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Sluizen open voor techniek
velsen-Zuid - De IJmond als 
voorbeeld voor de Metropool-
regio Amsterdam als het gaat 
om het stimuleren van het 
technisch onderwijs en de sa-
menwerking tussen bedrijven 
en scholen. Dat optimistische 
geluid liet spreker ruud Porck 
vorige week horen tijdens het 
drukbezochte seminar ‘Slui-
zen open voor Techniek’.

Porck, tot voor kort directeur van 
onder andere het Technisch Col-
lege in Velsen en nu werkzaam 
voor de gemeente Amsterdam, 
bracht op de voor hem kenmer-
kende enthousiaste wijze een 
ode aan het ambacht. Na hem 
kwam Gertjan Verbeek, trainer 
en coach van AZ Alkmaar. Hij 
sprak over het motiveren en sti-
muleren van jonge mensen en 
trok parallellen tussen het be-
drijfsleven en de topsport.
De bijeenkomst was georgani-
seerd door SSPB Praktijkoplei-
ding Bouw IJmond en de maat-
schappelijke stichting Telstar 
Thuis in de Wijk. Samen vroegen 
zij aandacht voor een probleem 
dat zich ondanks de huidige eco-
nomische malaise onverbiddelijk 
aandient: het dreigende grote te-
kort aan vakkundig technisch 
personeel.
Dat dreigende tekort kan er wel 
eens toe leiden dat het regionale 
bedrijfsleven in de toekomst kan-

sen gaat missen. Een voorbeeld 
van zo’n kans is de aanleg en het 
onderhoud van de nieuwe gro-
te zeesluis bij IJmuiden, inclusief 
de bijbehorende infrastructuur. 
Yvonne van der Hoff van Ha-
ven Amsterdam maakte duidelijk 
waarom deze nieuwe grote zee-
sluis nodig is. Frans Loman van 
Rijkswaterstaat vertelde over de 
inhoud, planning en aanbeste-
ding van het omvangrijke project.
Sluizen open voor Techniek werd 
bijgewoond door de vertegen-
woordigers van bouwbedrijven, 
de technische sector, de over-
heid, het onderwijs, belangenor-
ganisaties en vele andere geïn-

teresseerden. SSPB, dat voor de 
bouw praktijkopleidingen ver-
zorgt in de IJmond en Kenne-
merland, maakte van de gele-
genheid gebruik om zijn nieu-
we organisatie en naam te ont-
hullen: Bouwmensen Kennemer-
land. 
Onder deze nieuwe naam gaat 
het bedrijf samen met een groot 
aantal opleidingsbedrijven in 
Nederland nieuwe producten 
ontwikkelen die beter aanslui-
ten bij de huidige tijd. Het logo 
van Bouwmensen Kennemerland 
prijkte ’s avonds ook op het wed-
strijdshirt van Telstar. (foto: Ron 
Pichel)

IJmuiden - In de nacht van za-
terdag 2 op zondag 3 februari 
kwam er rond 03.40 uur een mel-
ding binnen dat zich aan de Ken-
nemerlaan een persoon met een 
vuurwapen zou bevinden. Om-
standers zouden het wapen ge-
zien hebben en alarmeerden de 
politie. Agenten troffen de man, 
een 54-jarige IJmuidenaar in zijn 
auto op de kruising van de Ken-

nemerlaan met de Grahamstraat. 
In de auto zat ook een 21-jarige 
bijrijder. Met getrokken dienst-
wapen is het tweetal door agen-
ten gesommeerd om uit de au-
to te komen. Er werd geen vuur-
wapen aangetroffen. Wel werd er 
een luchtdrukwapen in beslag 
genomen. De mannen zijn over-
gebracht naar het politiebureau 
voor verhoor.

Man aangehouden
met luchtdrukpistool

Protest tegen aanpak Tata

IJmuiden - Zo’n 750 medewerkers van Tata Steel kwamen maandagochtend naar de FNV-bijeenkomst 
voor werkzekerheid. De medewerkers eisen een gesprek met Tata CEO Europe, Karl Köhler. Ze willen dat 
hij ingrijpt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de directie in IJmuiden vanwege de willekeurige 
wijze waarop mensen boventallig worden verklaard. (foto: Michel van Bergen)

Zaterdag 9 februari 

open dag 
van 10.00 tot 

13.00 uur

wasdrogers
v.a. e 199,-

wasautomaten
v.a. e 299,-

AAnbieding
Led-tv samsung

v.a. e 299,-
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 

tel.: 0255 - 515 726

Feestelijke viering 
opening nieuw 
adviescentrum 
11 - 15 maart 2013

Zie persbericht elders in deze uitgave.

www.zorgspecialistloop.nl

Inschrijven:

21 april 2013

Start en finish
TATA Steel Stadion

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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De Waterakkers
Kennismakingsactie 
sauna en schoonheid
Regio - Sauna De Waterakkers 
en Schoonheidsslaon De Wa-
terakkers hebben de handen 
ineen geslagen voor een leu-
ke actie. Een combinatiebezoek 
aan sauna en schoonheidssalon 
kost tot 1 april van dit jaar 39,50 
euro. Wie dat wil, kan er de he-
le dag doorbrengen, want in de 
prijs zit een ontvangst met kof-
fie of thee en bonbons, het ge-
bruik van de sauna en thermen 
tot 23.00 uur, een gezichtsbe-
handeling (reiniging, massa-
ge, masker), een hand- of voet-
massage, zonnebank en voor de 
lunch een soep en een gezon-
de lunchsalade met ciabatta en 
kruidenboter. 
Sauna de Waterakkers is bij uit-
stek dé plek om te ontspan-
nen. Het biedt alles wat een 
sauna moet hebben en dat al-
les in een gemoedelijke sfeer. 
Bedrijfsleider Begoña Moran-
te ziet dan ook veel mensen te-
rugkomen omdat het hen goed 
is bevallen. Er zijn verschillen-
de soorten sauna’s zoals het 
sanarium, dit is een combinatie 
van een gewone sauna met een 
Turks bad. Het is er minder heet 
en veel vochtiger dan in een ge-
wone sauna. Dan is er het hela-
rium, uitstekend tegen de win-
terdip. Het werkt met kleuren-
lichttherapie. Elke vier minuten 
een andere kleur, die een goe-

de uitwerking hebben op de ge-
moedstoestand. Voorts is er het 
Turks stoombad, maar ook de 
whirlpool en de eucalyptussau-
na zijn aanwezig. Meer infor-
matie staat op de website www.
saunadewaterakkers.nl. 
De sauna heeft een combinatie 
met het naburige restaurant De 
Waterakkers. De gerechten ko-
men uit de keuken van het res-
taurant en worden geserveerd 
in het restaurant van de sauna. 
Overigens is de sauna apart van 
het zwembad toegankelijk. Ook 
hiervoor is een combinatietoe-
gangskaartje mogelijk tegen 
een gereduceerd tarief. 
Bo van Ombergen is de schoon-
heidsspecialiste in De Waterak-
kers. De kenmerken van de 
schoonheidssalon zijn rust, ont-
spanning en de persoonlijke be-
nadering. Er zijn verschillende 
soorten gezichtsbehandelingen 
en lichaamsbehandelingen mo-
gelijk voor een betaalbare prijs. 
Kijk op de website voor meer in-
formatie www.salondewaterak-
kers.nl.
De sauna en schoonheidssalon 
zijn te vinden aan de Kerkweg 
217 in Heemskerk, tel. 0251-
234344. Geopend van maandag 
tot en met zaterdag van 11.00 
tot 23.00 uur, zondag tot 21.30 
uur. Op maandag is het dames-
dag in de sauna.

Veel gastouders
krijgen bezoek GGD

Velsen – Volgens de Wet kinder-
opvang en kwaliteitseisen peu-
terspeelzalen worden zowel peu-
terspeelzalen als gastouders re-
gelmatig geïnspecteerd. De ge-
meente Velsen geeft GGD Ken-
nemerland opdracht om toezicht 
te houden op de regelingen zo-
als die in de wet zijn vastgelegd. 
Zo wordt onder meer gekeken 
naar aantal peuters per groep, 
pedagogische praktijk, beroeps-
kwalifactaties en verklaringen 

omtrent gedrag. Bij de start van 
een peuterspeelzaal of bij gast-
ouderschap volgt altijd een rap-
port. Maar jaarlijks wordt ook 
steekproefsgewijs een vaak on-
aangekondigd bezoek van de 
GGD afgelegd. De gemeente 
Velsen heeft nu bepaald dat bij 
drie op de tien gastouders een 
inspectie nodig is. Per peuter-
speelzaal of kinderopvang wordt 
bepaald hoe vaak zo’n inspectie 
nodig is. (Karin Dekkers)

‘Ontdek je kans bij Zorgbalans’
Eerste hulp bij

nieuwe baan in de zorg
Regio - ‘Ontdek je kans bij Zorg-
balans’ met dit motto wil Zorgba-
lans nieuwe collega’s warm laten 
lopen voor een baan in de zorg. 
Speciaal daarvoor is een gloed-
nieuwe wervingswebsite inge-
richt www.werkenbijzorgbalans.nl. 
Om de zoektocht naar een nieu-
we baan in de zorg nog aantrek-
kelijker te maken, heeft Zorgba-
lans bovendien een prijsvraag uit-
geschreven. Vind de niet bestaan-
de baan bij Zorgbalans en maak 
kans op een iPad Mini.
Met de nieuwe site wil Zorgbalans 
het de toekomstige medewerkers 
makkelijker maken alles te weten 
te komen over werken in de zorg. 
Daarom nemen we bezoeker stap 
voor stap mee langs alle facetten 
van werken in de zorg. Zo vertellen 
collega’s in filmpjes en verhalen 
hoe ze hun werk ervaren en leg-
gen de recruiters uit welke func-
ties er in de zorg bestaan. De web-
site is voor iedereen die een baan 
zoekt in de zorg of in een onder-
steunende functie. Maar ook voor 
mensen die denken aan een car-
rièreswitch, net van school komen 
en een vervolgopleiding zoeken of 
studenten op zoek naar een bij-
baan.
,,Wij vertellen graag wat er alle-
maal mogelijk is in de zorg”, zegt 

recruiter Cees Knottnerus. ,,Welke 
functies er zijn en wat ze inhou-
den, het salaris en de doorstroom-
mogelijkheden. Wie meer wil we-
ten over de opleidingsmogelijkhe-
den of nog niet eerder in de zorg 
werkte, kan ook bij de digitale 
loopbaancoach terecht. Van hem 
of haar krijgen ze dan te horen wat 
ze in huis moeten hebben of halen 
om een leuke baan in de verple-
ging, verzorging, thuiszorg of on-
dersteunende diensten te krijgen.”
Zorgbalans wil met deze ultramo-
derne site mensen die werk zoe-
ken in de zorg op een laagdrem-
pelige manier begeleiden naar die 
baan. En we willen laten zien dat 
we als ouderenorganisatie hele-
maal 2013 zijn. De iPad Mini als 
prijs voor de prijsvraag moet dat 
nog eens benadrukken en vanaf 
het begin zoveel mogelijk jongere 
en oudere collega’s in spé naar de 
site trekken.
De site is ontwikkeld samen met 
het Haarlemse internet marketing 
bureau GoeieZaak in Haarlem. 
Specialisten in SEO die helpen 
moderne nieuwe collega’s op een 
moderne manier te interesseren 
voor een baan in de zorg en aan 
Zorgbalans te binden. Een boeien-
de opgave voor een organisatie in 
de ouderenzorg anno 2013.

Vrijdag 8 februari open dag
Opleiding in installatie-
dak- en elektrotechniek 
Beverwijk - InstallatieWerk
NoordHolland heeft vrij-
dag 8 februari tussen 15.00 
en 21.00 uur een Open Dag 
aan de Parallelweg 128D 
in Beverwijk voor iedereen 
die geïnteresseerd is in een 
BBL/BOL opleiding in de in-
stallatie-, dak- of elektro-
techniek.

IWNH verzorgt de praktijkop-
leiding in de eigen werkplaats 
en de theorie in samenwerking 
met het NOVA college. De leer-
lingen gaan een aantal dagen 
per week werken bij één van de 
700 aangesloten leerbedrijven. 
Ondanks het feit dat het vinden 
van een leerbedrijf het afgelo-
pen jaar lastig is biedt IWNH 
iedere leerling die door de se-
lectie heen komt een oplei-
ding aan. Het is hard nodig jon-
geren te blijven opleiden in de 
techniek, omdat er over twee 
jaar grote tekorten zullen ont-
staan. Kiezen voor de techniek 
is dus kiezen voor een goed 
toekomstperspectief. De MBO 
opleiding bij IWNH start op ni-
veau 2 met een doorgroei mo-
gelijkheid naar niveau 4. Bij ie-
der behaald niveau wordt op-

nieuw bekeken of je verder wilt. 
IWNH zorgt voor de juiste be-
geleiding bijvoorbeeld bij het 
vinden van een leerbedrijf, ge-
diplomeerde praktijkopleiders 
voor de praktijklessen en de 
voortgang in de theorie wordt 
gevolgd door je opleidingsco-
ordinator. Een fijne atmosfeer 
maakt dat de leerlingen met 
plezier deze opleiding kunnen 
doen. Mocht je interesse heb-
ben dan ben je welkom op de 
Open Dag of meld je aan via de 
website www.iwnh.nl.
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Donderdag 
7 februari

Tot en met 17 maart kun-
nen bezoekers van Landgoed 
Beeckestijn de tentoonstelling 
Stillevens van 17e en 21e eeuw 
op de Buitenplaats Beeckestijn 
bezichtigen. Geopend van don-
der t/m zondag van 11.00 tot 
16.00 uur.
Cursus ‘Hellup, mijn kind 
kan niet zonder’. Bij Brijder, 
Spaarne 106 Haarlem. Van 
19.30 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Café: Joe Mad-
man & The Sidewalkers. 22.00 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! Aanvang 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten. 
Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
8 februari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Open dag Technisch Colle-
ge Velsen, Briniostraat 12. Van 
19.00 tot 21.00 uur.
Open dag bij Maritiem College 
Velsen, Briniostraat 10 IJmui-
den. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Winterconcert door Villa met 
Uitzicht in het Gymnasium Fe-
lisenum, van Hogendorplaan 
2 Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 
uur.
Duo Elia in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur, toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Irrational Li-
brary. 22.00 uur Toegang gra-
tis. Grote zaal: Spektrum XL 
23.00-04.00 uur. Toegang 12,- 
vanaf 16 jaar. Kleine zaal: 25+ 
Party. 22.00-04.00 uur. 10m- 
vvk/12,50 add. Vanaf 14 jaar.

Zaterdag 
9 februari

Rommelmarkt bij Buurtcen-
trum De Dwarsligger, Plane-
tenweg 338 IJmuiden. Aanvang 
09.00 uur.

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 20.30 uur.
Open dag Technisch Colle-
ge Velsen, Briniostraat 12. Van 
10.00 tot 13.00 uur.
Open dag bij Maritiem College 
Velsen, Briniostraat 10 IJmui-
den. Van 10.00 tot 13.00 uur.
Benefietmiddag in biblio-
theek Velsen IJmuiden om 
het volgende seizoen van de 
Strandbibliotheek veilig te kun-
nen stellen. Toegang gratis
Winterzangnacht in de 
Dorpskerk, Burg. Enschede-
laan Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Unidos speelt ‘Ticket to Broad-
way’.
Dutch Floyd in het Thalia The-
ater, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: Har-
de Pappies: Hef & Team Vie-
ze. 20.30 uur. Toegang 10,-. Ca-
fé: Reaggae Movement ‘Tribute 
to Bob Marley’. 21.00 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: Vunzi-
ge Deuntjes. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar.

