het Cen-
trum voor Homeopathie en Vi-
taliteit aan de Frans Netscher-
laan 12a start Denise Schellinger 
vanaf maandag 15 februari met 
groepslessen Hatha Yoga. Deni-
se heeft haar Hatha Yoga oplei-
ding in Mysore, India gevolgd en 
is gecertificeerd als Yoga Allian-
ce docent. In kleine groepen van 
maximaal tien personen zullen 
de lessen bestaan uit ademha-
lingsoefeningen, lichaamshou-
dingen en meditatie dit met een 
‘vleugje’ uit India. Deze combina-
tie geeft je de mogelijkheid om 
verbinding tussen je lichaam en 
je geest te onderzoeken en ont-
wikkelen. Omdat er in Yoga geen 
prestatie van je wordt verwacht, 
volg je de lessen in je eigen tem-
po. De lessen staan in het teken 
van plezier, concentratie en ont-
spanning en dat met beide be-
nen op de grond! Aan het ein-
de van de les wordt er gezellig 
een kop thee gedronken en deelt 
men de ervaringen. De lestijden 
zijn van 19.00 tot 20.30 uur en 
van 20.30 tot 22.00 uur. Voor in-
schrijven of een gratis proefles: 
06-29506572 of info@studio-yo-
ga.nl.

Nieuw vaar-
bewijs ook
geldig in het 
buitenland
Regio - Dit jaar worden alle 
nieuwe vaarbewijzen gecombi-
neerd met het ICC, het interna-
tionale vaarbewijs. Daarmee mag 
ook in het buitenland gevaren 
worden. Binnenkort start Top-
licht Vaaropleidingen weer dag- 
en avondopleidingen in Alkmaar, 
Heemskerk en Haarlem. Snel 
daarna kunnen de deelnemers 
examen doen in Hoofddorp. En 
daarna deze zomer nog met het 
vaarbewijs het schip in! 
Kijk voor meer informatie op 
www.vaarbewijs.com of bel 
0251-239832. 

Wat doen de politieke 
partijen voor ouderen?
Velsen - Op 3 maart mogen we 
naar de stembus om mee te be-
palen wie deel mag uitmaken 
van de gemeenteraad  van Vel-
sen. De Lokaal Samenwerkende 
Ouderen Bonden in Velsen (LS-
BO-V) vinden dat ook de belan-
gen van senioren in Velsen in de 
nieuwe gemeenteraad voldoen-
de aan bod behoren te komen. 
Zij hebben daarom de betrokken 
politieke partijen uitgenodigd 
om op een bijeenkomst duide-
lijk te maken op welke wijze zij 
de belangen van de ouder wor-
dende mens in Velsen willen be-
hartigen. 
De bijeenkomst vindt op 15 fe-
bruari plaats in Zalencentrum 
Velserduin aan het Velserduin-
plein te IJmuiden en vangt aan 
om 14.00 uur (zaal open om 13.30 
uur). Leden van de drie aange-

sloten bonden, maar ook ande-
re belangstellenden kunnen zich 
die middag een indruk  vormen 
van wat de verschillende politie-
ke partijen in hun verkiezingpro-
gramma’s hebben staan met be-
trekking tot zaken die voor ou-
deren van belang zijn. Er zal ook 
gelegenheid zijn de aanwezige 
politici vragen te stellen. Alle in 
de gemeenteraad vertegenwoor-
digde partijen hebben hun me-
dewerking toegezegd.
De discussie die onder leiding 
zal staan van de heer Frans Ro-
zemeijer, voormalig gemeente 
raadslid en eerder voorzitter van 
de samenwerkende ouderen-
bonden in de gemeente Heems-
kerk, zal zich met name richten 
op onderwerpen als welzijn, zorg 
en wonen voor de ouder wor-
dende burgers van Velsen.
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Stormvogels boekt 
verdiende overwinning
IJmuiden - Stormvogels wist in 
de eerste helft een aantal mooie 
kansen niet te verzilveren. Slechts 
één verrassend doelpunt werd in 
de 40ste minuut gescoord uit 
een voorzet van Tim Groenewoud 
en via het hoofd van Ron Nolles 
enigszins van richting veranderd 
waarmee de doelman werd ver-
rast: 0-1. Op het oude ZVV-ter-
rein waar Zilvermeeuwen (opge-
richt 12 maart 1920) al enkele ja-
ren gehuisvest is, was het veld 
goed bespeelbaar. Stormvogels 
in geel tenue spelend miste zijn 
captain Tim Binkhorst wegens 
een opgelopen enkel blessure. 
Gezien trainer Patrick van de Fits 
een ruime selectie bezit gaf dit 
niet al te grote problemen. 
Stormvogels liet in de eerste 
helft bij vlagen uitstekend com-
binatie voetbal zien en was zon-
der meer de betere ploeg en het 
zag er naar uit dat een ruime 
overwinning tot de mogelijkhe-
den zou behoren om daarmee de 
smet van de 1-3 nederlaag in de 
thuiswedstrijd te doen vergeten. 
Het viel dus anders uit want ge-
scoord werd er niet meer dan dat 
ene omschreven doelpunt waar-
aan vooraf Mischa Plug, Ron Nol-
les en Mike Dam enkele kansen 
niet konden verzilveren. Zilver-
meeuwen kon blijven hopen in 
de tweede helft op een beter re-
sultaat De strijdvaardigheid van 

