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Berg afval ingezameld
IJmuiden - Zaterdag hebben 
zo’n 160 vrijwilligers een op-
ruimactie gehouden op het 
IJmuiderstrand. Begonnen bij 
Paviljoen Noordzee eindigde 
men met een forse berg vuil 
bij paviljoen Beach Inn. De 
actie was een initiatief van de 
Facebook-groep ‘Hoe het ook 
kan’ met Simone Bontenbal 
als drijvende kracht.

Er waren veel zakken met klein 
vuil, maar ook stenen, hout en 
stukken tapijt. Van gemeen-
tewege waren drie wethou-
ders aanwezig, plus een aantal 
raadsleden en leden van politie-
ke partijen. Speurend ging men 
over het strand en als een zak 
vol was kon men deze afgeven 
aan een van de wagens die rond 
reden.
Na afloop is er een groepsfoto 

gemaakt en vervolgens hebben 
de wethouders de mensen van 
HVC geholpen om alles in de 
vuilniswagen te gooien. Tot slot 

was er voor iedereen een hap-
je, drankje en een muziekje bij 
Beach Inn. (foto: Ko van Leeu-
wen)

IJmuiden - onlangs zijn de 
werkzaamheden gestart voor 
de reconstructie van de Pla-
netenweg tussen de Gra-
hamstraat en het Zeewijk-
plein. In een eerder stadi-
um zijn de Kruisberglaan, het 
Zeewijkplein en het meest 
oostelijke deel van de Plane-
tenweg heringericht. Als dit 
laatste project gereed is ligt 
er tussen de Lange Nieuw-
straat en de Heerenduinweg 
één wegprofiel met vrijlig-
gende fietspaden.

Gelijktijdig met de herinrichting 
wordt ook de riolering in de Pla-
netenweg vervangen en worden 
tevens maatregelen getroffen 
tegen de wateroverlast die zich 
tijdens hevige regenbuien voor-
doet ter hoogte van de Doorne-
berglaan. Hiertoe zal een infil-
tratieriool worden aangebracht 
wat inhoudt dat het regenwa-
ter van het wegoppervlak en het 
dakoppervlak van de flats apart 
zal worden afgevoerd.
Alles bij elkaar genomen bete-
kent dit een behoorlijke ingreep 
die tot aan het eind van dit jaar 
de nodige overlast zal opleve-
ren voor bewoners en betrok-
ken winkeliers. Niet alleen het 
verkeer moet worden omgeleid 
zoals bijvoorbeeld de buslijnen, 
ook het huisvuil dient buiten het 
werkterrein te worden aange-

boden terwijl ook de parkeer-
mogelijkheid voor bewoners 
en winkeliers ernstig wordt be-
perkt.
Een aantal winkeliers hebben 
vanzelfsprekend hun beden-
kingen over de werkzaamhe-
den die direct van invloed zijn 
op hun inkomsten. Peter van de 
Bike Guru vertelt: ,,Het is hart-
stikke stil, niet alleen met de 
verkoop maar ook met repa-
raties. Mensen denken dat we 
dicht zijn. Met de auto zijn we 
nagenoeg niet te bereiken en 
ook mensen die met de fiets ko-
men moeten een heel stuk lo-
pen voordat ze bij ons zijn. Het-
zelfde geluid horen we overi-

gens ook van de kapper en de 
snackbar. We zijn de afgelopen 
tijd de winkel maar aan het op-
ruimen en de voorraden aan het 
inventariseren.’’
Bij Robin Juweliers blijkt de si-
tuatie wat genuanceerder te lig-
gen. ,,Ook wij merken dat het 
rustiger is, maar wij moeten het 
toch meer hebben van publiek 
dat gericht uit is op een sie-
raad en die mensen weten ons 
gelukkig nog steeds te vinden. 
Maar het blijft een rommelige 
toestand. We hebben de vloer-
bedekking in de winkel al afge-
dekt met plastic folie, want na 
ieder bezoek moeten we anders 
stofzuigen.’’ (Joop Waijenberg)

Winkeliers merken gevolgen wegwerkzaamheden

‘Het is hartstikke stil’