Zondag
10 februari

Vogelbeurs bij Fauna Felisen, 
Jan Ligthartgebouw, Ekster-
laan IJmuiden. Van 10.00 tot 
13.00 uur.
Klaverjastoernooi bij klaver-
jasclub Schoppen Dubbel in 
Velserduin, Scheldestraat 101 
IJmuiden. Aanvang 10.30 uur.
Lezing met als thema: ‘God als 
pottenbakker en over de men-
sen die broos en kwetsbaar 
zijn’. Door Annemike van der 
Meiden in De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur.
Blaaskwintet Niet Strijken 
speelt sprookje ‘De Toverfluit’ 
in Soli Muziekcentrum, Kerke-
pad 83 Santpoort-Noord. Van 
12.00 tot 14.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
ZoMiPo in Dienstencentrum 
Watervliet, Doelmanstraat 34 
Velsen-Noord. Optreden Am-
sterdams Cabaretgezelschap 
De Schakel. Aanvang 14.00 

uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Beyond the 
Hills’. Aanvang 14.30 uur. Om 
17.30 uur foyerconcert met Kni-
ves & Tulips.
Pianorecital (presentatie cd 
‘Music Box’) in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur, toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Vesperviering in de Engel-
munduskerk in Driehuis. Aan-
vang 19.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Unidos speelt ‘Ticket to Broad-
way’.

Maandag 
11 februari

Clubavond bij Postzegelver-
eniging Santpoort in het Stati-
onsgebouw aan de Santpoort-
se Dreef in Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag
12 februari

Alzheimer Cafe in Ontmoe-
tingscentrum De Zeestroom, 
Zeewijkplein 262 IJmuiden. 
Van 13.30 tot 15.30 uur. The-
ma: ‘Hoe zorg ik dat het thuis 
zo lang mogelijk goed gaat?’
Alzheimer Café in Service-
flat Sans Souci, Sans Souci 113 
Castricum. Thema: ‘Hoe kies ik 
de beste zorg voor straks?’ Van 
19.00 tot 21.00 uur.
Openbare repetitie vocaal 
ensemble Puisque tout Passe 
om 19.45 uur in basisschool De 
Kring, Parklaan 108 Haarlem. 
Opgave voor de openbare re-
petitie of info: info@puisque-
toutpasse.nl of zie ook www.
puisquetoutpasse.nl.
Lezing over de concurentie-
strijd rond de kaasmarkten in 
de tijd tussen 1500 en 18.00. 
Door dr. Diederik Aten in ‘t Bre-
derode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 Velsen-
Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
HEMA-De worst musical ever. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Alida Dors met 
‘Living apart and toghether’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
13 februari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Vastentijd met een viering met 
asoplegging in de Engelmun-
duskerk IJmuiden. Aanvang 
19.00 uur.
Praktijk voor Psychiatrie or-
ganiseert een gratis voorlich-
tingsavond over de werking 
van het brein bij ADHA of NAH. 
Zalencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein 3-5 IJmuiden, van 
19.30 tot 21.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: 
HEMA-De worst musical ever. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Beyond the 
Hills’. Aanvang 20.30 uur. 

Donderdag 
14 februari

Cursus ‘Hellup, mijn kind 
kan niet zonder’. Bij Brijder, 
Spaarne 106 Haarlem. Van 
19.30 tot 22.00 uur.
Valentijnsfilmdiner ‘One Day 
in het Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52 IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Jandino Asporaat. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Wittenbols 
schrijft, Lightert regisseert ‘Ho-
ningjagers’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: Roots 
of Heaven: Dayna Kurtz. Aan-
vang 20.30 uur. Toegang 15,-
. Café: True Bypass. Aanvang 
22.00 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,-, gratis voor studenten. 
Vanaf 18 jaar. 

Santpoort-Noord - Zondag 10 
februari van 12.00 en 14.00 uur 
speelt blaaskwintet Niet Strij-
ken het sprookje ‘De Toverfluit’ 
in het Soli Muziekcentrum, Ker-
kepad 83. Daarna is er voor kin-
deren en volwassenen gelegen-
heid muziekinstrumenten uit te 
proberen. Hoe blaas je op een 
dwarsfluit? En hoe haal je geluid 
uit een hoorn? Ga het allemaal 
ontdekken tijdens de instrumen-
tenparade bij Muziekvereniging 
Soli. Iedereen mag alle muziek-
instrumenten uitproberen. Bij het 
muzikale sprookje ‘De Toverfluit’. 
wordt gezocht naar de gevan-
gen prinses. Prins Tamino is ho-
peloos verliefd op haar, maar to-
venaar Sarastro houdt de prinses 
gevangen en hij laat haar niet 
gaan voordat Tamino drie moei-
lijke opdrachten goed heeft ge-
daan. Gelukkig is er een tover-
fluit en een magisch klokken-
spel. De toegang is gratis. Gaar-
ne parkeren bij stations Drie-
huis. Aanmelden via monique@
muziekeducatie.com.

De Toverfluit 
bij Soli

Lokale sterren in Hema 
De Worst Musical Ever
IJmuiden – Op 12 en 13 febru-
ari komt Hema de Musical– De 
Worst Musical Ever naar Stads-
schouwburg Velsen. Naast ster-
ren als Joep Onderdelinden, An-
ne-Mieke Ruyten en Wimie Wil-
helm schitteren er ook negen 
echte Hema-sterren uit onder 
andere filiaal IJmuiden op de 
planken. Misschien hebben ze 
wat minder toneelervaring, maar 
eigenlijk zijn zij de echte profes-
sionals: zij staan immers bijna 
dagelijks in de Hema!
Thea, Marco, Ilse, Joyce, Els, Na-
tascha en Judith, teamleidster 
Ellis Wolthuis en filiaalmanager 
Jolanda Meulemans spelen als 
engelen en figuranten mee in de 
Hema-musical. Dat doen zij bij 
beide voorstellingen in IJmuiden. 
,,Ik heb er zin in’’, zegt Els Dem-
mers. ,,Ik heb 20 jaar achter de 
schermen kleding gemaakt voor 
musicalgroepen, maar nu mag 
ik eindelijk een keer zelf op de 
planken.’’ Ook Jolanda Meule-

mans kijkt uit naar het optreden. 
,,Wat ik heel leuk vind is dat we 
samen met de crew gaan wer-
ken en dat we een kijkje ach-
ter de schermen van het thea-
ter krijgen. Els en ik hebben de 
musical al gezien en hij is ont-
zettend leuk. Het gaat over een 
Hema-filiaal in 2002 met decors 
zoals je die in de Hema aan-
treft. Het is de drukke decem-
bertijd en dan gebeurt er van al-
les, inclusief een geheimzinnige 
Spaanstalige stagiaire, die zorgt 
voor een verrassing op het ein-
de. Het is een komisch stuk met 
heel leuke liedjes en herkenba-
re situaties.’’
Hema de Musical – De Worst 
Musical Ever wordt gebracht 
door Bos Theaterproducties. Er 
is nog een beperkt aantal kaar-
ten verkrijgbaar via www.stads-
schouwburgvelsen.nl of via 
0255-515789. Kaarten kosten 
40,50 euro per stuk, inclusief een 
lekker hapje.
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IJmuiden – Johan van Ike-
len van Velsen Lokaal heeft het 
college van B&W vragen ge-
steld over de wateroverlast op 
de Heerenduinweg. In natte 
perioden staat daar het fiets-
pad en een deel van de rijbaan 
onder water, wat leidt tot ver-
keersoverlast en onveilige situa-
ties. Na het wegtrekken van het 
water blijft vooral op het fiets-
pad vaak modder over, wat het 
fietspad glad en onveilig maakt. 
Fietsers en voetgangers maken 
in zo’n situatie vaak gebruik van 
de weg. Het college heeft ge-
antwoord dat de wateroverlast 
vaker voorkomt in natte perio-
des. Vanwege de hoge grond-
waterstand wordt in dit gebied 
constant gedraineerd. Omdat dit 
stuk duin laag ligt, is de water-
overlast hier sterk. Bij de aanleg 
van de drainage was een wens 
van de gemeente om overtollig 
water te kunnen wegpompen 
naar het Binnenmeer. De aan-
sluiting zou ondergronds moe-
ten worden aangeboord. De ge-
meente kreeg hier echter geen 
vergunning voor op basis van 
de Natuurbeschermingswet. 
Daardoor is indertijd gekozen 
voor een minder optimale op-
lossing in de vorm van een drai-
nagepomp. Na de klachten is 
het drainagesysteem ter plaat-
se doorgespoten. Vanwege de 
klachten zal extra drainage wor-
den aangebracht. Ook zal het 
college opdracht geven bij wa-
teroverlast tijdig zorg te dragen 
voor afzetten van het natte fiets-
pad, zodat alle verkeer veilig kan 
voortgaan. (Karin Dekkers)

Wateroverlast 
Heerenduinweg

Velsen – Het actieplan Jeugd en 
Onderwijs voor de periode 2013 
tot 2016 heeft de positieve naam 
Samenwerken aan Talent gekre-
gen. Hierin zijn alle beleidsdoe-
len vertaald naar acties. Daarbij 
wordt sterk samengewerkt met 
organisaties op het gebied van 
onderwijs, welzijn, maatschappe-
lijke dienstverlening, gezondheid, 
sport en cultuur, hulpverlening en 
justitie. Juist door deze samen-
hang wil men de jongeren een 
uitgebreid vangnet bieden. De 
gemeente Velsen heeft met veel 
van de organisaties een subsidie-
relatie of is opdrachtgever. Be-
doeling is extra kansen te creëren 
voor jongeren die buiten de boot 
vallen tijdens of na hun schoolop-
leiding, door gedrag of door een 
beperking. Ook legt de gemeen-
te Velsen de nadruk op preventie, 
bijvoorbeeld door nauwe samen-
werking met scholen en deca-
nen, zodat sneller hulp kan wor-
den geboden waardoor grotere 
problemen kunnen worden voor-
komen. Bijzonder is dat jongeren 
worden betrokken bij het jeugd-
beleid in de vorm van inspraak en 
projecten. (Karin Dekkers)

Samenwerken 
aan Talent

Lezersactie met gratis kaarten
Volop innovaties op 
Huishoudbeurs 2013
Regio – De Huishoudbeurs zou 
de Huishoudbeurs niet zijn zon-
der de introductie van nieuwe pro-
ducten en diensten. Ook tijdens de 
komende editie van Nederlands 
grootste evenement op het ge-
bied van mode, verzorging en life-
style worden veel innovaties aan 
het publiek gepresenteerd. Huis-
houdbeurs 2013 wordt van 16 tot 
en met 24 februari 2013 gehouden 
in Amsterdam RAI.
Op deze beurs ruim 370 expo-
santen, van A-merken tot kleine-
re, zelfstandige ondernemers met 
noviteiten. Zo presenteert Hap-
py High Heels een zooltje, dat het 
mogelijk maakt om pijnloos drie-
maal zo lang op hoge hakken te 
lopen. Your Live Fitness is de nieu-
we manier van thuissporten. Iede-
re dag ontvangt de consument via 
een eigen weblink nieuwe live fit-
ness-lessen voor in de eigen huis-
kamer. Met hulpstudent.nl krijgt 
men meer vrije tijd. Handige stu-
denten zijn  in te zetten voor huis-
houdelijke klusjes, tuinonderhoud, 
bijles en oppassen. S.L.G. Trading-

Nederland introduceert een koe-
kenpan met keramische anti aan-
baklaag waar aan de kleur van de 
pan afgelezen kan worden hoe 
hoog de pantemperatuur is. De 
smaakpapillen worden verrast met 
Milka Popcorn Snax. Dit is knap-
perig, gekarameliseerde popcorn 
overgoten met alpenmelkchocola-
de. Daarnaast introduceert L1quid 
puur en zuiver energiewater zon-
der de suikerhoudende ingredi-
enten, die in de meeste energie-
drankjes voorkomen.
Zie ook www.huishoudbeurs.nl. 
De Huishoudbeurs is ook te vol-
gen op twitter en Facebook. (foto: 
NFP Photography)

Onder lezers van deze krant 
worden gratis kaarten verloot. 
Per persoon zijn twee kaarten 
te winnen door een e-mail te 
sturen naar info@jutter.nl. In-
sturen kan tot maandag 11 fe-
bruari. Winnaars krijgen zo 
spoedig mogelijk bericht. Over 
de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd. 

Alzheimer Café
IJmuiden - Dinsdag 12 februari is 
er een Alzheimer Café in IJmuiden 
Zeewijk. Het onderwerp is dan: 
Hoe zorg ik dat het thuis zo lang 
mogelijk goed gaat? Het inscha-
kelen van hulptroepen.
De gespreksleider is Ariet Pol van 
Zorgbalans en de gastspreker is 
Hetty van der Vegt, casemana-
ger van Draagnet. Het is niet al-
tijd gemakkelijk om te zorgen voor 
iemand met dementie. Uit erva-
ring blijkt dat veel mensen niet 
graag om hulp vragen. Terwijl het 
juist zo belangrijk is dat mensen 
dat wél doen, zowel bij professio-
nals als bij familie of vrienden. Het 
is vaak zelfs noodzakelijk om het 
vol te kunnen houden. Er wordt 
ook uitgelegd aan wie en in wel-
ke fase hulp gevraagd kan wor-
den. In de pauze zal een afvaar-
diging van Theatergroep Septim-
bre uit de omgeving van Alkmaar 
enkele liedjes zingen uit hun pro-
gramma ‘Alles doet ‘t nog’.
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Ga naar het het Alzhei-

mer Café in Ontmoetings-centrum 
Zeestroom in IJmuiden,  Zeewijk-
plein 262. Zeestroom is een initai-
tief van Zorgbalans, waar mensen 
met geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers samenkomen voor 
dagbesteding, ondersteuning, ad-
vies en informatie. De  ontvangst 
is vanaf 13.30 uur, het program-
ma start om 14.00 uur en duurt 
tot 15.30 uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, bu-
ren. Wie hier nog nooit eerder is 
geweest, moet beslist komen ken-
nismaken. De toegang én het eer-
ste kopje koffie zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door de vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. Er 
is een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 

Rabobank Velsen en Omstreken
Opening nieuw advies-
centrum gevierd met 

inspiratiebijeenkomsten
Velsen - In de week van 11 tot 
en met 15 maart organiseert Ra-
bobank Velsen en Omstreken een 
aantal energieke optredens en in-
spirerende lezingen met het the-
ma Dromen, durven, doen! De 
bank viert hiermee de opening 
van haar nieuwe adviescentrum 
aan de Zadelmakerstraat in Vel-
serbroek. Mathijs Smit, Directie-
voorzitter Rabobank Velsen en 
Omstreken, ,,Dromen van onze 
klanten zijn het uitgangspunt voor 
ons financieel advies. Met de in-
gebruikname van ons nieuwe ad-
viescentrum aan de Zadelmaker-
straat in Velserbroek zijn wij voor 
die advisering nu nog beter toe-
gerust. De opening van deze loca-
tie is tevens de eerste stap in een 
reeks om onze dienstverlening 
in de komende periode verder te 
moderniseren en verbeteren.” 
,,In dit moderne pand, waar duur-
zaamheid centraal staat, is ont-
moeten het sleutelwoord. Ons 
nieuwe adviescentrum is niet al-
leen een locatie voor financi-
eel advies. Het is tevens een plek 
waar leden, klanten, medewer-
kers en inwoners van het markt-
gebied elkaar kunnen ontmoeten 
en samenwerken. Als coöpera-
tieve bank geloven wij daar sterk 
in. Want samen bereik je meer 
en komt de realisatie van dromen 

dichterbij. Wij geven met de inspi-
ratiebijeenkomsten hiervoor de 
aftrap tijdens deze feestelijke ope-
ningsweek”, vervolgt Smit. 
Bezoekers van de inspiratiemid-
dagen kunnen zich laten inspi-
reren door Karin Bloemen (zan-
geres/cabaretière), Paul van Ass 
(bondscoach heren hockeyelf-
tal), Franc Weerwind (burgemees-
ter van Velsen) en de talentvol-
le jongeren uit de regio Jurre van 
der Linden (zanger), Kaylee Gou-
da (internationaal dressuurrui-
ter en lid Rabo Talententeam) en 
Joris Brussel (dichter). De inspi-
ratiebijeenkomsten vinden plaats 
op maandag 11, dinsdag 12, don-
derdag 14 en vrijdag 15 maart. De 
ontvangst is vanaf 12.30 uur en de 
lezingen starten telkens om 13.13 
uur. Alle klanten, leden en inwo-
ners van de gemeenten Velsen, 
Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de zijn welkom en de toegang is 
gratis. Er zijn per lezing maximaal 
70 plaatsen beschikbaar. Aanmel-
den is niet nodig. ,,Ik hoop veel 
klanten, leden en overige inwo-
ners te mogen ontmoeten tijdens 
één van de inspiratiebijeenkom-
sten”, zegt Smit tot slot.
Kijk voor meer informatie en het 
volledige programma op www.ra-
bobank.nl/velsen en volg hen op 
twitter.