de Zaanse meeuwen werd dan 
ook zichtbaar maar het vertoon-
de spel maakte allerminst indruk 
tegenover de vier gele kaarten 
die zij wel verkregen.
Bij Stormvogels kreeg de lang 
geblesseerde Jurriaan Dikker 
na de thee weer speelminuten 
en verving Danny Blok en werd 
Hannibal Jacobs twintig minu-
ten voor het einde ingezet voor 
Tom Stellingwerf. Het vertoonde 
combinatie spel van de mannen 
van trainer v/d Fits was niet meer 
herkenbaar in vergelijking met 
de eerste helft. Enkele individu-
ele acties van Tim Groenewoud 
daarbij uitgezonderd. Doelman 
Jan Ziere moest enkele malen 
handelend optreden en bracht 
de aanhangers uit IJmuiden 
even de schrik om het hart toen 
hij een vallende bal te gemakke-
lijk beoordeelde en het projec-
tiel zonder gevolgen boven op 
de legger zag belanden. De ver-
dediging van Stormvogels met 
de jonge Mark Tol aan het hoofd 
wisten de agressieve aanvallen 
van Zilvermeeuwen te keren. In 
een spannend slot floot de arbi-
ter voor het einde en kan Storm-
vogels zich de lijsttrekker van de 
tweede klasse A zondag noemen 
en  voor de komende speelweek 
zich voorbereiden op de niet te 
onderschatte tegenstander SVW 
27 in Heerhugowaard. 

IJmuiden - Zondag 14 februari 
om 16.00 uur zal Dirk Out het or-
gel bespelen in de oud katholieke 
Engelmunduskerk aan Koningin 
Wilhelminakade 119 te IJmuiden. 
Op het programma staan werken 
van Bach, Reger, Andriessen en 
Mudde. Dirk Out (1949) behoeft 
eigenlijk geen nadere uitleg van-
wege de eerdere prachtige con-
certen in de Engelmunduskerk. 
Hij behaalde in 1978 aan het 
Sweelinck Conservatorium te 
Amsterdam het solistendiploma. 
Op het eerste César Franckcon-
cours in 1976 behoorde hij tot de 
prijswinnaars. In de jaren ’80 en 
’90 speelde hij veelvuldig als be-
geleider bij NCRV-radio- en te-
levisieprogramma’s. Als organist 
is hij een veel gevraagd begelei-
der en daarnaast in toenemende 
mate als solist bij orgelconcerten 
in binnen- en buitenland. In 2005 
werd hij onderscheiden vanwe-
ge zijn verdiensten voor de Fran-
se orgelcultuur. Sinds 1991 is hij 
directeur van het Kunstencen-
trum Velsen. Verkoopadressen: 
passé-partouts zijn 15 euro (nog 
een concert op 20 maart), of 7 
euro voor een losse kaart, via 
Tol, Lange Nieuwstraat 1-7, 1972 
GD IJmuiden of VVV in de bibli-
otheek in IJmuiden.

Orgelconcert 
Dirk Out

IJmuiden - Op dit moment is 
de Tribute to the Cats band druk 
met toeren om de dvd/cd Time te 
promoten die in augustus 2009 
uitkwam. Deze week een live-
concert van de mannen waar-
bij naast nieuw materiaal uiter-
aard ook diverse Cats-nummers 
voorbijkomen. In One Way Wind 
wordt ook nog eens teruggeblikt 
op een programma rondom The 
Cats waarin voormalig producer 
Klaas Leyen centraal stond. Deze 
inmiddels 68-jarige IJmuidenaar 
was samen met Wim Jongbloed 
jarenlang mede verantwoorde-
lijk voor de grote successen van 
deze Volendamse band. Iede-
re zondag te beluisteren tussen 
16.00 en 18.00 uur en op woens-
dag tussen 21.00 en 23.00 uur. 

Tribute to the 
Cats band

De Duinroos danst 
door alle landen
IJmuiden - Maandag is het pro-
ject ‘dansend door alle landen’ 
met een swingende voorstel-
ling door de leerkrachten van 
start gegaan. De kinderen heb-
ben ademloos gekeken naar hoe 
twee kinderen, al bladerend door 
een reisgids, kennismaken met 
allerlei verschillende landen, cul-
turen en dansjes. Als ze de he-
le gids hebben doorgelezen we-
ten ze nog niet naar welk land ze 
zullen gaan. Daarom besluiten 
ze een wereldreis te maken, dan-
send door alle landen. De voor-
stelling werd afgesloten met een 
swingend lied waarbij alle kinde-
ren uit volle borst meezongen! 
De komende weken gaan alle 
groepen onderleiding van twee 

dansdocentes van het kunsten-
centrum Velsen een dans in stu-
deren van het land dat de groep 
vertegenwoordigd. Zo is de ene 
groep Italië en dansen de kinde-
ren op de muziek van de taran-
tella en is een andere groep Cu-
ba en danst op salsamuziek. 
Vrijdag 19 februari is de slotoch-
tend van het project. Alle ouders 
krijgen een uitnodiging gemaakt 
door de kinderen waarin ze uit-
genodigd worden om te komen 
kijken naar de ingestudeerde 
dans. 
Ook krijgen de ouders de gele-
genheid om in de klas naar al-
le werkjes te komen kijken en 
zelfgemaakte hapjes te komen 
proeven.

