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Metgod weg bij Telstar
Velsen-Zuid - Telstar heeft 
voor de tweede keer in de 
clubhistorie een trainer de 
laan uit gestuurd. Edward 
Metgod werd maandag op 
non actief gesteld. Oorzaak: 
de tegenvallende sportieve 
prestaties. 

Telstar staat momenteel op de 
zestiende plaats in de Jupiler 
League. Als de lagergeklasseer-
de ploegen hun inhaalwedstrij-
den winnen, dan staat de ploeg 
uit Velsen-Zuid zelfs laatste. 
Daarmee komt degradatie naar 
de Topklasse angstaanjagend 
dichtbij.
,,Ondanks al zijn kwaliteiten is 
Edward als hoofdcoach dit sei-
zoen niet in staat gebleken om 

Telstar op sportief gebied de 
plaats te geven die de vele po-
sitieve ontwikkelingen binnen de 
club rechtvaardigt’’’, aldus alge-
meen directeur Pieter de Waard 
in een persverklaring.
Edward Metgod (50) volgde in 
de zomer van 2008 Luc Nijholt 
op als hoofdcoach van de Witte 
Leeuwen. In zijn eerste seizoen 
werd hij periodekampioen met 
de club uit Velsen-Zuid en won 
Telstar de Fair Play Cup, maar dit 
seizoen vielen de resultaten te-
gen.
De plek van Metgod wordt tot het 
einde van het seizoen ingenomen 
door technisch manager Marcel 
Bout. Hij gaat zijn functie combi-
neren met die van hoofdcoach. 
Bout is in dienst van AZ en werd 

in 2009 gedetacheerd aan Tel-
star. Hij was eerder werkzaam bij 
HFC Haarlem, Feijenoord en FC 
Volendam. (Friso Huizinga)

Gesteggel over koopgoot
Velsen - Winkeliersvereniging 
Stadscentrum IJmuiden heeft 
zijn steun aan de verdiep-
te winkelpassage op de Lan-
ge Nieuwstraat, in de volks-
mond de koopgoot genoemd, 
ingetrokken. Dat bleek maan-
dagavond in de Stadsschouw-
burg Velsen tijdens het verkie-
zingsdebat van HOV IJmond, 
MKB Velsen en de Kamer van 
Koophandel.

De gewijzigde stellingname van 
de winkeliersvereniging zorg-
de voor grote verontwaardiging 
bij de aanwezige lijsttrekkers. 
In april 2009 hadden de winke-
liers zich immers tijdens een bij-
eenkomst in zalencentrum Vel-
serduin solidair verklaard met 
het plan. ,,Het is een mooi plan’’, 
zei voorzitter Piet Schouten des-
tijds. ,,Multi Vastgoed is een goe-
de partij. De heren weten wat 
wel en niet kan en hebben al-
les behoorlijk op een rijtje staan.’’ 
Maar maandag was alles anders. 
Schouten: ,,Binnen onze club is 
niemand die gezegd heeft: ik ga 
verhuizen. Bovendien veroor-
zaakt de aanleg voor de huidige 
winkeliers veel overlast. En wat 
als Multi Vastgoed een puinhoop 
onder de grond aantreft? Dan 
wordt het een tweede woonwa-
genkamp (dat project kostte de 
gemeente Velsen ruim 6 miljoen 
euro meer dan gepland, FH). Wij 
zien veel liever dat de optie voor 
dubbelzijdig winkelen weer als 
optie wordt genoemd. Dan krijg 
ik de winkeliers wel mee.’’
In de verdiepte winkelpassa-

ge, die tussen de HEMA en het 
Marktplein wordt aangelegd, 
staan 40 winkels gepland met 
een totaal vloeroppervlak van 
7000 vierkante meter. Door de 
minimale bereidheid om te ver-
huizen vreest Schouten dat de 
winkels uitsluitend worden op-
gevuld door landelijke ketens en 
ondernemers van buiten. De stel-
lingname van Schouten wordt 
gesteund door een enqûete van 
de ChristenUnie. Uit een rondje 
langs 41 winkels bleek dat 82,9 
procent negatief over de koop-
goot denkt. Slechts 14,7 procent 
steunt de aanleg van de verdiep-
te winkelpassage.
De lijsttrekkers reageerden ver-
ontwaardigd op de uitlatingen 
van Schouten. ,,Ik vind het heel 
raar dat alle betrokken eerst heb-
ben gezegd dat het een goed plan 
is’’, aldus D66-lijsttrekker Annette 
Baerveldt. ,,Als we nu niets doen, 

dan gebeurt er de komende 20 
jaar helemaal niets. Wilt u dat op 
uw geweten hebben?’’ Ook de 
PvdA reageerde geërgerd.
Vorige week meldde het colle-
ge van B en W vol trots dat de 
aanleg van de verdiepte win-
kelpassage door kan gaan. Pro-
jectontwikkelaar Multi Vastgoed 
blijkt te kunnen voldoen aan al-
le door de gemeenteraad gestel-
de randvoorwaarden. De belang-
rijkste randvoorwaarde is dat de 
koopgoot de gemeente Velsen 
geen geld mag kosten. Een an-
dere voorwaarde is dat het plan 
gedragen moet worden door de 
winkeliers. Dat lijkt dus niet lan-
ger het geval. Donderdag om 
17.30 uur praten het college en 
de gemeenteraad verder over 
de koopgoot. De vergadering is 
openbaar en wordt uitgezonden 
op Seaport TV. (Friso Huizinga, 
foto: Reinder Weidijk) Iedere week 
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Kijk op www.rabobank.nl/velsen
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Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Meal Birthday Bash. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: 90’s Now. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Café: 
Narrominded presenteert Gentle 
Veincut en Gone Bald. Aanslui-
tend Vetpot.

Zondag 21 februari
Wereldse Winterkost in Wijk 
aan Zee. Zie voor deelnemende 
restaurants wereldsewinterkost.
hyves.nl.
Opening tentoonstelling Jan 
Affourtit bij pARTerre, Toren-
straat 7 in Velsen-Zuid. Tentoon-
stelling is te zien tot en met 21 
maart.
Stadsschouwburg Velsen: Ie-
rena Filippova met ‘Russin zoekt 
man!?’ Aanvang 15.00 uur.
Jamsessie, Zeewegbar aan de 
Zeeweg in IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur. Gatis soep en hapjes.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Amerika, America. 
14.30 uur. Om 16.30 uur foyer-
concert met Cheerful Fruit-Flies. 
Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Beide zalen: 
Smack - Untitled’. 20.30 tot 01.00 
uur. Toegang 10, vvk/12,- add. 
Van 13 tot 16 jaar.

Dinsdag 23 februari
 

Knutselen ‘Miep de muis’ in Pie-
ter Vermeulen Museu, Van 14.00 
tot 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Wim Helsen in ‘Het uur van de 
prutser’. Voorstelling is uitver-
kocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Xynix Opera met 
Broers. Aanvang 14.30 uur. Om 
20.30 uur de film ‘The Cove’. 

Woensdag 24 februari

Cd-presentatie Nortada in 
zorgcentrum Velserduin, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Aanvang 
14.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Tru-
dy Labij en Syb van der Ploeg in 
‘Sonneveld voor Altijd!’ Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Cove. Aan-
vang 20.30 uur 

Donderdag 25 februari

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Girls Wanna Have Fun’ Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Onno Innemee ‘Wie 
heeft Onno Innemee Vermoord? 
(reprise). Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie en Co. 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar, studenten gratis. 
Café: The Sculpture & The Clay, 
cd-presentatie. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 18 februari

Stadsschouwburg Velsen: 
MTV presenteert Birgit Schuur-
man in ‘Extreem’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Fish Tank’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: LOS! met dj Paullie & Co. 
24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Voor studenten 
gratis. Café: Hooghwater. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 19 februari
Wereldse Winterkost in Wijk 
aan Zee. Zie voor deelnemen-
de restaurants wereldsewinter-
kost.hyves.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
The Dutch Swing college Band 
met Mrs. Einstein. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Fish Tank’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Singns of Infinite Power 
Tour: Fu Manchu en Heist. 20.30 
uur. Toegang 15,-. Kleine zaal: 
NH Pop Live. 20.00 uur. Toe-
gang 5,-. 24.00-04.00 uur: Vuile 
Was presenteert Bombarie. Lo-
terijticket 2,-. Toegang vanaf 18 
jaar. Café: She Keeps Bees en dj 
Crazy Crudesjev. 22.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 20 februari

Wereldse Winterkost in Wijk 
aan Zee. Zie voor deelnemen-
de restaurants wereldsewinter-
kost.hyves.nl.
PvdA campagneteam strijkt 
neer bij het Polderhuis in Vel-
serbroek. 11.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Kabouter Plop en het circus’. 
Aanvang 13.00 en 15.15 uur.
Fee in ‘t Duin vanaf Duincen-
trum De Zandwaaier. Verzame-
len om 14.00 uur. Aanmelden 
verplicht via www.npzk.nl. Om 
16.30 uur Donker in de duinen 
in Midden Herenduin. Verzame-
len bij informatiepaneel ingang 
Midden Herenduin. Aanmelden 
verplicht.
Ouderwets carnaval vieren met 
muziek en van Dennis Sintenie 
in De Wildeman, Hoofdstraat 
142 in Santpoort. Kaarten be-
dragen 15,- en zijn verkrijgbaar 
bij De Wildeman. 

Wat is
er te 
doen

IJmond loopt warm 
voor Warme Truiendag
Regio - Maar liefst 25 scho-
len in de IJmond deden vrij-
dag mee aan de Warme Truien-
dag. Zij draaiden de verwarming 
een paar graden lager en  leer-
lingen en leerkrachten trokken 
een warme trui aan. Ook werd 
gezorgd voor de nodige be-
weging. Studenten van de Ho-
ge School in Holland lieten de 
leerkrachten, kinderen (en ou-
ders) zo goed bewegen tijdens 
de warming up dat iedereen op-
gewarmd aan het lesprogramma 
kon beginnen. 

Bij de lokalen van de groepen 3 
van de Bosbeekschool in Sant-
poort Noord kon de verwarming 
helemaal worden uitgedraaid. 
De leerlingen van deze groepen 
liepen het natuurpad bij het Pie-
ter Vermeulen Museum. Het mu-
seum bood de wandeling in het 

kader van de warme truiendag 
gratis aan. Voor de meeste kin-
deren was het spotten van een 
eekhoorn wel het hoogtepunt 
en ook de nijlgans zullen zij niet 
snel vergeten. Onder begeleiding 
van vrijwilligers van het Museum 
werd veel geleerd en ontdekt.
De Warme Truiendag wordt in fe-
bruari georganiseerd, omdat vijf 
jaar geleden in februari het Ky-
oto verdrag in werking trad. De 
bedoeling van het Kyoto verdrag 
is om de uitstoot van broeikas-
gassen, die leiden tot klimaatver-
andering, wereldwijd te vermin-
deren. De warme truiendag her-
innert iedereen aan de afspra-
ken van het verdrag. Op war-
me truiendag vragen de deelne-
mers aandacht voor energiebe-
sparing. Scholen die meedoen 
melden zich aan bij Milieudienst 
IJmond.

Kennemerland heeft 
modernste CoPI-container
Regio - De Veiligheidsregio 
Kennemerland heeft maandag 
de nieuwe CoPI-container in ge-
bruik genomen. Deze container 
kan worden ingezet bij rampen 
en grote calamiteiten. 
De modernste CoPI-container 
van Nederland beschikt over een 
gegarandeerd snelle internetver-
binding, een satellietverbinding 
en ergonomische werkplekken. 
Deze op de praktijk afgestemde 
unit is het antwoord op belang-
rijke lessen uit de praktijk. 
De lessen zijn opgedaan bij gro-
te incidenten zoals de Polder-
crash. De nieuwste CoPI-con-

tainer is volledig voorbereid op 
de toekomstige manier van in-
formatiedeling binnen de Vei-
ligheidsregio: het ‘netcentrisch 
werken’. Dit biedt een belang-
rijke verbetering voor de opera-
tionele informatievoorziening tij-
dens rampen. 
De directeuren  Brandweer en 
GHOR/GGD, de korpschef van 
de Politie, de commandant van 
de Koninklijke Marechaussee en 
de coördinerend gemeentese-
cretaris hebben hier maandag-
middag de openingshandeling 
voor verricht. (foto: Michel van 
Bergen)

Regio - MEE Noordwest-Hol-
land start op 24  maart met de 
cursus voor ‘brusjes’. Deze speel- 
en praat cursus is bestemd voor 
kinderen van zeven tot twaalf 
jaar die een broer of zus met een 
handicap, beperking of chroni-
sche ziekte hebben. De bijeen-
komsten vinden plaats op woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur, op De Zevensprong (school) 
in Beverwijk. Voor meer informa-
tie zie www.meenwh.nl of bel-
len met 0251-261660.  Voor het 
aanmelden kan men terecht bij 
Hellen Dekker, hdekker@meen-
wh.nl of Miranda Prigge, mprig-
ge@meenwh.nl. In verband met 
de samenstelling van de groep is 
het verplicht om uw kind aan te 
melden.

Speel-en
praatcursus

Velsen - Go is een Oosters spel, 
een denksport, die bijzonder po-
pulair is in China, Japan en Ko-
rea. Binnenkort zal dit spel op 
vele basisscholen in Noord– en 
Zuid Kennemerland worden ge-
speeld. Go is een spel met zwar-
te en witte stenen. Men begint 
met een leeg bord, om de beurt 
mag men een steen plaatsen. 
Het is de bedoeling om stenen 
in te sluiten en zo gebied te ver-
overen, en al doende een steeds 
groter gebied te bezetten. Wel-
licht zal er dit jaar nog een groot 
scholieren Go-toernooi voor ba-
sisschoolleerlingen plaatsvinden 
in Kennemerland. Wilt u meer in-
formatie, of wilt u dat uw kind 
kennis gaat maken met het spel, 
stuur dan een mailtje naar  in-
fo@josvantongeren.com en het 
wordt geregeld.

Wat is Go?

Geldinzame-
ling in voor 
waterpomp
Velsen - De Velsense Stich-
ting Pequenita heeft afgelopen 
twee maanden geld ingezameld 
voor een gemechaniseerde wa-
terpomp in het Nigerse dorp-
je d’Anou Araren. Met deze wa-
terpomp is de lokale bevolking 
nu in staat om de kleinschalige 
landbouw in het dorp een im-
puls te geven. De gelden wer-
den bijeengebracht door Peque-
nita en aangevuld door Stichting 
Wilde Ganzen. Stichting Peque-
nita is op 24 juni 2005 opgericht 
en heeft als doelstelling klein-
schalige projecten te ondersteu-
nen die de sociaal-economische 
zelfstandigheid en onafhanke-
lijkheid van vrouwen in ontwik-
kelingslanden bevorderen. De 
pretenties van de stichting lig-
gen dan ook niet hoog. Het zijn 
kleine, maar hopelijk effectie-
ve druppeltjes op gloeiende pla-
ten. De Velsense stichting rond-
de eerder ook projecten af in Su-
riname en Zuid-Afrika. Zie ook 
www.pequenita.nl. 
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

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

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-
535151.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Unidos overtreft
zichzelf met ‘Titanic’
IJmuiden – Vrijdag en zaterdag 
was musicalvereniging Unidos in 
de Stadsschouwburg Velsen te 
zien met ‘Titanic, de musical’. Het 
verhaal vertelt de geschiedenis 
van de eerste reis van het pas-
sagierschip, die jammerlijk ein-
digde. 
Het publiek ziet de bemanning 
en de passagiers van de eer-
ste, tweede en derde klasse aan 
boord gaan via de loopplank. 
Dan gaat het achterdoek om-
hoog en daar staan ze allemaal, 
aan dek. Een verrassend plaatje 
om te zien en levensecht.
De kapitein wil het schip, zo-
als gebruikelijk tijdens een eer-
ste zeereis, niet op volle snel-
heid laten varen. Hij wordt op-
gestookt door de eigenaar, die 
wil laten zien hoe snel de boot 
is. De stoker maakt zich zorgen, 
omdat hij weet dat dit verkeerd 
kan aflopen. De passagiers heb-
ben van dit alles geen weet en 
dromen over een nieuw leven in 
Amerika.
Dan botst de Titanic tegen een 
ijsberg aan. Het schip maakt wa-
ter en kapseist. Het dek kwam 
helemaal scheef te staan, een 
verrassend effect. Omdat het 
passagierschip niet zou kunnen 
zinken, zijn er maar 20 redding-
sloepen aan boord in plaats van 
de 54 die nodig waren om alle 

opvarenden te redden. De vrou-
wen en kinderen uit de eerste 
klasse mogen daarom het eerst 
van boord om in de reddingsloe-
pen plaats te nemen. Dit levert 
hartverscheurende taferelen op, 
omdat mannen en vrouwen niet 
uit elkaar willen. Alle anderen 
hebben geen schijn van kans. De 
ontwerper wil zijn schip niet ver-
laten. Dan scheurt ook daar de 
scheepswand en krijgt hij vele li-
ters water over zich heen. Ook 
dit had veel effect, het publiek 
hield de adem in. Het decor, 
het licht en de kleding verdie-
nen een groot compliment. Alles 
zag er zeer verzorgd en profes-
sioneel uit. Wat een werk heb-
ben de mensen achter de scher-
men verricht. ‘Muziek op maat’ 
zorgde voor een prima begelei-
ding. Het deed soms een beetje 
aan opera denken, de muziek en 
zang waren zeer bijzonder. Zon-
der namen te noemen, want daar 
is hier helaas de ruimte niet voor: 
wat heeft Unidos veel talent met 
mooie stemmen in huis. Vaak 
moet de zang het van de meer-
stemmigheid hebben maar dat 
was nu niet het geval. Er werd 
tegen elkaar in gezongen, heel 
mooi en apart. Unidos heeft met 
Titanic duidelijk de lat hoger ge-
legd en overtrof zichzelf hiermee. 
(Carla Zwart, foto: Foto Michel)

AED’s bij Zebra
IJmuiden - Alle medewerkers van Zebra Uitzendbureau B.V. heb-
ben hun diploma gehaald. De opleiding werd gegeven door instruc-
teur Rene Majoor van AED voor 112. Onder zijn deskundige leiding 
werd er theoretisch en praktisch geoefend waarna er examen werd 
gedaan. Op beide vestigingen hangt nu een AED die voor iedereen 
beschikbaar is, aldus Henk Brandjes directeur van Zebra Uitzend-
bureau B.V.
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IJmuiden - Jaap Tol is zowel 
binnen- als buiten Volendam be-
ter bekend als Jaap de Bok. En 
dat is dan ook meteen zijn ar-
tiestennaam. Jaap is muzikaal 
niet alleen actief in de feestband 
La Stampa, maar doet solo ook 
aardig mee. Zijn album ‘Van de 
koude grond’ krijgt binnenkort 
een nieuw jasje, een andere sa-
menstelling van de nummers en 
wordt nu ook landelijk uitge-
bracht. Daarnaast is er een nieu-
we single. Jaap is deze week de 
gast in One Way Wind op Seaport 
FM. Natuurlijk is er ook aandacht 
voor andere artiesten uit het pa-
lingdorp. One Way Wind is iedere 
zondag te beluisteren tussen 16 
en 18 uur en op woensdag tus-
sen 21 en 23 uur. Erik Beekman 
is de presentator. Seaport FM is 
te beluisteren via de kabel in Vel-
sen op 89.0, FM 107.8 en wereld-
wijd via www.seaportplaza.nl.

Jaap de Bok in 
One Way Wind

IJmuiden - De Belgische roots-
rock sensatie Tollos treedt zon-
dag op in het Stage Café in het 
Witte Theater. Tollos is de nieuw-
ste loot aan de roots-rock boom 
en is momenteel bezig aan een 
try-out toer langs de podia in 
België. Tollos is een vijfmans 
roots-rock sensatie uit de omge-
ving van Belgisch - Limburg en 
bestaat uit musici die hun muzi-
kale kunsten vertonen bij diver-
se bands van naam uit de Bel-
gische blues-rock scene. Tollos 
was dit jaar op veel grote Bel-
gische festivals te bewonderen. 
Het repertoire bestaat uit num-
mers van onder andere The All-
man Brothers, Rockin’ Jimmy en 
Roomful of Blues. De aanvang is 
om 16.30 uur, de toegang is gra-
tis. Het Witte Theater, Kanaal-
straat, IJmuiden.

Tollos zondag 
in Stage Café

Velsen-Zuid – Zaterdag waren 
toch nog negen leden van sport-
vereniging Full Speed afdeling 
klootschieten bijeen gekomen 
in het clubhuis. De verwachtin-
gen waren niet hooggespan-
nen over de kwaliteit van de par-
koersen in Spaarnwoude. Nico 
had van de week al gezien, dat 
het merendeel van de fietspaden 
met sneeuw en ijs bedekt wa-
rem. Toch hebben allen de moed 
verzameld om met plezier deze 
oud Nederlandse sport te gaan 
spelen. Team 2 met Ton, Ber-
tus en Nico was lekker bezig en 
won met 70 schoten en 15 me-
ter. Team 3 met Harm, Astrid en 
Dries werd tweede op 96 scho-
ten en 14 meter. Team 1 met Wil-
lem, Agnes en Ingrid werd der-
de met 100 schoten en 28 meter. 
Meer informatie bij Nico Prins 
via 0255-518648 of Dirk Sieraad 
via 0255-515602, zie ook www.
svfullspeed.nl.

Klootschieten

CDA bedankt Vergouw
Velsen-Noord - Zaterdag 13 
februari heeft het CDA Velsen-
Noord met een bezoek vereert. 
Allereerst werd het gewaardeer-
de CDA-lid Bram Vergouw in het 
zonnetje gezet (foto). Bram is al 
jarenlang enthousiast vrijwilliger 
in Velsen-Noord en tevens jaren-
lang beheerder van Watervliet. 
Om deze reden wilde het CDA 
Bram bedanken en daarom werd 
een mooie bos bloemen aan hem 
overhandigd. Het CDA is bijzon-
der trots dat zij zulke kanjers in 
haar club heeft.   
Na het geslaagde debat van vori-
ge week in De Mel was het CDA 
wederom bijzonder gemotiveerd 
om de wijk in te trekken om aan 
de kiezers in Velsen-Noord uit te 
leggen wat het CDA deze wijk te 
bieden heeft. Omdat de finan-
ciën de komende jaren van de 
Gemeente Velsen slecht zijn als 
gevolg van de economische re-
cessie wil het CDA geen belof-
tes doen die niet waargemaakt 
kunnen worden. Laat dit maar 
aan andere partijen over die al 

jarenlang met beloftes de Vel-
sen-Noorders met een kluitje het 
riet in sturen met hun onhaalba-
re beloftes van woningbouw op 
NAM kade of verplaatsing van 
het Gildespoor.
Geen loze beloftes, maar toch 
zal het CDA zich blijven inzet-
ten voor de verbetering van de-
ze wijk. Dit zit hem soms niet 
eens in grootschalige projecten, 
maar juist te investeren in klei-
nere maar daardoor sneller uit te 
voeren zaken. Zo werd het CDA 
aangesproken door de nieuwe 
onderneemster van de snackbar 
bij de Pont aan Velsen-Noordse 
zijde. Zij wil graag enkele pick-
nickbanken om die unieke plek 
meer toeristisch te maken. Ook 
denkt het CDA aan het creë-
ren van meer parkeerplaatsen 
ter versterking van het centrum 
van Velsen-Noord. Tevens wil het 
CDA graag de scholen in Velsen 
Noord een nieuwbouwimpuls 
geven. Indien mogelijk met extra 
functies zoals kinderopvang. En 
tot slot blijft de verkeersproble-

‘Het wordt iets met 
veel glitter en glamour’
IJmuiden – Arjan Croonen-Dei-
man kan bogen op veel erva-
ring op het gebied van zingen, 
dansen en acteren. Al jaren liep 
hij met een plan rond: hij wilde 
eens iets heel anders. Iets dat 
nog nooit eerder vertoond was. 
Dit plan nam steeds vastere vor-
men aan. Hij wist zijn man Ben-
jamin Croonen en vriendin Pris-
cilla Kallo enthousiast te maken 
en Specta-Q was een feit. 
Benjamin is voorzitter en neemt 
het zakelijke gedeelte voor zijn 
rekening, Priscilla houdt zich 
met de organisatie bezig en Ar-
jan is het creatieve brein. Elke 
productie zal steeds anders zijn 
en het publiek verrassen. Soms 
gaat het om toneel, dan weer om 
musical of een muzikaal spekta-
kel, alles is mogelijk. Denk hier-
bij aan voorstellingen vergelijk-
baar met ‘Who’s afraid of Virgi-
nia Woolf’ of de ‘Rocky horror 
picture show’. Specta-Q gaat be-
staan uit een vaste kern van vier 
mannen en vier vrouwen, daar-
naast zullen voor elke productie 
audities gehouden worden. Ar-

jan is al druk aan het schrijven, 
maar het gaat pas vaste vormen 
aannemen als de groep straks 
compleet is. Iedereen moet een 
eigen aandeel kunnen leveren. 
Wel staat al vast, dat de eerste 
productie een muzikaal spekta-
kel zal worden. ,,Mijn brein draait 
overuren, ik stroom over van de 
creatieve plannen en ik droom 
er zelfs over’’, vertelt Arjan. ,,Het 
wordt iets met veel glitter en gla-
mour. We gaan heel anders uit 
de hoek komen en leggen de lat 
daarbij hoog.’’ De drie zijn druk 
bezig met de voorbereidingen. 
Zo zijn ze een ondernemings-
plan aan het schrijven en probe-
ren ze het financiële plaatje rond 
te krijgen. 
Daarna volgt de formatie van 
Specta-Q. Het motto van de 
groep is: ‘Leave your inhibitati-
ons at the door’(laat je remmin-
gen buiten de deur). Mensen die 
geïnteresseerd zijn in een audi-
tie of die iets kunnen betekenen 
als sponsor, vinden alle infor-
matie op www.specta-q.nl (Car-
la Zwart)

Jos Bisschop neemt 
afscheid van De Mel
Velsen-Noord - Na ruim elf jaar 
werkzaam te zijn geweest als vol-
wassenenwerkster, waarvan de 
laatste 4,5 jaar tevens in de dub-
belfunctie als locatie coördinatri-
ce neemt Jos Bisschop met veel 
pijn in haar hart maar gereed en 
uitkijkend naar de nieuwe uitda-
gingen die voor haar liggen eind 
februari afscheid van buurtcen-
trum De Mel in Velsen-Noord. 
In de loop van de jaren zijn onder 
de begeleiding van Jos in en rond 
buurtcentrum De Mel en in Vel-
sen-Noord een aantal zaken ge-
realiseerd, zo is de Uitbus waar-
bij oudere Velsen-Noorders cir-
ca vijf keer per jaar met georga-
niseerd vervoer naar de Schouw-
burg kunnen een vaste waarde 
geworden in het programma van 
het buurtcentrum. 
In 2003 opende kleindierenver-
blijf De Rietvink haar deuren op 
het terrein naast het buurtcen-
trum en is inmiddels niet meer 
weg te denken bij het buurtcen-

trum. Iets meer dan een jaar la-
ter werd in wat inmiddels he-
laas de voormalige bibliotheek 
is speel-o-theek Japie Krekel 
geopend, een initiatief van een 
aantal moeders in samenwer-
king met Jos. 
En uiteraard mag ook het dorps-
feest, waar heel Velsen-Noord 
inmiddels ieder jaar naar uit-
kijkt, en waar Jos in de organi-
satie en coördinatie een centra-
le rol heeft gespeeld niet ontbre-
ken in het rijtje van gerealiseer-
de zaken. 
Echter na zoveel jaren Velsen-
Noord en een mooie waslijst van 
bereikte doelen vind Jos het dus 
tijd om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan, en deze hoopt ze te 
vinden in haar nieuwe functie als 
coördinatrice taalontmoetingen 
bij Stichting Welzijn Velsen. Na-
mens de collega’s en vrijwilligers 
van buurtcentrum De Mel wen-
sen zij haar veel succes bij deze 
nieuwe uitdaging.