Nieuw: Sleutel- en 
Schoenmakerij IJmuiden

IJmuiden – In de kiosk aan Lange 
Nieuwstraat 525A is sinds enkele 
weken Naser Heydari gevestigd 
met zijn Sleutel- en Schoenma-
kerij IJmuiden. Naser is al sinds 
20 jaar schoenmaker. Hij begon 
in Afghanistan in een werkplaats 
waar schoenen met de hand ge-
maakt werden. Maar sinds elf jaar 
oefent hij zijn beroep in Neder-
land uit. 
De laatste jaren werkte hij bij Dr. 
Shoe in de Cronjéstraat in Haar-
lem-Noord. Aan de Lange Nieuw-
straat heeft Naser nu zijn eigen 
bedrijf, waar hij zes dagen per 
week hard werkt. Als schoenma-
ker kan hij alle lederwaren repa-
reren. Hakken, zolen, sluitingen, 
nieuwe ritsen inzetten: hij doet 
het bijna blindelings en keurig 
netjes. Ook kunnen nieuwe druk-
kers in jeans en dergelijke worden 
ingezet. Alle schoenen, laarzen en 
tassen worden bovendien op zeer 
korte termijn gerepareerd. Dat is 
wel afhankelijk van de drukte in 
de zaak, maar altijd binnen 24 uur.
Natuurlijk wordt bij deze schoen-
makerij ook van alles verkocht: 
veters, inlegzooltjes, schoen-
smeer, schoenverf en bescher-
mingsproducten om lederwaren 

te onderhouden. Maar ook wordt 
een kleine collectie tassen ver-
kocht. Naser zal in de loop der 
tijd nog wat meer producten gaan 
bieden, waarbij hij zal letten op de 
vragen van de klanten. Ook voor 
kopieën van sleutels kan men bij 
Sleutel- en Schoenmakerij IJmui-
den terecht. 
De zaak is van op maandag van 
13.00 tot 18.00 uur open, van dins-
dag tot en met vrijdag van 9.30 tot 
18.00 uur en op zaterdag van 9.30 
tot 17.00 uur. Voor vragen kan men 
Naser bellen via 06-17477016.
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Voorlichtingsavond in Velserduin

Cogmed effectief 
bij ADHD en NAH
IJmuiden - Bij mensen met 
ADHD of NAH is de capaciteit 
van het werkgeheugen, een be-
langrijk deel van onze hersenen, 
verminderd. Met de Cogmed 
Werkgeheugen Training kan 
dit flink verbeterd worden. Op 
woensdag 13 februari van 19.30 
tot 21.00 uur houdt de Praktijk 
voor Psychiatrie hierover een 
vrij toegankelijke voorlichtings-
avond in Zalencentrum Velser-
duin in IJmuiden. 
Het werkgeheugen stelt ons da-
gelijks in staat om ons goed te 
concentreren, informatie te ver-
werken en controle te houden. 
Bij mensen met ADHD of Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
is de capaciteit van het werk-
geheugen echter verminderd. 
Sinds niet al te lange tijd bestaat 
Cogmed, een wetenschappe-
lijk bewezen behandeling waar-
bij het werkgeheugen verbeterd 
kan worden. In Velsen en omge-
ving kunt u voor Cogmed terecht 
bij de Praktijk voor Psychiatrie.
Met de Cogmed Werkgeheugen 
Training volgen patiënten (tie-
ners en volwassenen) een in-
tensief programma met speci-
fieke oefeningen op de compu-
ter. Tussentijds is er contact met 
een Cogmed Coach. De resulta-
ten zijn verbluffend. Maar liefst 
80% van de deelnemers heeft di-

rect baat bij Cogmed. Een deel 
van het effect wordt in een later 
stadium zichtbaar.
Tijdens de voorlichtingsavond 
wordt verteld over de werking 
van het brein bij ADHD of NAH, 
de Cogmed Werkgeheugen Trai-
ning, het verloop van de behan-
deling en de vergoedingen via 
de ziektekostenverzekeraar. Ie-
dereen die te maken heeft met 
ADHD of NAH (als patiënt, ou-
der, zorgbegeleider of arts) is 
welkom. Graag aanmelden via 
info@praktijkvoorpsychiatrie.nl.
In de behandeling met de Cog-
med Werkgeheugen Training 
werken psychiater Joost Mertens 
en Petra van Raalte (sociaal pe-
dagogisch hulpverlener en Cog-
med Coach) samen. De Praktijk 
voor Psychiatrie heeft veel ken-
nis in huis over neuropsychiatri-
sche aandoeningen als ADHD 
en NAH waardoor goed de juiste 
diagnose en het beste behandel-
plan kunnen worden opgesteld. 
De Cogmed Werkgeheugen Trai-
ning kan bij de Praktijk voor Psy-
chiatrie in voorkomende geval-
len gecombineerd worden met 
medicatie en/of psychotherapie.
Locatie voorlichtingsavond: Za-
lencentrum Velserduin, Velser-
duinplein 3-5 in IJmuiden. Voor 
meer informatie kijkt u op www.
CogmedVelsen.nl.

Santpoort-Noord - Het CDA is 
de afgelopen periode op zoek 
geweest. De komende perio-
de is het de grootste uitdaging 
om als vijfde grootste partij 
weer met een duidelijke visie 
te komen. Dat zei CDA-partij-
leider Sybrand Buma afgelo-
pen zatedrag tijdens een par-
tijbijeenkomst in Santpoort-
Noord. ,,De rol in de oppositie 
werkt bevrijdend.’’

Ambitie is er volop, zowel lande-
lijk, provinciaal als bij de gemeen-
telijke afdelingen. ,,Het is zaak om 
de kansen die er nu liggen, met 
het oog op de Gemeenteraads-
verkiezingen van 2014, gezamen-
lijk op te pakken’’, aldus Buma. 
,,Werkgelegenheid is het belang-
rijkste politieke thema voor 2013 
en 2014. Het kabinet van PvdA 
en VVD onderschat de staat van 
de economie, en neemt boven-
dien slecht doordachte maatre-
gelen die de conjunctuur verder 
verslechteren en slecht zijn voor 
de werkgelegenheid. In het ka-
binetsformatiekwartet heeft de 
VVD de 3 procent-kaart getrok-
ken. Het begrotingstekort moet 
koste wat het kost tot maximaal 
3 procent worden teruggebracht, 
of dat nu met bezuinigingen of 
met lastenverhogingen wordt be-
reikt. De PvdA heeft de kaart ge-
trokken van nivellering: de hoog-
ste inkomens moeten de zwaar-
ste lasten dragen. In de praktijk 
zijn het echter de lagere midden-
inkomens die fors inleveren. Het 
CDA kiest voor de economie en 
werkgelegenheid: beperking van 
de loonkosten en meer ruimte en 
minder regels voor het bedrijfsle-

ven moeten de economie er weer 
bovenop helpen.’’
In reactie op een vraag uit de 
zaal over de belangen van de ge-
pensioneerde kiezer, reageer-
de Buma dat het CDA uiteraard 
oog heeft voor het belang van 
de senioren in onze maatschap-
pij. ,,Het CDA staat voor een goed 
en degelijk beheer van de fond-
sen en een beperking van de uit-
voeringskosten. Maar de eerlijk-
heid gebiedt mij te zeggen dat 
geen enkele partij de bevriezing 
van pensioenen kan voorkomen, 
ook al beweren ze van wel.’’ 
Dat het CDA er ook voor de jon-
geren is, onderstreepte Twee-
de Kamerlid Michel Rog. Hij leg-
de nog maar eens uit waarom het 
CDA tegen een sociaal leenstel-
sel voor studenten is. Het CDA 
blijft van mening dat zowel de 
toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs, als de maatschappelij-
ke startpositie van jongeren be-
waakt moeten worden.

Delegatie CDA bezoekt Santpoort

Buma: ‘Rol in oppositie 
werkt bevrijdend

IJmuiden - Op vrijdagavond 8 
februari van 19.00 tot 21.00 uur 
en op zaterdag 9 februari van 
10.00 tot 13.00 uur zijn leerlin-
gen van groep 8 en hun ouders 
welkom op het Maritiem College 
Velsen en het Technisch College 
Velsen aan Briniostraat 10 en 12 
in IJmuiden.
Op de open dagen kan worden 
kennis gemaakt met deze kleine 
en veilige scholen met een pri-
ma kwaliteit onderwijs van Basis 
Beroepsgericht tot Technische 
Mavo. Daarbij wordt maatwerk 

geleverd waar het de leerlin-
gen betreft. Vakmanschap staat 
voorop. Ook is er een bijzonder 
goede aansluiting op het ver-
volgonderwijs. Op de open da-
gen kunnen alle ruimtes worden 
bekeken, waaronder ook het op-
leidingsschip en de slaapruimtes 
van interne leerlingen van het 
Maritiem College. 
Een technische opleiding biedt 
een goede toekomst. Voor meer 
informatie: www.technische-
schoolvelsen.nl of www.mari-
tiemcollegevelsen.nl. 

Vellesan speelt met 
gasten van Zonnebloem 
IJmuiden - Vorige week don-
derdag heeft klas SDV (Sport, 
Dienstverlening en Veiligheid) 
van het Vellesan College een 
activiteitendag voor gasten van 
de Zonnebloem gehouden. Het 
werd een leuke ontmoeting tus-

sen jong en oud. De gasten van 
de Zonnebloem begonnen met 
een warming-up om de spieren 
los te maken en konden daar-
na tal van activiteiten doen zo-
als sjoelen, quizen, bingo of op 
de spelcomputer.

Telstar 
wint eerste 

thuiswedstrijd
Velsen-Zuid - Ruim een maand 
na de laatste thuiswedstrijd speel-
de Telstar afgelopen vrijdag weer 
eens een competitieduel in het ei-
gen stadion. Op voorhand werd 
de tegenstander uit Dordrecht als 
gelijkwaardig beschouwd, maar 
door de juiste wedstrijdmentali-
teit bij de thuisploeg kreeg deze 
wedstrijd een andere wending. De 
Witte Leeuwen hielden de punten 
in eigen huis door FC Dordrecht te 
verslaan met 2-0. De thuisploeg 
startte de wedstrijd fel en Dian-
gi Matusawi kreeg vlak na de af-
trap een mogelijkheid om de score 
te openen, maar de nieuwe spits 
van Telstar zag doelman Timmer-
mans zijn inzet keren. Al gauw 
hierna nam FC Dordrecht het ini-
tiatief over en regende het kansen 
voor de gasten. Danny Post en Jef-
frey Rijsdijk echter hadden hun vi-
zier niet op scherp staan, waar-
door de ruststand leek af te steve-
nen op 0-0. Intussen opende Rhys 
Murphy op slag van rust de sco-
re door een aan Telstar toegeken-
de strafschop te benutten. Rode-
rick Gielisse beging een overtre-
ding in het strafschopgebied en 
ontving hiervoor zijn tweede gele 
kaart van de avond. Mede door de 
overtalsituatie was de thuisploeg 
heer en meester na rust en kwam 
Telstar niet meer in problemen. 
Jergé Hoefdraad en Matusawi 
speelden een goede tweede helft 
waarin beide aanvallers al combi-
nerend een plaag waren voor de 
Dordrechtse verdediging. Enke-
le malen was de afronding van de 
thuisploeg niet voldoende, maar in 
de tachtigste minuut tekende Rhys 
Murphy alsnog voor zijn tweede 
treffer na een schitterende solo-
actie van linksbuiten Hoefdraad. 
Debutant Matusawi kwam niet tot 
scoren, maar “hij had er wel eentje 
mogen maken” aldus trainer Mar-
cel Keizer. Door deze overwinning 
stijgt Telstar na vrijdagavond naar 
de twaalfde positie van de Jupiler 
League. 

IJmuiden - Komende week be-
gint de vastentijd in de chris-
telijke kerken. En om dit be-
gin te markeren wil men in de-
ze week op vrijdag 15 februari 
om 20.00 uur weer in het kader 
van ‘film draaien in de kerk’ de 
film ‘Des hommes et des dieux’ 
in de , aan de Koningin Wil-
helminakade 117, draaien. De-
ze Franse film die vele interna-
tionale prijzen heeft gewonnen, 
speelt in een klooster, ergens 
hoog in de bergen van Algerije 
tijdens de jaren ‘90. Acht Fran-
se monniken leven er in harmo-
nie met hun islamitische dorps-
genoten. Ze helpen hen bij hun 
werk, nemen deel aan hun festi-
viteiten en waken over hun me-
dische gezondheid. 

‘Film draaien 
in de kerk’

Stagejam in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 10 februari  
is er eindelijk weer een jamstage 
in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257. Diverse regionaal 
bekende muzikanten brengen 
een muzikale ode aan de beken-
de IJmuidense motorrijschool-
houder Chris Hille die deze dag 
zijn 75ste verjaardag viert.
Veel van zijn cursisten zijn in-
middels ook bekende musici en 
vinden het toepasselijk om dit 
met een jam te vieren. De mu-

zikanten die toegezegd hebben 
zijn onder andere Carlo Straats-
burg, Danny Vlaspoel, Mike Jan-
maat, Raffael en Annabel Fer-
nandez, Jelle en Dave Visser, 
Henk Schippers, Rick Schippers, 
Paul Maas en nog vele andere. 
Dus pak je instrument of stem 
en kom langs. Bespeel je geen 
instrument, geen nood kom ge-
woon langs want de bar is open.
Aanvang 17.30 uur. De toegang 
is gratis.

Open dagen 8 en 9 februari 
Welkom op Maritiem 
en Technisch College
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IJmuiden - Op Valentijnsdag 
pakt Seaport FM flink uit. Tussen 
07 en 14 uur kunnen de luiste-
raars van de lokale omroep een 
dierbare een Valentijnsboeket-
je aanbieden: partner, ouders, 
opa, oma of wie er dan ook een-
tje verdient. De boeketten wor-
den aangeboden door bloemen-
handel Peter van den Berg. Als 
klap op de vuurpijl worden uit de 
gelukkigen ook nog eens twee 
namen getrokken die van een 
geheel verzorgd Valentijnsdiner 
voor twee kunnen genieten bij 
Restaurant DingesPoort of Res-
taurant IJmond. Uiteraard wordt 
de dag opgeluisterd met veel 
love songs. Op donderdag 14 fe-
bruari is Seaport FM ‘The place 
to hear’. Seaport FM is te beluis-
teren via de kabel (ziggo) 89.0, 
digitaal (ziggo) 780, FM 107.8 en 
www.seaportplaza.nl.

Valentijnsactie 
op Seaport FM

Velsen-Zuid – Zaterdag 2 fe-
bruari kwamen zestien spelers 
van Full Speed naar het kloot-
schieten. Er werden zes teams 
samengesteld. Het weer was 
goed, op een winterse bui na,  
maar daarna was het zelfs warm 
in de zon. Het normale parcours 
was aan de beurt. In Spaarn-
woude was het druk, de brand-
weerlieden waren bomen aan 
het rooien, en die werden in ver-
voerbare stukken gezaagd. Maar 
de klootschieters mochten even 
passeren, dat was fijn. Eerste 
werd team 3 met Dirk, Astrid en 
Elly met 74 schoten en 14 meter. 
Tweede werd team 5 met San-
der, Dries en Bertie, 75-11. Der-
de werd team 1 met Ton, Lia en 
Harm, 76-11. Vierde werd team 2 
met Jan St., Nico en Gerda, 80-
31. Vijfde werd team 6 met Ina, 
Willem K. en Ingrid, 89-34. Zes-
de werd team 4 met Jan Sch., 
Rob en Bertus, 91-51. Op de 
agenda staan tot maart geen ac-
ties vermeld. Men wacht de win-
ter rustig af. Voor info bel Harm 
Jongman via 0255-514780. Of 
Ton Boot 0255-510085 of kijk op 
website  www.svfullspeed.nl.