Trainer Van Petersen 
naar FC Velsenoord
Velsen-Noord - Bestuur en se-
lectie van FC Velsenoord zijn 
zeer tevreden met de komst van 
Marco van Petersen als hoofd-
trainer en Hans Bakker als assi-
stent naar de vereninging.
Van Petersen zal het volgend 
seizoen de taken van de hudi-
ge trainer Danny Brands overne-
men. Met de jaren lange ervaring 
die van Petersen en Bakker heb-
ben past het aantrekken van dit 
duo geheel in het beleid van de 
club om verder te groeien, zowel 
in kwalitatieve zin als in kwanti-

tatieve zin. 
,,We zijn blij dat we in een vroeg 
stadium beide heren hebben 
kunnen vastleggen. Het feit dat 
de opvolging van Danny Brands 
nu als is geregeld geeft rust in 
de selectie, wat weer van belang 
is om de resultaten in de com-
petitie voort te zetten. Van Peter-
sen en Bakker kunnen door hun 
ervaring FC velsenoord naar een 
hoger plan trekken, uiteindelijk 
willen we naar de derde klasse”, 
aldus Arie Duineveld, voorzitter 
van FC Velsenoord.

Rabo Familietoernooi 
op hoog niveau
IJmuiden - Een bomvolle Zee-
wijkhal was het zaterdagavond. 
Nu eens niet op de vaste vrijdag-
avond wedstrijden spelen, maar 
samen met collega’s, vrienden, 
familie of verre onbekenden in 
een team strijden voor de eer op 
het Rabobank Smashing Velsen 
Familietoernooi! Naast de be-
kende gezelligheid in de druk-
te ook tijd voor spannende wed-
strijden. Dit jaar viel echt het ho-
ge niveau op en dat niet alleen 
door het hoge aantal deelne-
mers die al volleyballen bij de 
enige echte volleybalclub uit de 
IJmond. Dit jaar waren er zeker 
meer deelnemers die niet in ver-
enigingverband volleyballen wat 
het heel leuk maakte. In de pou-
les voorafgaand aan de finale-

rondes waren er spannende ral-
ly’s te melden en zeker heel veel 
goede smashes bij de diverse 
teams. Het niveau van de teams 
lag dicht bij elkaar, wat te zien 
was in de uitslagen. Natuurlijk 
kan er maar één de winnaar zijn 
en dat was voor de derde keer 
op rij het team G(e)rommel. Hier 
spelen dan wel een paar heren 
van het eerste Smashing Velsen 
team in maar in de finale ronden 
hadden ze het echt wel moei-
lijk zoals tegen het team Vak-
fout. Op de tweede plek geëin-
digd: Eentweetje en op een der-
de plek: Post & Co. Welke vol-
gend jaar voor een verrassing en 
misschien wel een nieuwe win-
naar kunnen zorgen? Zie ook 
www.smashingvelsen.nl.

Velsen-Zuid – Afgelopen zater-
dag gingen veertien klootschie-
ters van sportvereniging Full 
Speed naar het clubhuis om de 
loting van de teamindeling mee 
te maken. 
Daarna met de auto naar het 
parcours in Spaarnwoude. Het 
was daar door de mist water-
koud, en door het dooien van de 
sneeuw erg nat, sommige de-
len van Spaarnwoude lijken wel 
mangrove bossen, met de wor-
tels in het grondwater. Het nor-
male parcours was aan de beurt, 
dat is het oudste van de ne-
gen routes waar men kan gooi-

en. Team1 met Dirk, Lina, Nico 
en Lia werden ook eerste met 
77 schoten en 20 meter. Team 3 
met Willem, Ton, Bianca en Dries 
werden tweede met 81 schoten 
en 21 meter. Team 4 met Bertus, 
Sonja en Elly werden derde met 
85 schoten en 28 meter. team 2 
met Astrid, Harm en Ingrid wer-
den vierde met 105 schoten en 
24 meter. 
Komende zaterdag is de (zonder) 
koeienroute aan de beurt. Infor-
matie:  Nico Prins, telefoon 0255–
518648 of Dirk Sieraad, telefoon 
0255-515602. Zie ook www.sv-
fullspeed. nl.

Klootschietjournaal

IJmuiden aan Zee - Op zondag 
14 februari organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland onder lei-
ding van IVN-Natuurgidsen een 
leuke strandexcursie voor jong 
en oud op het strand van IJmui-
den. Het aardige van het strand 
is dat er altijd wel iets te zien of 
te vinden is, zeker in de winter-
tijd! Deelname is gratis. Duur: 
1,5 uur. Warme kleding en goed 
schoeisel aanbevolen! Aanmel-
den vooraf is niet nodig. Ver-
trek 11.30 uur bij de eindpunt 
van bus 4 en 82 Meer informa-
tie: 023-5314647. Zie ook www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Speurtocht 
langs de zee
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Oproep om kandidaten voor te dragen
Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2009?
Elk jaar kiest de gemeente Velsen 
haar sportkampioenen van het jaar. 
Wie een kandidaat weet, mag hem 
of  haar of een heel team voordragen. 
Er zijn zes categorieën: sportman, 
sportvrouw, sportploeg, talent, mas-
ter en (nieuw) gehandicapte spor-
ter. Een deskundige jury onder lei-
ding van Frank Snoeks bepaalt wie 
de winnaars zijn. De prijsuitreiking is 
tijdens een feestelijke avond op vrij-
dag 9 april a.s. in het Witte Theater 
in IJmuiden. Mevrouw Erica Terpstra, 
tot mei 2010 voorzitter van NOC*NSF, 
zal daar ook bij aanwezig zijn. 