De Veilige Haven gaat 
zaterdag weer open
IJmuiden - Zaterdag 20 febru-
ari, om 13.00 uur, gaat speeltuin 
De Veilige Haven weer open. 
In de winterperiode is door vrij-
willigers weer veel werk verzet. 
Ook zijn er weer nieuwe speel-
toestellen bij gekomen. Zoals 
een ouderwets schommelschuit-
je en een klim/klauterkasteel. 
Later in het seizoen komen er 
een draaischijf en een klimkraai-
ennest bij. 
In de vakantie, zoals nu de voor-
jaarsvakantie, is de speeltuin 
open op maandag tot en met 
vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Na de vakantie is de speeltuin 
op maandag gesloten. De ope-
ningstijden zijn dan dinsdag en 
donderdag van 15.00 tot 17.00 
uur en op woensdag, vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. De entreeprijs is iets 
verhoogd, naar 1 euro per per-
soon. Gezinskaarten zijn te koop 

voor 25 euro. 
Dit jaar viert speeltuin De Veili-
ge Haven haar 80-jarig bestaan. 
Zaterdag 3 juli is het groot feest 
in de speeltuin, het belooft een 
grandioos kinderfeest te wor-
den  met diverse verrassingen. 
Kijk ook eens op www.deveilige-
haven.nl.
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Kwaliteit en prima 
resultaat bij Dennis Mol
IJmuiden - Al tien jaar voert 
Dennis Mol een eenmansbedrijf 
onder de naam Schildersbedrijf 
Dennis Mol. Hij werkt voorname-
lijk voor particulieren en kleine 
bedrijven door heel Noord-Hol-
land. Dennis levert vakwerk af: 
hij heeft veel ervaring, hij werkt 
netjes en zorgvuldig en zorgt 
met strak schilderwerk voor een 
mooi resultaat.
Hij is onder andere kundig in het 
behangen, het sauzen van wan-
den en plafonds en het schilde-
ren van deuren en kozijnen. Men 
is verplicht om binnen met wa-
tergedragen verf te werken en 
omdat dit niet het gewenste re-
sultaat geeft, doet Dennis dit met 
airless spuiten. 
Dit gaat heel snel en geeft een 
mooi resultaat. Hij gebruikt hier-
voor de speciale spuitverf Spray 
Okay van het merk Wijzonol. Ook 
wanden en plafonds spuit Den-
nis steeds meer met latex. Te-

vens werkt hij buiten veel met 
verf van Sikkens Rubbol XD en 
Wijzonol LBH silicon hoogglans-
lak. Deze verven gaan twee jaar 
langer mee dan gewone verfpro-
ducten. 
Bij het behangen is glasweefsel 
behang heel gewild. Dit is er in 
diverse prints, na het afkitten en 
sauzen geeft dit een apart effect. 
Wie er met het voorjaar thuis 
netjes bij wil zitten heeft nu een 
mooie kans: in het winterseizoen 
is het schilderen en behangen 
voordeliger en is er een aantrek-
kelijke korting geldig. 
Tot eind 2010 blijft de BTW zes 
procent, dit is van toepassing op 
huizen die ouder zijn dan twee 
jaar.
Wie een vakman in huis wil ha-
len, neemt contact op met Schil-
dersbedrijf Dennis Mol. Voor in-
lichtingen of een vrijblijven-
de offerte: telefoonnummer 06 
23695401. 

Naar Rap voor keukens 
en inbouwapparatuur
Regio - Al 25 jaar is de Firma 
Rap in Hillegom actief in de ver-
koop van keukens en inbouwap-
paratuur. In de showroom zijn 34 
verschillende keukenopstellin-
gen te zien met inbouwappara-
tuur van diverse merken. Door 
Combinatieinkoop kunnen de-
ze tegen scherpe prijzen aan-
geboden worden. Hun credo is: 
‘ kijk wat onder de streep staat, 
dat is belangrijk’. Rap verkoopt 
keukens van zeer hoge kwaliteit, 
voorzien van de nieuwste tech-
nieken en met de beste schar-
nieren en ladegeleiders. Advies 
is vrijblijvend, er wordt persoon-
lijk ingemeten en ontworpen. 
Hierna wordt een computerte-
kening in kleur gemaakt. Des-
gewenst verzorgen de monteurs 
de complete plaatsing, evenals 
het leiding- en tegelwerk. Dit al-

tijd met prijsopgave vooraf.  Rap 
voert de merken Rotpunkt - Smit 
en Keller.
De zaak is aangesloten bij de 
Centrale Branchevoorziening 
voor wonen. Op alle inbouw-
apparatuur zoals vaatwassers, 
kookplaten, elektrische en in-
duktiekookplaten, gasplaten (4, 
5 of 6 pits), afzuigkappen en-
zovoorts is een garantie van vijf 
jaar geldig. Dit alles tegen inte-
ressante prijzen. Vanzelfspre-
kend kan ook de inbouw van de-
ze apparatuur verzorgd worden.
De koffie staat klaar in de show-
roem aan de Satellietbaan 1, van 
dinsdag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en don-
derdagavond op afspraak. Rap is 
telefonisch bereikbaar via 0252 
520351.

Mooie zonwering
bij K. van Veelen
Velserbroek - Bij K. van Vee-
len Zonweringen is veel vakken-
nis en kwaliteitsmateriaal aan-
wezig om voor elk huis of situa-
tie de juiste vorm van zonwering 
aan te meten.
Dit kan op veel manieren. Er zijn 
diverse topmerken zoals Luxa-
flex, Velux en Hamstra. Ook van 
het eigen merk is er een ruime 
keuze in zonweringen van eerste 
kwaliteit. Er zijn vouwgordijnen, 
jaloezieën en paneelgordijnen in 
vele kleuren en dessins voor bin-
nen. Buitenshuis kan men on-
der andere kiezen uit markiezen, 
knikarmzonneschermen, screens 
en rolluiken.
Zonweringstoffen zijn in 200  
mooie dessins. Sinds eind 2009  
zijn er drie nieuwe types knik-
armzonneschermen bij K. van 
Veelen Zonweringen verkrijg-
baar, in diverse kleuren.
Ook voor het opnieuw bekleden 
(renoveren) van bestaande zon-
newering kan men er terecht. Er 
wordt naar gestreefd om repara-
ties binnen een week te realise-
ren. Maar bij calamiteiten wor-
den reparaties zonodig dezelf-
de dag nog verzorgd, onderde-
len zijn altijd voorradig. Elke op-

maat. Ook wie denkt dat een 
zonwering niet mogelijk is: ga 
naar K. van Veelen Zonweringen 
aan de Zadelmakerstraat 60 en 
raak overtuigd van de vele mo-
gelijkheden. 
De hele maand februari is de 
winteractie geldig: 10 procent 
korting bij aankoop van zonwe-
ring. Zie ook www.kvanveelen.
nl.

dracht wordt vakbekwaam en 
nauwgezet uitgevoerd. Veel pro-
ducten worden in de eigen werk-
plaats vervaardigd. 
Maar eerst worden de maten 
thuis gratis en zeer nauwkeurig 
opgemeten. De klant kan de be-
stelde producten professioneel 
laten monteren of deze zelf op-
hangen. Voor elke situatie heeft 
K. van Veelen een oplossing op 

Voor betonboringen 
naar B. van Gemert
IJmuiden - Aan de Haringkade 
19b is sinds 2005 het bedrijfs-
pand gevestigd van Bas van Ge-
mert. 
Na jaren als werknemer in deze 
sector te hebben gewerkt, waar-
bij hij veel ervaring heeft opge-
daan, heeft hij nu al weer vijf jaar 
een eigen bedrijf. Niet alleen be-
tonboringen worden door Van 
Gemert uitgevoerd maar ook za-
gen, frezen, slopen en lijmveran-
keringen behoren tot de core 
business. Het werkterrein van 
Van Gemert bevindt zich hoofd-
zakelijk in Noord- en Zuid Hol-
land maar ook grotere projecten 
in heel Nederland worden aan-
gepakt. Naast de zakelijke en in-
dustriële sector, wordt steeds 
meer werk voor particulieren uit-
gevoerd.
Hierbij moet gedacht worden 
aan ventilatiegaten, doorvoerin-
gen voor airconditioning, venti-
latiesystemen, afzuigkappen, ri-
oleringsgaten voor sanitaire 
voorzieningen op de eerste ver-
dieping en het doorboren van 
schoorsteen- en rookkanalen. 
Bas van Gemert benadrukt dat 

zijn bedrijf het woord kwaliteit 
hoog in het vaandel heeft staan. 
Vooraf goede afspraken maken 
en deze ook nakomen hebben 
de afgelopen jaren, mede dank-
zij mond op mond reclame, veel 
nieuwe klanten opgeleverd. Van 

Gemert is VCA (Veiligheid Certi-
ficaat Aannemers) gecertificeerd 
en sinds kort is men ook be-
noemd tot erkend leerbedrijf.
Meer informatie via 0255-500277 
of www.bvangemertbetonborin-
gen.nl. 
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Select Windows Van der Vlugt
Hou kou buiten 
en warmte binnen!
Regio - Tijdens een koude win-
ter komt iedereen er achter hoe 
belangrijk het is om goed te iso-
leren. Door de woning te voor-
zien van kunststof kozijnen en 
HR++ glas van Select Windows 
Van der Vlugt, is men verzekerd 
van goed geïsoleerde ramen en 
deuren. 

Select Windows Van der Vlugt 
biedt kunststof kozijnen op maat 
en in maar liefst 42 kleuren. Of 
het nu gaat om een jaren ’30 wo-
ning, een boerderij of een huis 
van de afgelopen decennia, Van 
der Vlugt kan altijd een kozijn le-
veren dat past in de stijl van de 
woning. Ook afwijkende afme-
tingen zijn geen enkel probleem, 
omdat alles op maat te maken 
is. Hiervoor hebben zij een eigen 
hypermoderne fabriek en gebrui-
ken zij alleen de beste profielen 
van Schüco. 
De kunststof kozijnen van tegen-
woordig zijn nauwelijks te on-
derscheiden van houten kozij-
nen. Jaren geleden kon men al-
leen vlakke witte kunststof kozij-
nen maken, maar door innova-
tie en nieuwe technieken is het 
nu mogelijk om verdiept liggen-
de kozijnen te maken. Boven-
dien kunnen de kozijnen wor-
den voorzien van een houtnerf-
structuur. Al met al levert dat een 
prachtig product op, dat lijkt op 
een kozijn van hout maar dat alle 
voordelen heeft van een kunst-
stof kozijn. Enkele van deze voor-
delen zijn: zeer goed isolerend, 
onderhoudsarm, duurzaam, een-
voudig schoon te houden, opti-
maal beveiligd, deskundig ge-
plaatst en snel leverbaar. 

Isoleren en geld besparen
Wie de woning beter wil isoleren, 
doet er goed aan om voor kunst-

stof kozijnen te kiezen. Door de 
hoge isolatiewaarde bespaart 
men direct op de energiekosten.
Wanneer men HR++ glas in de 
kunststof kozijnen laat plaatsen, 
behaalt men een nog hogere iso-
latiewaarde. 
En een hogere isolatiewaarde 
betekent een lagere energiere-
kening en meer euro’s bespa-
ring! Wie kiest voor kunststof ko-
zijnen van Select Windows be-
spaart zelfs nog meer op uw kos-
ten. Select Windows betaalt na-
melijk 35,00 euro terug op elk 
kozijn dat bij Van der Vlugt wordt 
gekocht.
Deze actie geldt tot en met 30 
april dit jaar. Ook de overheid 
biedt financiële steun als men nu 
de woning beter isoleert. Sinds 
oktober vorig jaar is de subsidie-
regeling ‘isolatieglas’ van kracht 
en deze loopt tot en met decem-
ber 2010. Via deze regeling kan 
men tot 20 procent van de ge-
maakte onkosten op isolatieglas, 
terug krijgen. Select Windows 
heeft het juiste glas in het assor-
timent, dus ook daarvoor moet 
men bij hen zijn.
Van de speciale Select Windows 
actie en van de subsidieregeling 
‘isolatieglas’ is Select Windows 
Van der Vlugt volledig op de 
hoogte. Bezoek daarom de  uit-
gebreide showroom om te infor-
meren naar de mogelijkheden, 
voordelen en voorwaarden.
 Het huis is ’t bezoek meer dan 
waard! Select Windows / Van der 
Vlugt, Vondelweg 540 in Haar-
lem, 023-5382277/www.vander-
vlugt.nl. 
Openingstijden showroom: 
maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 17.30 uur, donderdag-
avond van 19.00 tot 21.00 uur en  
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Trap wordt pronkstuk met 
Multistairs overzettreden 
Beverwijk - Elke trap kan een 
pronkstuk worden met Mul-
tiStairs® overzettreden. Met de 
knowhow van vele houtsoorten 
en de jarenlange ervaring in de 
verwerking van hout en houtpro-
ducten heeft MultiStairs® een 
traprenovatiesysteem ontwik-
keld voor zowel dichte als open 
trappen. Het gepatenteerde Mul-
tiStairs® systeem voor trapreno-
vatie/vernieuwing is uniek en 
heeft bewezen een succesvol en 
eerlijk product te zijn. In dit pro-
duct worden alleen hoogwaardi-
ge en milieuvriendelijke materia-
len verwerkt. 

Eiken trap favoriet
Overzettreden worden steeds 
vaker gekozen als trapbekle-
ding en traprenovatie. Koudwa-
tervrees voor het product is he-
lemaal overwonnen en het over-
grote publiek gaat massaal voor 
de overzettreden. Ondanks de 
keuze uit vele kleuren en ver-
schillende soorten hout blijft de 
eiken trap toch de  favoriet. De 
toepassing van verschillende oli-
en in trendy kleuren geven de 
trap een geheel eigen karakter, 

van modern tot klassiek. Veilig-
heid is een aspect dat telt en dat 
weet MultiStairs® ook. Zij ma-
ken het product naast eigentijds 
ook veilig, gebruiksvriendelijk en 
vooral betaalbaar!
 
Veiligheid
Met de keuze voor de antislip-
strip kiest MultiStairs® voor vei-
ligheid. Dit veiligheidsaspect 
wordt vaak onderschat. Het is 
een voorname reden om een trap 
te bekleden met een overzettre-
de die de trap niet alleen veiliger, 
maar ook mooier maakt. 

Ideaal voor nieuwbouw
In de meeste nieuwe huur,- of 
koopwoningen is de trap stan-
daard van vurenhout en door-
gaans voorzien van een witte 
grondverf. Klaar dus om bekleed 
worden met prachtige Mul-
tiStairs® overzettreden, dus ide-
aal voor een nieuwbouwwoning! 
Zeil of vloerbedekking is over 
het algemeen geen oplossing 
die voor jarenlang plezier staat. 
De keuze voor MultiStairs® is 
dé keuze voor een schitterende 
trap  en jarenlang plezier. Mul-

tiStairs® is een goede investe-
ring, en behoeft nooit meer op-
nieuw te worden bekleed. Dit is 
met vloerbedekking of welke an-
dere oplossing dan ook een heel 
ander verhaal.
Een mooie trap is dé nieuwe ma-
nier om het interieur te verfraai-
en. De trap als pronkstuk is een 
investering die net zolang mee-
gaat als het huis zelf. Bakker 
kan met stalen geheel vrijblij-
vend bij de mensen thuis ko-
men, ook s’avonds of zaterdags, 
om de mogelijkheden van Mul-
tiStairs® overzettreden en de 
verschillende materialen te la-
ten zien. Met MultiStairs® heeft 
men niet alleen kwaliteit in huis, 
maar ook een trapbekleding die 
zijn weerga niet kent. Bel geheel 
vrijblijvend voor meer informatie 
het maken van een afspraak of 
neem een kijkje in de prachtige 
showrooms. 

Bakker de Deurenspecialist is te 
vinden op de Leeghwaterweg 35, 
(Industrieterrein Noordwijker-
meer Beverwijk) Velsen-Noord, 
tel; 0251-229652 www.bakker-
dedeurenspecialist.nl. 

HvH Installatietechniek 
biedt unieke garantie
IJmuiden - Aan de Kennemer-
laan 52-54 is HvH Installatietech-
niek gevestigd, destijds opgezet 
door Arjan van der Veldt en Re-
né Huijbens. Het pand huisvest 
ondermeer een prachtige show-
room, waar een ruime sortering 
aan sanitaire producten van di-
verse bekende leveranciers 
staan opgesteld. In samenwer-
king met één van deze leveran-
ciers, de firma Daalderop, heb-
ben Arjan en René een bijzonde-
re actie opgezet. Indien vóór 31 
augustus dit jaar een nieuwe cv-
ketel van Daalderop wordt aan-
geschaft, geeft HvH een garan-
tie van 130 maanden op het be-
treffende apparaat. Dankzij dit 
unieke aanbod heeft de klant 
nu de kans om voor een periode 
van bijna elf jaar zorgeloos van 
een nieuwe Daalderop cv-ke-
tel te genieten. Beide heren voe-
gen er nog aan toe dat deze cv-
ketels een uniek comfort bieden:
royaal warm water en, als enige 
in de markt, twee onafhankelijke 
cv-zones waarmee al gauw 18 
procent op de energierekening 
kan worden bespaard. Daar ge-
middeld ruim driekwart van het 
gasverbruik van een huishouden 

wordt opgeslokt door de verwar-
ming, kan hiermee dus een be-
hoorlijke besparing worden ge-
realiseerd. Afgezien van deze 
speciale actie biedt HvH ook an-
dere diensten aan op het gebied 
van installatietechniek zoals sa-
nitair, dakwerk, verwarming en 
ventilatie. Arjan van der Veldt 
vertelt enthousiast over de ge-
stage groei die het bedrijf gedu-

rende het bijna tienjarig bestaan 
inmiddels heeft doorgemaakt 
en nu is uitgegroeid tot een vol-
waardig installatiebedrijf met ze-
ven medewerkers. Hij benadrukt 
dat dit succes mede is veroor-
zaakt door hun manier van wer-
ken, dat wil zeggen dat men gaat 
voor een goed en degelijk ad-
vies, duidelijke afspraken en een 
optimale kwaliteit.
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De Keukenvernieuwer
maakt van oud weer nieuw

IJmuiden - ,,Het is vaak veel 
voordeliger om de keuken te la-
ten renoveren, dan om een ge-
heel nieuwe keuken te laten in-
stalleren. De meeste keukens 
kunnen namelijk jaren langer 
mee als ze maar goed en op tijd 
worden onderhouden en gere-
noveerd.’’ Aan het woord is ‘Keu-
kenvernieuwer’ Piet Hoekstra uit 
IJmuiden. De Keukenvernieu-
wer bestaat inmiddels vijf jaar en 
heeft een uitstekende naam op-
gebouwd in de gehele regio. ,,De 
keuken is tegenwoordig vaak het 
middelpunt in het huis’’, vervolgt 
hij. ,,Maar keukens zijn ook aan 

mode onderhevig en steeds va-
ker wijzigen de kleuren, de stij-
len en de mogelijkheden. En om 
met de keuken bij de tijd te blij-
ven denkt de klant al snel dat 
de hele keuken moet worden 
vernieuwd, met alle kosten en 
rompslomp van dien.’’ Maar dan 
heeft Piet Hoekstra een betere 
oplossing. Als Keukenvernieu-
wer is hij gespecialiseerd in het 
repareren en renoveren van keu-
kens en het vervangen van in-
bouwapparatuur. De Keukenver-
nieuwer biedt keuze uit een gro-
te collectie in zowel klassiek als 
modern. Hoekstra: ,,We leveren 

diverse soorten werkbladen en 
deze kunnen worden voorzien 
van een nieuwe kraan en spoel-
bak. Wij hebben een ruim assor-
timent fronten en kleuren ter be-
schikking, naast een grote keu-
ze in grepen. We kunnen alles op 
maat leveren of aanpassen. 
Daarnaast kan de klant kiezen uit 
een grote collectie moderne in-
bouwapparaten die door betere 
techniek meestal minder energie 
verbruiken. Wij kunnen ze per-
fect inbouwen. Bij alle onderde-
len geldt dat wij samenwerken 
met gerenommeerde merken. 
Over de kwaliteit hoeft men zich 
dus echt geen zorgen te maken, 
die is voor 100 procent gegaran-
deerd.’’ Om kennis te maken met 
zijn bedrijf biedt Piet vrijblijvend 
een gratis onderhoudsbeurt aan 
voor de keuken. Tijdens die on-
derhoudsbeurt wordt de keuken 
van top tot teen nagekeken en 
waar mogelijk worden de keu-
kendeuren afgesteld, scharnie-
ren en ladegeleiders gesmeerd 
en kleine reparaties direct uit-
gevoerd. 

Wie gebruik wil maken van de-
ze unieke service, neemt telefo-
nisch (0255-527666) of via www.
phoekstra.nl contact op met Keu-
kenvernieuwer Piet Hoekstra.

Adviesgesprek bij 
Rabobank Velsen
Velsen - Een nieuwe badkamer, 
zonder dat het water aan de lip-
pen komt te staan. Een nieuwe 
keuken zonder dat de kosten de 
pan uitrijzen.
Een dakkapel plaatsen zonder 
het plafond te raken. Dat is het 
idee. Dennis Derr, financieel ad-
viseur van de Rabobank Velsen 
en Omstreken, nodigt belang-
stellenden graag uit voor een ad-
viesgesprek.