Klootschieten

Veertigdagen- 
of vastentijd

IJmuiden - Ook dit jaar be-
steedt de Oud-Katholieke ge-
meenschap in de IJmond aan-
dacht aan de veertigdagen- of 
vastentijd. Op woensdag 13 fe-
bruari om 19.00 uur wordt de 
vastentijd met een viering met 
asoplegging in de kerk van de 
heilige Engelmundus geopend. 
In vervolg op voorgaande jaren 
zal er een gastpredikant van 
buiten in deze dienst preken 
en daarna met ons in gesprek 
gaan over de tijd van voorbe-
reiding op Pasen. Gastpredi-
kant is dit jaar dominee Mak 
uit Bloemendaal.

BC IJmond team 4 is 
ongeslagen kampioen
IJmuiden - De badmintonners van BC IJmond Team 4 zijn ongesla-
gen kampioen geworden. Wel was er sprake van drie keer eengelijk 
spel. Goed gedaan! Het team bestaat uit Steven Komin, Jolanda van 
Zonderen, Lisanne Boos en Martin Helmerhorst.

DCIJ-nieuws
Zwaarbevochten remise 
voor Damclub IJmuiden

IJmuiden - Om de promotie- 
degradatie wedstrijden te ontlo-
pen diende DCIJ te winnen van 
het zwakkere ‘Het Noorden’ uit 
Groningen. Het liep echter niet 
naar wens voor het IJmuidense 
tiental. Na een remise van Mar-
tin van Dijk opende de noorder-
lingen de score.
Jacqueline Schouten kwam te-
gen Maarten Kolsloot een schijf 
achter en kon daarna de par-
tij niet meer redden. Maar de 
DCIJ-ers veerden op toen Fe-
roz Amirkhan (foto) de stand ge-
lijk trok. Na een technisch hoog-
staand duel, waarin Amirkhan 
zich bediende van het ’Roo-
zenburgsysteem’, bleek hij be-
ter de theoretische aspecten te 
beheersen. De sterke Jan van 
Meggelen werd vakkundig naar 
de nederlaag gevoerd. Daar-
na vielen er geen overwinnin-
gen noch nederlagen te noteren. 
Cees Pippel en Joop Wind kwa-
men tot gelijkwaardige remises. 
Veel lastiger om tot een pun-
tendeling te komen had Willem 
Winter het. Waarschijnlijk stond 
hij zelfs analytisch verloren. Jes-
se Bos kreeg wel goed spel maar 
dat was bij lange na niet vol-
doende voor de winst. Cees van 
der Vlis speelde een degelijke 
partij en deelde de punten. De 

wedstrijd beleefde een ware cli-
max. Stijn Tuijtel leek winstkan-
sen te krijgen en Conall Sleutel 
was in bijzonder zwaar weer te-
recht gekomen. 
Het voordeel van Tuijtel was niet 
toereikend voor de winst. Daarna 
kwam het gewicht van de wed-
strijd neer op de schouders van 
Sleutel. Het zag er aanvankelijk 
slecht uit voor zijn kansen. Maar 
op spectaculaire wijze vond hij 
in een doolhof van varianten 
de juiste afwikkeling. De ster-
ke Martijn de Jong moest na zes 
uur spelen in remise berusten. 
Hierdoor kwam de 10-10 eind-
stand op het scorebord. 

Boek last minute een 
‘Ticket to Broadway’ 
Velsen - Vrijdag 8 en zaterdag 9 
februari staat Musicalvereniging 
Unidos in de Stadsschouwburg 
Velsen met het musicalconcert 
‘Ticket to Broadway’. 
De 32 leden nemen dit weekend 
hun publiek mee langs de mooi-
ste fragmenten uit bekende en 
minder bekende musicals. Na 
musicals ‘Jekyll & Hyde’, ‘Parade’, 
‘Titanic’, ‘BARE’ en ‘De Jantjes’ 
slaat Unidos dit jaar een ande-
re weg in. 
Met ‘Ticket to Brodway’ brengt 
de musicalvereniging de num-
mers die al zoveel jaar op de 
verlanglijstjes van de leden 

staan. Energie is de boodschap 
van regisseur Toine Paauwe 
voor de leden in de leeftijdsca-
tegorie 20 tot 40. 
Samen met Sanne Ooms, Arno 
Hillege en Bas Jongsma vormt 
hij het artistieke team van de 
vereniging. Waar de andere drie 
het ontstaan van de showcase 
Ticket to Broadway meemaak-
ten, nam Toine als oude beken-
de van Unidos halverwege het 
jaar het regisseurschap over. 
Bestel kaarten via www.stads-
schouwburgvelsen.nl en boek 
voor 18,50 euro last minute een 
‘Ticket to Broadway’.

IJmuiden - Zondag 10 februa-
ri organiseer klaverjasvereniging 
Schoppen Dubbel een klaver-
jastoernooi in Velserduin, locatie 
IJmuiden, Scheldestraat 101. Er 
worden zes partijen gespeeld. Er 

zijn weer mooie prijzen te winnen. 
Het toernooi begint om 10.30 uur. 
Wie zin heeft om mee toe doen 
kan zich aanmelden via telefoon-
nummer 0255-520332. De kosten 
bedragen 8 euro per koppel.

Klaverjastoernooi

Uitnodiging vergadering op 13 februari 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 13 februari aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in 
buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen, 
opmerkingen of problemen uit uw omgeving. Omdat het wijkplatform IJmuiden-Noord eind vorig jaar 
besloten heeft ook de belangen van IJmuiden-Zuid te gaan behartigen, zijn ook bewoners van deze 
wijk van harte uitgenodigd.
Het wijkplatform IJmuiden-Zuid begint vorm te krijgen. Er hebben zich al een enkele goede kandidaten 
aangemeld, maar we hebben nog meer mensen nodig. Heeft u interesse, kom dan eens langs op de 
vergadering of neem contact op met Johan Zwakman.
Op de agenda van 13 febr. staat onder meer de inrichting van het kruispunt Waterloolaan met de Min. 
van Houtenlaan; de HOV-lijn door de Troelstraweg; het Winkelcentrum IJmuiden en de voortgang 
van het Stadspark.
Als u iets met ons wilt bespreken, maar niet naar de vergadering kunt komen, ga dan naar onze 
website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord, klik op de knop ‘CONTACT’ en vul het formulier 
in, of bel naar Johan Zwakman 06-46332239.

Johan Zwakman
Voorzitter

Wijkplatform IJmuiden-Noord
en IJmuiden-Zuid



 Breestraat 38, Beverwijk, Tel. (0251) 22 52 82
 Geesterduin 22, Castricum, Tel. (0251) 65 03 29
 Kerkweg 32, Heemskerk, Tel. (0251) 20 02 86
 Lange Nieuwstraat 451, IJmuiden, Tel. (0255) 51 93 24
Vraag naar de voorwaarden.
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De Vliegende Hollander
Afscheid van meester 
Martin Leewens

IJmuiden - Op donderdag 14 
februari neemt meester Martin 
Leewens afscheid van zijn ba-
sisschool De Vliegende Hollan-
der. Sinds 1973 was Leewens al 
werkzaam in het onderwijs. Eerst 
als leraar aan de Ossendorp-
school, die na de fusie met de 
Theo Thijssenschool De Vliegen-
de Hollander werd. De afgelopen 
12 jaar was hij daar directeur.
Martin Leewens leidde de school 
op geheel eigen wijze. Naast 

zijn werkzaamheden als direc-
teur was hij er ook nog tuinman, 
ICT’er, klusjesman en als het no-
dig was verhuizer. Met al die ex-
tra taken bespaarde hij heel wat 
geld voor de school en kon hij 
problemen snel oplossen. Maar 
ook op sociaal gebied heeft hij 
zijn sporen verdiend. Voor kin-
deren en ouders stond zijn deur 
altijd open en was de drempel 
laag, hoe moeilijk de omstandig-
heden ook waren. Maar boven-
al was hij een uitstekende leraar.
Sinds de kerstvakantie is Lee-
wens al niet meer in functie. Hij 
geniet nu eindelijk van al z’n op-
gespaarde vrije dagen en over-
uren. 
Pas per 1 maart is hij officieel 
weg. Als nieuwe directeur is Wil-
lem Babyn aangesteld.
Uiteraard wil De Vliegende Hol-
lander hem niet ongemerkt la-
ten vertrekken. Een van de acti-
viteiten van de school is een af-
scheidsreceptie voor meester 
Leewens. 
Oud-leerlingen, oud-medewer-
kers, ouders en andere belang-
stellenden zijn van harte welkom 
om hem de hand te drukken op 
14 februari tussen 16.30 en 18.30 
uur. De receptie vindt plaats in 
het hoofdgebouw van De Vlie-
gende Hollander, Casembroot-
straat 58 in IJmuiden.

Stormvogels lijdt groot 
verlies tegen AFC’34
IJmuiden - Zo’n 600 jaar gele-
den begon in Alkmaar de victo-
ry, maar deze uitdrukking gold 
duidelijk niet voor Stormvogels, 
want met maar liefst 6-2 ver-
loor het team van trainer Dik-
Jan Ente van degradatiekandi-
daat AFC’34.
Reeds na vier minuten was het 
raak. Een schot van Miloud We-
ijers vloog via een been achter 
doelman Jan Ziere, 1-0. Onder 
barre weersomstandigheden 
bleef AFC’34 domineren en het 
waren opnieuw Weijers en Ali 
Devici die de ruststand op 3-0 
bepaalden. Aan Stormvogels-
kant was het alleen Rick Kluijs-
kens die wat gevaar met onder 
andere vrije trappen kon stich-
ten. Na de rust een veel ster-
ker Stormvogels dat haar tegen-
stander ver op haar helft kon te-
rugdringen. Maar de geboden 
kansen konden echter niet ver-
zilverd worden. Dit deed AFC’34 
wel, want door doelpunten van 
Jelle Schut en Kevin Wijndal 
werd de tussenstand op 5-0 be-
paald.
Eerst nadat AFC’34 met 10 man 
kwam te staan, wist Stormvo-
gels uit een door Henk Swier 
genomen strafschop tegen te 
scoren, 5-1, gevolgd vijf minuten 

voor tijd door een doelpunt van 
Ronnie Nolles. Maar het slot-
akkoord was toch voor AFC’34. 
Met een mooie sleepactie wist 
invaller Jalel Benahmed doel-
man Jan Ziere het bos in te stu-
ren en daardoor de eindstand 
op 6-2 te bepalen. Even daar-
na verloste scheidsrechter Mo-
hammed Stormvogels uit haar 
lijden. 
Zondag staat de uitwedstrijd te-
gen Purmersteijn, eveneens een 
degradatiekandidaat, op het 
programma. Hopelijk worden 
de punten dan wel naar Zeewijk 
meegenomen. 
Het gehavende eerste elftal van 
de zaterdag kreeg koploper Kon.
HFC op bezoek en ondanks het 
feit dat men binnen zes minu-
ten met tien man kwam te staan, 
werd er goed partij gegeven. Na 
een 0-0-ruststand nam al snel 
Kon.HFC een voorsprong. Met 
vechtvoetbal zette Stormvogels 
de ‘Koninklijken’ onder druk en 
nadat gelegenheidsspits Nick 
Strijland een kopkans miste, 
wist hij in de 60ste minuut met 
een bekeken schot de stand ge-
lijk te trekken, 1-1. Toch was het 
Kon.HFC dat op de counter vlak 
voor tijd de overwinning naar 
zich toe wist te trekken,1-2.

IJmuiden - Op vrijdag 1 februari 
ging groep 7 van basisschool De 
Klipper uit Zeewijk met de fiets 
naar de viswinkel Ocean Gold. 
Na een stukje fietsen door de re-
gen en de kou, werden ze vrien-
delijk ontvangen door het perso-
neel. 
Een van de personeelsleden, Bri-
an, gaf een uitgebreide uitleg 
over verschillende soorten vis.  
Groep 7 heeft geleerd dat je een 
schol aan zijn vlekken kan her-

kennen en dat een zeepaling 
wel drie meter lang kan worden. 
Ook zag groep 7 hoe snel kabel-
jauw werd gefileerd. Spannend 
was het ook. De meiden moes-
ten hard gillen toen ze een le-
vende krab zagen. Aan het einde 
van het bezoek kreeg iedereen 
een bakje met kibbeling en vis-
friet. Daar werd heerlijk van ge-
smuld en zo vergaten ze dat ze 
nat en koud waren. (Geschreven 
door groep 7)

IJmuiden - Vrijdag 1 februari   
waren er elf tafels bezet tijdens 
het klaverjassen bij Stormvo-
gels. De uitslag is: 1. een rol-
lade met 5509 punten voor de 
heer A. Petersen; 2. een rolla-
de 5404 punten voor mevrouw 
B. Weber; 3. een fles Amaretto 
5252 punten mevrouw A. Bol; 4. 
paardenworst ging 5134 pun-
ten de heer K. Mause; 5. vier 
blikjes mixdrank 5091 punten 
mevrouw J. v.d. Berg; 6. vlees-
pakket 5021 punt en voor de 
heer W. Weuring; 7. wasmid-
del 5020 punten de heer J. de 
Beurs; 8. gerookte makreel 
5000 punten voor mevrouw E. 
Christiaanse; 9. een badlaken 
4985 punten de heer G. Mause; 
10. huzarensalade 4949 pun-
ten  de heer B. Danzik. De mar-
senprijs ging met vier marsen 
naar mevr. E. Christiaanse. De 
poedelprijs ging met 3751 pun-
ten naar mevrouw J. Koelemey-
er. De hoofdprijs, Dekamarkt-
bonnen,  ging naar mevrouw N. 
Binkhorst. 
Vrijdag 8 februari is er weer 
klaverjassen in de kantine van 
IJVV Stormvogels, aanvang 
20.00 uur. IJVV Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat 72, IJmui-
den. Zie ook www.stormvo-
gels.nl. Voor vragen:  H.J. Retz, 
06-34040940 of mail hj.retz@
quicknet.nl.

Klaverjassen 
bij Stormvogels

Vergeet de kou 
met kabeljauw
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Koud weekeinde, maar 
geen echte vorstperiode

In mijn jaarlijkse winterprogno-
se die in oktober voorafgaand 
aan iedere winter te beluis-
teren is via de weerprimeur-
lijn, werd voor dit wintersei-
zoen uitgegaan van een ‘kou-
de kwakkel’.
Na een bijna recordzachte fase 
tussen 22 december en 10 ja-
nuari werd het vervolgens flink 
winters. Momenteel hebben 
we inderdaad weer een koude 
kwakkelperiode. Dus al voor 
het zestiende jaar op rij zit er 
geen gevriesdroogde lucht-
aanvoer vanuit Rusland in met 
overdag -7 en gedurende de 
nacht ruim onder -10 graden. 
Ook hebben we geen stevig 
doorwaaiende oostenwind zo-
als in ‘ouderwetsche’ winters. 
Vooral in de woensdagnacht 
kwam het tot wat sneeuw-
val en werd het even wit in de 
IJmond. Er viel 3-4 centimeter.  
De temperatuur komt ook don-
derdag (vanwege een stevi-
ge aanlandige wind uit noord-
west) nog wel ruim boven nul 
uit. Overigens zijn er flinke op-
klaringen, maar de genoemde 
winters getinte buien steken 
ook de kop op zo nu en dan. 

Tijdens een wat zwaardere bui 
met hagel en sneeuw kan het 
flink glad zijn bij een tempera-
tuur die terugloopt tot een hal-
ve graad boven nul.
Richting het weekend wordt 
de koude luchtlaag nog wat 
dikker en vriest het ‘s nachts 
licht tot matig. Ook overdag 
komt het kwik geleidelijk lager 
uit in de IJmond en wordt de 
sfeer dus al met al iets meer 
winters.
Tot na het weekend blijft het 
tamelijk koud, maar een ech-
te vorstperiode zit er niet in, 
dus komen we in West-Neder-
land niet meer uitgebreid op 
de schaats dit seizoen. Het lijkt 
eerder wat zachter te worden 
medio komende week. 
In 1986 werd de elfsteden-
tocht op 26 februari gehouden. 
Er zou een weerkundig won-
der moeten geschieden wil die 
tocht ook dit jaar rond die da-
tum doorgang vinden. 