In aanmerking komen:

• Individuele sporters die lid zijn van een 
Velsense vereniging; dat mag een niet-
Velsenaar zijn die lid is van een Velsen-
se vereniging of andersom: een Velse-
naar 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. 

Wanneer kom je in aanmerking voor een 
nominatie?

a Als je eerste, tweede of derde bent ge-
worden bij een Nederlands kampioen-
schap van een toernooi of een wed-
strijdenreeks.

b Als je eerste, tweede of derde bent ge-
worden bij een Europees kampioen-
schap.

c Als je eerste, tweede of derde bent ge-
worden bij een wereldkampioenschap.

d Als je eerste, tweede of derde bent ge-
worden bij een wereldbekerwedstrijd.

e Als je eerste, tweede of derde bent ge-
worden bij een Europacupwedstrijd.

f Als je eerste, tweede of derde bent ge-

worden bij een wedstrijd op een verge-
lijkbaar niveau als de punten onder b 
tot en met e.

g Als je een individuele sportprijs hebt 
gewonnen van een officiële sport-
bond. 

h Als je een individuele sportprijs hebt 
gewonnen tijdens een internationaal 
toernooi. 

Nominaties kunnen tot 1 maart wor-
den doorgegeven aan Simon de Weers, 
afdeling Sportzaken gemeente Velsen, 
postbus 465, 1970 AL in IJmuiden, via 
telefoonnummer 0255-567200 en via 
sweers@velsen.nl. De sportverenigin-
gen in de gemeente Velsen zijn al aan-
geschreven.

Op de foto Sharona Bakker, het Talent 
van 2008, met judoka Ruben Houkes. 
(foto: Ko van Leeuwen)

De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Velsen-
se Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent (tot 18 jaar), Mas-
ter (vanaf 40 jaar) en Gehandi-
capte Sporter van het jaar 2009. 
 
Bent u of kent u iemand die – of 
een team dat – aan onderstaan-
de voorwaarden voldoet? Neem 
vóór 1 maart a.s. contact op 
met Simon de Weers van afde-
ling Sportzaken van de gemeen-
te Velsen via 0255-567200 of e-
mail sweers@velsen.nl. 

Oproep voor 
kandidaten

Nauwere samenwerking 
Velsen en Amsterdam
Velsen en Amsterdam gaan steeds 
nauwer samenwerken. Centrale the-
ma’s zijn de havenontwikkeling in het 
Noordzeekanaalgebied en de ruimte-
lijke ontwikkeling in de Metropoolre-
gio Amsterdam. De gemeenten ver-
wachten dat de samenwerking, die 
zowel op bestuurlijk als uitvoerend 
niveau wordt opgepakt, hun onderlin-
ge relatie zal versterken, en dat beide 
partijen daar voordeel van hebben.

De colleges van B&W van Velsen en Am-
sterdam hebben een samenwerkingsa-
genda opgesteld. De rode draad daarin is 
de havenontwikkeling in het Noordzee-
kanaalgebied (NZKG) en de ruimtelijke 
ontwikkeling in de Metropoolregio Am-
sterdam. Het doel van de gezamenlijke 
agenda is versterking van de relatie op 
basis van wederzijds begrip en uitwisse-
ling en afstemming van elkaars visies op 
de kanaalzone; dit moet leiden tot betere 
resultaten voor beide partners. Op basis 
daarvan kunnen Velsen en Amsterdam 
elkaars beleid ondersteunen en samen 
projecten uitvoeren. De ontwikkeling van 
het Noordzeekanaalgebied en de Metro-
poolregio Amsterdam zijn dynamisch. De 
samenwerkingsagenda zal daarom re-
gelmatig worden geactualiseerd.

De samenwerkingsagenda kent twee 
paragrafen. De bestuurlijke samenwer-

king zit vooral in de uitwisseling van vi-
sies. Belangrijke thema’s uit de agenda 
zijn: het profiel van de havens, selectivi-
teit van goederenstromen, schaarste aan 
ruimte, onderwijs en kennis, educatie en 
informatie, de bereikbaarheid van havens 
en de investeringsagenda infrastructuur 
NZKG, het milieu- en veiligheidsbeleid 
en versterking van de woonfunctie en re-
creatie & toerisme in de kanaalzone.

Daarnaast lopen er verscheidene projec-
ten die Velsen en Amsterdam samen uit-
voeren. Dat betreft onder meer verster-
king van de draaischijffunctie havens en 
vervoer over water, verbetering van de 
zeetoegang c.q. realiseren van een nieu-
we sluis, verbetering van de lichterfacili-
teit en optimalisatie van de havenfunc-
ties voor de sluizen. De samenwerking 
tussen Velsen en Amsterdam zal zoveel 
mogelijk aansluiten bij bestaande activi-
teiten en overleggen. Afhankelijk van het 
onderwerp worden er ook andere partij-
en bij betrokken, bijvoorbeeld de leden 
van het Bestuursplatform Noordzeeka-
naalgebied en het bedrijfsleven uit de 
IJmond en Amsterdam.

Het college wil de samenwerkingsa-
genda met de raad bespreken en stelt 
zich voor om de raad regelmatig over de 
voortgang en de resultaten ervan te in-
formeren.