Uit de bocht gevlogen

Santpoort-Noord - Een auto is woensdagochtend rond kwart voor 
zeven de bocht uitgevlogen. De man wilde bij de oprit van de N208 
richting IJmuiden toen hij uit de bocht vloog, in de middenberm 
kwam en via de andere weghelft tegen de vangrail aanbotste. De 
man kwam de man met de schrik vrij maar zijn wagen raakte zwaar 
beschadigd. De auto moest worden weggesleept. Door het ongeval 
was er op de N208 richting Haarlem woensdagochtend het nodige 
oponthoud. (Foto: Michel van Bergen)

www.zorgspecialistloop.nl
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Start en finish
TATA Steel Stadion

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert 
op 11 maart wederom 
een workshop 
Rabo Internetbankieren.

Meld u nu aan via rabobank.nl/velsen.

www.groenrijkvelserbroek.nl

Aanstaande zaterdag
huisdieren
gebitscontrole
van 11.00 - 15.00 uur

Zie site
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Maak kans op twee 
vrijkaarten voor HISWA
Amsterdam - Liefhebbers van 
watersporten komen begin 
maart volop aan hun trekken 
tijdens HISWA 2013 in de Am-
sterdam RAI. Deze krant geeft 
10 x 2 vrijkaarten weg voor de 
grootste botenbeurs van het 
land. Stuur uiterlijk 1 maart 
een e-mail met als onderwerp 
‘Actie HISWA’ naar info@jutter.
nl. Winnaars krijgen schrifte-
lijk bericht. Over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd.

Tijdens HISWA 2013 kunnen be-
zoekers kennis maken met hon-
derden zeilboten, sloepen, ten-
ders, RIB’s en sportboten. Met 
verreweg de meeste boten die op 
beurs te zien zijn, kan deze zomer 
nog worden gevaren. HISWA 2013 
legt hiermee een duidelijke focus 
op boten tot tien meter en biedt 
een zeer uitgebreid aanbod in dit 
segment. Het aanbod sloepen en 
sportboten in de RAI kent in Ne-
derland zijn gelijke niet. Van een-
voudig en voordelig tot zeer luxu-
eus en snel. Het nieuwe Sportbo-
ten Paviljoen laat een grote diver-
siteit aan boten zien van verschil-
lende merken. De collectie open 
zeilboten op de beurs bestaat on-
der meer uit stijlvolle day sailers 
en een groot aanbod sportieve 
wedstrijdboten. 
HISWA 2013 vormt voor iedere 
watersporter de perfecte gelegen-

heid om het seizoen te beginnen. 
Van recreatieve sloepvaarders tot 
doorgewinterde zeilers. Met dui-
zenden onderdelen en accessoi-
res zijn verreweg de meeste mer-
ken vertegenwoordigd op HISWA 
2013 en is alles voor op en om de 
boot te vinden.
Dat de beurs zich vooral richt op 
boten tot tien meter wil niet zeg-
gen dat er niet een aantal bijzon-
dere, grotere boten aanwezig is op 
de HISWA. Wat te denken van de 
ruim 21 meter lange Ned 70 van 
Nedyacht. Prachtig om te zien en 
met de Bronson 36 en de Island 40 
Runabout één van de drie kandi-
daten voor de verkiezing van Mo-
torboot van het Jaar 2013. De win-
naar ervan wordt bekendgemaakt 
op de openingsdag van de beurs, 
woensdag 6 maart, net als ove-
rigens de Zeilboot van het Jaar 
2013, waarvoor onder meer de 
Hallberg-Rassy 412 genomineerd 
is.
Een andere verkiezing betreft mo-
torboten en zeiljachten die in Ne-
derland ontworpen of gebouwd 
zijn, liefst beide. De Hollands Glo-
rie Awards, georganiseerd door 
Nautique, worden in verschillende 
categorieën uitgereikt aan zowel 
zeil- als motorboten die de afge-
lopen drie jaren op het water zijn 
verschenen. HISWA 2013 duurt 
van woensdag 6 tot en met zondag 
10 maart. Zie ook www.hiswa.nl.