Meer weerinfo via www.weer-
primeur.nl of via de weerpri-
meurlijn, 0900-1234554.

Weerman Marc Putto

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Velsen – De ontwikkeling van 
het HOV, Hoogwaardig Open-
baar Vervoer, tussen Haarlem 
en IJmuiden, wordt op sommi-
ge plaatsen in Velsen al zicht-
baar. Toch gaat de gemeen-
te Velsen nu pas haar termijnen 
betalen. De gemeente heeft een 
krediet van totaal 334.000 euro 
uit het investeringsplan beschik-
bare ruimte ter beschikking ge-
steld voor de eerste twee jaar-
termijnen, van 2011 en  2012. De 
kosten voor het totale HOV plan 
zullen in 15 jaarlijkse termijnen 
worden afgelost. De provincie 
Noord-Holland betaalt name-
lijk ook mee aan het HOV. Daar-
naast stelt de gemeente Velsen 
150.000 euro beschikbaar voor 
de herinrichting van een aantal 
deelprojecten van het HOV. Dit 
geld komt uit het investerings-
plan jaarschijf 2013. Van dit geld 
wordt gewerkt aan de herinrich-
ting van Hoofdstraat-Vlielant-
weg, Broekbergenlaan, roton-
de Santpoortse Dreef/Hagelin-
gerweg in Santpoort-Noord en 
Troelstraweg in IJmuiden.

Ruim drie ton 
naar HOV

Werk aan 
publiekshal 
aanbesteed

IJmuiden – De renovatie van de 
publiekshal in het nieuwe deel 
van het stadhuis gaat door ver-
schillende partijen gebeuren. 
Het bouwkundige werk en de in-
stallatiewerkzaamheden zijn ge-
gund aan Elsenga Installatie-
techniek BV uit Hoofddorp, die 
hierin samenwerkt met Kou-
dijs Bouw/ en Onderhoud BV 
uit Nieuw Vennep. Voor de in-
richting van de balies, kasten, 
spreekkamers en pantry´s wordt 
gewerkt met Form Finish Meubel 
en Interieurbouw uit Beverwijk. 
De opdrachten zijn gegund op 
basis van laagste prijs. De werk-
zaamheden worden al in febru-
ari gestart. De nieuwe publieks-
hal moet in september 2013 
klaar zijn. Ook tijdens de bouw 
kunnen klanten gewoon bij Pu-
bliekszaken terecht in het stad-
huis. In geval van tijdelijke voor-
ziening zal men hierover via deze 
krant worden geïnformeerd.

Fysiotherapiepraktijk FysioMove
Rugscholingsprogramma 
gaat weer van start
Velserbroek - Het succesvolle 
rugscholingsprogramma gaat 
weer van start bij fysiothera-
piepraktijk FysioMove aan de 
Zadelmakerstraat 44.
In samenwerking met Ben 
Rietdijk Sport heeft FysioMo-
ve een Rugscholing opgezet 
voor mensen met rugklachten 
en mensen die graag aan een 
sterke romp willen werken. 
Tussen oktober en decem-
ber 2012 heeft een groep van 
12 personen deze scholing al 
gevolgd. De resultaten spre-
ken voor zich! De deelnemers 
hadden na twee maanden trai-
ning gemiddeld 60% lager ge-
scoord op een vragenlijst van 
0-100 punten! ,,Waar wij als fy-
siotherapeuten erg trots op zijn 
is dat de deelnemers bewust 
zijn van het feit dat bewegen 
goed is voor hun rug. We heb-
ben veel verteld over de op-
bouw en werking van de rug, 
maar ook het aanleren van da-
gelijkse handigheidjes hebben 
bijgedragen aan het succes.”
Het programma bestaat uit 
een scholing over de opbouw 
en aandoeningen van de lage 
rug. Verder trainen de deelne-
mers 8 weken lang volgens een 
persoonlijk trainingsprogram-
ma. Voordat iemand mag be-
ginnen is er een intake en on-

derzoek om te bepalen waar de 
klachten uit bestaan. Op ba-
sis van de bevindingen krijgt 
iemand advies om wel of niet 
mee te doen aan het program-
ma. Vervolgens wordt het trai-
ningschema gemaakt en be-
sproken. Halverwege en aan 
het eind van het programma 
vindt een evaluatie plaats om 
de effectiviteit en tevredenheid 
te waarborgen. 
Aanmelden tot 15 februari!
De kosten van de scholing zijn 
165 euro. Heeft u interesse? 
Bel 023-5384002 of mail naar 
info@fysiomove.com.

Opening nieuwbouw 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdagmiddag werden alle 
leerlingen van het Gymnasium 
Felisenum uit de les gehaald.
In de aula kregen ze een wel 
heel bijzondere korte film te zien: 
eindexamenleerling Joran Out 
legde op zeer creatieve wijze een 
project vast van Guido Hanssen. 
De ontwikkeling van het Gymna-
sium Velserbeek tot het moderne 
Gymnasium Felisenum had de-
ze laatste symbolisch vormgege-
ven door een lint van dominoste-
nen door het gebouw op te stel-
len en die te laten omvallen. Het 
laatste gedeelte was niet opge-

nomen, maar werd door een live 
verbinding met de aula aan de 
ademloos toekijkende leerlingen 
getoond. In een nog beter hu-
meur kwamen zij toen de rector 
hun een stroopwafel en een vrije 
middag toezegde. 
De nieuwbouw van de school, 
met een mediatheek, een audi-
torium, muziekstudio’s en na-
tuurlijk een flink aantal lokalen 
wordt overigens in maart offici-
eel geopend, maar is al volop in 
gebruik. Met de organische uit-
breiding in baksteen lijkt het Fe-
lisenum een evenwichtige toe-
komst tegemoet te gaan.

Watervliet - Het ZondagMid-
dagPodium in Velsen brengt 
zondag 10 februari een optre-
den van Amsterdams Cabaret-
gezelschap De Schakel in dien-
stencentrum Watervliet, Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord. 
Ze verzorgen met veel plezier en 
humor een feestelijke middag 
met een gevarieerd Amsterdams 
programma. Aanvang 14.00 uur, 
zaal open 13.30 uur. Kaarten à 4 
euro zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en zondag aan de zaal.

ZoMiPo

IJmond Bereikbaar 
zichtpas vervalt

Velsen - Bij het tot stand ko-
men van de IJmond Bereik-
baar Pas heeft de provincie 
Noord- Holland als voorwaar-
de gesteld dat deze voor één 
jaar uitgevoerd kon worden als 
zgn. zichtpas. Daarom is reeds 
in de loop van het vorige jaar 
bij een aantal werkgevers in de 
IJmond gestart met het testen 
van een speciale OV-Chipkaart 
voor het woon-werkverkeer.
Deze proef is succesvol verlo-
pen en in het tweede  kwartaal 
van dit jaar zal door IJmond Be-
reikbaar volledig worden over-
geschakeld op de nieuwe OV-
Chipkaart zakelijk. Deze kaart 
biedt naast het huidige open-
baar busvervoer, ook toegang 
tot de trein en OV fiets. Om het 
extra makkelijk te maken, kun-
nen werknemers reizen op sal-
do en ontvangt de werkgever 
een totaal overzicht van het ge-
bruik van de werknemer.
Helaas heeft Connexxion be-

sloten niet toe te staan dat de 
huidige houders van zichtpas-
sen daarvan nog tijdelijk ge-
bruik konden maken en per 1 
januari 2013 wordt deze zicht-
pas dan ook niet meer geac-
cepteerd in de bussen. Als al-
ternatief wordt nu tijdelijk ge-
bruik gemaakt van reguliere 
OV-Chipkaarten. Alle deelne-
mende bedrijven zijn hiervan 
al op de hoogte gesteld en met 
hen zijn de alternatieven door-
genomen. 
IJmond Bereikbaar is een sa-
menwerkingsverband tussen 
het georganiseerde bedrijfsle-
ven en de wegbeheerders van 
de IJmondgemeenten (Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uit-
geest). Samen wordt hard ge-
werkt om de IJmond bereik-
baar te houden, nu en in de 
toekomst. Een goede bereik-
baarheid is van belang voor de 
economische ontwikkeling van 
de IJmond. 
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Buurtbemiddeling 
Velsen bestaat 4 jaar
Velsen - Buurtbemiddelaars 
steken al 4 jaar hun handen uit 
de mouwen. 
Dinsdag 5 februari zijn de buurt-
bemiddelaars van Velsen in het 
zonnetje gezet door de gemeen-
te, politie en verwijzers (zoals 
woningbouwcorporaties). Aan-
leiding voor dit feest is het 4-ja-
rig bestaan van deze mooie 
voorziening. De verwijzers heb-
ben veel profijt van de inzet en 
deskundigheid van de buurtbe-
middelaars. Het scheelt ze tijd 
waardoor bijvoorbeeld de wijk-
agent meer tijd heeft voor ande-
re werkzaamheden. En de buurt-
bemiddelaars hebben geen be-
lang zoals wel het geval is bij bij-
voorbeeld de wooncorporaties. 
Buurtbemiddeling kent dus ve-

le voordelen. Februari 2009 ging 
het meldpunt van buurtbemid-
deling open. Nu zijn er al bijna 
300 meldingen in totaal binnen 
gekomen. Ongeveer een derde 
wordt geslaagd afgerond. Blaf-
fende honden, pesterijen, ge-
luidsoverlast en rotzooi, voor-
beelden van veelvoorkomende 
klachten die bij buurtbemidde-
ling binnenkomen. 
De coördinator, Suleika van Hol-
land, luistert naar de melder en 
bekijkt of de melding geschikt is, 
meestal is dat wel het geval. Ver-
volgens komen er twee getrain-
de vrijwillige bemiddelaars langs 
bij de melder om ook het verhaal 
te horen. Soms is dit bezoek vol-
doende en is de melder opge-
lucht en stopt het traject. Meest-

al gaan de bemiddelaars op ver-
zoek toch ook naar de veroorza-
ker en horen daar in alle rust ook 
deze kant van het verhaal. Het is 
geven en nemen en de bemid-
delaars houden goed in de ga-
ten dat dit in evenwicht is. Dan 
kan er een bemiddelingsgesprek 
volgen. Vaak eindigt dit gesprek 
met afspraken, bijvoorbeeld el-
kaar gedag te zeggen of de mu-
ziek na half tien ’s avonds wat 
zachter zetten. 
Heeft u een melding of twijfelt 
u over uw situatie? U kunt al-
tijd bellen met buurtbemidde-
ling. Op werkdagen doorgaans 
tussen 9.00 en 14.00 uur aanwe-
zig, 0255-548520. Op de websi-
te staat een aanmeldformulier 
www.buurtbemiddelingvelsen.nl.

De Brulboei - Op woensdag 
13 februari presenteert Buurt-
huis de Brulboei op de Film-
avond voor vrouwen: Bienvenue 
chez les Ch’tis. Een Franse film 
vol humor. Een kaartje voor de-
ze gezellige avond kost slechts 
2,50 euro en is verkrijgbaar aan 
de zaal. De film begint om 20.00 
uur. Deze informatie vindt u ook 
op www.buurthuisdebrulboei.
nl. Hoewel de films voor deze 
avonden worden uitgezocht voor 
vrouwen, zijn als altijd mannen 
ook welkom! Meer weten? Bel 
0255-510652.

Filmavond 
voor vrouwen

De Dwarsligger - Zaterdag 9 
februari wordt er bij Buurtcen-
trum de Dwarsligger weer een 
rommelmarkt gehouden. U bent 
vanaf 9.00 uur van harte wel-
kom. Wilt u een tafeltje reserve-
ren, dan kunt u bellen met Gerda 
Broek, 0255-522782. Meer we-
ten? Bel 0255-512725.

Rommelmarkt

De Dwarsligger - De fietsles-
sen zijn weer begonnen, maar 
u kunt nog steeds instromen. 
De lessen zijn op dinsdag van 
12.00 tot 13.00 uur. Als u zich 
nu bij ons opgeeft, dan kunt u 
nog 9 lessen volgen. Bel naar 
Buurtcentrum de Dwarsligger op 
0255-512725 of kom gewoon op 
dinsdag langs. Komt u dan wel 
iets eerder dan kunt u eerst een 
inschrijfformulier invullen.

Fietslessen

Velsen - Heeft u moeite om al-
leen te gaan winkelen? Wonen-
Plus heeft daar een oplossing 
voor! Voor de abonnees wordt 
namelijk eenmaal per maand een 
winkelmiddag georganiseerd. 
Gaat u mee, dan wordt u opge-
haald van huis tussen 12.00 en 
13.00 uur en rond 17.00 uur bent 
u weer thuis. De kosten bedra-
gen 6 euro p.p. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij op: Woens-
dag 27 maart 2013 naar tuincen-
trum Global Garden, Zwaans-
hoek. Woensdag 24 april 2013 
naar Cronjéstraat, Haarlem-
Noord. Woensdag 29 mei 2013 
naar Markt Beverwijk. Woens-
dag 26 juni 2013 naar winkels 
in Haarlem-Centrum. Bent u ge-
interesseerd of wilt u meer info? 
Bel naar WonenPlus, tijdelijk te-
lefoonnummer 0255-548548.

WonenPlus

De Mel – Dinsdag 19 februari, 
in de voorjaarsvakantie, gaat De 
Mel met de bus van SVvVN naar 
de huishoudbeurs. Dit gezelli-
ge dagje uit kost 17,50 euro, dat 
is inclusief reis en entree. Deel-
nemers dienen wel vriend te zijn 
van SVvVN (voor 7,50 per jaar). 
Inschrijven kan bij De Mel (in 
De Schulpen) of bij Watervliet. 
Meer weten? Bel 0251-226445 
of 0251-270726.

Samen naar de 
huishoudbeurs

De Brulboei – Door diverse om-
standigheden is de Brulboei ge-
stopt met koersbal op de woens-
dagochtend. Gelukkig is er nu 
een vrijwilliger die deze activiteit 
weer wil oppakken. Tevens lijkt 
het hem leuk om meer gezel-
schapsspelen aan te bieden zo-
als sjoelen. Deze gezellige activi-
teit start op donderdag 28 febru-
ari om 10.00 uur. Kom een kijk-
je nemen en neem iemand mee! 
Kosten: 1 euro per keer. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Spelochtend 
voor senioren

De Mel - Het wordt steeds ge-
zelliger in Wijkcentrum de Mel 
- Watervliet. De meidenclub is 
namelijk veranderd in knutsel-
club zodat de jongens ook kun-
nen komen knutselen. De eer-
ste keer was al gelijk een groot 
succes. Iedere woensdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur knutselen 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Kosten 2 euro. Locatie de Mel. 
Van te voren inschrijven. Meer 
weten? info@demel.nl of bel 
0251-226445 of 0251-270726.

Meidenclub 
wordt 
Knutselclub

VKafé krijgt steeds meer vrienden
Velsen – Vkafé (vriendenkring 
Velsen) is het initiatief van Stich-
ting Welzijn Velsen om vriend-
schap te bevorderen. 
Na een jaar mag gezegd worden 
dat steeds meer Velsenaren sa-
men genieten van leuke activitei-

ten. Iedere derde donderdag van 
de maand komen deelnemers 
samen in Dorpshuis de Driehoek 
voor een oergezellige spelletjes-
avond. Tevens staan er andere 
uitjes gepland, zoals: zaterdag 9 
februari dansen bij Swingstees-

jun in Haarlem en een bunker-
wandeling op zondag 3 maart. 
Deelnemen kan na inschrijving 
via de website: www.vkafe.nl, in-
schrijven is gratis, kosten voor 
activiteiten zijn voor eigen reke-
ning.