In plaats van donderdag 4 maart
Stadhuis woensdag 
3 maart ’s avonds open
Op donderdagavond 4 maart is het 
stadhuis gesloten. In plaats daarvan 
is het stadhuis open op woensdag 
3 maart, de avond van de gemeen-
teraadsverkiezingen. U kunt tussen 
18.00 en 20.00 uur terecht bij de balie 
van de afdeling Vergunningen & Uit-
voering en – op afspraak – bij afde-
ling Burgerzaken. U kunt een afspraak 

maken via www.velsen.nl of via tele-
foonnummer 0255-567200. Voor de 
afdeling Vergunningen & Uitvoering 
is geen afspraak nodig. Het stembu-
reau in de hal van het stadhuis is ook 
open. Velsenaren in het bezit van een 
stempas en een geldig legitimatiebe-
wijs kunnen tot 21.00 uur hun stem 
uitbrengen.

De sneeuwval van deze week heeft 
Reinunie gedwongen de laatste kor-
rels strooizout aan te spreken. Nu is 
het zout vrijwel helemaal op.

Een aantal zeer kritische verbindingswe-
gen – zoals de Velsertraverse – probeert 
Reinunie zo lang mogelijk met zout te 
strooien. Het overgrote deel van de strooi-
route wordt vanaf woensdag 10 februari 
met grof zand gestrooid om de gladheid 
te beperken.

Er wordt geen aanvulling op het zout ver-
wacht voor dinsdag 16 februari. 

Ook Rijkswaterstaat heeft zout tekort en 
kan de gemeenten niets leveren. Hoe-
lang de rijks- en provinciale wegen nog 
met zout gestrooid worden, is op het mo-
ment dat dit stuk geschreven wordt niet 
bekend. 

De laatste berichten en een overzichts-
kaartje staan op www.reinunie.nl.

ReinUnie stapt over op zand
Strooizout is zo goed als op
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Fishing for Litter
Miliewethouder Karel Ockeloen (tweede van rechts) houdt met trots de vlag omhoog 
van Fishing for Litter. Op vrijdag 5 februari nam hij samen met zijn collega-wethou-
der van Katwijk de heer H. Vingerling (midden) een aantal big-bags met afval uit de 
Noordzee in ontvangst. De heer Ockeloen is voorzitter van KIMO Nederland en Bel-
gië: de organisatie die zich inspant om zoveel mogelijk afval uit de Noordzee te vissen. 
Deze keer deden drie Katwijkse schepen mee. Zij maken deel uit van de circa zeventig 
vissers die meewerken aan het Fishing for Litter-project. Hun werk is belangrijk, want 
jaarlijks belandt er 20 miljoen kilo afval in zee. (foto: Reinder Weidijk)

Werkzaamheden aan het groen
Eind 2009 stond op de Infopagina een 
overzicht van de geplande snoeiwerk-
zaamheden in Velsen. Door de lange 
sneeuw- en vorstperiode hebben de me-
dewerkers van Beheer Openbare Ruimte 
minder kunnen doen dan gepland. Tot nu 
toe is gewerkt aan:

• Duin- en Kruidbergerweg Driehuis: in 
de groenstrook tussen het voetpad en 
de rijbaan is de beplanting gesnoeid 
i.v.m. overhangend groen op de rij-
baan;

• Willem de Zwijgerlaan Santpoort-Zuid: 
bij het oorlogsmonument is de esdoorn- 
opslag verwijderd;

• Papenburglaan/Clarionlaan bij het drie-
hoeksbosje is begonnen met de snoei 

van de vogelkers en esdoornopslag, en 
dunning van bomen;

• Valckenhoeflaan Santpoort-Noord: bij 
het basketbalveld en de eendenvijver is 
de beplanting gesnoeid en een enkele 
boom verwijderd;

• Begraafplaats Duinhof: van het H-veld 
is de opslag van abelen en esdoorns 
verwijderd. Het werk aan het calamitei-
tenveld is praktisch klaar; er is van twee 
kleine velden een groot veld gemaakt 
door bomen en onderbeplanting te ver-
wijderen. Later dit jaar wordt gras inge-
zaaid. 

De volledige lijst van werkzaamheden 
staat op www.velsen.nl onder Nieuws > 
Persberichten.

Baggerwerk Velserbroek
Rond de Oostlaan (Grote Buitendijk) 
en in het Wijkpark in Velserbroek 
wordt - na de vorst - de komende 
maanden een aantal sloten uitgebag-
gerd. Dit komt de waterberging en -af-
voer ten goede.

Aannemer Schilder uit Ursem voert voor 
de gemeente baggerwerk uit. Met name 
in het buitengebied tussen de Velserbroek 
en de A9 wordt een aantal belangrijke 
doorgaande sloten uitgebaggerd. De slo-
ten worden uitgegraven voor het behoud 
van een goede waterberging en wateraf-
voer. Het is de laatste fase van het meerja-
rig groot onderhoud in de afgelopen jaren. 
De komende maanden wordt er op twee 

plaatsen in de Velserbroek gewerkt: in 
het buitengebied rond de Oostlaan (Grote 
Buitendijk) en in het Wijkpark. In het bui-
tengebeid wordt de bagger op de sloot-
kant verwerkt. In het Wijkpark gebeurt dat 
slechts met een deel van de vruchtbare 
bagger. In het voorjaar maakt de gemeente 
het park weer vlak en wordt er gras inge-
zaaid. De meeste bagger wordt met tracto-
ren en aanhangers afgevoerd.