IJmuiden - De grootste rock 
& rollband uit de geschiedenis 
vierde dit jaar hun 50-jarig jubi-
leum, en nog steeds staat deze 
band als een huis. De Yayas Out 
bestaan nog niet zo lang, maar 
mag zich intussen wel beschou-
wen als een van de ultieme co-
verbands uit de regio. Yayas Out 
staat bekend om de afwisseling 
tussen subtiele en rock-blues 
melodieën. De zanger is een ge-
boren showman die gezegend 
is met een rauwe strot en een  
haast perfecte zangstijl met alle 
raakvlakken in de rock-blues, tel 
daar snel en stevig gitaarwerk bij 

op die in de rug gesteund wordt 
door een gesmeerd lopende tan-
dem van bas en drums, met als 
extra sausje een wervelwind op 
toetsen, ziehier de perfecte in-
grediënten voor een zinderend 
concert op. Elk optreden van de 
Yayas Out is voor oude en nieu-
we fans een feest der herken-
ning. Yayas Out is een coverband 
optima-forma, iets waar Jagger 
en Co jaloers op zijn. 
Het optreden vindt plaats op 
zondag 24 februari in het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257. Aan-
vang 17.30 uur. De toegang is 
gratis. 

Nieuwbouw openbare 
gebouwen moet sneller
Velsen – Gemeenteraads-
lid Johan van Ikelen van Vel-
sen Lokaal vindt dat het traject 
slopen en nieuwbouw van pu-
blieke gebouwen zoals gymza-
len, scholen en de verbouwing 
van het stadhuis wel sneller 
zou kunnen. Hij wijst daarbij op 
de tijdelijke locatie van school 
de Klipper en de lange perio-
de tussen sloop en bouw van 
de gymzaal. Ook heeft hij vra-
gen over de renovatie van het 
stadhuis, omdat daar nog wei-
nig lijkt te gebeuren. Van Ikelen 
vreest dat hierdoor extra kos-
ten komen. Wethouder Baer-
veldt en Westerman hebben op 
de schriftelijke vragen geant-
woord. Over de school De Klip-
per zeggen zij dat de bouw in 
handen is van stichting Bijzon-
der Basisonderwijs Velsen en 
dat zij daar dus geen zeggen-
schap over hebben. Wat betreft 
de gymzaal in Driehuis zeg-
gen zij dat goed is nagedacht 

over de gekozen aanpak. Aan-
gezien de nieuwe gymzaal op 
de plaats van de oude is ge-
pland, is een overbruggings-
periode nodig. De planning en 
sloop zijn afgestemd op de ge-
bruikers en het schooljaar. Er is 
tijdig gesloopt om vandalisme 
te voorkomen. Inderdaad is de 
bouw iets uitgelopen, vanwe-
ge reacties van omwonenden 
waardoor het ontwerp moest 
worden aangepast. Ook is door 
de periode van aanbesteding 
en door de vorstperiode een 
kleine uitloop veroorzaakt. 
Over de renovatie van het stad-
huis konden de wethouders 
melden dat het project nog 
steeds op schema ligt. Men 
verwacht dat de ambtenaren 
in het eerste kwartaal van 2014 
kunnen terugverhuizen naar 
het stadhuis. Over de oplever-
datum zijn afspraken gemaakt 
die zijn vastgelegd in contrac-
ten. (Karin Dekkers)

Viva la Donna Day
Verwendag voor 

vrouwen met kanker
Santpoort-Noord - Ook in 
2013 stelt Stichting Viva la 
Donna weer honderden well-
ness- en beautyprofessionals 
in staat om de Viva la Donna 
Day te organiseren. Dit is een 
verwendag waarop vrouwen 
die getroffen zijn (geweest) 
door kanker op ruim 800 loca-
ties een gratis verwenbehan-
deling kunnen ontvangen. Zo’n 
behandeling kan variëren van 
een massage tot een yogales 
of pedicurebehandeling.
Op 21 maart 2013 biedt Nan-
da de Jong Voetverzorging in 
Santpoort-Noord gratis ver-
wenbehandelingen aan vrou-
wen en mannen met kanker. 
Ongeacht het jaar waarin de 
diagnose is gesteld of het ty-
pe kanker. De behandeling be-
staat uit een heerlijk ontspan-
nende voetbehandeling of pa-
raffi nepakking. 
Omdat ook mannen welkom 
zijn op deze verwendag noemt 
Nanda het: Viva la Vie! En is er 
bewust voor deze datum, de 
eerste dag van de lente, geko-
zen. U kunt zich vanaf 1 maart 
aanmelden via info@nandade-
jong.nl of 06-52036852. In de 
zware periode na de diagnose 
kanker hebben veel mensen te 
maken met emoties als boos-
heid, verdriet en onzekerheid. 
Daarnaast voelen ze na het on-
dergaan van de behandelin-
gen de druk om ‘gewoon’ door 
te gaan. Voor (ex-)kankerpa-
tiënten is echter niet alleen het 
overleven belangrijk, maar ook 
de kwaliteit van leven. Verwen-