Kinderuitstapje Spoorwegmuseum
De Mel - Wijkcentrum de Mel - 
Watervliet in Velsen-Noord  gaat  
donderdag 21 februari naar het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. In 
dit museum is van alles te be-
leven en is het een feest om de 

‘werelden’ van het Spoorwegmu-
seum te ontdekken. We gaan met 
de bus van de Stichting Vrienden 
van Velsen-Noord. De kosten zijn 
10 euro, zelf een lunchpakket en 
drinken meenemen. Inschrijven 

tot 13 februari bij de Mel. We ver-
trekken om 09.30 uur en zijn om 
16.30 uur weer terug. Voor kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar. Meer we-
ten? Bel 0251-226445 of 0251-
270726 of info@demel.nl.
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DKV Jeugdwedstrijden
Velsen - Zaterdag 26 janua-
ri is de E1 van DKV kampioen 
geworden! Met maar liefst 11-
3 werd KZ E5 verslagen. Bij-
zonder is natuurlijk dat de E1 
tijdens deze wedstrijd haar 
100ste doelpunt scoorde. Da-
riush scoorde deze mijlpaal. 
Isabelle, Rik, Dariush en Lisa 
en coach Nienke; gefeliciteerd 
met het behaalde kampioen-
schap. 
Verder werd er dat weekend 
nog gespeeld door de E2, dat 
verloor nipt met 3 tegen 4 van 
Haarlem E2. De D1 won na 
een spannende wedstrijd met 
8-6 van KZ D3. Renske scoor-
de een mooie en belangrij-
ke goal. De B2 speelde goed 
maar verloor 10-11 van TOP 
B3. Emma scoorde tweemaal. 
Op 2 februari speelde de E1 te-
gen Blauw Wit en won over-
tuigend met 15-5. Rik scoor-
de maar liefst zes keer, Lisa en 

Dariush vier keer, invaller Ben 
één keer. De D2 moest weer 
tegen Fiks. Ze boden goed te-
genstand, maar Fiks bleek toch 
sterker; 3-7. De D1 speelde te-
gen Triaz. Dit team speelt wat 
wisselvallig. Tegen Triaz werd 
gewonnen met 5-7, door doel-
punten van Loek, Thijs van M. 
en Sverre. Volgens de coach zit 
het verdedigend erg goed in el-
kaar, maar worden aanvallend 
te veel kansen gemist.
De B2 speelde een goede wed-
strijd tegen Atlantis. Er werd 
verloren met 8-4, maar ieder-
een is het er over eens dat de 
B2 steeds beter wordt. Er wordt 
iedere week meer gescoord en 
ook het samenspel verbeterd 
zienderogen.
Als het niveau van de eer-
ste helft de hele wedstrijd kan 
worden doorgetrokken, dan zit 
winst er binnenkort in, volgens 
coach Sanne. 

Eten met OIG-IHD 
dankzij restaurants 
IJmuiden - OIG-IHD is een 
stichting die zich al bijna vijftig 
jaar met een ongelooflijk aantal 
vrijwilligers inzet voor inwoners 
van Velsen. Met de komst van 
twee nieuwe bussen kwam er 
ook een nieuw idee naar boven 
om de bestaande activiteiten uit 
te breiden met het organiseren 
van een lunch voor de gasten. 
Vorige week woensdag werd de 
eerste lunch geserveerd voor ze-
ker vijfentwintig gasten in Res-
taurant IJmond. Iedereen was vol 
lof en gaf aan dat dit zeker voor 
herhaling vatbaar is. Er volgen 
nog twee lunches in Restaurants 
de Kop van de Haven en Gerard 
van Es. Het enthousiasme weer-
spiegelt zich misschien wel het 

meest duidelijk in de volgende 
reactie van één van de gasten:
,,Hiermede wil ik allen die heb-
ben meegewerkt, aan de fij-
ne uren die wij hebben meege-
maakt, In het Restaurant IJmond 
bedanken!”
,,Geweldig dat wij ouderen en 
mindervaliden toch nog fijne din-
gen mogen mee maken. Dankzij 
de vele vrijwilligers(sters) die ons 
altijd zo steunen.”
,,Wij zijn geweldig bediend door 
het personeel van het restaurant. 
Dank daar voor! Ik denk dat al de 
ouderen die mee waren, het met 
mij eens zijn. Hopende op meer 
van zulke fijne dagen.”
Een trouwe bezoekster van de 
soos OIG-IHD

‘Beyond the Hills’in WT
IJmuiden - Zondag 10 februa-
ri, 14.30 uur en woensdag 13 fe-
bruari, 20.30 uur, draait het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257 de film 
‘Beyond the Hills’.
Vijf jaar geleden zette Cristi-
an Mungiu de hele arthouse-
filmwereld op zijn kop met zijn 
film ‘Vier maanden, drie weken 
en twee dagen’ waarvoor hij de 
Gouden Palm won. Nu is hij te-
rug met ‘Beyond the Hills’. Op-
nieuw vertelt hij een verhaal over 
een intense vriendschap tussen 
twee jonge vrouwen. Alina en 
Voichita zijn samen opgegroeid 

in een weeshuis. Voichita ging 
het klooster in en wijdt haar le-
ven nu aan God. 
Als Alina, die na haar adoptie 
naar Duitsland verhuisde, Voi-
chita probeert te overtuigen om 
bij haar te komen wonen, haalt 
ze de besloten, haast sektari-
sche wereld van het klooster to-
taal overhoop. Met onder ande-
re Cosmina Stratan en Cristina 
Flutur.
Bekroond met Prijs voor Bes-
te Actrice voor beide hoofdrol-
speelsters en Prijs voor Beste 
Scenario, Cannes ‘12.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘beyond the hills’ 

op 10 februari om 14.30 uur en 13 februari om 20.30 uur. 
bon is geldig voor 2 personen

Kick off SamenLoop 
voor Hoop in Velsen
Velsen - Samen 24 uur lopen 
in de strijd tegen kanker, dat is 
de SamenLoop voor Hoop. Op 
8 en 9 juni 2013 is de Samen-
Loop van het KWF in Velsen op 
het veld tegenover zwembad 
De Heerenduinen. Behalve dat 
teams lopen worden (ex-)kan-
kerpatiënten in het zonnetje 
gezet en dierbaren herdacht. 
Het doel van de SamenLoop 
is om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor kankeronder-
zoek. Op 1 februari werd het of-
ficiële startsein voor de Samen-
Loop gegeven door wethouder 
Baerveldt bij Autobedrijf Storm-
vogels in IJmuiden. 
Op verschillende plaatsen in 
Nederland organiseren vrijwilli-
gers de SamenLoop voor Hoop. 
Teams maken 24 uur lang een 
wandeling. Het staat symbool 
voor de voortdurende strijd te-
gen kanker. Voor scholieren is 
er een juniorloop. Er wordt op 
8 en 9 juni niet alleen gewan-
deld, er komen ook kraampjes, 
er zijn leuke activiteiten en er is 
muziek. 
De eregasten bij de Samen-
Loop zijn de (ex-)kankerpatien-

ten, de survivors. Bij de ope-
ningsceremonie worden ze in 
het zonnetje gezet.
Tijdens het evenement is ook 
ruimte om mensen te herden-
ken die de strijd tegen kanker 
hebben verloren. Een bijzon-
der moment is de kaarsence-
remonie. Langs het parcours 
worden papieren zakken ge-
zet met een kaars erin. Op de 
zakken zijn persoonlijke bood-
schappen geschreven of gete-
kend. Als ’s avonds de kaarsen 
worden aangestoken branden 
er vele lichtjes voor al die dier-
baren die met kanker zijn ge-
confronteerd.
U kunt op verschillende manie-
ren meedoen aan de Samen-
Loop voor Hoop in Velsen. U 
kunt zich inschrijven met een 
team, aanwezig zijn als survivor, 
sponsor worden, een kraampje 
bemannen, helpen in de orga-
nisatie, een actie op touw zet-
ten om geld in te zamelen en-
zovoort. Op www.velsen.sa-
menloopvoorhoop.nl leest u 
hier meer over maar u kunt ook 
een mail sturen naar velsen@
samenloopvoorhoop.nl.

IJmuiden - Eindelijk kon het 
‘paradepaardje’ van SVIJ de wei 
weer in om aan de tweede helft 
van de competitie te beginnen. 
SVIJ heeft, zoals bekend, een 
zeer ongelukkige eerste helft 
van de competitie achter de rug 
waarbij het de winterstop in-
ging op een laatste en dus de-
gradatie-plaats op de ranglijst. 
Met nog 13 wedstrijden voor 
de boeg speelde SVIJ afgelo-
pen zondag tegen DIO uit Haar-
lem. SVIJ startte fris en aan-
vallend. En met een hoog bal-
tempo werd vanaf het begin af 
aan druk gezet op de helft van 
de tegenstander. Dit resulteer-
de in een aantal goede aanval-
len richting het doel van DIO. P. 
Castricum functioneerde hier-
in als een belangrijk aanspeel-
punt voor de middenvelders en 
bovenal werd er goed en afwis-
selend gebruik gemaakt van de 
snelle M. van Eck en A. van der 
Bos op de flanken. Het was dat 
de keeper van DIO een aantal 
katachtige reflexen had, anders 
had SVIJ in de eerste helft al op 
een ruime marge kunnen staan. 
Ook de achterhoedespelers van 
SVIJ hadden goede grip op het 
spel en gaven geen millimeter 
ruimte aan hun directe tegen-
standers. Uiteindelijk was het 
vlak voor rust D. Badenhuijzen 
die  vanaf de rand van het straf-
schopgebied de volledig te-
rechte 1-0 voorsprong binnen-
schoot. Na de rust min of meer 
hetzelfde spelbeeld en dan is 
het toch weer jammer dat de 
tegenstander een penalty mee-
krijgt vanuit een rommelmo-
ment voor de goal van R. Schip-
pers. De 1-1 is vervolgens het 
resultaat terwijl SVIJ allang op 
2 of 3-0 nul had moeten staan. 
Gelukkig wist SVIJ zich te her-
pakken en was het wachten 
op de 2 tegen 1.  Uiteindelijk 
was het de irritatie die bij te-
genstander DIO ervoor zorg-
de dat er steeds meer vervelen-
de overtredingen gemaakt wer-
den en er zelfs twee rode kaar-
ten getrokken moesten worden 
voor de gasten uit Haarlem. In-
middels waren alle SVIJ wis-
sels ingebracht en uit een vrije 
trap (wederom door een ver-
velende overtreding) was het 
de ingebrachte R. Schotvanger 
die echt in de allerlaatste mi-
nuut van de wedstrijd van links 
net buiten het strafschopgebied 
mocht aanleggen. En net zo-
als hij dit ook eerder in het sei-
zoen voor elkaar kreeg, krulde 
hij de bal in de linker boven-
hoek. Een geweldige goal op 
een geweldig moment. Conclu-
sie: een dik verdiende overwin-
ning die SVIJ op de standenlijst 
een plekje laat stijgen waardoor 
het van die vervelende, laatste 
plaats is gekomen. Volgende 
week speelt SVIJ tegen koplo-
per DSK thuis en gaan het we-
derom proberen om een plaats-
je te stijgen door de punten in 
eigen huis te houden!

SVIJ-DIO 
uitslag 2-1
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Oscar Schilderwerken: 
sterk in alle facetten
Velsen - Oscar Vlieland werkt 
al sinds 1984 met veel enthousi-
asme als schilder en vanaf 2002 
heeft hij de leiding over Oscar 
Schilderwerken. Voor Oscar is 
het elke dag opnieuw een uitda-
ging om volgens de exacte wen-
sen van de klant opdrachten uit 
te voeren. Met 28 jaar ervaring 
in huis het vak is Oscar Schilder-
werken het bedrijf dat u zoekt. 
Oscar Schilderwerken is thuis in 
de meest uiteenlopende werk-
zaamheden zoals buiten- en bin-
nenschilderwerk, sauswerk en 
wandafwerking. Ook houtrot-re-
paraties behoren tot de werk-
zaamheden. De tevreden op-
drachtgevers van Oscar Schil-
derwerken zijn ondermeer be-
drijven, particulieren, aannemers 
en VVE-instellingen (Vereniging 
Van Eigenaren). Bij Oscar Schil-
derwerken kunt u terecht voor 
kwalitatief hoogwaardig onder-
houd van bestaande bouw en 
nieuwbouw uiteraard zowel bin-
nen als buiten. En er wordt al-

leen gewerkt met hoogwaardige 
producten zoals Sikkens, Sigma , 
en Evert de Koning met zijn Edel 
Standverf.
Voor alle schilderwerken wordt 
voorafgaand eerst een vrijblij-
vend advies opgesteld, hierbij 
wordt de huidige staat van het 
onderhoud beoordeeld en mo-
gelijke gebreken besproken. Er 
wordt vervolgens voor het ge-
heel een passende en duidelij-
ke offerte aangeboden en in-
dien gewenst een meerjaren on-
derhoudsplanning gemaakt. Met  
deze werkwijze en gebruik van 
de meest moderne materialen, 
waarborgt Oscar Schilderwerken 
de kwaliteit van het schilderwerk. 
Daarom krijgt u twee jaar garan-
tie op buitenschilderwerk   en 
vier jaar op binnenschilderwerk. 
Voor een geheel vrijblijvende of-
ferte kunt u contact opnemen 
met Oscar Schilderwerken via  
06-10936711. Of kijk op de web-
site www.oscarschilderwerken.
nl.

Noostraat opgefleurd 
met 54 bloemtegels
IJmuiden - Op 18 september 
2012 heeft Woningbedrijf Velsen, 
samen met het Kunstencentrum, 
het Vellesan College en bewo-
ners van de De Noostraat, teke-
ningen gemaakt. Deze zijn ge-
drukt op stoeptegels. Maandag 
4 februari zijn de tegels ook echt 
geplaatst. 
Woningbedrijf Velsen organi-
seert elk jaar een maatschappe-
lijke dag. Doel is dat alle mede-
werkers buiten de deur aan de 
slag zijn en dat er iets achter-
blijft voor de betreffende straat 
of wijk. In 2012 is gekozen om de 
De Noostraat op te fleuren en de 
mensen die in een verzorgings- 
of verpleeghuis wonen een ‘toer 
IJmuiden’ aan te bieden. In de 
De Noostraat zijn in septem-
ber hanging baskets aan de lan-
taarnpalen gemaakt. Nu volgen 
de stoeptegels. 
Naast een fijn huis is de omge-
ving ook belangrijk voor plezie-
rig wonen. Woningbedrijf Velsen 
investeert daar in door het tui-

nenbeleid, onderhoud van groen 
op eigen terrein, acties zoals de 
maatschappelijke dag, onder-
steunen van de landelijke bu-
rendag en sponsoring van activi-
teiten die huurders organiseren. 
Huurders kunnen voor een bij-
drage in tijd en/of geld een ver-
zoek indienen bij Woningbedrijf 
Velsen. Op www.wbvelsen.nl is 
informatie over de aanvraag te 
vinden.

Velsen-Noord - In de vroege 
ochtend van afgelopen zondag 
kwam er een melding binnen 
van een wandelend persoon in 
de Velsertunnel. Agenten zoch-
ten de man, een 29-jarige IJmui-
denaar, op en zij troffen hem aan 
in de tunnel. De man verklaarde 
op weg te zijn naar huis. De man 
is meegenomen naar het politie-
bureau en heeft daar een bekeu-
ring gekregen.

Voetganger uit 
Velsertunnel 

gehaald

Velsen - De verkeerspolitie 
heeft vorige week donderdag-
avond een alcoholcontrole ge-
houden op de Stationsweg. Tus-
sen 18.45 en 22.00 uur werden 
63 blaastesten afgenomen. Eén 
van de gecontroleerde bestuur-
ders bleek alcohol genuttigd te 
hebben. Tijdens de ademanaly-
setest bleek dat deze bestuur-
der net onder de maximale li-
miet blies.

Alcohol-
controle

Velserbroek - Maandag zijn er 
in de vroege ochtend airbags 
gestolen uit in ieder geval drie 
auto’s. Rond 06.30 uur kwam 
er een melding binnen dat twee 
personen aan het inbreken wa-
ren bij een auto aan het Rog-
geland. Toen agenten ter plaat-
se waren constateerden zij dat in 
de buurt nog twee auto’s waren 
opengebroken. De politie doet 
onderzoek naar de inbraken en 
verzoekt mensen die iets gezien 
of gehoord hebben contact op te 
nemen met de politie in Velsen 
via het telefoonnummer 0900-
8844. Ook informatie over rond-
hangende of wegrennende per-
sonen kan waardevol zijn voor 
het onderzoek.