Jasno Shutters en Blinds
bij de Zwart Interieur
Santpoort-Noord – Jasno Shut-
ters is marktleider op het gebied 
van shutters en blinds. Shutters 
zijn houten binnenluiken met 
verstelbare lamellen. Blinds zijn 
houten jaloezieën, afgewerkt met 
vocht- en UV-bestendige lak. De 
aluminium bovenbak voorkomt 
corrosie. Shutters en blinds zor-
gen voor privacy, kunnen pri-
ma samen gecombineerd wor-
den en zijn een duurzame inves-
tering voor de woning. Dit kwali-
teitsproduct is verkrijgbaar bij de 
Zwart Interieur.
Wie voor Jasno Shutters kiest, 
kiest voor maatwerk. Ze zijn 
praktisch, sfeervol en lijken een 
beetje op louvredeuren, ze pas-
sen in elk interieur. De scharnie-
ren zijn verzonken en niet zicht-
baar als de shutters gesloten zijn. 
De panelen sluiten zo perfect op 
elkaar aan en zorgen voor een 
rustig en strak uiterlijk. De soli-
de constructie en de speciale lak 
beperkt het kromtrekken van het 
hout tot het minimum. Dit maakt 

de shutters ook geschikt voor 
de badkamer. Ze zijn in twee 
houtsoorten verkrijgbaar: Bass-
wood en Ecowood. Shutters van 
Basswood zijn geschikt voor ra-
men met afwijkende vormen, zo-
als ronde ramen en draaikiepra-
men. Ze kunnen op of voor het 
raam gemonteerd worden. Eco-
wood is gemaakt van composiet 
hout, dit maakt de prijs iets la-
ger. Een coating voorkomt dat er 
vocht en vuil binnendringt. Ook 
kunnen shutters gebruikt wor-
den als kastwand of om een 
ruimte in twee delen te splitsen. 
Met gesloten lamellen is het een 
muur, met open lamellen horen 
de ruimtes toch bij elkaar. Shut-
ters hebben echt veel mogelijk-
heden.

Verkrijgbaar bij de Zwart Inte-
rieur aan de Narcissenstraat 2, 
telefoon 023 5373315 en ook 
in Heemstede aan de Kerklaan 
113b, telefoon 023-5288232. Zie 
ook www.de-zwart.nl

Schoorsteenvegen en 
onderhoud bij Steenbakker
Velserbroek – Al vanaf 1939 
houdt Steenbakker zich met 
schoorsteenvegen bezig. Sinds 
vijftien jaar is het bedrijf ook ge-
specialiseerd in diverse bouw-
werkzaamheden. Het jaarlijks 
vegen van de schoorsteen blijft 
noodzakelijk. Verstopping van 
het rookkanaal heeft vergaan-
de gevolgen, zoals koolmonoxi-
de vergiftiging. Steenbakker kan 
een schoorsteenkap plaatsen of 
een boldraadrooster, hierdoor 
komen er geen vogelnesten in 
het rookkanaal. 
Een coltkap bevordert de extra 
trek van de open haard. Naast 
het schoorsteenvegen van het 
kanaal van de open haard of 
gaskachel, verzorgt het bedrijf 
ook het onderhoud van de gei-
ser. Op het permanent lekvrij 
maken van het rookkanaal, door 
middel van het plaatsen van een 
roestvrij stalen pijp, is een ga-
rantie van tien jaar geldig.
Het bouwbedrijf van de firma 
Steenbakker verzorgt dakwerk-

zaamheden, metselwerk, tegel-
werk en stucwerk.
Onderhoud en verbouwing aan 
de woning (badkamers, keukens 
en aan- en opbouw) kunnen de 
vaklui begeleiden van begin tot 
eind. Snel, vakkundig en net-
jes en steeds rekening houdend 

met de wensen van de klant. Het 
is altijd mogelijk om geheel vrij-
blijvend te bellen voor een gratis 
offerte  (klaar binnen een week) 
of voor meer informatie via 023 
5260900. 
Zie ook www.schoorsteenveger-
steenbakker.nl
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Schilderwerken 
F.J. Heeremans
IJmuiden – Frank Heeremans 
heeft ruim 28 jaar ervaring als 
huisschilder. Twee jaar gele-
den begon hij zijn eigen bedrijf: 
Schilderwerken F.J. Heeremans. 
Hij werkt voornamelijk voor par-
ticulieren en is breed inzetbaar. 
Plafonds witten, muren sausen, 
voor al 
het schil-
derwerk 
b i n n e n 
draait hij 
zijn hand 
niet om. 
Ook voor 
het schil-
d e r e n 
van de 
b u i t e n -
boel staat Frank garant, of dat 
nu om deuren en kozijnen, om 
hekwerken of dakkapellen gaat. 
Hij werkt snel en accuraat en le-
vert vakwerk af. En dat tegen een 
heel betaalbare prijs. Deze schil-
der werkt uitsluitend met kwali-
teitsmerken verf, zoals onder an-
dere Sigma en Sikkens. Voor al 
het schilderwerk is een garan-
tie geldig van vier jaar, ook bui-
ten op glans. En voor woonhui-

zen die ouder zijn dan twee jaar 
wordt slechts zes procent BTW 
betaald. Voor de snelle beslisser 
is er nu een leuke actie: tot half 
maart krijgt de klant een winter-
premie. Dat scheelt mooi 45 euro 
per dag. ,,Als mensen besluiten 
dat zij hun huis laten schilderen, 

dan kie-
zen zij 
vaak voor 
een gro-
te naam, 
dat klinkt 
betrouw-
baar en 
ik snap 
dat ook 
wel’’, ver-
telt Frank. 

,,Maar dan zijn ze vaak veel 
duurder uit. Als klein schilder-
bedrijf werk ik net zo netjes en 
accuraat, ik sta echt voor vak-
werk tegen betaalbare prijzen. Ik 
werk snel en hou absoluut reke-
ning met de wensen van de op-
drachtgever.’’ Voor inlichtingen 
of een vrijblijvende prijsopga-
ve kan Frank Heeremans gebeld 
worden via 06 54383036. Zie ook 
www.fjheeremans.nl

Kwaliteit voor eerlijke 
prijs bij De Meubelknaller
IJmuiden – De grootste show-
room van IJmuiden is De Meu-
belknaller. Op maar liefst 750 
vierkante meter is een uitgebrei-
de en rijk gesorteerde collec-
tie meubelen en woonaccessoi-
res te zien. 
De eerste etage is gereserveerd 
voor de outlet en de aanbiedin-
gen. Op de begane grond staat 
een greep uit de collecties van 
verschillende leveranciers. Zoals 
van Eleonora en Habufa meu-
belen, die voor elke stijl wel iets 
hebben, van trendy tot nostal-
gisch. Zie ook www.eleonora.nl. 
Ook verkopen ze het gehele as-
sortiment van De Spieghel. Deze 
leverancier levert grenen meu-
belen die in allerlei kleuren ge-
spoten kunnen worden. Zie ook 
www.despieghel.nl. 
Niet alles is voorradig, het kan 
wel besteld worden. Kwaliteit 
voor een eerlijke prijs, dat is het 
streven. Dan zijn er veel leuke 
woonaccessoires zoals prachti-
ge spiegels en lampen. De col-
lectie verlichting wordt binnen-
kort uitgebreid. Er wordt hard 
gewerkt aan de nieuwe website, 
het adres blijft www.meubelknal-
ler.nl. Dan kan er on line besteld 
worden. Wie meer dan 2500 euro 

besteedt, krijgt 10 procent kor-
ting op het totale bedrag. Binnen 
een straal van 25 kilometer wordt 
alles gratis thuis bezorgd. 
Dit doet het bedrijf De Kleine 
Verhuizer, waarvan De Meubel-
knaller onderdeel is. Professi-
onele vakmannen die nergens 
hun hand voor omdraaien. Zo is 
verhuizen van een hoog gelegen 
etage zonder lift geen probleem 
voor ze. En wie gaat verbou-
wen en naar een tijdelijke op-

slag zoekt voor de meubelen kan 
er ook terecht. Stap eens vrijblij-
vend binnen bij De Meubelknal-
ler, het is altijd leuk om er rond 
te neuzen. 
Wie op zoek is naar een bank, 
kast, eethoek of gewoon een leu-
ke decoratie, zal er zeker slagen. 
Voor een vriendelijke prijs en met 
een goede service. De Meubel-
knaller is te vinden aan de Rem-
brandtlaan 45, telefonisch be-
reikbaar via 0255-534448.

Houtrot- en kitspecialist de Meer
IJmuiden – Het timmer- en on-
derhoudsbedrijf de Meer is vak-
bekwaam op veel gebieden, 
maar onderscheidt zich door 
twee specialiteiten: het bedrijf is 
houtrotspecialist en kitspecialist. 
Dit laatste doen ze veel voor vis-
verwerkende bedrijven, niet al-
leen in IJmuiden, maar ook in 
Den Helder en Katwijk. Het ge-
beurt voornamelijk in vochtige 
en natte ruimtes, zoals bijvoor-
beeld koelcellen. Hierdoor krijgt 
schimmelvorming geen kans. 
Ook droge ruimtes kunnen ge-
kit worden. Door behandeling 
met tweecomponentenkit kan er 
geen vocht meer inlopen. Deze 
speciale kit wordt ook gebruikt 
bij de behandeling van houtrot. 
Het is een vloeibaar voorbehan-
delingmiddel voor het impregne-
ren en verstevigen van kitnaden.
Houtrot wordt bij de bron aange-
pakt en heeft daardoor een duur-
zaam resultaat. De vakkundige 
medewerkers kijken eerst: is een 
kozijn te repareren of moet het 
vervangen worden? Alles wordt 
zorgvuldig in kaart gebracht en 
dan volgt een kostenberekening. 
Mensen komen zo niet voor ver-
rassingen te staan. Vakwerk te-
gen een eerlijke prijs, of het nu 

om kleine en grote klussen gaat 
voor een particulier, of om he-
le projecten voor woningbedrij-
ven of vastgoedondernemers. 
Ook schildersbedrijven die hou-
trot tegenkomen kloppen bij de 
Meer aan, het is de enige hou-
trotspecialist in de wijde omge-
ving. Het bedrijf heeft ook jaren 
lange ervaring met het inzetten 
van ramen en het vervangen van 
allerlei soorten glas. Alles kan 
desgewenst in één moeite aan-
gepakt worden, voor het schil-
derswerk is er sinds jaren een 

goede samenwerking met diver-
se grote schildersbedrijven. Zo 
werd onlangs een monumentaal 
pand in de oude luister hersteld, 
een mooi staaltje vakwerk.
De Meer is het enige bedrijf in 
zijn soort dat onafhankelijk en 
zelfstandig de uitvoering van 
dergelijke projecten doet. Door 
goedkoop aanleveren blijven de 
kosten laag. Informatie of een 
vrijblijvende prijsopgave bij H. 
de Meer via 0255 521190 of 06 
53587277. Zie ook www.de-meer.
eu  Hoveniersbedrijf

John Gozeling
Velserbroek – Hoveniersbedrijf 
John Gozeling is een klein bedrijf 
met grote mogelijkheden, met 
meer dan 25 jaar ervaring. John 
en Simone Gozeling vormen sa-
men met hun medewerkers een 
hecht team. Echte buitenmensen 
met groene vingers en een grote 
liefde voor alles dat met tuinen te 
maken heeft. Of het nu om ont-
werpen, de aanleg of het onder-
houd gaat. Een kleine of een gro-
te tuin, een romantische, kind-
vriendelijke of moderne tuin, het 
team van Gozeling weet er wel 
raad mee. Zij werken voor zowel 
particulieren als voor zakelijke 
opdrachtgevers en voeren alle 
werkzaamheden in eigen beheer 
uit. Naast de aanleg en het on-

derhoud van de tuin kan er ook 
voor bestrating gezorgd worden, 
het maken van daktuinen, het 
aanleggen van vijvers, het plaat-
sen van schuttingen en nog veel 
meer. De wens van de klant is al-
tijd het uitgangspunt. Na een ge-
sprek over de wensen en de mo-
gelijkheden volgt een schets of 
ontwerp. Nadat dit besproken is 
volgt er een geheel vrijblijvende 
offerte. Gaat de klant akkoord, 
dan worden de werkzaamheden 
in overleg uitgevoerd. Loop rus-
tig eens binnen bij Hoveniersbe-
drijf Gozeling aan de Vromaad-
weg 49 en vraag naar de mo-
gelijkheden. Telefonisch bereik-
baar via 023 5391343, kijk ook 
op www.johngozeling.nl.

VERBOUWEN?



18 februari 2010 pagina 25

Stucadoorsbedrijf A. de Vries en Zonen BV
Specialist in siergrind vloeren
Santpoort-Noord - Al ruim 
honderd jaar is stucadoorsbe-
drijf A. de Vries en Zonen BV het 
adres voor perfecte wand- en 
plafondafwerking. In de jaren ’90 
kwam daar een tweede specia-
lisme bij: moderne, strak geleg-
de siergrind vloeren. 
Werd siergrind in aanvang voor-
namelijk toegepast in winkels en 
openbare ruimten, tegenwoordig 
ontdekken steeds meer particu-
lieren de mogelijkheden ervan. 
Siergrind vormt bovendien een 
ideale combinatie met vloerver-
warming, omdat het de warmte 
goed geleidt.
Het is bovendien niet hard of 
koud. Het belopen van een sier-
grind vloer geeft een aangename, 
licht verende sensatie. Een pret-
tige bijkomstigheid is het geluid-
dempende karakter. De moder-
ne siergrind vloer staat voor een 
aangename en rustige woonom-
geving. Huismijt en stof gedijen 
nauwelijks in een dergelijke om-
geving. Wie gevoelig is voor al-
lergieën kiest met siergrind voor 
een gezonde leefomgeving.
Siergrind is goed schoon te hou-
den. Het dient net zo regelmatig 
gezogen te worden als bijvoor-
beeld vast tapijt en kan ook te-

gen een stevige schrobber. Voor 
een jaarlijkse grote beurt kan 
gebruik worden gemaakt van de 
reinigingsapparatuur die door 
De Vries gratis ter beschikking 
wordt gesteld. Het is ook mo-
gelijk om een speciale seal laag 
aan te brengen. De vloer wordt 
hierdoor spat- en waterdicht en 
kan dan gewoon nat afgenomen 
worden. Er is een ruime keuze 
uit zo’n 400 tot 500 kleuren of 
combinaties daarvan. Een aan-

tal voorbeelden is te zien in de 
showroom. 
Ook patronen en zelfs bedrijfslo-
go’s kunnen in de vloer worden 
aangebracht. En wie de vloer 
zat wordt, kan over de volmaakt 
gladde onderlaag ieder ander ty-
pe vloer leggen. 
A. de Vries en Zonen BV is te 
vinden aan de Hagelingerweg 46 
en telefonisch bereikbaar via 023 
5388984. Zie ook www.adevries-
enzonen.nl. 

BonLite: service
en vakbekwaam
IJmuiden – BonLite is een er-
kend zonweringbedrijf met een 
ruime keuze uit zonweringen 
voor binnen en buiten, rolluiken 
en raambekleding. De ontwikke-
lingen op dit gebied worden op 
de voet gevolgd. Zo komt Luxa-
flex binnenkort met een nieuwe 
jaloezie: zonder koordje. Met een 
simpele handbeweging gaat de 
zonwering naar beneden. Ook 
kan het in gesloten toestand van 
boven naar beneden geschoven 
worden. Van hetzelfde merk is 
het Nano Rolgordijn. Die wordt 
direct op het raam zelf aange-
bracht en ze worden op maat 
gemaakt. De cassette en de zij-
profielen worden op het glas 
geplakt met een speciale tape. 
Geen sporen bij het verwijderen, 
ideaal voor bijvoorbeeld tuimel-
ramen. 
Wat steeds verder ontwikkeld 
wordt zijn de terrasoverkappin-
gen. De ideale manier om het 
huis te verbinden met het bui-
tenleven in de tuin. Ook buiten 

kunnen zitten in het voor- en na-
jaar, niet alleen als het hoogzo-
mer is, dankzij de beschutting 
die de overkapping biedt. Er ko-
men steeds meer mogelijkheden: 
de voorzijde van de overkapping 
kan nu dicht gemaakt worden 
met winddichte screen. Dit kan 
binnenkort ook met de zijwan-
den gebeuren. Het huis kan zo 
verlengd worden met een uitval 
van maximaal drie meter vijftig, 
de breedte is hierin oneindig. De 
terrasoverkapping heeft een soli-
de constructie, bestaat uit duur-
zame materialen en staat garant 
voor jarenlang onderhoudsvrien-
delijk gebruik.
De vakbekwame monteurs van 
BonLite weten qua zonwering en 
overkapping voor iedereen een 
mogelijkheid en oplossing. En de 
service is meer dan uitstekend. 
Kom rustig eens langs voor in-
formatie of een vrijblijvende 
prijsopgave aan de Kennemer-
laan 39 of bel met 0255 531324. 
Zie ook www.bonlite.nl

Vellema Geveltechniek, 
specialist in gevelbekleding
IJmuiden - Aan de Indu-
striestraat 61C is het bedrijf van 
Marcel Vellema gevestigd.
Opgegroeid in de bouwwereld 
heeft hij in 2002 de stap gezet 
om een eigen bedrijf te starten,
gespecialiseerd in voorgehan-
gen geventileerde gevelsyste-
men, maar ook voor renovatie en 
onderhoud kan men bij Vellema 
terecht. 
Momenteel met acht enthou-
siaste medewerkers in vaste 
dienst en een goed gevulde or-
derportefeuille heeft hij destijds 
de juiste stap gezet. De geven-
tileerde voorzetgevels kunnen 
bestaan uit natuursteen, tres-
pa, keramische tegels of wers-
alit. Al deze materialen zijn van 
hoge kwaliteit, nemen het weer 
zoals het komt en beschermen 
het huis dus tegen alle weersin-
vloeden. 
Tegelijkertijd bieden de genoem-
de soorten gevelbekleding alle 
voordelen van een ervoor han-
gende, aan de achterzijde ge-
ventileerde gevel. Hierdoor ont-
staat een voortdurende lucht-
stroom die ervoor zorg draagt 

dat de vochtigheid van de bouw 
en van het gebruik naar buiten 
toe wordt afgevoerd waardoor 
het binnenklimaat constant en 
aangenaam blijft.
De eerder genoemde materialen 
zijn naar wens leverbaar in vele 
maten en kleuren. Werzalit kan 
bijvoorbeeld horizontaal, verti-
caal of diagonaal worden aan-
gebracht, is leverbaar in 51 kleu-

ren en kan helder geprofileerd of 
met klassiek potdekselsysteem 
worden geleverd. De hoofdmoot 
van de werkzaamheden bestaat 
uit grotere bouwprojecten die 
door het hele land worden uitge-
voerd, aldus Marcel. 

Voor meer informatie: 
0621575981 en/of www.mvelle-
ma.nl. Rabobank Velsen & Omstreken

Dromen komen uit
Velsen - Dromen, wie doet dat 
niet? Van bijvoorbeeld een op-
bouw op de woning, een dak-
kapel of nieuwe keuken. Een 
droom die veel plezier oplevert 
maar ook veel geld kost. Daarom 
blijft het vaak bij dromen. Maar 
sommige dromen zijn redelijk 
eenvoudig te verwezenlijken. 
Via een verhoging van de hypo-
theek of een huisvoordeel kre-
diet. Charissa Sellen, financieel 
adviseur van de Rabobank Vel-
sen en Omstreken, nodigt dro-
mers graag uit voor een gesprek 
over de mogelijkheden.
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Nieuwe showroom voor Stu-
kadoorsbedrijf Dennis Looij 
IJmuiden - In het najaar van 
2010 heeft Dennis Looij, eige-
naar van het gelijknamige stu-
kadoorsbedrijf, de opening ge-
pland van een compleet nieuwe 
en eigentijdse showroom. De lo-
catie waar deze showroom ge-
vestigd zal zijn, is een pand aan 
de Vlaardingenstraat 3. Deze is 
te vinden in het havengebied.
De showroom biedt een ie-
der de kans, om vooraf een in-
druk te krijgen hoe een bepaal-
de stijl er daadwerkelijk op een 
grotere oppervlakte uit zal gaan 
zien. Van een simpele witte muur 
of plafond tot ware meesterwer-
ken, Dennis heeft het allemaal in 
de vingers. In de bijna tien jaar 
dat Dennis nu zelfstandig ope-
reert, draait hij zijn handen voor 
geen enkele uitdaging in het 
stukadoorsvak meer om. Samen 
met aspirant-gezel Jeffrey Fic-
toor, weet hij meer dan regelma-
tig de opdrachtgevers te verras-
sen met de kwaliteit van zijn ge-
leverde werk.

Kan een muur, plafond of buiten-
gevel niet wachten tot dit najaar? 
Vraag een vrijblijvende offer-
te aan. Via de website: www.de-
stukadoorlooy.nl is al een mooie 
indruk van de werkzaamheden 
krijgen. Tevens is het mogelijk 
om via deze site een offerte aan 
te vragen, mailen kan ook: de-

stukadoor@planet.nl. Uiteraard 
kan men ook telefonisch con-
tact opnemen, via 0255-525572, 
of mobiel: 06-54675088.
Dennis hoopt mensen snel te 
mogen begroeten als nieuwe 
opdrachtgever. En anders hope-
lijk tot ziens in de nieuwe show-
room!

Kumaro Kozijnen 
opent nieuwe showroom
IJmuiden - In de splinternieuwe 
showroom van Kumaro Kozijnen, 
gelegen aan de Maxwellstraat 1 
kan een uitstekende indruk wor-
den verkregen van het assorti-
ment kozijnen, ramen, deuren, 
schuifpuien, en dakkapellen. De 
Z-window kunststof kozijnen zijn 
in vele uitvoeringen en kleuren 
leverbaar en bovendien bijzon-
der onderhoudsvriendelijk.
De op maat gemaakte kozijnen 
zorgen voor een ware metamor-
fose in zowel moderne als klas-
sieken stijl met een natuurlij-
ke uitstraling. Z-window kunst-
stof kozijnen worden volgens de 
strenge VKG- normen geprodu-
ceerd en gecontroleerd. Het hele 
productieproces vindt plaats on-
der het Komo-keur.
De grondleggers van Kumaro,  
Marco van Wezel en Roel Mak-
ken zijn geen onbekenden op 
de kozijnenmarkt. Beide hebben 
reeds jaren ervaring in de ver-
koop en montage van kozijnen. 
Bovendien is Kumaro Kozijnen 
aangesloten bij Stichting Waar-
borgfonds Z-window. Hierdoor 
heeft de klant de zekerheid dat 
de kozijnen altijd worden gele-
verd en gemonteerd, wat er ook 
gebeurt.
Naast de Z-window kozijnen 
heeft Kumaro ook kunststof dak-

kapellen van het fabrikaat Ra-
ku, waarbij de klant de keuze 
heeft uit een volledige naadlo-
ze polyester dakkapel of de bud-
getvriendelijke samengestelde 
kunststof uitvoering. Beide dak-
kapellen worden in een dag ge-
plaatst.
Ook het renoveren van bestaan-
de dakkapellen, boeidelen en ge-
velbekleding met onderhoudsar-
me producten kan Kumaro ver-
zorgen. Tenslotte wijzen beide 

heren nog op de Aluxe veranda,s 
waarvan men dealer is, en die al 
tegen een bedrag van 1795 euro 
leverbaar zijn. 
Bovendien is er de mogelijkheid 
om de veranda af te sluiten met 
kozijnen, waardoor een ware 
wintertuin ontstaat.
Voor een vrijblijvende offerte ko-
men zij aan huis langs om de 
mogelijkheden met de mensen 
door te nemen, bel voor informa-
tie met 0255-512109.

Rob Woud: begrip in 
Haarlem en omstreken
Haarlem - Rob Woud keukens 
heeft  een uitgebreid scala aan  
uiteenlopende keukenmodellen.
Van hi-tec tot klassiek, maar al-
tijd volgens de laatste trends. In 
de showroom staan 25 verschil-
lende keukens opgesteld. Wan-
neer een klant een keukenoffer-
te laat maken krijgt deze
altijd een duidelijk en transpa-
rant overzicht van de prijsop-
bouw. Er wordt gewerkt met de 
keukenmerken ALNO en GEBA 
die een zeer goede prijs/kwaliteit 
verhouding hebben. Ook bestaat 
er de mogelijkheid om de tota-
le verbouwing van de keuken in 
één hand te houden. Door de sa-
menwerking met Zwaag Bouw-
advies biedt Rob Woud Keukens 
een totaal concept aan. Op de-
ze manier hoeft de consument 
niet meer op zoek naar bijvoor-
beeld een loodgieter, stucadoor 
of electricien. Met een vast team 
biedt Zwaag Bouwadvies altijd 
een continue kwaliteit van werk-
zaamheden aan. Uiteraard wordt 
voor een verbouwing altijd een 
gespecificeerde offerte en daar-
na een werkplanning gemaakt. 
Door deze samenwerking wordt 
de periode tussen het slopen van 
de oude keuken en het koken in 
de nieuwe keuken zo kort moge-

lijk gemaakt en heeft de consu-
ment geen zorgen meer over de 
planning. Bij Rob Woud staat het 
woord service hoog in het vaan-
del. Rob Woud Keukens Inbou-
wapparatuur is tevens specialist 
in het vervangen van keuken-in-
bouwapparatuur in keukens die 
meestal tussen de tien en vijf-
tien jaar oud zijn. Ook renova-
tie van de keuken zoals bijvoor-
beeld werkbladen vervangen be-
hoort tot de mogelijkheden. De 
prijsstelling van de apparatuur 
is scherp, dit wordt gerealiseerd 
door partij-inkoop. Wanneer de 
consument een keukenofferte 
wil laten maken, wordt deze ver-
zocht een afspraak te maken zo-
dat hij/zij de onverdeelde aan-
dacht van de keukenontwerper 
krijgt. Een goed adviesgesprek 
neemt al gauw 1 tot 2 uur in be-
slag. Bij interesse in alleen in-
bouwapparatuur of wie gewoon 
eens rond wil kijken, komt  vrij-
blijvend naar de showroom, er 
staan ruim 300 inbouwappara-
ten opgesteld. Daarbij zijn een 
groot aantal apparaten uit voor-
raad leverbaar. Rob Woud Keu-
kens Inbouwapparatuur is bij het 
spoorwegviaduct op de Zijlweg, 
tegenover Albert Hein Vos. Zie 
ook www.robwoud.nl.