Bij de gemeente Velsen is de afdeling Be-
heer Openbare Ruimte verantwoordelijk 
voor dit werk. Met vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, telefoon 0255-
567200 of e-mail meldpuntbor@velsen.nl.

Ouders spelen een essentiële rol
Veilige(r) schoolomgeving
Kinderen zouden op de fiets of lo-
pend naar school moeten gaan om 
verkeerservaring op te doen. Ou-
ders moeten zich houden aan de 
verkeersregels en –maatregelen. 
Rondom de scholen in Velserbroek 
gaan gemeente en politie de ko-
mende maanden extra controleren 
en bonnen uitschrijven. 

Sinds 2007 werkt Velsen aan een duur-
zaam verkeersveilige schoolomgeving. 
Voor de veiligheid van kinderen wor-
den bij scholen in de buurt verkeers-
maatregelen getroffen zoals wegaan-
passingen, verkeersdrempels, stop-
verboden en bredere stoepen. De in-
zet van ouders is hierbij van essentieel 
belang. Hen wordt gevraagd om kin-
deren zoveel mogelijk lopend of op de 
fiets naar school te laten gaan. Kinde-
ren doen daar nuttige verkeerserva-
ring mee op en het helpt onoverzichte-
lijke en gevaarlijke parkeersituaties bij 

school te verminderen. Door (verkeerd) 
geparkeerde auto’s hebben kinderen 
geen zicht op naderend verkeer. En an-
dersom zijn overstekende kinderen voor 
passerende weggebruikers vaak on-
zichtbaar. Ook is het van belang dat ou-
ders zich houden aan de verkeersregels 
en –maatregelen; zij moeten hierin het 
goede voorbeeld geven.

De komende maanden wordt met na-
me de omgeving van de Velserbroek-
se scholen extra in de gaten gehou-
den en waar nodig worden bonnen uit-
geschreven. Er zal vooral worden opge-
treden tegen het parkeren en stoppen 
op plaatsen waar dat niet mag, zoals bij 
een parkeer- en/of stopverbod, op hoe-
ken, midden op de weg en voor een 
(woning)oprit. De gemeentelijke hand-
havers en de politie controleren sinds 
begin 2009 al veel bij scholen. Doel van 
dit alles is vergroting van de verkeers-
veiligheid voor kinderen.

Streetcornerwork Velserbroek
Overlast van jeugdgroepen vermin-
deren en jongeren uit de criminali-
teit houden: dat zijn de doelen van het 
project Streetcornerwork in Velser-
broek. Lizette Kooreman is er al mee 
aan de slag gegaan. Het project duurt 
voorlopig tot 1 september 2010. 

In Velserbroek is het project Streetcorner-
work gestart. Lizette Kooreman, een veld-
werker van de stichting Streetcornerwork 
Haarlem, legt actief contact met jongeren 
die buiten zijn op tijden dat anderen op 
bed liggen. Het project heeft twee doelen: 
zo vroeg mogelijk overlast van jeugdgroe-
pen signaleren en terugdringen, en jon-
geren hulp bieden die risico lopen op cri-
mineel gedrag, schoolverzuim of gebruik 
van alcohol of drugs. 

Lizette Kooreman werkt hierbij nauw sa-

men met onder andere de politie, het jon-
gerenwerk en de leerplichtambtenaar van 
de gemeente. Zij overlegt wekelijks met 
hen om de groepen in kaart te brengen 
en te inventariseren welke problemen er 
zijn, wat er al gedaan is en of het de groep 
is die problemen veroorzaakt of een in-
dividu. Ook kunnen ouders worden aan-
gesproken op het gedrag van hun kinde-
ren. Naar verwachting zal zij contact leg-
gen met ongeveer 60 jongeren. Uit erva-
ring blijkt dat ongeveer een kwart van hen 
terechtkomt bij Bureau Jeugdzorg of an-
dere gespecialiseerde zorg. Lizette Koor-
eman kan hen daar rechtstreeks naar 
doorverwijzen.

Velsen huurt de kennis en ervaring van de 
stichting Streetcornerwork Haarlem in tot 
1 september 2010. Daarna wordt het pro-
ject geëvalueerd.
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Technasium Driehuis geopend
,,Een technasium is een leeromgeving waarin naast veel leren ook veel met de handen 
wordt gewerkt’’, zei burgemeester Franc Weerwind op woensdag 3 februari jl. Hij was 
daar ter gelegenheid van de opening van het Technasium aan het Ichthus Lyceum in 
Driehuis. De burgemeester illustreerde zijn woorden met een aantal goochelhandelin-
gen. Aan de foto te zien, beleefde hij daar veel plezier aan. (foto: Reinder Weidijk)

Tandem zoekt netwerkcoaches
Mantelzorgers, mensen met een be-
perking of een chronische ziekte lo-
pen kans te vereenzamen. Voor hen 
zoekt Tandem, een ondersteunings-
organisatie, naar kandidaten die hen 
helpen om weer contacten op te bou-
wen: een netwerkcoach.  