Airbags 
gestolen

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week donderdagmiddag 
op de Loggerstraat een auto 
met een Engels kenteken aan 
de kant, omdat één van de au-
tobanden leeggelopen was. De 
bestuurder, een 39-jarige Brit, 
bleek na controle niet in het bezit 
te zijn van een geldig rijbewijs. 
Ook kon hij zich niet legitimeren, 
waarop hij werd aangehouden 
en meegenomen naar het poli-
tiebureau. Hier werd zijn identi-
teit vastgesteld en bleek dat hij 
gesignaleerd stond en nog wat 
boetes had openstaan.

Gesignaleerd 
persoon 

aangehouden

Scooters voor Brandweer

Velsen - De afdeling Pro-actie 
en Preventie heeft zes nieuwe 
scooters in gebruik genomen. 
De scooters worden ingezet voor 
het uitvoeren van brandpreven-
tiecontroles in alle gemeenten 
van Veiligheidsregio Kennemer-
land
Brandweer Kennemerland doet 
meer dan alleen branden blus-
sen. De afdeling Pro-actie en 

Preventie is actief op het gebied 
van brandveiligheid. Preventie-
controleurs controleren en rap-
porteren het brandveilig gebruik 
van een gebouw. Dit gebeurt 
aan de hand van de gebruiks-
voorwaarden uit het bouwbe-
sluit 2012. De preventiecontro-
leurs voeren per jaar circa 3.600 
controles uit. 
Binnen Pro-actie werkt men aan 
het wegnemen van structure-
le oorzaken van onveiligheid. Dit 
betekent in het bijzonder advise-
ring op het terrein van ruimte-
lijke ordening en infrastructuur. 
Vroegtijdige signalering kan het 
ontstaan van mogelijke risico’s 
voorkomen.
Adviseurs van de afdeling Pro-
actie en Preventie geven advies 
aan de tien gemeenten binnen 
Kennemerland op vraagstukken 
over brandveiligheid. Een steeds 
belangrijkere taak is voorlich-
ting, onder andere op basisscho-
len en aan senioren. Via voor-
lichting over brandveiligheid aan 
burgers en bedrijven wordt ge-
probeerd de bewustwording van 
de eigen verantwoordelijkheid 
voor brandveiligheid te vergro-
ten.

Technisch College doet oproep
Handdoeken mee voor 
zeehonden op open dag 
IJmuiden - Conciërge Erdal van 
Technisch College Velsen is een 
inzamelingsactie gestart voor 
handdoeken voor de zeehonden 
uit de crèche in Pieterburen.
Wist u dat er tientallen hand-
doeken per dag gebruikt wor-
den voor de verzorging van één 
zeehond? Per zeehond zijn er per 
voeding drie handdoeken nodig. 
En dat een aantal keer per dag. 
Het is duidelijk dat een voorraad 
handdoeken zeer op zijn plaats 
is in Pieterburen.
Een woordvoerder van Zeehon-
dencrèche Pieterburen: ,,Met 
slecht weer zijn er altijd zeehon-
denbaby’s van de grijze zeehond 
die in nood zijn geraakt. Daar-
naast krijgt de crèche steeds 
meer zieke gewone zeehonden 
binnen met longwormen. Dit zijn 

parasieten die de longen ver-
woesten. De dieren stikken let-
terlijk in de wormen. De afgelo-
pen jaren is jaarlijks naar schat-
ting de helft van de in dat jaar in 
de Waddenzee geboren zeehon-
den in Pieterburen van een zeke-
re dood gered.”
Via dit bericht wil de conciërge 
een oproep doen aan de bezoe-
kers van het open huis op zater-
dag 8 en 9 februari van 10.00 uur 
tot 13.00 uur op het Technisch 
college Velsen, Briniostraat 12 
IJmuiden. Wie oude, maar scho-
ne, handdoeken heeft liggen, 
wilt u die dan op school bren-
gen? Deze kunnen natuurlijk 
ook met leerlingen van de scho-
len worden meegegeven. Me-
neer Erdal zorgt er voor dat ze op 
de goede bestemming komen.
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Antidiscriminatiebeleid
Een melding of klacht over discri-
minatie kan worden genoteerd op 
een formulier dat te krijgen is bij 
het Klant Contact Centrum in het 
stadhuis en via het Digitale Loket 
van de site van Velsen. Op de site 
van het Bureau Discriminatieza-
ken Kennemerland in Haarlem is 
het ook te downloaden. Want dis-
crimineren mag niet.

“Allen die zich in Nederland bevin-
den, worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, poli-
tieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toege-
staan”- zo luidt artikel 1 van de Ne-
derlandse Grondwet. De gemeente-
raad van Velsen heeft op 22 novem-
ber 2012 het lokale antidiscrimina-
tiebeleid 2012 vastgelegd in een ge-
lijknamige nota. Daarin staat ook 
een aantal maatregelen tegen discri-
minatie. Eén daarvan is de oproep 
aan sportverenigingen om een ge-

dragscode op te stellen waarin dis-
criminatie wordt verboden en het 
mogelijk wordt om een klacht in te 
dienen bij een vertrouwenspersoon. 
Een andere maatregel is dat het Bu-
reau Discriminatiezaken Kenne-
merland gastlessen geeft op scholen.

Een melding of klacht over discri-
minatie doorgeven kan in Velsen op 
verschillende manieren. Via www.
Velsen.nl onder ‘contact’, bovenaan 
de homepage. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis is een for-
mulier te krijgen, waarop burgers 
een melding of een klacht kunnen 
schrijven. Dit formulier moeten ze 
sturen naar het Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. 

De contactgegevens van dit bu-
reau staan op het Digitale Loket van 
de website van de gemeente (zoek 
op ‘discriminatie’). Telefoon 023-
5315842, Lange Herenvest 122, 2011 
BX Haarlem.

Naturalisatiebijeenkomst
Negen Velsenaren van vijf ver-
schillende nationaliteiten werden 
Nederlander op 30 januari 2013. 
Wethouder Wim Westerman ont-
ving ze op Beeckestijn.

Negen Velsense inwoners van ver-
schillende culturen en vijf verschil-
lende nationaliteiten waren op deze 
heugelijke dag aanwezig. Wethou-
der Westerman (loco-burgemees-
ter) nam bij zes personen de belof-
te af en bij drie personen de eed. In 

zijn toespraak vertelde hij eerst iets 
over de buitenplaats Beeckestijn; 
daarna stelden alle naturalisanten 
zich voor. Vervolgens vertelde Wim 
Westerman wat het betekent om 
Nederlander te zijn.

Voor het eerst was de naturalisatie-
bijeenkomst op buitenplaats Bee-
ckestijn; dat heeft te maken met de 
verbouwingswerkzaamheden van 
het stadhuis. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Gemeenteraad lanceert 
e-mailabonnement en app
Onlangs is de nieuwe websi-
te raad.velsen.nl geïntroduceerd. 
Op deze site staat alle informatie 
over de raad van deze raadsperi-
ode. Niet alleen overzichtelijkheid 
en toegankelijkheid van de raads-
stukken zijn verbeterd, er zijn nog 
twee nieuwe ontwikkelingen: een 
e-mailabonnement en een app.

Het e-mailabonnement houdt in dat 
bij nieuwe publicaties op de websi-
te een mail wordt gezonden naar de 
abonnee met de nieuw gepubliceer-
de stukken. Iedereen kan zich abon-
neren op deze service en daarbij aan-
geven of hij alle vergaderstukken van 
de raad via de mail wil ontvangen. 
Een e-mailabonnement voor verga-
derstukken over bepaalde thema’s of 
over bepaalde kernen kan ook.

Met de nieuwe app van de gemeen-
teraad van Velsen, ontwikkeld door 
GemeenteOplossingen voor de iPad, 
is er direct toegang tot alle vergade-
ringen en vergaderstukken van de 
gemeenteraad. De app Velsen-GO/
Raadsinformatie kan gratis worden 
gedownload in de Apple Appstore. 
Er wordt nog gewerkt aan een app 
voor android toestellen. Met deze 
app ontvangen gebruikers alle ver-
gaderstukken automatisch op hun 
iPad. Wanneer nieuwe documenten 
beschikbaar zijn, verschijnt er een 
melding. 

De agenda en de vergaderstukken 
van de gemeenteraad Velsen blijven 
uiteraard ook beschikbaar op www.
raad.velsen.nl.

Sportpark Rooswijk
Het opknappen van sportpark 
Rooswijk komt weer een stapje 
dichterbij. Op woensdag 6 febru-
ari wordt gestart met de kap van 
een aantal bomen om de werk-
zaamheden mogelijk te maken. 

De kap is nodig voor de nieuwe lo-
catie van het honk- en softbalveld, 
de aanleg van de rondgang, de nieu-
we locatie van de werf en de toegang 
van het sportpark. Bij de nieuwe in-

richting van het sportpark is ruimte 
gereserveerd voor veel bomen, ha-
gen en overig groen. De werkzaam-
heden beginnen op woensdag 6 fe-
bruari.

Sinds kort is de website www.sport-
parkrooswijk.nl online. Daar staat 
alle informatie over Sportpark 
Rooswijk op en wordt verslag ge-
daan van de voortgang van de werk-
zaamheden.
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Vier jaar buurtbemiddeling
Burenruzie, hoe los je dat op? 
Buurtbemiddelaars kunnen daarbij 
helpen. Zij bieden een luisterend 
oor, zijn onafhankelijk en gratis – 
al vier jaar in Velsen.

Vanuit het Beursgebouw aan Plein 
1945 in IJmuiden stuurt coördinator 
Suleika van Holland een team van 17 
bemiddelaars aan. En met succes. In 
70% van de gevallen wordt het con-
tact tussen buren hersteld, waarna zij 
weer rustig naast elkaar kunnen wo-
nen. 

Twee buren uit Velsen vertellen over 
de verschillende ergernissen die zich 
in de loop van de tijd hadden opgesta-
peld. Toen het hen zelf niet lukte om 
die uit de wereld te helpen, praatten 
ze wel een paar jaar niet meer tegen 
elkaar. Buurtbemiddeling bracht hen 
terug aan de gesprekstafel. ,,Dat was 
spannend”, zeggen ze. ,,Je mag je ei-
gen verhaal vertellen en je moet echt 
naar elkaar luisteren, en met de twee 
bemiddelaars erbij ging het heel goed. 

We snapten elkaar na het gesprek 
veel beter. Nu hebben we concrete af-
spraken gemaakt en ons gedrag aan-
gepast. We houden meer rekening 
met elkaar en de ergernis is weg.’’

De buurtbemiddelaars zijn getrain-
de vrijwilligers, die zorgen dat het ge-
sprek goed verloopt. Ze luisteren naar 
beide partijen en vellen geen oordeel. 
Meer informatie via 0255-548520 of 
bij info@buurtbemiddelingvelsen.nl.

Zandheuvel Zeewijk
In Zeewijk is onrust ontstaan 
over de toekomst van de zand-
heuvel waar veel kinderen spe-
len. Het beeld is dat de ge-
meente op deze plek woningen 
wil bouwen. Dat is niet aan de 
orde.

Al in het bestemmingsplan Zee-
wijk uit 2001 stond dat in een 
groot, vastomlijnd  gebied de mo-
gelijkheid bestaat om in dat gebied 
de bestemming te wijzigen. Deze 
zandheuvel, De Dennekop, ligt ook 
in dat gebied.

In het nieuwe voorontwerp be-
stemmingsplan, dat afgelopen we-
ken ter visie heeft gelegen, blijft de 

mogelijkheid bestaan om binnen 
een bepaald gebied een bestem-
ming te wijzigen. Dit om in de toe-
komst maximaal 50 eengezinswo-
ningen te kunnen bouwen en het 
Masterplan Zeewijk af te ronden.

De gemeente wil de Dennekop 
graag behouden. De gemeente gaat 
nu kijken of in het bestemmings-
plan het gebied waarbinnen de 
wijzigingen mogelijk zijn, kleiner 
kan worden. Dan blijft ook in de 
toekomst de bestemming van de 
heuvel hetzelfde, zodat kinderen 
hier kunnen blijven spelen. Hier-
over moet het college nog wel een 
besluit nemen.

1,7 miljoen subsidie
voor IJmond Bereikbaar
Een subsidie van 1,7 miljoen eu-
ro om de bereikbaarheid van de 
IJmond te verbeteren – dat krij-
gen de gemeenten en het bedrijfs-
leven in deze regio. Ze betalen er 
zelf ook aan mee. Het geld komt 
van de provincie en het rijk.

Het Programma IJmond Bereikbaar 
is een  samenwerkingsverband van 
gemeenten en bedrijfsleven van Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen om de bereikbaarheid en leef-
baarheid van deze regio te verbeteren.

Een goede bereikbaarheid is van be-
lang voor de economische ontwikke-
ling. De subsidie voor het program-
ma komt van het ministerie van In-
frastructuur & Milieu en de provin-
cie Noord-Holland.

Met het geld wordt een aantal maat-
regelen genomen. De verkeersre-
gelinstallaties in de IJmond wor-
den met elkaar verbonden en be-
ter op elkaar afgesteld, waardoor de 
doorstroming van verkeer verbetert. 
Langs de toekomstige HOV-busbaan 
in Driehuis komt een fietspad. Op de 
website IJmondBereikbaar.nl staat 
o.a. actuele informatie over weg-
werkzaamheden in de IJmond. Ver-
der is opgenomen een programma 
voor mobiliteitsmanagement, dat 
samen met het regionale bedrijfsle-
ven vorm krijgt. 

De gemeenten en het bedrijfsleven 
hebben de subsidieaanvraag geza-
menlijk gedaan. Dat was voor het mi-
nisterie een belangrijke reden om de 
subsidie toe te kennen.

Feest in het zwembad
Het is dit jaar feest bij zwembad 
De Heerenduinen. Het zwembad 
bestaat op 23 augustus tien jaar. 
Het hele jaar vinden er allerlei ac-

tiviteiten plaats. Wie op de hoog-
te wil blijven, kan het beste de 
site www.zwembadvelsen.nl en de-
ze Infopagina in de gaten houden.

Onderzoek tevredenheid 
Wmo-cliënten van start
Zijn burgers tevreden met de hulp 
en steun die ze krijgen vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo)? De gemeente Velsen 
laat dat dit jaar wederom onder-
zoeken.

De gemeente biedt ondersteuning 
aan mensen met (lichamelijke) be-
perkingen vanuit de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning. Deze onder-
steuning verschilt van persoon tot 
persoon en varieert van hulp met ver-
voer (denk aan bijvoorbeeld een rol-
stoel of scootmobiel) tot hulp bij het 
huishouden. De ondersteuning wil 
iedereen zo lang mogelijk zelfstandig 
en volwaardig aan de samenleving la-
ten deelnemen.

Wat vinden burgers van de onder-
steuning en de daarbij behorende 
dienstverlening? Dat wil de gemeente 
graag weten, daarom gaat er een on-
derzoek plaatsvinden. Dit onderzoek 

wordt elk jaar gedaan door SGBO, een 
onafhankelijk onderzoeksbureau. In 
een vragenlijst komen de verschil-
lende aspecten van de ondersteuning 
aan de orde. De vragenlijsten worden 
rond 14 februari 2013 verstuurd aan 
ca. 1.000 willekeurig gekozen burgers 
die een aanvraag hebben gedaan.

De gemeente hoopt dat deze burgers 
de lijst in willen vullen en terugstu-
ren. De resultaten worden voorgelegd 
aan het college en de raad. Waar no-
dig kunnen werkprocessen worden 
aangepast. De uitkomsten van het on-
derzoek worden waarschijnlijk half 
mei 2013 bekendgemaakt, onder an-
dere op www.velsen.nl.