zorg biedt hen de ontspan-
ning die ze op dat moment 
nodig hebben. Het zorgt voor 
kracht en geeft hen het gevoel 
er te mogen zijn. Een concre-
te en simpele manier om de 
levenskwaliteit van iedereen 
met kanker direct te verbete-
ren. Stichting Viva la Donna is 
een kleine, transparante orga-
nisatie die staat voor het ver-
beteren van de levenskwaliteit 
van vrouwen die getroffen zijn 
door kanker. Dat doet de stich-
ting door verwenprojecten op 
te zetten, aandacht te vragen 
voor verwenzorg en het geven 
van voorlichting. Voor meer in-
formatie over de verwendag 
kunt u terecht bij Nanda de 
Jong: info@nandadejong of 
06-52036852. Zie ook www.vi-
valadonna.nl.Coverband Yayas Out 

in Stage Café
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Donderdag 
21 februari

Tot en met 17 maart kunnen 
bezoekers van Landgoed Beec-
kestijn de tentoonstelling Stil-
levens van 17e en 21e eeuw op 
de Buitenplaats Beeckestijn be-
zichtigen. Geopend van donder 
t/m zondag van 11.00 tot 16.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
Knutselmiddag 13.30 tot 14.30 
uur. Diverse knutsels, vos of ko-
nijn van papier of klei, of kijk-
doos maken. 1,50. Graag aan-
melden: 0255-536726/info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Alles is familie’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Haarlemse 
Popscene. 21.30 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, gratis voor stu-
denten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
22 februari

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
Knutselmiddag 13.30 tot 14.30 
uur. Diverse knutsels, vos of ko-
nijn van papier of klei, of kijk-
doos maken. 1,50. Graag aan-
melden: 0255-536726/info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl.
Stadsschouwburg Velsen: Dik 
Trom. Aanvang 19.00 uur. Kinde-
ren hebben gratis toegang (per 
verkochte kaart aan één volwas-
sene).
Eldorade Design, Antiek & Mo-
dern Art Fair, Huize Landgoed 
Waterland, Rijksweg 116 Velsen-
Zuid. Van 19.00 tot 22.00 uur.
Dudok Strijkkwartet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: André Manuel met 
‘Bonzaaiiii’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Minor Operati-
on Bookings: Antillectual. 21.30 
uur. Toegang gratis. Van 24.00-
04.00 uur Cloud Riders Present 
Bassball, Rooie Hond, Delcampo 
en RVDG. Toegang gratis.

Zaterdag 
23 februari

Werkdag Kennemerstrand 

IJmuiden. Verzamelen om 09.30 
uur bij de houten trap bij IJmui-
derslag. Er wordt gewerkt tot ir-
ca 15.00 uur.
Eldorade Design, Antiek & Mo-
dern Art Fair, Huize Landgoed 
Waterland, Rijksweg 116 Velsen-
Zuid. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Spirituele beurs bij Nicky’s 
Place, Van Oosten de Bruyn-
straat 60 Haarlem. Van 12.00 tot 
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Tot en met 24 februari Krokus-
potje maken bij Informatieboer-
derij Zorgvrij, Genieweg Velsen-
Zuid. Voor kinderen van 5 t/m 12 
jaar. Van 13.30 tot 15.30 uur.
Optreden Barnbees (rockahill-
billymusic) in Café The Bruce, 
Kanaalstraat 42 IJmuiden. Aan-
vang 21.00 uur, toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: Tim 
Akkerman als Buddy Holly. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dansgroep Amster-
dam. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: The goon Mat 
& Lord Bernardo. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Grote zaal: Nopeis-
dope: Biggi, Suyano e.a. 23.00-
04.00 uur. Toegang 15,- vvk van-
af 18 jaar. Kleine zaal: The Sound 
Reunion Party. 23.00-04.00 uur. 
Toegang 15,- vvk/20,- add. Van-
af 18 jaar. Café: Houselijk. 24.00-
04.00 uur. Toegang gratis.