Bastiaans levert 
uitstekende service
IJmuiden – Het bedrijf Bastiaans 
Service Centrale Verwarming is 
er voor onderhoud, montage en 
storing van de centrale verwar-
ming. De klanten die het een-
mansbedrijf inschakelen kunnen 
rekenen op een goede en snel-
le service. Sinds een jaar is Bert 
Bastiaans voor zichzelf begon-
nen, daarvoor werkte hij vijftien 
jaar in loondienst als service-
monteur. Hij kan dus bogen op 
een lange ervaring. ,,Mijn streven 
is om service te verlenen op een 

ouderwetse manier. Klanten zijn 
bij mij geen nummer, daar heb 
ik zelf ook een hekel aan’’, aldus 
Bastiaans. ,,Mijn bedrijf zat nog 
in de opstartfase, maar nu be-
gint het te lopen. Ik heb al een 
aardige vaste klantenkring op-
gebouwd. Mensen kunnen bij 
mij een onderhoudscontract of 
een abonnement afsluiten. Bij 
die laatste bereken ik geen voor-
rijkosten.’’ Voor meer informa-
tie kan gebeld worden met tele-
foonnummer 06 20360405.
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Kunstveiling voor Haïti
IJmuiden - Reina de Haan, 
kunstenares uit Driehuis, wil-
de doneren voor Haïti. Op dat 
moment had zij weinig mid-
delen tot haar beschikking. 
Daarom bedacht ze, dat ze 
een schilderij kon verkopen 
en de opbrengst kon schen-
ken. 

Vriendinnen deden ook mee en zo 
ontstond er een veiling. Al gauw 
bleek de beoogde ruimte te klein. 
Reina gaat deze zomer trouwen 
in het Thaliatheater en moest de 
afspraak nog bevestigen. Ze be-
sloot de stoute schoenen aan te 
trekken en John en Monique van 
Waveren gingen onmiddellijk ak-
koord. Zij stelden het theater gra-
tis ter beschikking. De shanty-
groep IJmuiterIJ kwam spontaan 
optreden. Zaterdagmiddag wa-
ren er kunstwerken van 21 kun-
stenaars te zien. Er waren onder 
andere Maple Leaves van Cees 
de Baare, kleurrijk werk van Ria 
Schoof, abstract figuratief werk 
van José van Schoor en visuele 
poëzie van Hans Clavin. ,,Het is 
echt verrassend werk, van kun-
stenaars met een grote K’’, zegt 
José van Schoor. ,,Ik heb zelf ook 
iets gekocht, van mijn vriendin 
Ronnie Helder. Haar werk was al 
verkocht voordat de veiling be-
gon’’, vertelt Reina. Helaas was 
er weinig publiek, zodat de kun-
stenaars voornamelijk op werk 
van elkaar stonden te bieden. 
Als eerste kwam er een vrouwe-
lijk naakt onder de hamer. ,,Mooi 
om boven je bed te hangen’’, 
prijst Reina aan. ,,Als dat boven 
mijn bed hangt, dan krijg ik sla-

peloze nachten’’, roept een man 
terug. ,,Kom op mensen, deze 
schone dame is toch meer waard 
dan vijftien euro? Het is voor de 
slachtoffers in Haïti’’, probeert 
Reina de prijs omhoog te schroe-
ven. Het werk ging weg voor de 
vraagprijs, net als het volgende 
schilderij van Vera Bruggeman. 
Reina zelf had een aantal schil-
derijen voor vijf euro ter veiling 
aangeboden en daar gingen de 
mensen tegen elkaar opbieden. 
Het bracht uiteindelijk 22,50 eu-
ro op. Nog beter ging het met het 
schilderij van Carel Meyjes, een 
dame met grote hoed. Dat begon 
bij tien euro en ging voor 35 euro 
weg. Zelfs de dame achter de bar 
stond mee te bieden. ,,Now we’re 
talking’’, zegt veilingmeester Jo-
sé van Schoor tevreden. De op-
brengst van de veiling, die naar 
het Noodfonds van Plan Neder-
land gaat, bedroeg  bijna 700 eu-
ro. (Carla Zwart)

Johan van Ikelen 
Raadslid van het Jaar
IJmuiden – Zondagmiddag 
vond in het Witte Theater ‘He-
te Hangijzers’ plaats, een debat 
onder de lijsttrekkers van de po-
litieke partijen, georganiseerd 
door Seaport tv. Tien lijsttrekkers 
vertegenwoordigden hun politie-
ke partij, ook nieuwkomer Ruud 
Bos van Zen (Zinnig en Nuttig). 
Frits Korf van de ChristenUnie 
was er niet bij, hij nam de zon-
dagsrust in acht. 
Onderwerpen die voorbij kwa-
men tijdens het debat waren on-
der andere bouwen in Velsen, 
de koopgoot en het Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer. Aan het 
einde van het debat werd be-
kend gemaakt wie het raads-
lid van het jaar 2009 was. Deze 
verkiezing vond voor het eerst 
plaats. Een jury van vijf verslag-
gevers had ieder vijf kandidaten 
genomineerd, die zij tien tot twee 
punten gaven. De genomineer-
den gingen in een hoge hoed en 
al gauw kwamen er vier namen 
boven drijven. Dat waren Beryl 
Dreijer (VVD), Wim Westerman 
(Groen Links), Johan van Ikelen 
(Velsen Lokaal) en Rob Meer-
hof (PvdA), die vorig jaar de ge-
meentepolitiek verliet om voor 
de provincie te gaan werken. Ju-

ryvoorzitter Jac Zuurbier maak-
te bekend, dat Johan van Ike-
len raadslid van het jaar 2009 
was geworden. Het juryrapport 
noemde het raadslid een tech-
neut pur sang, die feilloos onre-
gelmatigheden opspoort en aan 
de kaak stelt. Hij laat zich niet 
van de wijs brengen door ande-
re raadsleden die hem kleineren. 
Hij gaat onvervaard de strijd aan 
en blijft in het debat overeind. 
Verder heeft van Ikelen een gro-
te dossierkennis en laat hij an-
deren in hun waarde. In een kor-
te reactie bedankte Johan van 
Ikelen de jury voor hun opmer-
kingsgave. Hij noemde zichzelf 
een technische en rechtlijnige 
denker, die het moet hebben van 
zijn boerenverstand. Later ver-
telt hij: ,,Ik had Wim Westerman 
een grote kans gegeven. Hij is 
heel actief en neemt veel initia-
tieven. De coalitiepartijen zijn te 
afwachtend, daar kwam niet veel 
uit. De LGV strooit met kreten en 
de SP vergeet, dat we het samen 
moeten doen. Soms is het be-
ter om een half ei te hebben dan 
een lege dop. Ik had nooit ver-
wacht dat ik raadslid van het jaar 
zou worden, ik vind het een hele 
eer.’’ (Carla Zwart)

Jammen in 
de Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 21 februa-
ri is er weer een jamsessie in de 
Zeewegbar. Onder leiding van 
Annebel en Rafael krijgen de 
aanwezige muzikanten alle gele-
genheid om muziek te maken. En 
daar kunnen de niet-muzikanten 
dan weer van genieten. Backli-
ne is aanwezig, wel je eigen in-
strument meenemen. De soep is 
gratis. Aanvang 17.00 uur.

Hilarisch toneel 
met smakelijk diner
IJmuiden - Zondag 7 maart is 
wordt in het Thalia Theater hila-
risch toneel gecombineerd met 
een smakelijk diner. Een toneel-
stuk, waarbij het publiek zich 
rond het spelerskwartet schaart 
en de indruk krijgt alsof het stuk 
zich in het restaurant afspeelt. 
De toegang bedraagt 30 eu-
ro, inclusief toneelstuk, twee-
gangendiner en koffie met klein 
dessert. Het diner wordt op de-
ze vooravond, aanvang om 17.00 
uur, geïntegreerd in het toneel-
stuk. Reserveringen en informa-
tie Thalia Theater, telefoon 0255-
514217.
‘Nu even wel’ van Maria Goos 
is een zelfstandig onderdeel 
van het tweeluik ‘Nu even niet, 
Nu even wel’. In het eerste stuk 
zien we vier mannen, onafschei-
delijke vrienden, van wie er één, 
Michiel, aan een ongeneeslijke 
ziekte overlijdt. 
In ‘Nu even wel’ ontmoeten we 
vier vrouwen. Eén van hen is de 
weduwe van de overledene. Als 
zij na diens dood de sms-jes op 
zijn mobiel bekijkt, beseft zij dat 
haar man een minnares had. 
Voor zij het weet drukt zij haar 

nummer in en krijgt zij haar aan 
te telefoon.
Het stuk begint als de wedu-
we Heleen, haar zus Lia en Hel-
eens beste vriendin Carolien als 
drie ‘wraakgodinnen’ in een res-
taurant de komst afwachten van 
Marieke, de minnares van de 
overleden Michiel. Maar deze 
avond zal anders verlopen dan 
de drie vrouwen verwachten. 
De wijze waarop Maria Goos dit 
stuk schreef mag subliem ge-
noemd worden. Het levert hilari-
sche, maar ook ontroerende mo-
menten op.  

Jazz Trio Muis
in Café Fort Zuid
Spaarndam - Zondag 21 febru-
ari is er om 15.00 uur weer jazz 
te horen in Café Fort Zuid. Deze 
zondagmiddag speelt het Jazz 
Trio Muis. Het Trio bestaat uit; 
Fiel van der Veen op altviool. Bij-
zonder aan deze viool is dat Feel 
hem speciaal heeft laten bou-
wen, met één snaar extra. Met 
deze Jazzviool kan hij iets hoge-
re en lagere tonen bereiken en 
meer Jazzy-dubbeltonen ma-
ken. Kees Heiliger bespeelt de 
gitaar. Deze oude rot in het Jazz 
vak, speelt ook contrabas in di-
verse jazz formaties.
Ingrid Joustra is de zangeres 
van dit unieke Jazz trio, zij heeft 
ondermeer zangles gehad van 
Jose Koning, de toonaangeven-
de zangeres van Jazz en Bra-

ziel muziek in Nederland. Sa-
men musiceren zij een gezellige 
zondagmiddag jazz bijelkaar. De 
toegang is gratis.
Café terras Fort Zuid brengt het 
komend jaar weer allerlei mu-
ziek- kunst en theater ten tone-
le. Voor ons open podium, ex-
posities en kunstmarkten zijn 
wij altijd op zoek naar nieuw ta-
lent. Op de laatste zondag van 
de maand is er Ierse folk mu-
ziek, waarbij je mag mee spelen, 
zingen of gewoon luisteren. Fort 
Zuid bedekt met grond en gras, 
ligt op een forteiland verscho-
len achter rietkragen en bomen, 
dus niet altijd even makkelijk te 
vinden. Kijk voor en plattegrond, 
routebeschrijving en agenda op  
www.fort-zuid.nl.

Santpoort-Noord - De politie 
kreeg zaterdagavond een mel-
ding van een aanrijding met let-
sel op de Rijksweg/ afrit A208. 
Een 77-jarige automobilist uit 
Santpoort Noord verleende geen 
voorrang aan een personenau-
to die op de Rijksweg reed. De 
inzittenden van deze auto raak-
te door de aanrijding bekneld en 
moesten door de brandweer uit 
hun benarde positie worden be-
vrijd. De beide slachtoffers, een 
22-jarige man uit Velserbroek en 
een 24-jarige vrouw uit Holland-
scheveld, zijn met onbekend let-
sel naar een ziekenhuis vervoerd. 
Voor zover bekend is de 77-jarige 
bestuurder niet gewond geraakt. 
De politie onderzoekt de aanrij-
ding. Getuigen worden verzocht 
te bellen met 0900-8844.

Bekneld
in auto

Regio - De politie kreeg in de 
nacht van zaterdag op zon-
dag een melding van een dief-
stal met geweld in de Haarlem-
se Smedestraat. Een 16-jarige 
jongen uit Velserbroek had even 
zijn gsm uitgeleend aan een 19-
jarige Haarlemmer die hier ver-
volgens mee wegrende. De 16-
jarige is vervolgens achter hem 
aangerend. De 19-jarige be-
dreigde hem en greep de 16-ja-
rige bij de keel. Een alerte getui-
ge greep in en vervolgens kon de 
amokmaker worden aangehou-
den. De 19-jarige verdachte ver-
zette zich hevig bij zijn aanhou-
ding. Hij probeerde politieagen-
ten te bijten en uitte verschillen-
de bedreigingen Vrienden van de 
16-jarige hebben de telefoon te-
ruggevonden. De recherche on-
derzoekt de zaak. Getuigen die 
nog geen contact hebben ge-
had met de politie worden ver-
zocht dit alsnog te doen. Zij kun-
nen bellen met 0900-8844.

Bedreiging

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben dinsdagochtend een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Heerenduinweg. Tussen 10.30 en 
11.50 uur passeerden 321 voer-
tuigen de radar. Hiervan reden 
er 18 sneller dan de toegestane 
50 km/uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 90 km/uur. Alle be-
trokkenen ontvangen een bon.

Bekeuringen
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Het Hollandgevoel
bij de Konijnenberg
Heemstede – Als je in de voor-
jaarsvakantie een kijkje komt ne-
men in het Heemsteedse pan-
nenkoekenrestaurant ‘De Konij-
nenberg’ krijg je het echte Hol-
landgevoel. Het restaurant heeft 
een hip Hollandse uitstraling. In 
de lichte serre is een nieuw mo-
derne Hollandse sfeer. Hier vind 
je een haard, afbeeldingen aan 
de wand van Jip & Janneke tot 
de koningin, strakke lampenkap-
pen en mooi blauwwit behang.
In het andere gedeelte van het 
restaurant is de sfeer oud-Hol-
lands, warm ingericht met grote 
afbeeldingen zoals van het meis-
je met de parels van Vermeer tot 
aan de Nachtwacht. Pannenkoe-
ken spelen natuurlijk de hoofd-
rol, allemaal ambachtelijk ge-
bakken en in veel varianten te 
bestellen. Maar ook een heerlij-
ke kipsaté, een steeds wisselen-
de maandschotel, salade of een 
lekker kaasplankje met een goed 
glas wijn staan op de kaart.
Maak een stevige wandeling in 
het aangelegen Groenendaal-
se bos en ga daarna gluhwijn of 
warme chocomelk drinken met 
een lekkere pannenkoek. Het 
restaurant is alle dagen van de 

week geopend vanaf 12.00 uur.
De Konijnenberg heeft speciaal 
voor kinderen een speelhoekje 
in de hal en het wortelkasteeltje 
op het terras van huiskonijn Ka-
rel. Kids krijgen hun eigen me-
nukaart en kunnen kiezen voor 
een kinderpannenkoek met leu-
ke cadeautjes. Of ga voor de su-
pergave speurtochten (1,50 eu-
ro per boekje) in het Groenen-
daalse bos. Er is een kabouter-
speurtocht die ook langs de kin-
derboerderij voert en grappi-
ge rode puntmutjes (0,75 cent) 
zijn erbij te koop. Stoer is de pi-
ratenspeurtocht, die trouwens 
voor jongens en meisjes is! Ook 
hierbij zijn stoere piratenbanda-
na’s te koop voor 75 eurocent 
per stuk. Alle tochten vertrekken 
vanaf De Konijnenberg en ko-
men er ook weer terug. De Ko-
nijnenberg organiseert ook veel 
partijtjes met de speurtocht of 
in combinatie met een poppen-
kastvoorstelling. Kortom genoeg 
te beleven! Kijk voor nog meer 
Hollandsfeer en alle activiteiten 
op www.dekonijnenberg.nl. Pan-
nenkoekenrestaurant De Konij-
nenberg, Herenweg 33 Heem-
stede, telefoon 023-5848096. 

Nationale 
Voorlees-
wedstrijd
Velsen - Net als voorgaande 
jaren wordt ook dit jaar weer 
de Nationale Voorleeswed-
strijd georganiseerd, een lees-
bevorderingproject voor kinde-
ren uit groep 7 en 8 van de ba-
sisschool. Ook de kinderen uit 
Velsen doen mee. Iedere basis-
school heeft zijn beste voorle-
zer gekozen, die in de voorronde 
in bibliotheek Velsen tegen el-
kaar zullen strijden. Bibliotheek 
Velsen geeft een eigen invulling 
aan de voorrondes. Zij vinden 
dat het uitdagender kan. De zes 
kandidaten strijden voor een pu-
bliek van klasgenoten. Er wordt 
dan ook een fanatiek en enthou-
siast publiek verwacht, com-
pleet met spandoeken en yell.
Laat de strijd tussen de scho-
len maar beginnen. Maar tijdens 
de stilte komt het erop aan, dan 
wordt er ademloos geluisterd 
naar de kwaliteiten van de voor-
lezer. Want allemaal willen ze die 
ene plaats in de kwartfinale be-
machtigen. Wie er met de eerste 
prijs naar huis gaat en doorgaat, 
hangt af van de driekoppige jury: 
Hans Hoekstra, Joost Jongepier 
en Jantje Bosch. Iedere voorlezer 
krijgt, in ieder geval, aan het ein-
de van de ochtend een oorkonde 
en presentje voor hun prestatie. 
De supporters krijgen een klei-
ne verrassing, die beschikbaar is 
gesteld door ProBiblio.

Wie wordt
stadsfotograaf 
Velsen?
Velsen - Velsen krijgt naast de 
stadsdichter nu ook een eigen 
stadsfotograaf. Tot 22 februari 
kan iedereen die voor deze ere-
baan in aanmerking wil komen 
solliciteren. De Velsense stadsfo-
tograaf is een initiatief van kun-
stenaarsinitiatief RC De Ruimte.
Deelname kan alleen met digitale 
inzendingen, via het adres stads-
fotograafvelsen@gmail.com. Alle 
inzendingen worden beoordeeld 
door een jury, Die bestaat uit 
burgemeester Franc Weerwind, 
fotograaf Willem Gorter en kun-
stenaar Joop Stoop. Na een eer-
ste selectie wordt een aantal sol-
licitanten een opdracht gegeven. 
Vervolgens valt weer een aantal 
gegadigden af in de tweede ron-
de. Na een derde ronde blijven 
er uiteindelijk vijf genomineer-
den over. In het weekeinde van 
21, 22 en 23 mei wordt bekend-
gemaakt wie de eerste stadsfo-
tograaf van Velsen zal zijn. In RC 
de Ruimte krijgen alle sollicitan-
ten dat weekeinde de gelegen-
heid hun werk te exposeren.
De stadsfotograaf wordt voor 
een jaar benoemd. In dat jaar 
zal hij of zij samenwerken met 
de stadsdichter van Velsen. Het 
werk van beiden wordt op diver-
se plaatsen in Velsen tentoonge-
steld.

Gezocht: mensen met 
gevoel voor zee en haven
IJmuiden – Ooit een visserij-
school, nu een uniek museum 
voor ‘zeebonken en landrotten’.  
Het Zee- en Havenmuseum de 
Visserijschool is gevestigd in een 
prachtig pand, inderdaad de ou-
de Visserijschool, dat daardoor 
behouden kon worden. Het ge-
certificeerde museum draait op 
ruim 80 vrijwilligers en bestaat 
dankzij donateurs, sponsors en 
een klein stukje subsidie. Er wor-
den nu mensen gezocht voor di-
verse vrijwilligersfuncties. Zee- 
en havenervaring is welkom, 
maar beslist geen must.
Drie middagen in de week is 
het Zee- en Havenmuseum ge-
opend, op woensdag-, zaterdag- 
en zondagmiddag, van een tot vijf 
uur. Voor die tijden worden men-
sen gezocht als suppoost, voor 
het geven van rondleidingen en 
voor in het museumcafé. Daar-
naast wordt een klusjesman (of 
klusjesvrouw) gevraagd, voor op 
de maandag, dinsdag en/of don-
derdag. Aan vrijwilligers wordt 
een minimuminzet van twee keer 
per maand gevraagd.
In het Zee- en Havenmuseum 
werken vrijwilligers in diverse 
groepen. Er komt heel wat werk 
bij kijken om een museum draai-
ende te houden. Regelmatig zijn 
er wisselende tentoonstellingen, 
zoals nu de fototentoonstelling 
‘Leven en werken aan boord van 

de KNSM schepen’. In de diver-
se ruimtes zijn heel verschillen-
de opstellingen, naast veel foto’s 
zijn er modellen van schepen, 
een echte zeilmakerij, een radar 
en regelmatig motorendraaida-
gen. Het is niet alleen maar kij-
ken, aankomen mag ook, bij-
voorbeeld bij de visveilingklok 
en het Zuidersluismodel.
Wie belangstelling heeft voor 
zee en haven zal het geweldig 
vinden om in het Zee- en Ha-
venmuseum de Visserijschool te 
werken. Suppoosten en rondlei-
ders krijgen een boek in eigen-
dom waarin alle ruimtes in het 
museum beschreven zijn, dus 
ervaring is niet nodig. En voor 
de functie van klusjesman is het 
handig om te weten dat in groe-
pen wordt gewerkt en dat je er 
niet alleen voor staat. 
Ook in het museumcafé is het 
vrijwilligerswerk snel te leren 
en krijgt men voldoende bege-
leiding. Onder de vrijwilligers 
heerst een goede sfeer.
Wie meer wil weten over vrijwil-
ligerswerk voor het Zee- en Ha-
venmuseum de Visserijschool 
kan bellen met 0255-538007 op 
maandag en dinsdag tussen 9.00 
en 14.00 uur of op donderdag 
tussen 9.00 en 15.00 uur of via 
info@zeehavenmuseum.nl. Joke 
Hutter neemt dan contact op 
met de belangstellenden.

Hans Dulfer en Ooh-
Chic op 2Generations
Haarlem – Bekende artiesten 
staan op het podium bij 2Gene-
rations op 27 maart in de Phil-
harmonie. Naast publiekslieve-
ling Hans Dulfer zal ook het duo 
OohChic een exclusief optreden 
weggeven. Op veler verzoek ver-
zorgt Hans Dulfer met zijn band 
weer een optreden op het gro-
te podium. 
Zijn optredens hebben al vaker 
voor memorabele avonden ge-
zorgd en wordt erg gewaardeerd 
door de feestgangers van 2Ge-
nerations. Naast deze oude be-
kende zijn er ook nieuwe gezich-
ten: het duo OohChic zal een ex-
clusief optreden verzorgen. Door 
vele optredens in het buitenland, 

waaronder een avond op Ibiza 
en diverse besloten shows, is dit 
duo niet vaak in het openbaar te 
zien. 
Verder zal Funky Diva Ezz het pu-
bliek opwarmen met de lekker-
ste hits uit de jaren ’70 en ’80. 
Boven zal dj Swadeep in de dis-
cozaal alle bekende klassiekers 
voorbij laten komen. 
‘Local hero’ dj Bert zal zijn zaal 
entertainen. Verder kan men 27 
maart genieten van een Zumba-
workshop onder leiding van Ken-
neth Leeuwin. Tickets zijn ver-
krijgbaar via www.2Generations.
nl en bij verschillende voorver-
koopadressen, waaronder de 
kassa van de Philharmonie.

Kandidaten geslaagd 
voor EHBO-examen
Velsen-Zuid - Op maandag-
avond 8 februari was er weer 
EHBO-examen bij het Rode 
Kruis in Velsen-Zuid. 
Alle acht kandidaten zijn ge-
slaagd en ze zijn tevens vrijwilli-
ger geworden bij het Rode Kruis 
Velsen! Zij kunnen nu worden in-

gezet bij de verschillende evene-
menten in de gemeente. De ge-
slaagden zijn: Charissa Geluk, 
José Ingelse, Gwen Sonnemans 
en Janine Tromp en de heren 
Gerard Blanken, Stijn Steenme-
ijer, Jorin Tieken en Arthur Wil-
by.
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Velsen-Zuid - Zaterdag 27 fe-
bruari houdt Paul Marselje een 
lezing over de wereld van Dan 
Brown. Hij zal daarbij meer ver-
tellen over de feiten, fictie en 
de mysteries van de vrijmetse-
larij. Dan Brown’s nieuwste ro-
man ‘Het verloren symbool’ gaat 
over de vrijmetselarij. Ook in 
Brown’s bestseller ‘De Da Vinci 
Code’ speelde de vrijmetselarij al 
een rol. Wat is er in Dan Brown’s 
boeken waar en wat is er niet 
waar? Ook in Velsen is een vrij-
metselaarsloge. Wat gebeurt 
daar en wat voor soort mensen 
zijn er lid? Zie ook: www.vrij-
metselarij.nl/dehoeksteen. Loca-
tie: Engelmunduskerk, Kerkplein 
1. Aanvang 11.00 uur; zaal open 
10.30 uur. toegang 4 euro, inclu-
sief koffie of thee bij aankomst 
en in de pauze. Aanmelden: se-
cretaris.loge241@vrijmetselarij.
nl of 023–5353012.