Vrijwilligers zijn het cement van de sa-
menleving. De gemeenschap heeft veel 
baat bij het werk van deze onbaatzuch-
tige mensen. Zij helpen anderen om ook 
actief in het leven te blijven staan. Naar 
die mensen is Tandem op zoek – een or-
ganisatie die mantelzorgers ondersteunt 
en bemiddelt in buddyzorg. Wie stevig in 
de schoenen staat, talent heeft voor plan-
nen en organiseren, graag met mensen 
omgaat, én een dagdeel in de week te 

vergeven heeft, is voor Tandem een inte-
ressante kandidaat voor een vrijwilligers-
functie als netwerkcoach. Zij gaan man-
telzorgers, mensen met een beperking of 
een chronische ziekte helpen om weer 
een sociaal netwerk op te bouwen. Deze 
mensen komen soms de deur haast niet 
meer uit en dreigen te vereenzamen. Net-
werkcoaches helpen hen om weer con-
tacten te leggen, voor wat meer gezel-
ligheid, een goed gesprek of een vriend-
schap. Kandidaten krijgen een training 
van een aantal dagdelen en een onkos-
ten-/reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerden kunnen met Tandem 
contact opnemen via  telefoonnummer 
023-8910610, info@tandemzorg.nl of 
www.tandemzorg.nl. 

Wethouder Karel Ockeloen (rechts) en Joost Noot van ISIT Telindus ondertekenen 
een overeenkomst ter beveiliging van de computergegevens van de gemeente Vel-
sen. Mocht zich een ramp of grote calamiteit voordoen – bijvoorbeeld een grote brand 
waardoor een deel van het stadhuis is verwoest – dan zijn de computergegevens bin-
nen maximaal een uur toegankelijk en gaan er praktisch geen gegevens verloren. De 
overeenkomst is aangegaan voor een periode van vier jaar. (foto: Reinder Weidijk)

Herinrichting A208
Van maandag 15 februari om 06.00 uur 
tot en met zondag 21 februari 20.00 
uur gaat de toe- en afrit Spaarndam, 
westzijde, op slot voor alle verkeer 
(zie kaart). Voor bestemmingsverkeer 
van Spaarndam, Haarlem-Noord en 
Santpoort naar Haarlem geldt in die 
periode een omleidingsroute. 

Ook voor verkeer vanuit Alkmaar en Be-
verwijk naar industrieterrein Waarderpol-

der is een omleidingsroute voorzien. Er 
worden dan werkzaamheden uitgevoerd 
ten behoeve van de herinrichting van de 
A208. De omleidingen worden met bor-
den langs de weg aangeduid. Kaarten van 
de omleidingen staan op www.noord-hol-
land.nl/A208 onder downloads. 

Van maandag 22 februari 06.00 uur tot en 
met zondag 28 februari 20.00 uur is de 
toe- en afrit Velserbroek, westzijde geslo-
ten voor alle verkeer. Voor bestemmings-
verkeer van Driehuis, Santpoort-Noord en 
Velserbroek naar Haarlem gelden in die 
periode verschillende omleidingsroutes. 
Dat geldt ook voor vrachtverkeer van de 
Velsertunnel naar de Broekerwerf/Broe-
kerdreef. Er worden dan werkzaamhe-
den uitgevoerd ten behoeve van de her-
inrichting van de A208. De omleidingen 
worden met borden langs de weg aange-
duid. Kaarten van de omleidingen staan 
op www.noord-holland.nl/A208 onder 
downloads. Voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden is de provincie afhan-
kelijk van het weer. Als de weersomstan-
digheden bepaalde werkzaamheden niet 
toelaten, schuiven ze door naar een later 
moment. Op de website www.noord-hol-
land.nl/A208 vindt u meer informatie over 
het werk, de planning, de bereikbaarheid 
en een overzicht van veelgestelde vragen. 
Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u 
contact opnemen via de mail: A208her-
inrichting@noord-holland.nl of telefoon 
023-5145673.

150 inburgeringstrajecten
Velsen wil dit jaar tenminste 150 
nieuwe Nederlanders een inburge-
ringstraject laten volgen. Immers, hoe 
meer mensen meedoen in de maat-
schappij, hoe beter. Het rijk heeft 
aanvullende financiering beschik-
baar gesteld. 

Elk jaar vestigen zich buitenlanders in 
Velsen; sommigen passen zich snel aan, 
anderen hebben daar meer tijd voor no-
dig. De gemeente biedt inburgeringstra-
jecten aan: een scholing van ongeveer 
een jaar – afhankelijk van het niveau van 
betrokkene. 

In die periode leren de nieuwkomers Ne-

derlands en krijgen zij kennis over de 
Nederlandse samenleving aangereikt. 
Ook informatie over hoe het Nederlandse 
schoolsysteem functioneert, ideeën over 
opvoeding en regels rondom werk zitten 
in het traject. 

Volgens de landelijke berekeningen zou 
Velsen dit jaar 113 trajecten moeten rea-
liseren. Velsen wil dat aantal echter graag 
tot 150 verhogen, vanuit de gedachte dat 
de gemeente er alleen maar beter op 
wordt als meer mensen actief meedoen 
in de maatschappij. Bovendien heeft het 
rijk extra financiering beschikbaar ge-
steld als een gemeente meer doet dan 
zijn verplichting op dit vlak.