Zondag
24 februari

Religieuze bijeenkomst in De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Thema: ‘Hoop en de ge-
boorte van dromen’. Aanvang 
10.30 uur.
Eldorade Design, Antiek & Mo-
dern Art Fair, Huize Landgoed 
Waterland, Rijksweg 116 Velsen-
Zuid. Van 11.00 tot 17.00 uur.
Spirituele beurs bij Nicky’s 
Place, Van Oosten de Bruyn-
straat 60 Haarlem. Van 12.00 tot 
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Operettekoor Almere tijdens 
het ZondagMiddagPodium in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Aanvang 14.00 uur.
Picasso Duo in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-

gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Muziekprogramma ‘Herinne-
ringen aan Landgoed Duin & 
Kruidberg’. Muziekspecialist Bo 
van der Meulen duikt in de rij-
ke geschiedenis van Landgoed 
Duin & Kruidberg. Aanvang 
15.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Ya Ya’s 
Out. 17.30 uur. Film ‘Alles is fami-
lie’. Aanvang 20.30 uur.
Optreden Sue the Night en 
Twin Shades in De Halve Maan, 
Hagelingerweg 36 Santpoort-
Noord. Aanvang 18.00 uur. Toe-
gang gratis.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: De Haarlemse 
Jazzclub: Jula Aimée. 16.30 uur. 
Toegang 5,-. Kleine zaal: Mam-
bo o.l.v. Isaac & Marc. 21.00 uur. 
Toegang 8,-.

Maandag 
25 februari

Clubavond bij Postzegelvereni-
ging Santpoort, in Het Terras, 
stationsgebouw, Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord. Aan-
vang 19.00 uur.
SP-afdeling Velsen houdt een 
bijeenkomst onder het motto: 
Strijd voor Bestaanszekerheid. 
Zalencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein 3-5 IJmuiden. Van 
20.00 tot 22.00 uur.

Dinsdag
26 februari

Ontdek meer over archeo-
logisch onderzoek in Sant-
poort en omgeving. Wim Bos-
man (voormalig gemeentear-
cheoloog) vertelt. ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Van 20.00 
tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Soul Brothers en Soul Sisters sa-
men in een spectaculair concert. 
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
27 februari

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
gesloten wegens tentoonstel-
lingwisseling.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Alles is familie’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
28 februari

Cursus ‘Hellup, mijn kind kan 
niet zonder’. Bij Brijder, Spaar-
ne 106 Haarlem. Van 19.30 tot 
22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelgroep Maas-
tricht speelt ‘Bezetenen’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: Corton-
ville ‘Demo Dock Finale’. 20.00 
uur. Toegang 5,-. Café: Jimmy’s 
Gang. 22.00 uur. Toegang gratis. 
Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. Toe-
gang 5,- vanaf 18 jaar. Studen-
ten gratis.

Dansgroep Amsterdam 
in het Witte Theater
IJmuiden - Wat gebeurt er als 
dansers op het podium hun vir-
tuele zelf ontmoeten? Wordt hun 
aanwezigheid in levende lijve 
versterkt of wordt die juist ver-
nietigd door de virtuele danser?
Dansgroep Amsterdam met 
Double Bill met Asgone van Guil-
herme Miotto en Back in the Box 
van Michael Schumacher. Bei-
de in samenwerking met kunste-
naar Peter Missotten. Tijdens de 
dansvoorstelling ziet men pro-
jecties van vooraf opgenomen 
en live video-materiaal. Een fy-
siek opzwepende clash tussen 
vijf dansers en vijf projectoren.
Back in the Box: Een verhoogd 
podium van plexiglas omsingeld 
door camera’s. Ontsnappen is 
niet meer mogelijk voor de per-
formers. Big Brother ziet alles en 
projecteert de live filmopnames 
vanuit zes posities op het po-

dium. In Back in the Box lijken 
de choreografische mogelijkhe-
den onbegrensd met zoveel ge-
zichtspunten.
Zaterdag 23 februari, 20.30 uur 
Toegang 13 euro.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘dansgroep amsterdam’ 