Lezing boek 
Dan Brown

Expositie van Jan 
Gutker de Geus
Santpoort-Noord - Vanaf he-
den tot 31 maart is in de grote 
zaal van het Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2, een ex-
positie te zien van Jan Gutker 
de Geus, voorzitter van de vrije 
schildersclub ‘Het Terras’. Zijn 
werken zijn veelzijdig en geschil-

derd in verschillende technieken. 
Jan heeft in het verleden diverse 
cursussen gevolgd en beoefent 
zijn hobby vanaf zijn 16e jaar. De 
tentoonstelling is op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis en een bezoekje 
beslist de moeite waard.

VSV speelt gelijk spel
Velsen - VSV 2 mocht ’s mor-
gens het spits afbijten tegen het 
eerste elftal van Geel Wit. Op een 
besneeuwd en lastig bespeel-
baar veld kwam VSV voor de rust 
op 0-1.
Uiteindelijk werd het een 2-2 
gelijkspel. Doelpunten VSV: Ri-
chard Plug en Ronald Kuiper.
Na veel heen en weer gebel 
werd er besloten om ook met het 
eerste op het Geel Wit terrein te-
gen Kolping Boys te spelen. Bij 
het begin van de wedstrijd was 
het veld zo goed als sneeuwvrij. 
Al snel bleek dat VSV goed te-
gen de tweedeklasser was opge-
wassen. Het was Wesley vd Wal 
die de score opende.
Kort daarna kreeg Khalid el Kan-
dousi twee goede mogelijkhe-
den om de score verder uit te be-
reiden maar beide keren wist de 
vijandelijke doelman zijn schot 
te keren. Kolping Boys daaren-
tegen had aan één kans genoeg 
om de stand gelijk te trekken. 
Toen het vlak daarna ook nog 
1-2 werd waren de druiven ex-
tra zuur. Uit een vrije trap wist de 
geheel vrijstaande kleine aanval-
ler raak te koppen. Wederom zag 
de VSV defensie er zorgwekkend 
slecht uit bij deze tegengoal. Het 
lukt de Velserbroekers maar niet 
om de verdediging tot een slui-
tend geheel te maken.
Na de pauze hetzelfde beeld VSV 
in de aanval en Kolping Boys 

weer beduidend effectiever. De-
ze maal werd balverlies van Ron 
Wilmink direct afgestraft (1-3).
Ook nu kreeg El Kandousi weer 
een heel mooie kans maar ook 
nu ging de bal niet in het doel.
Zelfs een strafschop was niet 
toereikend om de aansluitings-
treffer te maken. De zeker niet te 
zacht ingeschoten penalty werd 
door de goalie uit de hoek ge-
ranseld.
Dit vond El Kandousi toch te gek 
worden en vanaf zeker 20 meter 
kogelde hij de bal in de boven-
hoek (2-3) Om een minuut daar-
na weer net een teenlengte te 
kort te komen bij een voorzet van 
sterk ingevallen Furlan Bouma.
Tien minuten voor tijd vond de 
mooiste aanval van de wed-
strijd plaats. Een bal van achter-
uit werd door Roel Pitstra goed 
teruggelegd op Jeroen Akse die 
een schitterende dieptepass op 
Pascal Maat afleverde. In een 
vloeiende beweging legde Pas-
cal de bal terug op de inlopende 
Furlan Bouma die zich geen mo-
ment bedacht en steenhard de 
3-3 binnenschoot.
Door de toenemende vorst en 
sneeuwval werd het veld steeds 
gladder zodat scheidsrechter 
Lenting besloot om iets eerder af 
te fluiten. Zo eindigde de wed-
strijd in een gelijkspel waar een 
ruime overwinning zeker tot de 
mogelijkheden had behoord.

Tentoonstelling Jan 
Affourtit bij pARTerre
Velsen-Zuid - Van zondag 21 
februari tot en met zondag 21 
maart is bij pARTerre aan de To-
renstraat 7 een overzichtsten-
toonstelling zien van oude en 
nieuwe werken van beeldend 
kunstenaar Jan Affourtit. Jan 
Affourtit is geboren in 1953 en 
groeide op in Velsen-Noord. Hij 
studeerde in 1981 af aan de Ko-
ninklijke Academie voor Beel-
dende Kunsten in Den Haag. Na 
zijn studie schilderde hij meer 
dan levensgrote portretten in 
popartachtige stijl. Hij liet zich 
inspireren door het Duits ex-
pressionisme. In het kader van 
de 200-jarige betrekkingen tus-
sen Nederland en de VS en het 
300-jarig bestaan van de Ko-
ninklijke Academie nam hij deel 

aan een reizende tentoonstelling 
in de Verenigde Staten. Hij had 
succes en vele exposities en op-
drachten volgden. Ook werd hij 
genomineerd voor de Europap-
rijs voor de vrije schilderkunst, 
wat hem een bronzen medail-
le opleverde. Sinds 2008 is zijn 
werkwijze veranderd en schil-
dert hij in een meer natuurlijke 
stijl. Uitgesproken kleurvlakken 
en heftige omlijningen zijn zach-
ter geworden. Bij pARTrterre zijn 
oude en nieuwe portretten, maar 
ook landschappen en linoleum-
snedes te zien. 
De expositie wordt op 21 febru-
ari geopend door kunsthistori-
ca Marieke de Jongh, hoofd be-
heer van de stedelijke musea in 
Zutphen.

Op losse schroeven
Velserbroek - Een afvalcontainer aan de J. Paxtonstraat in Velser-
broek stond vrijdagmiddag, naar het leek, op losse schroeven. Be-
woners durfden hun afval niet in de container te deponeren. Omdat 
er ruimte naast de container open lag, zag het er allemaal nogal ge-
vaarlijk uit. Gelukkig heeft ReinUnie de container snel gerepareerd. 
(foto: Reinder Weidijk)

LTC Hofgeest 
naar OBS de 
Molenweid
Velserbroek - Woensdag 10 fe-
bruari kregen 80 kinderen uit 
groep 3, 4 en 5 van basisschool 
de Molenweid gratis tennisles 
aangeboden in het Polderhuis te 
Velserbroek. Onder leiding van 
tennisschool T.O.V. werden de 
eerste beginselen aangeleerd. 
De groepen begonnen met een 
warming-up onder begeleiding 
van de ‘hulptrainers’, oudere kin-
deren van de basisschool die 
al bij LTC Hofgeest tennissen. 
Daarna werden de kinderen in 
groepjes verdeeld, waardoor zij 
veel aandacht kregen bij de ver-
schillende onderdelen. Er wer-
den al aardig rally’s gespeeld. 
Met tennisballen uit een ballen-
kanon werden de  forehand en 
backhand geoefend. Ook werd 
er aandacht besteed aan het 
voetenwerk. Alle kinderen van 
de Molenweid hadden er ontzet-
tend veel plezier in. Er was spra-
ke van een goede samenwer-
king tussen LTC Hofgeest, T.O.V. 
en de basisschool. Het was een 
groot succes en dus zeker voor 
herhaling vatbaar. Zie ook www.
ltchofgeest.nl.

Trio Ponte en pianist 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 26 februari om 20.15 uur 
zijn de pianiste Monique Visser, 
de klarinettiste  Anja van Doo-
ren en de celliste Eline Toebes 
te gast in ’t Mosterdzaadje. On-
der de naam Trio Ponte stellen 
zij in deze kleurrijke samenstel-
ling de mooiste programma’s sa-
men. Dit concert spelen zij werk 
van Bruch, Poulenc, Tajcevik en 
tot slot het beroemde en gelief-
de trio van Brahms. De naam 
Ponte suggereert het al, in hun 
programma’s willen zij een brug 
slaan tussen oudere en nieuwe-
re muziek. Hun professionaliteit  
staat garant voor een boeiend 
concert op hoog niveau.
De pianist Frederic Voorn  is zon-
dag 28 februari om 15.00 uur te 

gast in ’t Mosterdzaadje. Op zijn 
programma staan Mozart, Beet-
hoven, Schubert en Chopin.
Het concert opent met drie wer-
ken die Mozart in Wenen compo-
neerde, de stad waar hij de laat-
ste 10 jaar van zijn leven woon-
de en zich als componist vervol-
maakte. In de stukken die uitge-
voerd gaan worden zit al een he-
le ontwikkeling: de Fantasie nog 
teruggrijpend op het werk van 
C.Ph.E Bach, maar in het Rondo 
is de Mozart van de toekomst al 
te horen. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023–5378625. 
Een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, na afloop 
collecte. Zie ook www.mosterd-
zaadje.nl.

PvdA-campagneteam
Velserbroek - Zaterdag 20 fe-
bruari strijkt de Roodrunner van 
het PvdA-campagneteam om 
11.00 uur neer bij Het Polder-
huis in Velserbroek. Ruim 25 jaar 
geleden gaven PvdA-bestuur-
ders de doorslag voor de ontwik-
keling van een complete woon-
wijk die tot de op één na groot-
ste woonkern  van de gemeen-
te Velsen is uitgegroeid. Met de 
door de PvdA nagestreefde ont-
wikkeling van de Grote Buiten-
dijk is Velserbroek nagenoeg 

voltooid. Maar uitontwikkeld is 
een woonwijk nooit. Het zal de 
komende jaren vooral gaan om 
de onderlinge afstemming en 
verfijning van het sociaal-cultu-
rele netwerk en de optimalise-
ring van de zorgvoorziening. Ook 
een 25-jaar jonge wijk heeft met 
vergrijzing te maken. Onder lei-
ding van de Velserbroekse kun-
stenaar Norbert Wille kunnen 
Velserbroekers de toekomst van 
Velserbroek en van Velsen uit-
beelden. 
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Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Met tranen in mijn ogen zit ik 
naar de beelden te kijken. Een 
aardbeving in Haïti. ,,Wat is er 
mama?’’, vragen mijn kinde-
ren. Tja, hoe leg je aan je kin-
deren uit dat als je - als ma-
ma - een andere mama in Ha-
iti ziet, huilend van blijdschap 
omdat haar kind nog leeft, je zo 
meevoelt dat je ook tranen in je 
ogen krijgt? Kennelijk lukt het. 
Mijn kinderen beseffen dat hier 
iets vreselijks gebeurd moet zijn. 
Als hun school een project start 
doen ze dan ook allerlei kusjes 
voor Haïti. Van harte gesteund 
door mij.
Maar ik neem u graag mee naar 
de raad van Velsen. De gemeen-
teraad van Velsen heeft vori-
ge week namelijk besloten om 
67.000 euro noodhulp aan Haï-
ti te geven. Ik was daar namens 
de VVD fel op tegen. De VVD 
vindt dat we als gemeenteraad 
verantwoordelijk voor lokale za-
ken. Noodhulp is een zaak van 
ieder individu én van de lande-
lijke overheid. Niet van de ge-
meente. 
Nationaal geven we al 4,7 mil-
jard aan ontwikkelingshulp. Dat 
is ongeveer 642 euro per hoofd 
van de werkende Nederlan-
der. Maar doordat u als inwo-
ner van Velsen OZB moet be-
talen, geven CDA, D66, PvdA, 
CU, LGV, SP en GroenLinks dus 
goed beschouwd nog méér van 
uw belastinggeld uit aan za-
ken die nota bene niet eens tot 
de gemeentelijke taak behoren! 
Het is stapelen van belasting-
geld op belastinggeld en goe-
de sier maken met dat geld. En 
dat terwijl er in onze gemeen-

te allerlei zaken zijn waar de ge-
meenteraad wel verantwoor-
delijk voor is. Met slechts een 
klein deel van dat geld zouden 
we al zoveel goeds hebben kun-
nen doen. Ik denk aan onder-
wijs, aan veiligheid, aan het cre-
eren van banen, aan het te-
gengaan van vereenzaming. En 
hoeveel langer zouden we een 
buurthuis of de bibliotheek open 
kunnen houden met dat geld? 
Hoeveel vrijwilligersorganisa-
ties zouden fantastische din-
gen kunnen doen met slechts 
een fractie van dat geld?? Ster-
ker nog: door de crisis komen 
er extra noodzakelijke bezuini-
gingsmaatregelen op ons af. Een 
extra reden waarom het walle-
tje bij het schuurtje moet blij-
ven. Kortom, als er straks weer 
bezuinigd moet worden op al-
lerlei voorzieningen ben ik heel 
benieuwd hoe CDA, D66, PvdA, 
CU, LGV, SP en GroenLinks dat 
straks gaan uitleggen aan de in-
woners van Velsen. 
Een gemeenteraadslid zit er niet 
om met tranen in zijn ogen, op 
basis van emotie, besluiten te 
nemen. Wij zitten er voor alle in-
woners van Velsen. Wij moeten 
zorgen dat de kerntaken van de 
gemeente goed geregeld zijn, 
en dat tegen zo laag mogelij-
ke kosten. De gemeente is geen 
charitatieve instelling. We ken-
nen geen wethouder van Ont-
wikkelingssamenwerking. Dui-
delijker kon het afgelopen don-
derdag niet: de VVD past op uw 
portemonnee. Gelukkig zijn er 3 
maart weer verkiezingen!

Beryl Dreijer, VVD Velsen

IJmuiden - Van Roden tot Roo-
sendaal kwamen zweminstruc-
teurs maandag naar zwembad 
de Heerenduinen voor een dag-
je vol spetterende inspiratie. De 
rode loper ging uit voor de col-
lega’s die met een vol program-
ma aan het werk werden gezet. 
Dit is al de vierde ‘bijspijkercur-
sus voor zweminstructeurs’ die 
in en door Zwembad de Heeren-
duinen wordt gehouden.
,,Via de NRZ/NPZ krijgen wij 
wel de basiscursussen, maar na 
een tijdje wil je je cursisten ook 
wat variatie kunnen aanbieden,’’ 
zegt instructrice Winnifred, die 
de dag coördineert. ,,Aangezien 
onze docenten daar heel goed 
in zijn, hebben Joyce, Ilona, Pe-
tra en Susan verschillende  les-
sen in elkaar gezet, die we hier 
in ons zwembad ook geven. Na 
de evaluatie van vorig jaar kwam 
het verzoek om iets met stepae-
robics te doen. Daarvoor moes-
ten we het materiaal speciaal 
huren, want die lessen geven we 
hier niet.’’
Alle lessen vonden natuurlijk 
in het water plaats. Met een op 
Zumba geïnspireerde warming 
up ging de dag swingend van 
start. Verder waren er ‘aquacom-
batmix’, ‘rock & fun’, ‘aquajack-
son dance’, ‘step & turn’, ‘dek-
sels nog aan toe’ en ‘jog to the 
top’. Als afsluiter gingen de vier 
instructrices samen met Mirjam 
Guyt als Michael Jacksons de 
dansvloer op met ‘This is it’. 
Ook voor het team van het 
zwembad is de organisatie van 
deze dag een inspiratie, door de 
teambuilding, de leuke reacties 
en het gezamenlijke plezier dat 
je nu eenmaal hebt met enthou-
siaste collega’s. De cursisten 
werden deze dag flink verwend 
met lekkere hapjes en maaltij-
den. Er moest dan ook flink wat 
energie worden opgedaan om al 
die lessen te kunnen bijbenen. 
Een dagje inspiratie opdoen in 
het mooie zwembad in IJmuiden 
kost zwemorganisaties 210 eu-
ro per cursist. Maar kennelijk is 
dat elke cent waard, gezien het 
enthousiasme en de grote op-
komst. (Karin Dekkers)

Instructeurs 
doen inspiratie 
op in De  
Heerenduinen

Tandem zoekt vrijwillige 
netwerkcoaches
Regio – Tandem is een organi-
satie die op een breed vlak steun 
biedt aan mantelzorgers, cliënten 
en hun familie. Door middel van 
informatiebijeenkomsten, lotge-
notencontact, hulp voor mantel-
zorgers, en buddy’s voor cliënten 
doen zij veel goeds voor mensen 
die thuis wonen en steun nodig 
hebben. Juist voor deze men-
sen zoekt Tandem vrijwillige net-
werkcoaches, om mensen te hel-
pen hun netwerk uit te breiden 
of te verstevigen. In april start in 
Driehuis een cursus voor men-
sen die graag netwerkcoach wil-
len worden. Dit vrijwilligerswerk 
vereist ongeveer een dagdeel 
vrije tijd in de week.
Uit een enquête Van Tandem, on-
der mantelzorgers in Midden- en 
Zuid-Kennemerland, bleek veel 
belangstelling te zijn voor hulp 
van een netwerkcoach. Voor veel 
mensen is hulp vragen moeilijk, 
terwijl er in de eigen kring ge-
noeg animo is om een zieke of 
oudere te helpen. Zeker als de 
zorg kan worden gedeeld met 
meerderen. Een netwerkcoach 
kijkt met een frisse blik naar de 
omstandigheden en mogelijkhe-
den en brengt mensen bij elkaar. 
Dat betekent veel praten, zowel 
met de cliënt als met de mantel-
zorger en de omgeving.
Fia Vieleers van Tandem zal met 
de hulpvragers gesprekken heb-
ben om te kijken wie in aanmer-
king komt voor begeleiding door 
een netwerkcoach. De steun 
van een netwerkcoach is gratis 
voor de hulpvragers en duurt zes 

maanden tot een jaar per cliënt.
De netwerkcoach praat met be-
trokkenen en kijkt in welke vorm 
hulp kan worden geboden. Een 
uurtje oppas, hulp bij de admi-
nistratie of samen met de zie-
ke of de mantelzorger iets leuks 
ondernemen kan heel belang-
rijk zijn. Ook kijkt de netwerk-
coach naar externe mogelijkhe-
den voor extra ondersteuning. 
Van toekomstige netwerkcoa-
ches verwacht men dat zij zich 
minimaal een jaar aan Tandem 
willen verbinden. Een netwerk-
coach kan zich inleven, heeft af-
finiteit met de doelgroep, kan 
planmatig werken en heeft een 
praktische inslag. Na de cursus 
worden de netwerkcoaches be-
geleid door Jacqueline Been-
tjes van Tandem (zie foto). Jac-
queline doet ook de intake met 
mensen die zich willen opge-
ven voor de cursus. Netwerkcoa-
ches ontvangen voor hun vrijwil-
ligerswerk een uur- en reiskos-
tenvergoeding. Uiteraard zijn de 
cursus en de begeleiding gratis. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door 
subsidie van de provincie, de ge-
meente Haarlem en ZonMw.
Vrijwilligerswerk wordt steeds 
leuker. Als vrijwilligerscoach 
kun je op heel directe wijze bij-
dragen aan betere leefomstan-
digheden voor mensen die het 
moeilijk hebben. Voor meer in-
formatie kan men contact op-
nemen met Jacqueline Beentjes 
via 06-51017733. Tandem, tele-
foon 023-8910610. Zie ook www. 
tandemzorg.nl.

Extra KidsDagen 
bij SnowPlanet
Velsen-Zuid - SnowPlanet or-
ganiseert tal van activitei-
ten gedurende de Krokusva-
kantie. Zoals bijvoorbeeld de 
Kidsdagen. 

Een KidsDag betekent een ge-
heel verzorgde dag vol sneeuw, 
sport & fun voor kinderen van 5 
tot en met 12 jaar. De inschrijvin-
gen voor deze populaire dagen 
liepen zo hard, dat er een extra 
dag op zaterdag 27 februari is in-
gepland. 

Bovendien organiseert Snow-
Planet de gehele vakantie vol-
op proeflessen voor beginners. 
En diegenen die al kunnen ski-
en of snowboarden kunnen ge-
bruik maken van de voordelige 
Krokusvakantieactie met een uur 
pistetoegang inclusief materiaal 
en na afloop genieten van een 
heerlijke grillburger met frietjes. 
In de SnowPlanet Store is de uit-
verkoop gestart met kortingen 
oplopend tot 70 procent. Zie ook 
www.snowplanet.nl.

Presentatie in Velserduin
Nieuwe cd van 
shantykoor Nortada
IJmuiden - Woensdag 24 fe-
bruari om 14.30 uur presenteert 
shantykoor Nortada in zorgcen-
trum Velserduin aan de Schel-
destraat 101 haar nieuwe cd. De 
nieuwe cd die de titel draagt ’10 
jaar Nortada’ is met zorg samen-
gesteld en bestaat uit 15 Neder-
lands en Engelstalige nummers, 
bijeengebracht door Nortada’s 

dirigent Arno Hillege. Het eer-
ste exemplaar zal worden uitge-
reikt aan een lid van het college 
van B&W van Velsen. Iedereen is 
van harte welom op deze feeste-
lijke presentatie Het beloofd een 
gezellige muzikale bijeenkomst 
te worden. De toegang is gratis. 
De cd is tijdens de presentatie te 
koop voor 7,50 euro.
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Genieten bij Rhodos
IJmuiden – Het team van Grieks 
Specialiteiten Restaurant Rho-
dos staat graag klaar om de klant 
welkom te heten. In een gezellige 
omgeving met een gastvrije sfeer 
is het goed toeven. Dan is het 
volop genieten van de gerech-
ten uit de authentieke Griekse 
keuken, die met zorg uitgekozen 
zijn. De menukaart kent een gro-
te variatie, want in Griekenland 
heeft elke streek zijn eigen ge-
recht. Wat sinds kort een succes 
is gebleken, zijn de tapas avon-
den, van maandag tot en met 
donderdag. Mensen komen hier 
speciaal voor terug bij Rhodos. 
Tapas is het Spaanse woord voor 
kleine hapjes, het Griekse woord 
hiervoor is meze. Voor slechts 
19,95 euro kan er onbeperkt ge-
geten worden van heerlijke war-
me en koude hapjes. Er is een 
ruime keuze uit onder andere 
vlees zoals lekkere giros, bifteki 
of kip, vis, garnalen en mosselen, 

maar natuurlijk ook vegetarisch. 
Het menu is elke avond anders 
en dus verrassend voor de gas-
ten. Maar tijdens deze avonden 
kan natuurlijk ook vanaf de ge-
wone kaart besteld worden.
Een andere leuke actie: Rhodos 
trakteert de jarige job. Wie ja-
rig is, mag zijn verjaardag in het 
Griekse restaurant komen vie-
ren. De jarige krijgt het hoofd-
gerecht gratis en wordt door het 
personeel in de watten gelegd. 
Deze actie is geldig vanaf twee 
personen, er dient wel een voor-
gerecht besteld te worden. Ook 
graag even legitimatie meene-
men. Dan staat niets een heerlijk 
Grieks verjaardagsdiner en een 
gezellige avond in de weg.
Rhodos is te vinden aan het Plein 
1945 nr. 4. Om teleurstellingen te 
voorkomen, is het aan te raden 
te reserveren via 0255-512555. 
Wees welkom en geniet bij Rho-
dos!

Bonasera opent het 
zomerse ijsseizoen
IJmuiden - Zaterdag 27 februa-
ri start Italiaanse ijssalon Bona-
sera het zomerse ijsseizoen. De 
meeste mensen zijn de sneeuw 
goed zat, maar op het ijs van Bo-
nasera zitten heel wat mensen te 
wachten. Niet in het minst de drie 
dochters van Graziella en Bert, die 
weigeren ander ijs te eten ‘omdat 
ze papa’s ijs het lekkerst vinden’. 
Niet gek overigens want al het ijs 
wordt door Bert volgens Italiaan-
se receptuur gemaakt. Met melk, 
suiker en slagroom wordt het ijs in 
de zaak gepasteuriseerd. Het uit-
scheppen van het ijs is mannen-
werk. Bert heeft de eerste week 
van het ijsseizoen dan ook al-
tijd wat spierpijn. Alle 45 smaken 
worden zonder kleur-, geur- en 
smaakstoffen of conserveermid-
delen gemaakt. Vers fruit, echte 
cacao, noten en wat al niet meer  
belanden puur in het verse ijs, 
dat dagelijks wordt gemaakt. Per 
dag kan men kiezen uit 30 sma-
ken. Graziella is zomers dol op 
het citroenijs. Bert zegt, na enige 
overweging, dat hij de bijzonde-
re smaken prefereert, zoals coco 
mandorla, een ijsmengsel van ko-
kos met witte chocola en aman-
delen. Tja, hij weet wat lekker is. 