Meer informatie over het onderzoek 
is te krijgen bij de gemeente via tele-
foonnummer 140255 / 0255-567200, 
via de mail info@velsen.nl of bij de 
balie van het Klant Contact Centrum 
in de hal van het stadhuis.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
januari 2013 tot en met 1 februa-
ri 2013 de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Pijpbloem 6, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (28/01/2013) 
w13.000033; Floraronde 289, ver-
anderen schoolgebouw (intern)
(31/01/2013) w13.000036.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Louise de Colig-
nylaan 70, kappen 3 eikenbomen 
en 3 dennenbomen (31/01/2013) 
w13.000035. 

Welstand: Voor zover de ingediende 
aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen medede-
lingen

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor Velsen-
Noord, Breesaperhof 93, het wij-
zigen gebruik pand in één woning 
(w12.000085). De aanvraag, de ont-
werpomgevingsvergunning, de ont-

werpverklaring van geen bedenkin-
gen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 8 februari 2013 
gedurende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/downloads ontwerp- 
omgevingsvergunning. Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen zowel de ontwerpomgevings-
vergunning als de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Voorbereidingsbesluit 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken ingevolge artikel 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat de gemeenteraad van Vel-
sen in zijn vergadering van 17 janu-
ari 2013 heeft besloten dat een be-
stemmingsplan wordt voorbereid 
voor het gebied aan Kweekerslaan 
ongenummerd tegenover nummers 
3 t/m 15 te Santpoort-Noord, zoals 
is aangegeven op de bijbehorende 
kaart. Het besluit treedt daags na pu-
blicatie in werking. Vanaf 8 februari 
2013 ligt het voorbereidingsbesluit 
ter inzage bij de bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het 
besluit in te zien www.velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/down-
loads voorbereidingsbesluit en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. onder 
NL.IMRO.0453.VB1401KWEEKERS
LAA1-R002. Wettelijk is bepaald dat 
tegen het voorbereidingsbesluit geen 
bezwaar en beroep kan worden inge-
steld.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-

tie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. Burgemeester en 
wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverle-
ning is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Antillenstraat 
30, plaatsen erker (29/01/2013) 
w12.000578;  Santpoortse Dreef 
138, veranderen woning (inpan-
dig) (30/01/2013) w12.000580.

Santpoort-Zuid: Geen medede-
lingen

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Amsterdamse-
weg 43, veranderen en vergroten 
woning(begane grond en 1ste ver-
dieping)(29/01/2013) w12.000573
Velsen-Noord: Kraandrijver-
straat ong., oprichten bedrijfsge-
bouw (30/01/2013) w12.000568.

Driehuis: Geen mededelingen

Verleende APV-vergunningen 
Evenementen artikel 2:17 APV 
- vergunning voor het organise-
ren van een evenement: paarn-
woudeloop in Recreatiegebied 
Spaarnwoude op 17 maart 2013, 
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Raadsplein 14 februari 2013
Op 14 februari 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke lo-
catie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Mi-
nister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Ruimte 1
19.30-21.00  Visie Noordzeekanaalgebied 2040

Ruimte 2
19.30-21.00  Kadernota Vastgoedbeheer

Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 13 februari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 
of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden door-
gestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibli-
otheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderlig-
gende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en 
via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl.

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten:

- een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor 
het volgende perceel: Burgemees-
ter Weertsplantsoen 93, te IJmuiden 
(Parkeervak zo dicht mogelijk gele-
gen bij centrale toegangsdeur)
- een parkeerverbod in te stellen aan 
de noordzijde van de Koningin Wil-
helminakade (op het gedeelte tus-
sen de Adrianastraat en de Neptu-
nusstraat) te IJmuiden door middel 

van het plaatsen van bord E01 (2x), 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990;
- een parkeerverbod in te stellen 
aan de noordzijde van de Neptu-
nusstraat (op het gedeelte tussen de 
Oranjestraat en de Carolinastraat) 
te IJmuiden door middel van het 
plaatsen van bord E01 (2x), zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 
1990;
- een parkeerverbod in te stellen aan 

de zuidzijde van de Kanaalstraat (op 
het gedeelte tussen de Oranjestraat 
en huisnummer 72e) te IJmuiden 
door middel van het plaatsen van 
bord E01 (2x), zoals bedoeld in bijla-
ge 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregelen

(05/02/2013) u13.000745;  Avond-
vierdaagse Santpoort-Zuid, 28 tot 
en met 31 mei 2013, (05/02/2013) 
u13.000551; NK Offroadracing op 
strand van IJmuiden aan Zee, 16 
en 17 maart 2013, (05/02/2013) 
u13.000481; Kofferbakmarkt Vel-
serduinplein IJmuiden, 10 maart 
2013, 14 april 2013, 12 mei 2013, 
23 juni 2013, 21 juli 2013,18 au-
gustus 2013,22 september 2013, 
(05/02/2013)  u13.000493.

Film- en foto opnamen art. 
APV 2:12: Diverse locaties haven-
gebied IJmuiden, 4,5, 6, 7 en 12 fe-
bruari, (29/01/2013) u13.000818; 
Oud Velsen Velsen-Zuid, 7 febru-
ari, (29/01/2013) u13.000817; Oud 
Velsen Velsen-Zuid, 21 februari, 
(30/01/2013) u13.000882.

Standplaats art. APV 5:18: 
Oliebollenkraam Lange Nieuw-
straat IJmuiden, (30/01/2013) 
u13.000879; Oliebollenkraam 
Vestingplein Velserbroek, 
30/01/2013).

Venten art. APV 5:15: Venten van 

ijs in de periode maart tot en met 
oktober in Velsen, (30/01/2013).

Exploitatie openbare inrich-
ting art. APV 2:20: Snelliusstraat 
21 IJmuiden (06/02/2013)

Evenementen: De burgemees-
ter heeft op grond van artikel 2:17 
APV de volgende, vergunning(en) 
verleend voor het organiseren van 
een evenement:

IJmuiden: Kennemerplein, rom-
melmarkten op 11 mei, 1 juni, 6 ju-
li, 20 juli, 3 augustus, 24 augustus 
en 7 september 2013 (25/01/2013) 
u12.011315; Lange Nieuwstraat, 
snuffelmarkt op 13 april 2013, 15 
mei 2013, 15 juni 2013, 13 juli 2013, 
10 augustus 2013, 21 augustus 2013 
(28/01/2013) u12.011341; Plein 
1945, kunstmarkt op 24 augustus 
2013 (25/01/2013) u12.010759.

Velserbroek: Sport evenement, 
op asfalt bij skatepark aan de 
Zwanebloemplantsoen te Velser-
broek op 18 mei 2013 25/01/2013) 
u12.010752. 

Santpoort-Noord: Open dag 
bij VTV IJmond op 22 juni 2013 
(28/01/2013) u13.000320.

Verleende omgevingsvergun-
ningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben de vol-
gende omgevingsvergunning(en) 
verleend (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes 
vermeld): IJmuiden, Jan Pieters-
zoon Coenstraat 55, verzoek wij-
zigen bestemming naar wonen 
(31/01/2013) w11.000636; Ken-
nemerlaan 226, wijziging gebruik 
bergruimte naar appartement 
(31/01/2013) w12.000026. De om-
gevingsvergunningen en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang 
van 8 februari 2013 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken, gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens 
zijn de besluiten in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendma-
kingen/downloads omgevingsver-
gunning en via www.ruimtelijke-
plannen.nl. onder NL.IMRO.0453.
OM0006JPCOENSTR1-R001 en 

NL.IMRO.0453.OM0007KEN-
NEMERL1-R001. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben in-
gediend tegen de ontwerpomge-
vingsvergunning en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest, kunnen tegen 
dit besluit binnen een termijn van 
6 weken met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage 
is gelegd een gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Tevens kunnen zij in spoedeisende 
gevallen een voorlopige voorzie-
ning vragen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, Sector bestuursrecht. Een 
voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien ook 
beroep is ingesteld. Digitaal het 
beroep- en verzoekschrift indie-
nen kan bij genoemde rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/be-
stuursrecht. Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.
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Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst 
IJmond maakt namen het dage-
lijkse bestuur van de Milieudienst 
IJmond het volgende bekend.

Het besluit hogere waarden Wet ge-
luidhinder is genomen voor de om-
gevingsvergunning:
- Jan Pieterszoon Coenstraat 55 te 
IJmuiden.
- Kennemerlaan 226 te IJmuiden

Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 
omgevingsvergunning Jan Pieters-
zoon Coenstraat 55 te IJmuiden, een 
verzoek om vaststelling van hoge-
re waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Milieu-
dienst IJmond. Het hogere waarden 

besluit heeft betrekking op indu-
strielawaai vanwege het in het kader 
van de Wet geluidhinder gezoneerde 
industrieterrein IJmond.
 
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 
omgevingsvergunning Kennemer-
laan 226 te IJmuiden, een verzoek 
om vaststelling van hogere waarden 
in het kader van de Wet geluidhinder 
ingediend bij Milieudienst IJmond. 
Het hogere waarden besluit heeft be-
trekking op wegverkeerslawaai.
 
De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van hogere waarden 
Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Mi-
lieudienst IJmond. Het dagelijkse 

bestuur heeft de uitoefening van de-
ze bevoegdheid gemandateerd aan 
de directeur van de Milieudienst 
IJmond. De directeur van de Milieu-
dienst IJmond heeft een besluit ho-
gere waarden Wet geluidhinder ge-
nomen ten behoeve van de omge-
vingsvergunning:
- Jan Pieterszoon Coenstraat 55 te 
IJmuiden 
- Kennemerlaan 226 te IJmuiden. 

De besluiten tot vaststelling van de 
hogere waarden ligt met ingang van 8 
februari 2013 gedurende zes weken, 
samen met de omgevingsvergunnin-
gen, ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, 
op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 

uur tot 20.00 uur. Eveneens is een 
exemplaar van het besluit in te zien 
bij Milieudienst IJmond, Stations-
plein 48b te Beverwijk op werkda-
gen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn 
kunnen belanghebbenden beroep 
indienen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, 
onder vermelding van “Besluit ho-
gere waarden Wet geluidhinder om-
gevingsvergunning Jan Pieterszoon 
Coenstraat 55 te IJmuiden” of “Be-
sluit hogere waarden Wet geluidhin-
der omgevingsvergunning Jan Pie-
terszoon Coenstraat 55 te IJmui-
den.”
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Thuiszorg uitgekleed

SP en vakbonden op 
de bres voor thuiszorg
Velsen - SP-afdeling Velsen 
verzamelde afgelopen zaterdag 
honderden handtekeningen 
voor de campagne ‘Strijd voor 
goede thuiszorg’ van de ABVA 
KBO FNV. 
Op de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden en het winkelcentrum 
in de Velserbroek zetten vele 
mensen hun handtekening en 
eigenlijk hoefde niemand echt 
uitleg wat het voor mensen be-
tekent als de VVD en PvdA-
plannen (75% van de thuiszorg 
weg- bezuinigen) doorgaan. En 
wat bij de heren Rutte en Sam-
son niet wil doordringen, be-
grepen de mensen op straat en 
bij de winkelcentra heel goed: 
dat kan niet, dat is asociaal! Bij-
na iedereen was dan ook be-
reid zijn handtekening te zet-
ten. Als steun aan de landelij-
ke actie van de thuiszorgmede-
werksters van maandag 4 fe-
bruari in Nieuwegein.
Het was al raak bij de bezuini-
gingsplannen. Maar nu is de 
regering van plan nóg meer te 
bezuinigen op de huishoudelij-
ke zorg: 1.1 miljard euro. Maar 
liefst driekwart van de huis-
houdelijke zorg verdwijnt. Deze 
regering vindt dat mensen met 
iets meer inkomen vanaf 2015 
deze zorg zelf moeten betalen. 
Naar verwachting verdwijnen 
landelijk ruim 100.000 banen. 
En duizenden ouderen en ge-
handicapten zullen het in de 

toekomst zonder deze waar-
devolle vorm van zorg moe-
ten doen, en dreigen hun ver-
trouwde hulp. Thuiszorgmede-
werkers zijn de oren en ogen 
van de zorg en signaleren in 
een vroeg stadium wanneer 
mensen achteruit gaan.
Jan Müter,  SP afdelingsvoor-
zitter in Velsen: ,,Het is heel 
merkwaardig dat mensen ge-
stimuleerd worden om zolang 
mogelijk thuis te blijven wo-
nen, maar dat allerlei voorzie-

ningen die dit mogelijk maken, 
zoals thuiszorg, wegbezuinigd 
worden. Er werken in onze re-
gio ook honderden mensen in 
de thuiszorg. 
Als deze PvdA/VVD-plannen 
doorgaan dan verliezen moge-
lijk vele thuiszorgers hun baan, 
en mensen die dit nodig heb-
ben hun zorg. Wij roepen ie-
dereen op om de website www.
strijdvoorthuiszorg.nl de peti-
tie: Strijd voor de thuiszorg te 
tekenen.’’

Speciale Verwendag bij 
Inloophuis Kennemerland
Santpoort-Noord – In een heel 
ontspannen sfeer werden zater-
dag bij Inloophuis Kennemerland  
tientallen mensen verwend door 
sponsors en vrijwilligers. Dit In-
loophuis is bedoeld voor men-
sen die leven met of na kanker. 
Die strijd is zwaar en hulp kun je 
dan goed gebruiken. Bij Inloop-
huis Kennemerland is er echter 
veel meer dan alleen hulp. Er is in-
formatie beschikbaar, er zijn leuke 
activiteiten en er is het zo belang-
rijke lotgenotencontact.
Er was goed nagedacht over het 
programma, want er waren  zo-
wel actieve als rustige workshops 
die heel divers waren: van een sie-
raad maken tot levensloopverha-
len, tai-chi en massages. In een 
aparte ruimte werd aandacht be-
steed aan uiterlijke verzorging. 
Dat gebeurde professioneel door 
Stichting Look Good Feel Better 
die in ziekenhuizen voorlichting, 
persoonlijk advies en behandelin-
gen uiterlijke verzorging geeft aan 
kankerpatiënten. Heel bijzonder, 
want de schoonheidsspecialisten 
werken op vrijwillige basis in de 

ziekenhuizen, ook in onze regio. 
Daarnaast boden jongedames van 
de afdeling Uiterlijke Verzorging 
van het Nova College bijna profes-
sionele verwenbehandelingen van 
het haar en de handen aan.
Bij het sieraden maken zitten 
Yvonne, Rita en Monique samen 
aan tafel. Ze zitten lekker te keu-
velen over wat ze zullen maken. 
Yvonne komt wel een paar keer 
per week naar het Inloophuis. Ze 
doet dan aan schilderen en cre-
atief, zingt mee met het koor en 
zwemt. ,,Het huishouden vind ik 
nu niet zo belangrijk’’, lacht ze. ,,Ik 
ben hier graag. Thuis ben ik al-
leen. Hier kun je van alles met el-
kaar delen.’’
Op de Verwendag kon iedereen 
meedoen aan workshops naar 
keuze. Tussendoor verzorgde Bert 
Gans van Brasserie Houtrak (in 
Spaarnwoude) voor 80 mensen 
een heerlijke lunch, geheel ge-
sponsord. En zo draagt iedereen 
op zijn eigen manier bij aan deze 
Verwendag. Zie ook www.inloop-
huiskennemerland.nl. (Karin Dek-
kers, foto: Monique Snijders)
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Yvonne komt wel een paar keer 
per week naar het Inloophuis. Ze 
doet dan aan schilderen en cre-
atief, zingt mee met het koor en 
zwemt. ,,Het huishouden vind ik 
nu niet zo belangrijk’’, lacht ze. ,,Ik 
ben hier graag. Thuis ben ik al-
leen. Hier kun je van alles met el-
kaar delen.’’
Op de Verwendag kon iedereen 
meedoen aan workshops naar 
keuze. Tussendoor verzorgde Bert 
Gans van Brasserie Houtrak (in 
Spaarnwoude) voor 80 mensen 
een heerlijke lunch, geheel ge-
sponsord. En zo draagt iedereen 
op zijn eigen manier bij aan deze 
Verwendag. Zie ook www.inloop-
huiskennemerland.nl. (Karin Dek-
kers, foto: Monique Snijders)
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