op 23 februari 2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Nipte nederlaag 
voor Stormvogels 
IJmuiden - Van tevoren was 
bekend dat Stormvogels tegen 
JOS Watergraafsmeer een zwa-
re middag tegemoet zou gaan.  
Stormvogels miste vier spelers 
door schorsingen en blessures  
en JOS Watergraafsmeer zat in 
een flow (18 uit 6). Voor Storm-
vogels-trainer Dick-Jan Ente de   
slaagde bijna in zijn missie deze 
flow te doorbreken. Door devier 
afwezigen maakte de 19-jarige 
Jordi Miedema zijn debuut en hij 
deed dat heel verdienstelijk. 
In de negende minuut nam 
Stormvogels de leiding. Een  
door Rick Kluijskens goed ge-
nomen vrije schop  belandde op 
het hoofd van Ronnie Nolles, die  
met een rake kopbal het net wist 
te vinden, 1-0. 
Met veel geluk kwam halverwe-
ge de eerste helft JOS W. langs-
zij. Een hoekschop van Dave van 
Nielen zou een prooi worden van 
doelman Jan Ziere, maar nadat 
hij de bal klemvast had, liet hij 
het leder los en via het lichaam 
van Renger caramboleerde de 
bal over de lijn, 1-1. Hierna nog 
een paar kansen over en weer.
Stormvogels kwam na de rust 
goed uit de startblokken. In eer-
ste instantie was het Fernan-
do Alphenaar die na een cor-
ner van Kevin Sterling te zacht 
inkopte en een minuut later 
nam Henk Swier de bal mee in 
de loop, hij maar zag zijn schot 
net overgaan. Vier minuten later 
opnieuw de confrontatie tussen 

Ziere en Renger. Nadat de JOS 
W.-aanvoerder zich had ontdaan 
van Micha Plug, zag hij zijn in-
zet via het lichaam van Jan Zie-
re op de deklat belanden. In de 
rebound wist Renger zijn team 
voor het eerst op voorsprong te 
zetten, 1-2.
Met heel veel inzet bleven de 
Stormvogels-leeuwen en –wel-
pen op zoek gaan naar de ver-
diende gelijkmaker. JOS Wa-
tergraafsmeer gaf weinig kan-
sen weg.  Hun aanvallen lie-
pen steeds stuk op doelman 
Jan Ziere. Trainer Dick-Jan En-
te schroomde niet om vanaf de 
60ste minuut nog meer jong 
te talent (Nigel Oudshoorn en 
Coen van Oosterom) op te laten 
draven. Men kwam echter niet 
verder dan schoten van afstand 
van Fernando Alphenaar en Mi-
cha Plug die rakelings over vlo-
gen. 
Ondanks deze nederlaag (de 
derde op rij) kan Stormvogels de 
laatste 12 wedstrijden met ver-
trouwen tegemoet zien. Zondag 
de uitwedstrijd tegen Hercules 
in Utrecht .
Het eerste van de zaterdag 
speelde in Heemstede tegen 
VEW en door twee doelpunten  
van Nick Strijland werd een 1-2 
overwinning geboekt. Absolute 
uitblinker was doelman Michel 
Lopez met spectaculaire reddin-
gen. Zaterdag 23 februari is, op-
nieuw in Heemstede, RCH de te-
genstander.
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TG Maastricht speelt 
‘De bezetenen’ in WT
IJmuiden - Op donderdag 28 
februari om 20.30 uur speelt 
Toneelgroep Maastricht de 
voorstelling ‘De bezetenen’, 
een regie van artistiek leider 
Arie de Mol, in het Witte Thea-
ter aan de Kanaalstraat 257. 
‘De bezetenen’ (1953) is Albert 
Camus’ toneelbewerking van 
Dostojevski’s roman ‘Demo-
nen’, een warmbloedig en ex-
plosief portret van een jonge 
generatie in chaotische tijden. 
Arie de Mol pakt het stuk 60 
jaar later weer op, overtuigd 
van zijn actualiteit en zeggings-
kracht in het Nederland van nu. 
Toneelgroep Maastricht speel-
de eerder in IJmuiden met veel 
succes onder andere ’De op-
gaande zon’ van Herman He-
ijermans. 
Een groep mensen uit een wel-
gesteld milieu leidt een zorge-
loos en vrij leven, waarin al hun 