Heel populair bij Bonasera is het 
spaghetti-ijs, dat in lange slier-
ten wordt geserveerd. Ondanks 
de hogere melkprijzen, wordt de 
ijsprijs van Bonasera altijd net-
jes laag gehouden, zodat het leuk 
snoepen blijft.
Wil je graag in dit ijsparadijs ko-
men werken en ben je 15 jaar of 
ouder, bel dan gauw naar Bert of 
Graziella. Het gaat om werktijden 
in het weekeinde en ‘s avonds. 
Wist u trouwens dat de authentie-
ke ijskar (zie foto), met personeel 
en ijs, te huur is voor evenemen-
ten en feesten? Bel voor informa-
tie 0255-531598 of 06-27068954. 

Santpoort-Noord - Zaterdag 
20 februari is er ouderwets ge-
zellige carnaval in de zaal van de 
Wildeman. Met muziek en enter-
tainment van Dennis Sintenie is 
genieten verzekerd.  Dresscode 
moge duidelijk zijn: carnaval. Ui-
teraard wordt er een echte Prins 
Carnaval gekozen. Hapjes gaan 
rond dus voor de innerlijke mens 
wordt gezorgd! Kaarten kosten 
15 euro en zijn verkrijgbaar in de 
Wildeman.

Carnaval in 
de Wildeman

Eerste brochure LGV 
voor Gerard Vosse
Velsen - Vrijdag kreeg fractie-
voorzitter Gerard Vosse van Jef-
frey Folkerts  het eerste exem-
plaar van de verkiezingsbrochu-
re met de LGV-campagnespeer-
punten aangereikt. De LGV gaat 
namelijk niet de Lange Nieuw op 
om mensen aan te spreken en 
flyers uit te reiken, maar brengt 
op verzoek de brochure bij Vel-
senaren thuis.
De LGV wil zich vooral als loka-
le politieke beweging manifeste-
ren. De LGV (Levendig, Gezond 
Velsen) richt zich vooral op die 
zaken, die belangrijk zijn voor 
de inwoners van deze gemeente. 
De bewoners en ondernemers 
leven, werken en recreëren hier. 
Hun woon-, werk-, en recreatie-
omgeving is het uitgangspunt. 
De LGV gaat uit van het prin-
cipe van levensfasebestendi-
ge politiek. Op huisvestingsge-
bied houdt dit bijvoorbeeld in 
dat flexibele woningen gebouwd 
moeten worden. Geschikt voor 
startende jonge gezinnen. Maar 
diezelfde woningen moeten met 
geringe wijzigingen aangepast 
kunnen worden als de gezins-
situatie verandert. Zuigelingen-
zorg, scholen, werk, recreatie-
ve  mogelijkheden, uitgaansge-
legenheid en zorg, iedere inwo-
ner komt er in zijn leven aan toe. 

De politiek moet volgens de LGV 
zorgen dat de gemeente Velsen 
de juiste faciliteiten realiseert, 
vanzelfsprekend in nauw overleg 
met de ‘gebruikers’ van deze fa-
ciliteiten, de Velsenaren.
In dit streven past ook de lance-
ring van de LGV-Velsen hyves. 
Een internetmedium, waarop 
vooral veel jongeren onderling 
contact houden. Google naar 
‘LGV hyves’ en je kunt op deze 
hyves meepraten, meedenken 
en discussiëren maar ook plan-
nen en ideeën sluizen, aldus Le-
vendig Gezond Velsen.
Maar al te vaak komt het, vol-
gens de LGV, voor dat plannen in 
het gemeentehuis worden afge-
wezen. Dat niet wordt gekeken 
naar haalbaarheid. De LGV pleit 
voor een dienstverlenende, mee-
denkende overheid. De gemeen-
teraad moet beleidsbepalende 
beslissingen nemen en niet ver-
worden tot een goedkeuringsin-
stituut vandoor ambtenaren en 
projectontwikkelaars ontworpen 
plannetjes.
De verkiezingsbrochure kan wor-
den gedownload vanaf www.lgv-
velsen.nl. Of bel voor een exem-
plaar met 06-30974608, mail 
naar info@lgv-velsen.nl of schrijf 
naar: secretariaat LGV, Lijster-
laan 4, 1971 KV IJmuiden.

Liedjes van Louis 
Davids in Witte Theater
IJmuiden - Drie jonge, veelbelo-
vende theatermakers, gaan ieder 
op hun eigen manier aan de slag 
met de liedjes van Louis Davids. 
Deze liedjes vormen samen het 
theaterprogramma ‘Liedjes van 
Louis Davids’.
Op vrijdag 26 februari speelt de 
voorstelling in het Witte Thea-
ter  aan de Kanaalstraat 257. Het 
is een bijzonder project omdat 
drie jonge theatermakers het re-
pertoire van deze cabaretier op 
de planken brengen. Tussen de 
liedjes door wordt het levensver-
haal van Louis Davids en de ach-
tergrond bij de liedjes verteld. 
Tijdens zijn leven was Louis Da-
vids al een fenomeen in de Ne-

derlandse artiestenwereld. Be-
gonnen als wonderkind op de 
kermis, later variété- en revue-
artiest, opgeklommen tot direc-
teur van het Kurhaus-cabaret in 
Scheveningen.
In de begintijd van de Neder-
landse film maakte Davids lied-
jes voor vele films en tot op de 
dag van vandaag kent menig-
een zijn liedjes uit de musical 
‘De Jantjes’.
‘Zandvoort bij de zee’, ‘De voet-
balmatch’, ‘Het hondje van Dir-
kie’, ‘Wordt nooit verliefd’, en na-
tuurlijk ‘De kleine man’ zijn een 
greep uit zijn repertoire. Reser-
veren kan via telefoonnummer 
0255–521972. 

‘Stoplichten 
bij Velserhof’
Velsen - Zo’n 100 jongeren en 
hun ouders vulden de tribunes 
van de raadzaal waar het finale 
debat plaatsvond over het beste 
burgerinitiatief van de VMBO 3-
klassen van het Vellesan College. 
De leerlingen sloten met dit de-
bat een project af van twee da-
gen waarin zij uitgedaagd wa-
ren een projectvoorstel te maken 
in de vorm van een burgerinitia-
tief. Het debat vond plaats in de 
raadzaal, onder leiding van nie-
mand minder dan burgemeester 
Franc Weerwind. Van de negen 
burgerinitiatieven waren er drie 
genomineerd voor deze eindron-
de: een dagje uit voor de mensen 
die de rotzooi van de jongeren 
opprikken, een sportfestijn voor 
mensen met en mensen zonder 
een beperking en het plaatsen 
van verkeerslichten bij de Vel-
serhof. De leerlingen presenteer-
den en verdedigden hun initia-
tief met verve. Vervolgens debat-
teerden zij over elkaars inbreng 
en het publiek mocht stemmen. 
Het laatste project kwam als 
winnaar uit de bus. Deze groep 
gaat op excursie naar De Twee-
de Kamer in Den Haag. Het pro-
ject op het Vellesan is georgani-
seerd in het kader van het John 
van Dijkfonds. Een fonds van de 
gemeenteraad dat probeert jon-
geren enthousiast te maken voor 
politiek. De drie beste burgerini-
tiatieven van het Vellesan dingen 
dus ook mee naar de John van 
Dijktrofee, die sinds vorig jaar 
op het Felisenum prijkt. De foto’s 
van het project zijn te vinden op 
de John van Dijkfonds hyve, het 
communicatiekanaal waar alles 
over het John van Dijkfonds te-
rug te vinden is en waarvoor ie-
dereen van harte is uitgenodigd 
om lid te worden: www.john-van-
dijkfonds.hyves.nl. De juryleden 
van het John van Dijkfonds zijn 
enthousiast over het Vellesan-
project dat tot stand gekomen is 
dankzij de mogelijkheden die het 
John van Dijkfonds biedt. 

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 20 februari

odin’59-lrC leerdam (hoofdklasse b) - 14.30
voorland-Kennemerland (2a) - 14.30
Jong Hercules-Kadoelen (3a) - 14.30
Geuzenmeer-IJmuiden (3a) - 15.00
eDo-alliance’22 (4a) - 14.00
velsen-SIZo (4a) - 14.30
vvH/velserbroek-uNo (5b) - 14.30
Schoten-bloemendaal (5b) - 14.00
Dem-HYS (5b) - 15.00

                                                     
Westlandia-aDo’20 (hoofdklasse a) - 14.30
JoS/W’meer-De Kennemers (1a) - 14.00
Stormvogels-DWS (2a) - 14.00
eDo-Hellas Sport (2a) - 14.00
velsen-vvW (2a) - 14.00
Saenden-vSv (3b) - 14.00
onze Gezellen-HSv (3b) - 14.00
oFC-DSS (3b) - 14.00
olympia H.-FC velsenoord (4D) - 14.00
SvIJ -Schoten (4D) - 14.00
DIo-terrasvogels (5D) - 14.00
tHb-Waterloo (5D) - 14.00
rCZ-Wijk aan Zee (5e) - 14.00
beverwijk-Sloterdijk (5e) - 14.00

zondag 21 februari

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Vrijdag 19 februa-
ri: tomatensoep, worteltjes met 
doperwten en gebakken vis, per-
zik met slagroom toe. Woensdag 
24 februari: kippensoep, zuur-
kool met worst, pudding toe. Op-
geven noodzakelijk, uiterlijk 2 
dagen van tevoren bij de beheer-
der. Kosten 6,-. 
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Erwtensoepmaaltijd op woens-
dag 10 maart om 12.00 uur. Kos-
ten 1,50 per kom.
Filmavond vanaf oktober elke 3e 
donderdagavond van de maand. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 2,- 
incl. kopje koffie/thee. Eerstko-
mende film is op donderdag 18 
februari. Film ‘La vie en Rose’.
Modeshow door Monet Mode 
op donderdag 25 februari. Aan-
vang 10.00 uur. Verkoop tot 12.30 
uur.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Optreden Grace Darling, don-
derdag 11 maart om 19.30 uur. 
Toegang 3,50. Kaartjes zijn van-
af half februari te koop bij het 
buffet.
Paaskienavond donderdag 
25 maart. Kaartverkoop start 8 
maart v.a. 09.00 uur aan het buf-
fets. Kosten 1,50.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Vrijdag 26 febru-
ar: ossenstaartsoep, hutspot met 
rundvles en bavaroise met slag-
room toe. Opgeven maandag 22 
februari tussen 11.00 - 12.00 uur. 
Aanvang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Optreden Vat’71 woensdag 24 
februari om 19.30 uur. Kosten 
2,- incl. kopje koffie/thee en iets 
lekkers.
Spelinstuif, iedere donderdag-
middag om 13.30 uur. Kosten 
1,50 euro. Van tevoren opgeven 
is niet nodig.
Yoga voor senioren op dins-
dagmiddag. Zij kunnen zich 
weer opgeven.
Vrijwilligers gezocht voor voor-

bereiding, uitserveren en afwas 
open tafel.
Expositie Henk Hofstede. De 
werken kenmerken zich door 
kleurrijke voorstellingen waar-
bij o.a. dieren een prominente 
rol spelen. Expositie duurt t/m 12 
april. Toegang gratis.
Voorjaarskien, vrijdag 12 maart. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang 3,50 
incl. koffie/thee, 2 kienrondes en 
een hapje.
Playbackshow vrijdag 19 
maart. Kaartjes zijn vanaf 15 fe-
bruari verkrijgbaar aan het buf-
fet. Kosten 3,50 eur. Show begint 
om 19.30 uur.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of ver-
voer: tel. 0255-518888.
Er zijn verschillende activitei-
ten waar men wat versterking in 
kunnen gebruiken, zoals: Koers-
bal op maandagochtend, sjoe-
len op maandagmiddag, klaver-
jassen op woensdagmiddag, les-
klaverjassen op donderdagmid-
dag en open tafel op vrijdag
Paaskien 14 maart. Kaartver-
koop hiervoor start vrijdag 26 fe-
bruari 10.00 uur.

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

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
H & A verkoop, dinsdag 23 fe-
bruari om 14.30 uur. 
Menu v/d Dag: Drie soorten 
stamppot. Woensdag 24 februari 
om 12.30 uur.+

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Expostitie Jan Gutker de Geus 
tot 31 maart. Toegang gratis.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Geslaagd bezoek
aan beide Santpoorten
Santpoort - Afgelopen zaterdag 
13 februari bracht een omvang-
rijk campagneteam van de PvdA 
een bezoek aan de beide Sant-
poorten. De grote opkomst van 
flyerspecialisten stond er voor 
garant dat het team binnen de 
kortst mogelijke keren een aan-
zienlijke stapel folders door de 
brievenbussen werkte. 
Na deze bliksemactie vertrok 
een selectie van het campag-
neteam naar het Stadhuis. Daar 
werden  drie leerlingen uit klas 
5a van het Felisenum ontvangen:  
Thijs van den Brenk, Kamala Post 

en Tom Varkevisser. Samen met 
12 klasgenoten nemen zij deel 
aan een door het John van Dijk 
Fonds uitgeschreven prijsvraag. 
Het Fonds heeft als doel om de 
jeugd van Velsen  politiek be-
wust te maken. De Felisenum-
leerlingen hebben een eigen 
PvdA campagne opgezet. Het 
resultaat bestaat uit drie origine-
le posters, een flitsende promo-
tie film en een verkiezingspro-
gramma. Onderwerpen zijn vei-
lige fietspaden, sportvelden en 
sociale cohesie. Zie ook www.
velsen.pvda.nl

Leerlingen
Ichthus spelen 
Antigone
Driehuis - Vrijdag en zaterdag 
speelden leerlingen van het Ich-
thus Lyceum de tragedie Anti-
gone van de klassiek-Griekse 
schrijver Sofolkes, in een bewer-
king van Annebel Venmans, do-
cent Nederlands en letterkunde. 
Een oud, maar ook hyperactueel 
stuk. Het stuk gaat over een ko-
ninklijke familie met de nodige 
problemen. De jonge Antigone 
botst met haar oom Kreon, want 
zij kan zijn tirannieke macht niet 
accepteren en gaat lijnrecht in 
tegen zijn besluiten. Als kemp-
hanen staan ze tegenover elkaar. 
Hij, de politieke wetgever die wel 
heel erg recht-door-zee denkt. 
Zij, de vurige verdedigster van 
het goddelijk recht en het fami-
lierecht. De verwachtingen wa-
ren hoog gespannen. Het pu-
bliek werd echter direct gegre-
pen en liet zich meeslepen. Het 
toneelspel muntte uit in rolvast-
heid en beweeglijkheid. Het de-
cor was eenvoudig, maar pas-
send; de belichting, verzorgd 
door oud-leerling Sander Cor-
net, was efficiënt. Kwinkslagen 
maakten het stuk wat luchtiger 
voor het jonge publiek. Richel 
Rijnbergen blonk uit als koning 
Kreon. Hij zette een nietsont-
ziende, rechtlijnige machthebber 
neer. Zahra Al Zamily bleek een 
koppige Antigone. Ze slaagde er 
ruim voldoende in haar emoties  
voor het voetlicht te brengen. Jo-
ris Cassee als Haimon, de zoon 
van Kreon, Maaike Vogel als het 
koor en Kirsten Verwoerd als  
Antigone’s zus Ismene gaven de 
bijrollen glans. De drie soldaten, 
gespeeld door Mitch Hoek, Jes-
se Veenstra en Wout Stapel kwe-
ten zich uitstekend van hun taak 
en zorgden zo nu en dan voor 
een lichtere noot. Aline Kroon als 
voedster bezat een uitstekende 
mimiek waardoor ze een overtui-
gend personage creëerde. Ten-
slotte verdienen de jonge Sjoe-
rd Walda en Jurre van der Linden 
een compliment voor hun spel 
en verstaanbaarheid. Het over-
weldigende succes hebben do-
cent/regisseur Venmans en haar 
rechterhand Silvy Hendriks (do-
cent wiskunde) doen besluiten 
volgend jaar opnieuw een klas-
sieker ten tonele te brengen. Er 
wordt gefluisterd dat het Hamlet 
gaat worden.

IJmuiden - Een 59-jarige man 
uit IJmuiden is maandagmiddag 
rond 16.00 uur in een restaurant 
aan het Zeewijkplein mishan-
deld. De man zat met wat be-
kenden te praten en er ontstond 
ruzie. Daarbij is hij door een 41-
jarige IJmuidenaar geslagen. De 
verdachte is door agenten aan-
gehouden en meegenomen naar 
het bureau. Daar is proces-ver-
baal opgemaakt tegen hem.

59-jarige man 
mishandeld
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Warme truiendag
op Brederode Dalton
Santpoort-Zuid - Vorige week 
vrijdag hadden alle leerlingen 
van de Brederode Daltonschool 
een lekkere warme trui aan, want 
die dag werd de kachel een paar 
graden lager gezet. Om half ne-
gen ‘s morgens schalde de mu-
ziek over de pleinen, zowel bij de 
kleuters als op het grote plein. 
Studenten van de Hogeschool 
Inholland afdeling Sport en Be-
wegen verzorgden een swingen-

de warming-up. Na een kwartier 
liepen alle leerlingen met gloei-
ende wangen de school binnen 
om te beginnen met de overige 
lessen. 
De Warme Truiendag is een initi-
atief van Vereniging Klimaatver-
bond Nederland en wordt jaar-
lijks op of rond 16 februari ge-
houden. Dat is de dag waarop in 
2005 de Kyoto-overeenkomst in 
werking trad.

Taart voor Vrienden
Velsen - De Vrienden van Beec-
kestijn zijn door de fractie van 
de VVD in Provinciale Staten be-
loond voor hun inspanningen 
met een smakelijke slagroom-
taart. Met de traktatie willen de 
provinciebestuurders hun waar-
dering uitdrukken voor de ma-
nier waarop vrijwilligers zich be-
langeloos inzetten voor de goede 
zaak. Voor de liberalen is het toe-

kennen die attentie een jaarlijkse 
traditie. In heel Noord-Holland 
konden niet minder dan 109 vrij-
willigersorganisatie dit jaar zo’n 
lekkernij in ontvangst nemen.
Op de foto VVD-statenlid Dré 
Kraak met vriendenvoorzitter 
John Veltman. Op de achter-
grond de gemeenteraadsleden 
Hennie Langendijk en Andries 
Kouthoofd.

Velsen-Zuid - Op informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de kunnen kinderen in de voor-
jaarsvakantie knutselen. Er wordt 
een bloempotje versierd met verf 
en knijpers. In het potje komen 
vrolijke narcissen en zo komt 
de lente in huis. Het knutselen 
(4 euro) is van maandag 22 tot 
vrijdag 29 februari tussen 13.00 
uur en 16.00 uur. Informatieboer-
derij Zorgvrij ligt aan de Genie-
weg 50 in Spaarnwoude (Vel-
sen-Zuid), 023-5202828. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl.

Bloempotje 
maken

Mandy Bol is de snelste
Basisschoolleerlingen 
behalen typediploma
Velserbroek - Met tien razen-
de vingertjes op het toetsenbord 
en een kennis van tekstverwer-
king waar veel volwassenen een 
puntje aan kunnen zuigen, heb-
ben vorige week bovenstaande 
kinderen van basisscholen uit 
Santpoort en Velserbroek hun 
typediploma gehaald.
Met trots poseren de leerlin-
gen van groepen 6, 7 en 8 met 
hun juf Melinda van der Wijst 
van Typ Instituut Kennemerland 
uit Beverwijk. De kinderen leer-
den naast blind typen met tien 

vingers ook de functies van een 
tekstverwerkingsprogramma. Op 
het examen werden zij getoetst 
op snelheid en accuratesse en 
maakten zij een rapport waar-
in zij moesten laten zien dat ze 
de tekstverwerkingsfuncties be-
heersen.
Mandy Bol heeft het hoogste 
aantal aanslagen gehaald: 215 
aanslagen per minuut. Kinde-
ren die 170 aanslagen of meer 
behaalden bij het examen, wer-
den beloond met een cadeau-
bon van McDonalds.

Spannende sprongen
Springwedstrijd
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zondag 
werd alweer de derde spring-
wedstrijd van het seizoen gehou-
den op manege Kennemergaar-
de. Door het jaar heen wordt in 
de competitie om de jaarbeker 
gestreden. 
De categorie 20 tot 40 centime-
ter is voor beginnende springrui-
ters. Als zij deze rubriek een aan-
tal keren met goed gevolg heb-
ben gereden, mogen ze door 
naar de volgende rubriek van 40 
tot 60 centimeter. 
Het parcours bestond uit vrolijk 
gekleurde hindernissen waar-
onder de regenboog. Deze hin-
dernis ziet er spectaculair uit en 

sommige pony’s en paarden von-
den dat ook best spannend. 
Vervolgens werd de rubriek 60 
tot 80 centimeter gereden, ge-
volgd door die van 80 tot 100 
centimeter. Als de ruiters het 
parcours foutloos en binnen de 
tijd gereden hebben, mogen ze 
aansluitend een barrage rijden. 
De barrage gaat over een klei-
ner aantal hindernissen in het-
zelfde parcours, maar wel direct 
op tijd.
De ruiter die de slimste wendin-
gen (de kortste bochten) weet 
te rijden en dit ook nog foutloos 
doet, is de winnaar. Spannend 
om naar te kijken!

Bloemendaal 
wint eerste mi-
nitrimtoernooi
Regio - Vorige week maandag 
vond het eerste Metakids Mini-
trimtoernooi plaats op de velden 
van HC Haarlem. De twaalf deel-
nemende trimteams van Ben-
nebroek, Bloemendaal, Allian-
ce, Reigers, Rood-Wit, Straw-
berries en uiteraard HC Haar-
lem trotseerden de kou om met 
z’n allen niet alleen lekker 7 te-
gen 7 op een half veld te hoc-
keyen, maar ook zoveel moge-
lijk geld bij elkaar te hockey-
en voor kinderen met stofwisse-
lingsziekten. Oud-international, 
sportverslaggever en lid van de 
Metakids Adviesraad Tom van ‘t 
Hek sprak namens Metakids 
een welkomstwoord. Het toer-
nooi werd uiteindelijk gewonnen 
door de trimmers van Bloemen-
daal. Zij mogen de wisseltrofee 
een jaar koesteren. De wissel-
trofee bestaat uit een bronzen 
boomblad op hout en staat sym-
bol voor groei en leven en voor 
de positieve kracht van de Me-
takids actie. Tom van ‘t Hek (ex-
kampong) reikte de prijs uit aan 
zijn eeuwige concurrent Bloe-
mendaal. Maar de grote win-
naar van dit toernooi is natuur-
lijk Metakids. Met gesponsorde 
doelpunten en persoonlijke- en 
teambijdragen werd er zo’n 4000 
euro opgehaald. En dat is gewel-
dig! En nog steeds kunnen jul-
lie een bijdrage storten via www.
geefsamen.nl/trimhockey-haar-
lem. Meer weten over Metakids? 
Neem dan contact op met San 
via han@obisan.nl.

Velserbroek - De politie hield 
maandag omstreeks 00.45 uur 
op de Mathilde Wibautstraat een 
vrouw aan omdat zij op straat 
stond te schreeuwen. Bewo-
ners werden wakker gehouden 
en hadden over het geschreeuw 
geklaagd. De vrouw, 23 jaar oud 
en woonachtig in Velserbroek, 
verkeerde onder invloed van al-
cohol en was erg lastig. Zij werd 
meegenomen naar het politiebu-
reau en daar voor de nacht inge-
sloten. Zij krijgt proces-verbaal.