Computergegevens veilig
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tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-20-2010  Nieuweland 9 te Velserbroek; 

het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-21-2010  Sportlaan 7 0079 te Santpoort-Zuid; 
het oprichten van een tuinhuisje

BP-22-2010  Loggerstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van een kademuur aan de 
Loggerstraat en Kaarweg

BP-23-2010  Oranjestraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van een ketenpark 
(tijdelijk)

BP-24-2010  Waalstraat 138 te IJmuiden; het plaatsen 
van een balkonhek

BP-25-2010  Waalstraat 140 te IJmuiden; het plaatsen 
van een balkonhek

BP-26-2010  's Gravenlust 35B te Velsen-Zuid; 
het veranderen en vergroten van het 
Rode Kruisgebouw (tijdelijk)

BP-27-2010  Middenhavenstraat 34C, D, E en F te 
IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een bedrijfsgebouw

BP-28-2010  Verbindingsstraat 18 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

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

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

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

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

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

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

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

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

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

Velsen-Zuid

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort 
Burg. Weertsplantsoen ong. 2 acacia’s, 1 esdoorn 
 en 1 iep 
(bomen in tuin 1 en tuin 2 van complex 63 mogen 
worden gekapt vanwege de aanleg van een nieuwe 
tuin)
Slingerduinlaan ong. 2 eiken 
(bomen op begraafplaats Duinhof (veld A en veld U) 
mogen worden gekapt omdat de vitaliteit sterk is 
teruggelopen)
Wüstelaan ong. 1 kastanjeboom 
(boom nabij ingang Spaarnberg mag z.s.m. gekapt 
worden vanwege de kastanjebloedingsziekte)
Overbildtweg 21 1 walnotenboom 
Anemonenstraat 20 1 den 
Vlugthovenstraat 26 1 conifeer  

Dagtekening van deze kapvergunningen is 9 februari 
2010.
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met 
al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde 
stukken.

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

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

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

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

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

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

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

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

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-18-2010  De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het 

oprichten van een praktijkruimte en een 
berging (OMGEZET VAN REGULIER 
NAAR LICHT)

BL-19-2010  Kleine Zonnedauw 6 te Velserbroek; 
het oprichten van een berging en een 
schutting

BL-20-2010  J.T. Cremerlaan 71 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van een woning 
(inpandig)

BL-21-2010  Schipbroekenweg 3 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van 2 zonnecollectoren

BL-22-2010  Parkweg ong. te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van een fullcolour-evenementendisplay

BL-23-2010  Santpoortse Dreef ong. te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een fullcolour-
evenementendisplay

BL-24-2010  Sirenestraat 13 te IJmuiden; het oprichten 
van een garage en het dichtmetselen 
van 2 ramen (zijgevel)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 
18 februari 2010.
BL-17-2010  Harddraverslaan 56 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond voor-, achter- en 
zijgevel)

BL-21-2010  Schipbroekenweg 3 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van 2 zonnecollectoren

BL-22-2010  Parkweg ong. te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van een fullcolour-
evenementendisplay

BL-23-2010  Santpoortse Dreef ong. te Santpoort-
Noord; het plaatsen van een fullcolour-
evenementendisplay

BL-24-2010  Sirenestraat 13 te IJmuiden; het oprichten 
van een garage en het dichtmetselen 
van 2 ramen (zijgevel)

BP-15-2010  Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10 
te Velsen-Zuid; het samenvoegen van 
Torenstraat 14 en Middendorpstraat 10 
tot 1 woning

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

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

BP-19-2010  Molenveltlaan 10 en 12 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
de 2e verdieping van 2 woningen

BP-20-2010  Nieuweland 9 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van de 1e verdieping van 
een woning

BP-22-2010  Loggerstraat ong. te IJmuiden; 
het oprichten van een kademuur aan de 
Loggerstraat en Kaarweg

BP-24-2010  Waalstraat 138 te IJmuiden; het plaatsen 
van een balkonhek

BP-25-2010  Waalstraat 140 te IJmuiden; het plaatsen 
van een balkonhek

BP-27-2010  Middenhavenstraat 34C, D, E en F te 
IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een bedrijfsgebouw

 
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing 
op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-240-2009  De Zeiler 70 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel)
BL-241-2009  De Zeiler 72 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel)
BL-242-2009  De Zeiler 74 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel)
BL-243-2009  De Zeiler 76 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel)
BL-244-2009  De Zeiler 78 te Velserbroek; het aanbouwen 

van een berging (voorgevel)
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 12 februari t/m 25 maart 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-233-2009  Duinvlietstraat 28 te Velsen-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning
BL-246-2009  Platanenstraat 40 te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-251-2009  Rijksweg 316 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-202-2009  Paulus Potterstraat 16 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-215-2009  Broekerdreef ong. te Velserbroek; het 
oprichten van 2 fiets-/voetgangersbruggen

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 

Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BP-171-2009  Bloemstraat ong. te IJmuiden; het 

oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft  sloopvergunning verleend voor:
SL-5-2010  Saturnusstraat 59 te IJmuiden; 

het verwijderen van asbesthoudende 
materialen

SL-6-2010  Bonairestraat 41 BEN en BOV te 
Santpoort-Noord; het verwijderen van 
diverse asbesthoudende materialen

SL-11-2010  Kennemerlaan 163 te IJmuiden; 
het verwijderen van asbesthoudende 
plafondbeplating

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
STANDPLAATSVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft een vergunning verleend voor:
 
Het innemen van een standplaats voor het verkopen 
van verse vis, gebakken vis, ‘fish and chips’ en broodjes 
in combinatie met gekoelde dranken op het perceel 
gelegen aan de Kotterkade ongenummerd te IJmuiden.
 
Het betreft een standplaats voor de periode 27 januari 
tot en met 31 december 2010 met vaste openingstijden, 
met uitzondering van de maandag en dinsdag. 
De ingangsdatum is 27 januari 2010.
 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 