Openbare 
dronkenschap

Formulierenbrigade
Velsen - Vanuit de Gemeen-
te Velsen is een regeling voor 
chronisch zieken en gehandi-
capten met een laag inkomen, 
die een financiële bijdrage kun-
nen krijgen. Deze is bedoeld als 
een tegemoetkoming in de ver-
borgen kosten die een chroni-
sche ziekte of handicap met zich 
mee brengt. Denk daarbij aan 
extra stookkosten, waskosten of 
kledingslijtage. De Formulieren-
brigade Velsen kan kijken of ie-
mand in aanmerking komt en 
biedt ondersteuning bij het aan-

vragen. Verder kijken zij naar 
waar men mogelijk nog meer 
recht op heeft. Maak gewoon 
even een afspraak, via de tele-
foon of computer. Even langsko-
men kan natuurlijk ook altijd, lukt 
dat niet dan komen de consulen-
ten van de Formulierenbrigade 
Velsen aan huis. Op werkdagen 
bereikbaar via: 0255-533885 of 
formulierenbrigadevelsen@ma-
di-mk.nl. De Formulierenbrigade 
Velsen is gevestigd in Loket Vel-
sen voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
gebouw De Delta, Rijnstraat 2.
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Dressuurproeven bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Zondag werden 
bij manege Hippisch Centrum 
Velsen de F(NRS) dressuurproe-
ven verreden. Vanuit de gezelli-
ge foyer met brandende open 
haard konden de toeschouwers 
de dressuurverrichtingen volgen 
van de ruiters en pony’s/paarden 
in de binnenmanege.
In de rubriek F3 t/m F4 werd eer-
ste Donna Wassenaar met Leo 
met 219 punten. Een fraaie twee-
de plaats ging naar Samantha 
v.d. Woude met Diva met 216 
punten. En Eline Eijs met weder-
om Diva mocht de derde prijs 
mee naar huis nemen.
In de rubriek F5 werd eerste met 

221 punten Tessa Cliteur met 
Icara. Iselle de Graaf met Pan-
thera mocht het rode rozet voor 
de tweede plaat mee naar huis 
nemen en de derde prijs ging 
naar Britt de Waal met Char.
Tot slot de F6 tot en met F13 
proeven. Julie Baas met Leo 
werd eerste  met 221 punten. 
Michelle Kraaijenoord behaal-
de een knappe tweede prijs met 
Char en de derde prijs ging naar 
Frouke Stienstra met Lucky.  
Zondag 28 februari wordt er 
een voltigecursus georganiseerd 
en vindt er tevens een vaardig-
heidsdag plaats. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Mooie Lottoprijs voor 
Totaal Gemak Rozing
Velsen-Noord - Geheel ver-
rast nam Henny Rozing van To-
taal Gemak Rozing onlangs een 
cheque van 2.500 euro in ont-
vangst van Arjan Brouwer van 
de Lotto. Deze ontving zij omdat 
ze van alle 160 Totaal Gemak-
winkels de beste verkoopster is  
van de 40 keer 1 miljoen kraslo-
ten. Een vereiste was dat de ver-
koop van de andere krasloten 
niet mocht dalen.
Arjan Brouwer van de Lotto be-
greep er ook niets van: ,,Bij de 
introductie van deze actie had 
mevrouw Rozing duidelijk aan-
gegeven dat ze niet aan dit soort 
wedstrijden meedeed en ge-
woon zichzelf zou blijven, want 
ze heeft er een hekel aan de 

klanten iets aansmeren”. Henny 
Rozing zegt nu: ,,Ik vond het ar-
gument van de Lotto om 40 keer 
een miljoen uit te keren in plaats 
van 40 miljoen aan één persoon 
een goed initiatief voor die men-
sen die zeggen dat ze ook wel 
blij zijn met 1 miljoen. 
En toeval of niet, maar op dat 
moment waren er ook een paar 
bedrijven in de winkel die het 
een leuk idee vonden voor hun 
kerstpakket.’’
Henny gebruikt het bedrag voor 
een kleine vakantie: ,,In alle 
drukte voor onze nieuwe winkel 
aan het Bakkerspleintje in Cas-
tricum is dit een mooie aanlei-
ding om er nog even een weekje 
tussenuit te gaan.’’

College luncht op 
Vellesan College
IJmuiden - Acht keer per 
schooljaar worden er groepen  
van ongeveer 16 personen uit-
genodigd voor een uitgebrei-
de lunch in het restaurant van 
de afdeling Z&W Breed van het 
Vellesan College. Een groep van 
16-18 leerlingen koken voor de 
gasten en zorgen voor de bedie-
ning als onderdeel van hun sta-
ge. Elke keer is het weer span-
nend welke gasten er zullen zijn. 
Is het een groep brandweerlie-
den, een groep bewoners van de 
Hartenkamp groep of een groep 
vrijwilligers van de Dierenam-
bulance? Op 9 februari  was er 

hoog bezoek: de burgemees-
ter en zijn wethouders! De leer-
lingen doen altijd hun best voor 
de afsluitende opdracht van hun 
stage en zijn dan behoorlijk ge-
spannen, want bij een onvol-
doende voor je stage kun je im-
mers straks geen examen doen. 
Ook deze keer is alles weer pri-
ma gegaan en de gasten heb-
ben genoten van de maaltijd. De 
leerlingen kregen een toespraak 
van de burgemeester,  waarin hij 
de complimenten van het gezel-
schap overbracht  en zijn waar-
dering uitsprak voor de prestatie 
van de leerlingen.

Velsen-Noord - Surveillerende 
agenten zagen in de nacht van 
vrijdag op zaterdag op de Noor-
dersluisweg een automobilist rij-
den die niet genoeg had aan één 
weghelft. Toen de agenten de 
man controleerden roken ze een 
sterke alcohollucht. Een blaas-
test in het politiebureau gaf een 
uitslag aan van 625 UGL. Het rij-
bewijs van de verdachte, een 22-
jarige IJmuidenaar, wordt inge-
vorderd. Na verhoor is de man 
met een proces-verbaal en een 
rijverbod weer in vrijheid ge-
steld.

Dronken
bestuurder 
aangehouden

IJmuiden - De politie heeft don-
derdag omstreeks 13.30 uur na 
een tip in een pand aan de In-
dustriestraat een wietplantage 
aangetroffen. Er was geklaagd 
over wateroverlast en een wiet-
lucht. In het pand stond onge-
veer 750 wietplanten, die in be-
slag genomen werden. Als ver-
dachte heeft de politie de eige-
naar van het huis gehoord. Het 
gaat om een 39-jarige man uit 
Heemskerk. Er wordt proces-
verbaal opgemaakt

Wietplantage 
geruimd

Velsen-Noord - Zaterdagmor-
gen omstreeks 10.30 uur is een 
62-jarige Velsen-Noordse in 
haar woning aan het Strating-
plantsoen bestolen door twee 
vrouwen. Dit tweetal gaf aan dat 
zij nieuwe buren waren en in de 
woning wilden kijken. Nadat het 
tweetal vertrokken was miste de 
bewoonster geld en een bank-
pasje. De politie stelt een on-
derzoek in. Zij vermoedt dat het 
om dezelfde vrouwen gaat. Voor-
al oudere burgers worden ge-
waarschuwd niet in te gaan op 
dit soort praktijken.

Bestolen in
eigen woning

IJmuiden - Zondag omstreeks 
15.30 uur reed op de Kennemer-
laan een auto tegen een auto-
bus. De bestuurder reed door. 
De buschauffeur noteerde het 
kenteken en gaf dit door aan de 
politie. Die troffen de beschadig-
de auto van de man bij zijn wo-
ning aan. De bestuurder, een 90-
jarige IJmuidenaar kon zich niet 
herinneren dat hij de bus had 
geraakt. Hij krijgt proces-verbaal 
en de politie onderzoekt hoe het 
staat met zijn rijvaardigheid.

Doorgereden 
na aanrijding

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900 Jeugd met korting

naar het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 21 februa-
ri om 14.30 uur speelt het Speel-
theater Holland & Rietkwintet 
Calefax de voorstelling ‘Ameri-
ka America’ in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257. Een twee drie 
vier vijf zes zeven, waar is Berend 
Botje gebleven? We gaan terug 
naar de tijd toen Johnny nog Be-
rend heette en met zijn familie in 
Twente woonde. In de jaren ’20. 
Toen Berend nog droomde van 
Amerika, samen met zijn broer 
Jan. Ze maken samen plannen 
hoe ze daar kunnen komen en 
hoe ze kunnen ontsnappen aan 
de toekomst in Holland als arbei-
ders in de textielfabriek. Als hij 
Marie na al die jaren terugziet, 
blijkt dat niet zo’n prettig weer-
zien. Wat is er gebeurd tussen 
Berend en Marie? Een spannend 
verhaal over emigreren, smokke-
len, geheimen, verraad en over-
leven. Met rietblazers, projecties, 
acteurs en poppen duiken we 
met Johnny terug in zijn jeugd, 
naar de jaren twintig in Twente. 

Johnny’s verleden blijkt echter 
anders in elkaar te steken dan 
hij altijd dacht. 
Dinsdag 23 februari om 14.30 
uur speelt Xynix Opera de mu-
zikale familievoorstelling ‘Broers’ 
over drie broers die samen broe-
den op het beste idee.  
Samen maken de broers instal-
laties en testen ze ingewikkelde 
apparaten. Rokende machines, 
draaiende wielen, chemische re-
acties, wat zijn de drie broers aan 
het maken, dat het leger zo mooi 
vindt? Is het een motor die op 
water loopt? Of een echt perpe-
tuum mobile, een machine die je 
aanzet en nooit meer stopt? Een 
generaal van het leger is nieuws-
gierig naar de uitvinding van de 
broers en vraagt of ze voor het 
leger willen werken. 
De broers zijn vereerd en mar-
cheren en zingen uit volle borst 
met de generaal mee, tot de twij-
fel toeslaat en ze bonje krijgen. 
De broers willen allemaal wat 
anders. 

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘AmerikA, AmericA’ en 

‘broers’ op 21 en 23 februari 2010 om 14.30 uur. bon is geldig 
voor 2 personen
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IJmuiden - Een voor zijn al-
lerlaatste kans spelende Wil-
lem Winter, om nog de clubtitel 
in aanmerking te komen, liet er 
in de partij tegen Koop de Vries 
geen twijfel over bestaan wie 
de sterkste is. In ijltempo had 
Winter een ideale positie opge-
bouwd waarop De Vries het ant-
woord schuldig bleef. Toen ook 
nog de combinaties in het voor-
deel van Winter uitpakte was 
het snel gedaan met het verzet 
van De Vries. Een mooi damge-
vecht had plaats tussen de jong-
ste clubleden Rick Hartman en 
Max Doornbosch. De spannin-
gen liepen hoog op en het was 
Hartman die koelbloedig bleef. 
Een overwinning die ook anders 
had kunnen uitpakken wanneer 
Doornbosch een combinatiemo-
gelijkheid had uitgevoerd. Stijn 
Tuijtel, een belangrijke kandidaat 
voor de clubtitel, slaagde er wel 
in om de betere positie te krijgen 
maar het verzet van Paul Smit 
was voldoende voor een pun-
tendeling. De in blakende vorm 
verkerende Smit ging vanuit de 
opening in op de scherpe varian-
ten die Tuijtel hem voorschotelde 
en kon de stand gelijk houden. 
Cees van der Vlis moest al zijn 
capaciteiten aanwenden om Ni-
cole Schouten in het defensief te 
dringen. Eerst in het derde speel-
uur sloeg het overwicht van van 
der Vlis door en won. Jacqeline 
Schouten kon Stella van Buuren 
een nederlaag bezorgen. Maar 
eenvoudig ging dat allerminst.
Dana van der Wiele en Jurrien 
Fischer speelden een partij met 
wisselende kansen. Fischer rea-
geerde alert toen Van der Wie-
le mistastte en won daarna ver-
diend. Jan Maarten Koorn had 
weinig moeite met Vince van der 
Wiele en besliste de partij in een 
vroeg stadium. Jan Apeldoorn 
en Cees van der Steen vochten 
een duel uit op het scherpst van 
de snede. Lange tijd zag het er 
naar uit dat de winst naar Van 
der Steen zou gaan maar Apel-
doorn vond steeds een goede 
verdediging. Remise! In twee uit-
gestelde partijen om het junio-
renkampioenschap van Noord-
Holland kwamen de DCIJ-ers 
Feroz Amirkhan en Conall Sleu-
tel tot goede resultaten. Amirk-
han won van Fritskij na een sterk 
gespeelde partij en Conall Sleu-
tel behaalde een verdienstelijke 
remise tegen Roy Koster. 

DCIJ-nieuws

IJmuiden - De kinderen van 
groep 5, 6 en 7 van basisschool 
de Zandloper zijn twee weken 
lang druk bezig geweest met 
het inzamelen van statiegeld-
flessen voor Haïti. De groepen 6 
en 7 waren zo enthousiast dat zij 
zelfs scooby doo-touwtjes gin-
gen verkopen in het winkelcen-
trum Zeewijkplein. Het ingeza-
melde (statie)geld is uiteindelijk 
door de groepen bij elkaar opge-
teld en kwam op ruim 500 euro.

De Zandloper 
steunt Haïti

Kevin Dekkers’ Metal 
Birthday Bash in WT
IJmuiden –Zaterdagavond 20 
februari zal het Witte Theater 
weer eens staan schudden op 
zijn grondvesten bij een stevi-
ge portie rock en metal van vier 
bekende regionale bands. Aan-
leiding is de achttiende verjaar-
dag van Kevin Dekkers, die de-
ze avond op zijn verlanglijstje 
had staan. In twee van de vier 
bands, John Doe’s Revenge en 
King Nitro, speelt zijn broer Pa-
trick, (bassist) mee. De twee an-
dere bands, Pound en Gang-
sters, stonden ook op het lijst-
je. Niet alleen vrienden van Ke-
vin, maar alle liefhebbers van de-
ze stevige muziek zijn van har-
te welkom. De aanvang is om 
20.00 uur, entree bedraagt 5 eu-
ro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
de bands op bij het Witte Thea-
ter. Voor vrienden van Kevin zijn 
er gratis kaartjes verkrijgbaar bij 
zijn thuisfront.
Gangsters zal als eerste optre-
den. info band:
Het tweede optreden is van John 
Doe’s Revenge, de band die in 
2009 winnaar werd van de Rob 
Acda Award. Deze band speelt 
alternatieve rock, met invloeden 

van de sixties en seventies. Met 
de fabuleuze Tristan op gitaar en 
Suus als leadzangeres, Patrick 
op de bas en Henning op drums 
zet deze band een geheel eigen 
sound neer.
Pound weet elke keer weer de 
zaal mee te krijgen met zijn ste-
vige metal core en aanstekelijke 
podiumoptreden. Ritmisch zeer 
sterk en met prachtig muzikaal 
geweld zullen ze ook deze avond 
schitteren. Pound heeft dan ook 
niet voor niets grote bekendheid 
en treedt heel regelmatig op in 
en buiten de provincie.
Tenslotte zal King Nitro (foto) 
optreden. Deze band speelt pro-
gressieve metal. In de voorloper 
van deze band, Stillborn, speel-
de Patrick Dekkers ook al. Hij is 
weer terug en speelt samen met 
grunter Fedde, virtuoos gitarist 
Michael en drummer Niels (ook 
nog van Stillborn) zeer strakke 
en creatieve nummers, waarbij 
de prachtige overgangen keer op 
keer het aanhoren waard zijn.
Dus zaterdagavond 20 februari 
allemaal naar de Metal Birthday 
Bash in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat.

Jong Oranje op bezoek 
bij Smashing Velsen
IJmuiden - In de A league, zeg 
maar de eredivisie van het vol-
leybal, speelt een team van HvA 
Amsterdam. Dit team is speciaal 
bij elkaar gebracht en de spe-
lers behoren ook tot jong Oranje. 
Elk jaar komen er een paar van 
deze supervolleyballers naar de 
IJmond om een clinic te geven 
bij de enige echte volleybalclub 
uit de IJmond, Smashing Vel-
sen. Met meer dan 120 jeugdle-
den is Smashing Velsen een jon-
ge club en deze groep keek ont-
zettend op tegen vijf lange man-
nen die in het Polderhuis als eer-
ste begonnen met een echte 
warming-up. De ruim 50 jeugd-
leden die met de clinic mochten 
meedoen genoten ook van deze 
voorbeelden van volleybal. Na-
tuurlijk is het harde smashen het 

mooist om naar te kijken naast 
de spectaculaire reddingen van 
de grond met het duiken. Ook 
de toeschouwers genoten van 
de gedrevenheid die de jeugd 
liet zien tijdens de clinic en waar 
Ron van Berkom mooie foto’s 
kon maken. Na wat onderhand-
se en bovenhandse techniekoe-
feningen kwam natuurlijk het sa-
menspel aan bod. Volleybal staat 
bekend om zijn sterke teamspi-
rit, waar Smashing Velsen in de 
wekelijkse trainingen mee bezig 
is. Natuurlijk mocht de A-jeugd 
(16-18 jaar) het opnemen tegen 
de HvA spelers als afsluiting van 
de clinic. De jongens A werden 
zeker niet weggeslagen ondanks 
dat de tegenstanders met zijn 
tweeën in het veld stonden. Zie 
ook www.smashingvelsen.nl.

Weer goede resultaten 
voor dansers Ter Horst
IJmuiden - Het paar Ton Jonk-
man met Wilma Overeen deed 
mee aan een landelijke wedstrijd 
in Kerkdriel.  Bij de senioren 1 C 
klasse kwamen zij in de finale en 
werden deze keer derde. Vorige 
wedstrijd werden zij vijfde. Een 
stijgende lijn dus. Twee andere 
paren van danscentrum ter Horst 
deden mee aan een regionale 
wedstrijd in Alkmaar. Bij de der-
dejaars leerlingen latijns ame-
ricaanse dansen werd het paar 
Michael de Boer met Iris Jonge-
jan tweede. Bij de ballroom dan-
sen werden zij bij de vierdejaars 

leerlingen, zij waren vorige wed-
strijd gepromoveerd, eveneens 
tweede. Een knappe prestatie. 
Voor het eerst deed mee, en wel 
gelijk in de hoogste klasse, het 
paar Arjan Tol met Annelies Ol-
denburg. Net zoals alle begin-
nende wedstrijddansers, hadden 
ook zij veel last van de zenuwen 
en missen duidelijk nog de wed-
strijddans ervaring. Zij kwamen 
toch tot de tweede ronde. De 
potentie voor dit paar is duidelijk 
aanwezig. Wederom dus weer 
mooie resultaten voor de paren 
van danscentrum ter Horst. 

Winst en verlies
voor Akrides
IJmuiden - De herenselec-
tie van Select Windows van der 
Vlugt VBC Akrides speelde dit 
weekend de streekderby tegen 
BV Hoofddorp. 
Akrides speelde slordig en on-
nauwkeurig waardoor Hoofd-
dorp het erg gemakkelijk werd 
gemaakt. De ruststand was dan 
ook 22-37. In de tweede helft kon 
Akrides nog wel wat terug doen 
en kwam terug tot vier punten. 
Door een paar goede scores van 
Hoofddorp en een paar missers 
van Akrides werd de eindstand 
57-68. De jongens onder 20 van 
VBC Akrides speelden dit week-
end tegen West Brabant Giants 
uit Bergen op Zoom. De juni-
oren begonnen sterk en na het 
eerst kwart stond het 16-3. Het 
was vooral de ijzersterke de-
fence waar de Giants het moei-
lijk mee hadden. Akrides bleef 
de hele wedstrijd goed verdedi-

gen, maar vergat de ballen af te 
maken. Het werd een spannen-
de ontknoping waarbij Akrides 
aan het langste eind trok en won 
met 55-52. 
De meisjes onder 20 speelden 
tegen het sterke Grasshoppers 
uit Katwijk. Het eerste kwart ging 
nog gelijk op, maar daarna wa-
ren de dames uit IJmuiden ei-
genlijk kansloos. Eindstand 42-
92 voor de Grasshoppers.
 De Dames 1 van Akrides won-
nen met 45-61 van Harlemsla-
kers. ‘Een echte teamprestatie, 
waar iedereen zijn inbreng had’, 
aldus Mark Hooiveld. Op vrijdag-
avond is er een mooi thuis pro-
gramma in sporthal IJmuiden-
Oost. Om 9.00 uur speelt komen 
Dames 1, Heren 2 en Heren 3 
in actie. De heren speelt tegen 
Landstede in Zwolle en de jon-
gens onder 20 in Den Helder te-
gen Noordkop.

Bijzondere gasten in 
Holiday Inn IJmuiden
IJmuiden – Vorige week had het 
Holiday Inn IJmuiden wel een 
hele speciale groep gasten. De 
kinderen van groep 8 van ba-
sisschool de Klipper in Ijmuiden 
waren bij het Holiday Inn IJmui-
den op bezoek om eens te kijken 
hoe het er nou in het echt aan 
toe gaat in een hotel. 
Ze zaten vol vragen en ke-
ken hun ogen uit. De directeur 
van het hotel ontving de gas-
ten hoogstpersoonlijk. Na ach-
ter de schermen te hebben ge-

keken en met antwoorden op 
vragen als ‘hoe lang is het hotel’ 
en ‘wat voor mensen slapen hier’ 
konden de leerlingen tevreden 
naar huis. De themamiddagen 
die de school organiseert heb-
ben elke keer een verschillen-
de invulling en bracht de leerlin-
gen deze keer in het hotel. Wie 
weet komen sommige van deze 
leerlingen over enkele jaren te-
rug als gasten of misschien wel 
als medewerkers bij het Holiday 
Inn IJmuiden!
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In plaats van donderdag 4 maart
Stadhuis woensdag 
3 maart ’s avonds open
Op donderdagavond 4 maart is het 
stadhuis gesloten. In plaats daarvan 
is het stadhuis open op woensdag 
3 maart, de avond van de gemeen-
teraadsverkiezingen. U kunt tussen 
18.00 en 20.00 uur terecht bij de balie 
van de afdeling Vergunningen & Uit-
voering en – op afspraak – bij afde-
ling Burgerzaken. U kunt een afspraak 

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

Digitaal loket uitgebreid
Op 15 februari ondertekende wethouder Karel Ockeloen (rechts) namens de gemeen-
te Velsen een samenwerkingsovereenkomst met de heer René Bal van Dimpact. Dim-
pact is een coöperatieve vereniging van en voor gemeenten; de organisatie onder-
steunt Velsen bij de uitbreiding van de mogelijkheden van het digitale loket. Rond de 
zomer van 2010 kan Velsen een groot aantal digitale producten en diensten aanbie-
den aan haar burgers, bedrijven en instellingen. Behalve dat zij een aanvraag digitaal 
kunnen indienen, kunnen zij hem dan ook volgen (hoe ver is het ermee), betalen en 
in huis halen. Velsen is de eerste Randstadgemeente die met Dimpact samenwerkt.  
(foto: Reinder Weidijk)

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Gemeenteraad akkoord

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010

Stemmen - wat moet u weten
Achttien jaar of ouder, ingeschreven 
staan bij Velsen, een stempas en een 
geldige legitimatie, óók als u bij vol-
macht stemt. In het kort zijn dat de 
regels voor wie gaat stemmen op 3 
maart bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Ze staan ook achterop uw stem-
pas, achterop de kandidatenlijst die u 
in de bus krijgt en op www.velsen.nl 

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn, moet 
ingeschreven staan bij de gemeente Vel-
sen en u mag niet uitgesloten zijn van het 
kiesrecht. 

Geldige identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen 
legitimeren; u heeft identificatieplicht en 
moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat kan 
alleen met een geldig document (het mag 
niet verlopen zijn), zoals een Nederlands 
paspoort of identiteitskaart, een geldig 
Nederlands rijbewijs en een geldig ver-
blijfsdocument. Als u geen geldig identi-
teitsbewijs heeft, mag u niet stemmen. 

Stemmen voor een ander: volmacht
Kunt u op 3 maart niet stemmen? Geen 
nood, u kunt een ander voor u laten stem-
men (volmacht geven). U vult de achter-
kant van uw stempas in (machtiging) en 
geeft die met een kopie van uw geldige 
identiteitsbewijs aan een ander. Die moet 
wel in Velsen wonen.

Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identiteitsbe-
wijs overal binnen Velsen stemmen. Dus in 
een stembureau naar eigen keuze. De re-
guliere stembureaus zijn open van ’s mor-
gens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle 

stembureaus zijn zo ingericht, dat minder-
valide kiezers daar zelfstandig hun stem 
kunnen uitbrengen.

Stembureaus
• Stadhuis, Dudokplein 1
• Woon- en zorgcentrum Huis ter Hagen, Lo-

dewijk van Deyssellaan 254
• Verpleeghuis Velserduin, Nicolaas Beetslaan 

4
• Voormalig Raadhuis, Torenstraat 7
• Wooncentrum Velserhooft, Wulverderlaan 65
• Café Zaal De Wildeman, Hoofdstraat 142
• De Zorgspecialist (voorheen de bibliotheek), 

Crocusstraat 1
• ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 

201
• Basisschool Het Anker, Grote Buitendijk 48
• Brederode Daltonschool, Willem de Zwijger-

laan 110
• COB Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227
• Basisschool De Duinroos, Floraronde 293
• Basisschool De Ark, Platbodem 201
• Basisschool De Molenweid, Sluisweid 9
• Basisschool De Duinroos, Platbodem 197
• Buurthuis De Veste, Vestingplein 58A
• Stichting OIG, Abelenstraat 1
• Sint Franciscusschool, eeweg 136
• De Vliegende Hollander, zij-ingang Casem-

brootstraat 58
• Buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29
• Verpleeghuis Velserduin, Scheldestraat 101
• Basisschool Het Kompas, Stephensonstraat 

70A
• Woon- en Zorgcentrum W.F. Visserhuis, 

Houtmanstraat 1
• IJmuider Zee- en Havenmuseum, Havenkade 

55
• Woon- en Zorgcentrum Breezicht, Keizer Wil-

helmstraat 1
• Woon- en Zorgcentrumn De Moerberg, Zui-

derkruisstraat 74
• De Pleiaden, ingang schoolplein, Pleiaden-

plantsoen 63
• Basisschool De Klipper, Orionweg 576
• Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 

338
• Dienstencentrum, Zeewijkplein 260
• Bedrijfsverzamelgebouw IJmond BV,  

Grote Hout of Koningsweg 239
• Dienstencentrum Watervliet, Doelman-straat 

34
• De Triangel, Stratingplantsoen 5.

Maximaal 5% van de projectbegro-
ting – dat is het percentage dat de ge-
meente Velsen zal bijdragen aan de 
kosten die gemoeid zijn met de ont-
wikkeling en aanleg van Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer (HOV-lijn) van 
Haarlem-Noord naar IJmuiden aan 
Zee. Op 11 februari 2010 heeft de ge-
meenteraad van Velsen hiertoe beslo-
ten. 

De Provincie Noord-Holland wil ook in 
onze regio een snel en betrouwbaar net-
werk van openbaar vervoer realiseren. 
Door de huidige buslijn 75 te verbeteren 
maakt deze verbinding straks deel uit van 
dit netwerk van Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer. De snelbus zal voor het groot-
ste deel over bestaande wegen rijden; 
er worden aanpassingen gemaakt om 

de bus voorrang en voortgang te geven. 
Op nieuwe wegen, bijvoorbeeld het oude 
spoortracé in Driehuis en IJmuiden, mag 
alleen de snelbus rijden. De verwachting 
is dat dit bijdraagt aan de beperking van 
het autoverkeer door Santpoort-Noord en 
Driehuis, wat de leefbaarheid verbetert.

In september 2008 was de gemeenteraad 
het al eens over het tracé. Sindsdien wer-
ken de Provincie en de gemeente Velsen 
nauw samen aan de verdere uitwerking 
van de plannen. Dit moet leiden tot een 
samenwerkingovereenkomst waarin on-
der andere afspraken staan over verde-
ling van de kosten van realisatie en over 
eigendom, beheer en onderhoud van 
het tracé na realisatie. Volgens planning 
wordt deze overeenkomst nog voor de zo-
mer ondertekend.

Een heel belangrijk onderdeel van de 
overeenkomst is de financiële paragraaf. 
Velsen heeft hierover nu een principe-ak-
koord bereikt: de gemeente draagt 5% 
risicodragend mee aan het project; de 
grond die de gemeente inbrengt telt daar-
in mee. De overige 95% komt voor reke-
ning van de provincie. Het totale project is 
begroot op 60 miljoen euro. 

Als dit voorjaar ook de Provinciale Sta-
ten akkoord gaan met de financiering kan 
het  project worden uitgevoerd. Hierbij 
zal veel aandacht zijn voor  communica-
tie met mensen langs het tracé en ande-
re betrokkenen.
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Eén jaar Wijkteam Velserbroek
Het wijkteam Velserbroek heeft sa-
men met de inwoners van Velserbroek 
in 2009 hard gewerkt om de wijk aan-
trekkelijker te maken. Medewerkers 
van de gemeente Velsen, de politie, 
stichting Welzijn Velsen en de woning-
corporaties Brederode, Eigen Haard, 
Kennemerhave en Woningbedrijf Vel-
sen hebben geluisterd naar wat inwo-
ners belangrijk vinden. Het wijkplat-
form Velserbroek heeft hier een ac-
tieve rol in gespeeld. In deze speci-
ale pagina kijken we terug op wat in 
2009 tot stand is gekomen. Maar eerst 
aandacht voor de actualiteit: de wijk-
schouwen in begin 2010.

Wijkschouwen in 2010
In het voorjaar van 2009 heeft AWV Eigen 
Haard samen met de Gemeente, de bewo-
nerscommissie en politie wijkschouwen 
gehouden. Op grond daarvan is onder an-
dere op verschillende plekken poortver-
lichting gekomen en zijn trottoirtegels ge-
lijk gelegd. Dit jaar organiseren alle deel-
nemende partijen in het wijkteam samen 
de wijkschouwen. Hiervoor is Velserbroek 
verdeeld in acht wijken. Tijdens iedere 
wijkschouw gaan mensen van het wijk-
team met bewoners in gesprek om te ho-
ren wat er goed en minder goed gaat. Be-
woners kunnen ook vooraf aandachtspun-
ten aangeven. Die inbreng is van groot be-
lang; zij weten als geen ander wat er speelt 
in de wijk. Om bewoners te attenderen op 
de wijkschouwen wordt vooraf in de des-
betreffende wijk huis-aan-huis informatie 
verspreid. Een grondige wijkschouw levert 
veel waardevolle informatie op. De verbe-
teringen die daaruit voortvloeien, helpen 
om Velserbroek heel, schoon, veilig en so-
ciaal te houden.

Vanaf maart wordt bijna elke maand een 
wijkschouw gehouden; de data staan hier-
onder. Iedere wijkschouw wordt gehouden 
tussen 13.00 en 16.00 uur. De route is af-
hankelijk van de opmerkingen van de wijk-
bewoners. Het start- en eindpunt voor de 
wijkschouw wordt vooraf bekend gemaakt. 
Zie ook www.wijkschouw-velserbroek.nl.

Resultaten over 2009
Minder klachten over bromfietsen, keur-
merk veilig ondernemen, bloemen op de 
rotonde, bomen in de straten en plant-
jes voor de huurders, een looppad voor 
hondenbezitters, een speelplaats en een 
Hang Aroud-Award, fiets- en wandeltoch-
ten, een zangkoor, buurthuis De Veste en 
een project voor buurtbemiddeling – de-
ze klinkende resultaten hebben wijkteam 
en wijkplatform geboekt in 2009. En dat na 
één jaar. Hieronder staan we bij alle pun-
ten even stil.

Bromfietscontroles
De politie Velsen organiseerde elf keer een 
bromfietscontrole in en aan de rand van de 
wijk. Zeer veel bestuurders en hun voertui-
gen werden gecontroleerd. Naarmate het 
aantal controles toenam, liep het aantal 
overtredingen zichtbaar terug. Daarmee 
werd het nut van de controles bewezen. 
Ook vanuit Velserbroek zelf komen veel 
minder klachten binnen over bromfietsen 
en hun bestuurders. In 2010 worden er op-
nieuw strenge controles gehouden.

Keurmerk veilig ondernemen
Het winkelcentrum Velserbroek beschikt 
over de eerste ‘veiligheidsster’ van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. Tijdens de 
festiviteiten in 2009 rondom het 15-jarig 
bestaan van het winkelcentrum is de wens 

uitgesproken om voor een tweede ‘veilig-
heidsster’ te gaan. De winkeliers en de ei-
genaar van het winkelcentrum gaan daar-
mee aan de slag. 

Rotonde Velserbroekse Dreef
In de winter van 2008/2009 heeft de aan-
nemer per ongeluk deze rotonde ontgra-
ven. Maar hij heeft keurig woord gehou-
den en de rotonde vorig najaar voorzien 
van 127.500 krokusbollen. In het voor-
jaar van 2010 zal de rotonde op de Vel-
serbroekse Dreef omgetoverd zijn tot één 
prachtige bloemenzee van bolgewassen.

Vervangen van bomen
De groenvoorziening van de gemeente Vel-
sen heeft na het kappen van zieke of oude 
bomen in het plantseizoen 2008/2009 in 
totaal 149 bomen vervangen of nieuw ge-
pland. Enkele straten waar nieuwe bomen 
zijn gepland zijn, Floraronde (133 stuks), 
Kerkemaaierskamp (2 stuks), Tureluur (2 
stuks) Vestingplein (1 stuks), Zeilpad (2 
stuks) en Zonbastion (4 stuks). Waar mo-
gelijk herplant de gemeente volwassen 
en gezonde bomen bij renovatie. Goede 
voorbeelden daarvan zijn de Velserbroek-
se Dreef en de nieuwe aansluiting A208/
Broekerdreef.

Looppad Dammersboog
Langs de Dammersboog is een nieuw 
looppad voor hondenbezitters aangelegd 
om veilig met de hond te kunnen wande-
len (ook niet-hondenbezitters zijn er wel-
kom). Het schelpenpad loopt over een 
lengte van 210 meter tussen de Galle Pro-
menade en Zocherplantsoen.

Speelplaats Broerskamp
AWV Eigen Haard heeft de speelplaats aan 
de Broerskamp op laten knappen. De be-
woners uit de directe omgeving konden 
daar ideeën voor aanleveren en een aan-
tal van hen heeft dat gedaan. Hun reac-
ties zijn zoveel mogelijk in het definitieve 
plan opgenomen. Eind 2009 zijn de werk-
zaamheden uitgevoerd. De speelplaats ziet 
er weer super uit en het ziet er naar uit dat 
alle kinderen in de wijk hier weer met heel 
veel plezier en veilig zullen spelen.
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Indeling en data wijkschouwen
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‘Samen staan we sterk’. Onder dat mot-
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werd direct genomineerd voor de lande-
lijke ‘Hang Around Awards’ en won daar-
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van het plan. Bij de uitreiking van de lan-
delijke Awards op 20 juni werden ook nog 
eens prijzen voor het grootste evenement 
en de beste samenwerking in de wacht 
gesleept.

Buurthuis De Veste
Buurthuis de Veste ondersteunt bewo-
ners die met een initiatief komen; ze hel-
pen met de ontwikkeling en uitvoering 
van ideeën. Dat kan leiden tot allerlei ac-
tiviteiten in de wijk of in het Polderhuis. 

Fiets- en wandeltochten
Buurthuis de Veste is inmiddels een jaar 
actief in Velserbroek. In 2009 zijn er di-
verse activiteiten van start gegaan voor 
bewoners zoals de fietsclub en fietstoch-
ten. Wekelijks fietst de fietsclub op dins-
dagmiddag met ongeveer 20 leden in de 
omgeving van Velserbroek. Er zijn in 2009 
drie dagtochten geweest: naar de Jor-
daan in Amsterdam, langs de Vecht en 
naar de Zaanse Schans. In de winter-
maanden wordt er op dinsdagmiddag ge-
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Overweg Wijckerpoortterrein
De overweg naar het Wijckerpoortter-
rein is dicht van 1 tot en met 5 maart 
a.s. De afsluiting komt op de Halve 
Maan, achter Cineworld. Voor par-
keerders zijn er alternatieven en fiet-
sers worden omgeleid. 

Vanaf maandag 1 maart 2010 wordt de 
overweg naar het Wijckerpoortterrein ge-
durende vijf dagen volledig afgesloten 
voor al het verkeer. De afsluiting duurt 
tot vrijdag 5 maart 2010 en is noodzake-
lijk in verband met asfalteerwerkzaamhe-
den op het busstation en de aansluiting 

op de spoorwegovergang. De afsluiting 
wordt geplaatst op de Halve Maan net 
achter de bioscoop Cineworld. Het par-
keerterrein van Cineworld blijft toegan-
kelijk. Mensen die hun auto parkeren op 
het Wijckerpoortterrein kunnen gratis te-
recht op de parkeerterreinen P4 en P12 
van de Bazaar. Het fietspad vanuit Velsen 
naar het station en vice versa wordt om-
geleid. Het treinverkeer ondervindt geen 
hinder van de werkzaamheden. Met vra-
gen kunt terecht bij gemeente Beverwijk 
telefoonnummer 0251-256256 of e-mail 
info@beverwijk.nl.

Verzamelbiljet komt eraan
Rond 25 februari valt de aanslag voor 
de gemeentelijke belastingen bij de 
Velsenaren in de bus. Inwoners van 
Velsen krijgen een verzamelbiljet voor 
de WOZ-beschikking, onroerende 
zaak belasting (OZB), rioolheffing, af-
valstoffenheffing en de hondenbelas-
ting.

De tarieven voor de OZB, rioolheffinge-

bruik, afvalstoffenheffing en hondenbe-
lasting zijn lager dan in 2009; alleen het 
tarief rioolheffing-eigendom is hoger dan 
vorig jaar. Alles wat met de gemeentelijke 
belasting te maken heeft, plus informatie 
over een automatische incasso, bezwaar 
maken, kwijtschelding en bij wie u terecht 
kunt met vragen staat in de Infopagina van 
volgende week. Alle informatie komt ook 
op www.velsen.nl te staan.

wandeld i.p.v. gefietst; in maart start het 
fietsprogramma weer.

Zangkoor ff anders
Bewoners uit Velserbroek hebben met on-
dersteuning van buurthuis de Veste en een 
geweldige inzet een zangkoor opgericht: 
ff anders. Het koor bestaat uit ongeveer 
40 mensen, die wekelijks in het buurt-
huis repeteren. Tijdens het smartlappen-
festival op 17 april 2010 in het Polderhuis 
zullen zij voor het eerst op de planken 
staan. De bedoeling is dat zij in de toe-
komst optredens gaan verzorgen in ver-
zorgingstehuizen e.d.

Buurtbemiddeling
Op 3 februari 2009 is het project ‘Buurt-
bemiddeling Velsen’ officieel van start 
gegaan. De Stichting Welzijn voert het 
project uit. Buurtbemiddeling helpt bij 

< vervolg van vorige pagina allerlei soorten huis-, tuin- en keuken-
ruzies, waardoor voorkomen wordt dat 
het conflict uit de hand loopt. Buurt-
bemiddeling is gratis en gebeurt door 
(momenteel 16) vrijwillige getrainde 
buurtbemiddelaars. Suleika van Hol-
land is coördinator buurtbemidde-
ling. Meer informatie bij haar, tel. 0255-
548520 (di. t/m vrij.) en op de website 
www.buurtbemiddelingvelsen.nl. 

Velserbroek in Beeld
De woningcorporaties organiseerden op 
15 mei 2009 de Themadag ‘Velserbroek 
in beeld’. Gezamenlijk deelden zij 5.000 
zomerplantjes uit aan hun huurders. De 
belangstelling bij de marktkraam op het 
Vestingplein was enorm. De plantjes die 
nog over waren zijn uitgedeeld aan be-
woners in de Hofstede en van de Rap-
haelstichting. Zij hebben hun gezamen-
lijke binnentuin en dakterrassen ermee 
opgefleurd.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

t/m het hoofdriool)

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

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

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

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

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

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

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

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

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 
Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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Wilt u het plan inzien?
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
19 februari 2010 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. De receptie is op maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een 
exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan in te 
zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende 
de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan 
is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door eenieder schriftelijk 
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. ‘inspraakreactie bestemmings-
plan Trompstraat - Hoogeberg’.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-29-2010  Zwaanstraat 3 te IJmuiden; het verande-

ren en vergroten van een woning met 
een erker en het verplaatsen/vernieuwen 
van een kozijn op de 1e verdieping 
(OMGEZET VAN LICHT NAAR REGULIER)

BP-30-2010  Molenveltlaan 33 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

BP-31-2010  Geelvinckstraat 81 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning

BP-32-2010  Loggerstraat 27 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een bedrijfsgebouw

BP-33-2010  Havenkade 33 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-34-2010  Zadelmakerstraat 150 te Velserbroek; 
het plaatsen van een rokersabri

BP-35-2010  Gerard Doustraat 45 te IJmuiden; het 
gewijzigd uitvoeren van BP-195-2007 
(het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-25-2010  Velserduinweg 52 te IJmuiden; het plaatsen 

van erfafscheiding rondom gemeen-
schappelijke tuin

BL-26-2010  Thorbeckelaan 44 te Velsen-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met 2 erkers en een uitbouw

BL-27-2010  Harddraverslaan 22 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-28-2010  Bloemendaalsestraatweg 132 te 
Santpoort-Zuid; het veranderen van de 
achtergevel en het uitbreiden van het 
dakterras

BL-29-2010  Kennemergaardeweg 3 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

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

Velsen-Zuid

Zaanstad vastgesteld, waardoor voor de zee- en 
beroepsvaart een eenduidige regeling voor de havens 
in dit gebied zal gelden. 
 
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in Velsen in werking op 
1 maart 2010.
 
Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 
 
VERORDENING LEERLINGENVERVOER
 
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
11 februari 2010 heeft besloten:
-  tot vaststelling van de ‘verordening voor vervoer 

van leerlingen van speciaal basisonderwijs of aan-
gewezen op speciale onderwijszorg, gemeente Velsen’ 
onder gelijktijdige intrekking van de ‘verordening 
leerlingenvervoer, gemeente Velsen 2005’.   

 
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking één dag na 
publicatie. 
 
Ter inzage
De verordening is in te zien en op te vragen bij de 
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
  
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort  
Waterscheerling 34  2 kronkelwilgen en 
   1 plataan 
Kleine Zonnedauw 6  1 ceder 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
16 februari 2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘TROMPSTRAAT - HOOGEBERG’
 
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de 
gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestem-
mingsplan vast te stellen voor het gebied Trompstraat 
- Hoogeberg te IJmuiden. Het plangebied omvat het 
voormalige zwembad De Hoogeberg en het voormalig 
Gemeentelijk Gas en Waterbedrijf. Het plangebied 
wordt aan de westzijde begrensd door de C. van der 
Doesstraat met aansluitend een bouwmarkt en een 
houthandel. Aan de noordzijde van het plangebied ligt 
een garage. Aan de oostzijde grenst de locatie aan de 
Kortenaerstraat, aan de zuidzijde aan de Trompstraat. 
In het plangebied worden (zorg)woningen gerealiseerd 
alsmede een bedrijfsverzamelgebouw.
 

DONDERDAG 18 FEBRUARI 2010 - 
EXTRA RAADSPLEIN OVER 
WINKELCENTRUM IJMUIDEN

Donderdag 18 februari aanstaande vergadert de 
gemeenteraad van Velsen in een extra Raadsplein over 
het Winkelcentrum IJmuiden. De sessie is van 17.30 - 
18.30 uur, vindt plaats in de Raadzaal en is openbaar 
(ingang Plein 1945). U kunt de bijeenkomst bijwonen 
als toehoorder. Het is niet mogelijk om in te spreken. 

REGIONALE HAVENVERORDENING 
NOORDZEEKANAALGEBIED 2010
 
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
11 februari 2010 heeft besloten:
-  tot vaststelling van de Regionale Havenverordening 

Noordzeekanaalgebied 2010 onder gelijktijdige 
intrekking van de Havenverordening Velsen 2005 
m.u.v. de artikelen 2.1 t/m 2.13.

 
Deze nieuwe havenverordening is en/of wordt ook in 
de andere gemeenten aan het Noordzeekanaal, te 
weten de gemeenten Amsterdam, Beverwijk en 



Disney Musical Sing-a-Long’
Grootste Disney hits met 
Chantal Janzen en Jamai 
IJmuiden - Zorg dat de stem-
banden op woensdag 3 maart 
(15.00 en 19.00 uur) gesmeerd 
zijn, want in Stadsschouwburg 
Velsen barst een waar Disney-
spektakel los. Joop van den En-
de’s ‘Disney Musical Sing-a-
Long‘ is zonder twijfel één van 
de vrolijkste meezingvoorstellin-
gen van het jaar. In dit feestelij-
ke theaterconcert voor het he-
le gezin (8+) zetten topsolisten 
Chantal Janzen, Stanley Burle-
son, Casey Francisco en Jamai  
de muzikale schatkist van Dis-
ney op zijn kop. 
De inhoud van die muzika-
le schatkist? Liedjes uit teken-
films en hitsongs uit Disney-mu-
sicals, waaronder ‘Pocahontas’, 
‘Aladdin’, ‘Mary Poppins’, ‘High 
School Musical’, ‘The Lion King’, 

‘De Kleine Zeemeermin’, ‘Tarzan’ 
en ‘Beauty And The Beast’. Voor 
de kinderen de populaire liedjes 
van hun tekenfilmhelden en voor 
volwassenen hitsongs uit de gro-
te Disney-musicals. 
Vrolijke meezingmedleys, mee-
slepende popballads en humor 
met een knipoog naar het vol-
wassen deel van het publiek 
staan garant voor een selectie 
van het allermooiste uit het ge-
neraties lange repertoire van 
Disney. Met een swingende live 
band en karaoke-scherm voor 
de meezingmedleys! Een thea-
terfeest voor iedereen vanaf acht 
jaar!
Prijs: 27,75 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. Reserve-
ren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of 0255-515789.

IJmuiden - Credo Koor, het ge-
renommeerde kamerkoor uit Ki-
ev, won al heel wat prestigieu-
ze prijzen op grote internationale 
festivals en brengt een repertoire 
waarin beroemde religieuze mu-
ziek wordt gemixt met populai-
re volksliederen uit verschillen-
de perioden. Tijdens het betove-
rende concert ‘Fresco’s van Sofia 
Kathedraal in Kiev’, op woensdag 
3 maart (20.30 uur) in het Thalia 
Theater, maakt het publiek ken-
nis met bekende (en minder be-
kende) Oekraïense componisten 
uit de 15e tot de 21e eeuw. 
Het Credo Kamerkoor is opge-
richt in 2002. De koorleden zijn 
afgestudeerde zangers aan het 
Tsjaikovski Conservatorium en 
Universiteit voor Kunst en Cul-
tuur in Kiev. Internationaal trad 
het koor op in Rusland, Polen, 
Duitsland en Italië. De kleding 
waarin het koor optreedt wordt 
aangepast aan het repertoire. 
Het koor zal tijdens het concert 
in meerdere prachtige (folkloris-
tische) kostuums te zien zijn. De 
kristalheldere stemmen van het 
koor worden instrumentaal be-
geleidt door bandura (luitachti-
ge), fluit en viool.
Prijs: 27,25 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. Locatie:  
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52, IJmuiden. Informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoonnum-
mer 0255-515789.

Oekraïens 
Credo Koor in 
Thalia Theater

Muzikaal moordmysterie 
in Stadsschouwburg
IJmuiden - Op donderdag 4 
maart (20.15 uur) kan het publiek 
in Stadsschouwburg Velsen ge-
nieten van een spannende ont-
knoping van een moordmyste-
rie dat literair Nederland nu al 
meer dan een eeuw bezig houdt. 
Werd François HaverSchmidt, de 
geestelijk vader van Piet Paal-
tjens, vermoord? En zo ja waar-
om? In de humorvolle, span-
nende muziektheatervoorstel-
ling ‘Piet Paaltjens, de muzika-
le thriller’ van schrijvers Ton Vor-
stenbosch en Kiek Houthuijsen  
zorgt een gevarieerde cast - be-
staande uit acteur Porgy Frans-
sen, cabaretier Daniël Samkal-
den, performer Theo Nijland, ba-
riton Maarten Koningsberger en 
twee muzikanten - voor een lite-
raire en muzikale avond. 
Het komt zelden voor dat zúl-
ke grootmeesters uit de thea-
terscene de handen ineen slaan 

om een van de meest bijzondere 
figuren uit de vaderlandse litera-
tuur tot leven te wekken: dich-
ter en theologiestudent François 
HaverSchmidt, beter bekend als 
zijn alterego Piet Paaltjens. Twee 
uitersten verenigd in één per-
soon: HaverSchmidt de sombe-
re, aan depressies lijdende do-
minee en Paaltjens de lichtvoe-
tige dichter/satiricus. Het leven 
van beide heren laat zich lezen 
als een thriller. Kort nadat Haver-
Schmidt door zijn alterego wordt 
beschuldigd van hypocrisie, pla-
giaat en verdrongen homosek-
suele gevoelens, besluit hij Paal-
tjens voorgoed te laten verdwij-
nen.
Prijs: 26,75, euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 3,- 
korting. Info: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of 0255-515789.
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werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 
19 februari t/m 4 maart 2010 ter inzage.
BL-1-2010  Duinvlietstraat 13 te Velsen-Noord; 

het legaliseren van een berging
BL-9-2010  Plein 1945 ong. te IJmuiden; het plaatsen 

van 6 lichtmasten
BP-242-2009  Alexander Bellstraat 30 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw en balkon

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B2-9-2009  Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; 

het oprichten van een onbemand tank-
station

BL-3-2010  Botter 5 te Velserbroek; het plaatsen van 
2 dakkapellen (voor- en achtergevel)

BL-5-2010  Klipper 24 te Velserbroek; het veranderen 
van de zijgevel van een woning

BL-6-2010  Kennemerlaan 149 te IJmuiden; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-7-2010  Kruidbergerweg 49 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-10-2010  Willebrordstraat 5 te IJmuiden; het ver-
nieuwen en vergroten van een berging

BL-12-2010  Kruidbergerweg 16 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BP-231-2009  Zoutmanstraat 5 t/m 17 (oneven), 
Stolstraat 1 t/m 24, Gjertsenstraat 1 t/m 
20, Bonekampstraat 1 t/m 19, 
Van Broekhuijsenstraat 1 t/m 22, 
Lagerstraat 2 t/m 54 te IJmuiden; het 
vernieuwen van de dakpannen en het 
isoleren van het dak

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BL-212-2009  P.C. Hooftlaan 60 te Driehuis NH; het 

vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-214-2009  P.C. Hooftlaan 58 te Driehuis NH; het 

vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-221-2009  Hoofdstraat 76 te Santpoort-Noord; het 

oprichten van een berging/hobbyruimte
BL-231-2009  Rijksweg ong te Velserbroek; het oprichten 

van een mast t.b.v. mobiele communicatie
BP-177-2009  Overbildtweg 10 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

BP-188-2009  Hagelingerweg 38 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
TOESTEMMINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-34-2009  Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-

Zuid; verzoek wijzigen van de gebruiks-
bestemming (uitbreiden horeca)

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