behoeften worden bevredigd. 
Maar onder die blinkende op-
pervlakte broeit een diep ge-
voel van leegte. Terwijl de ou-
ders de schone schijn proberen 
op te houden, raken hun kin-
deren meer en meer ontwor-
teld. 
Ze missen een doel, een per-
spectief. Bij de één leidt dat tot 
onvrede en woede, bij de an-
der tot onverschilligheid of juist 
het zoeken naar zingeving. 
Stuk voor stuk klampen ze zich 
aan iets vast: liefde, geweld, or-
de, wellust, chaos, religie, een 
overtuiging, een idee, een kind.
De roman van Dostojevski uit 
1872 ademt een ongrijpbaar 
gevoel van onbehagen, dat-
zelfde geldt voor Camu’s be-
werking uit 1953. Anno 2013 is 
datzelfde gevoel nog altijd aan 
de orde, misschien wel meer 
dan ooit. (foto: Ben Duin)

College herdenkt 
Februaristaking 1941
IJmuiden - Maandag 25 febru-
ari vindt de jaarlijkse herden-
king van Februaristaking 1941 
plaats. Wethouders W.E. Wes-
terman en R. Vennik leggen 
namens de gemeente Velsen 
een bloemstuk bij het monu-
ment De Dokwerker op het Jo-
nas Daniël Meijerplein in Am-
sterdam.
De dag staat gegrift in de Ne-
derlandse geschiedenis: 25 fe-
bruari 1941. Tienduizenden 
mensen durfden in opstand 
te komen tegen de Duitse na-
zi-bezetters. Zij namen het op 
voor de Joodse landgenoten te-
gen wie de vervolging was be-
gonnen. Ze legden massaal het 
werk neer in Amsterdam en 
nog dezelfde dag in Hilversum 
en de dag erna in de Zaan-
streek, Utrecht, Haarlem, Vel-
sen en Weesp. De Februari-sta-
king 1941 was geboren.
De economische crisis, de we-
reldwijde verplaatsingen van 
banen en mensen, de daardoor 
ontstane bestaansonzekerheid, 
terroristische daden en religi-
eus extremisme roepen onrust 

en angst op. Heel goed te be-
grijpen. Maar het mag er niet 
toe leiden dat mensen vanwege 
hun afkomst worden aangeval-
len. Bevolkingsgroepen moeten 
zich niet tegen elkaar laten uit-
spelen.
In de geest van de Februarista-
king pleit het college tegen el-
ke vorm van discriminatie, voor 
wederzijds begrip en het op-
komen voor iedereen die in de 
knel dreigt te komen. Al wie de-
ze uitgangspunten deelt roepen 
zij op maandag 25 februari naar 
het Jonas Daniël Meijerplein te 
komen.
De herdenking wordt om 16.45 
uur geopend door Joke Ko-
ningh, voorzitter van het Comi-
té Herdenking Februaristaking 
1941. Burgemeester Jan van 
Zanen van Amstelveen houdt 
een korte toespraak. Daarna zal 
Noraly Beyer, voormalig pre-
sentatrice van het NOS-Jour-
naal, enkele gedichten voordra-
gen. Het defilé langs De Dok-
werker begint om 17.00 uur. Ie-
der kan een bloemstuk of bloe-
men leggen.

Velsen-Noord – Meer dan een 
jaar na de brand in De Mel, in de 
nacht van 31 december op 1 ja-
nuari 2012, zal nu worden ge-
start met de sloop van de res-
ten van het voormalige buurt-
huis. Het uitstel werd veroor-
zaakt door de afwikkeling van 
de brandschade, die duurde tot 
eind juli 2012. Daarnaast had 
een van de voormalige huurders 
de ruimte nog in gebruik en dat 
moest juridisch worden afge-
handeld. In de week van 28 fe-
bruari tot 1 maart zal worden ge-
start met de sloopwerkzaam-
heden. Naar verwachting zal 
de sloop vier tot zes weken du-
ren. Daarna zal het terrein wor-
den ingezaaid, zodat het er net-
jes bij ligt. De gemeente hoopt 
medio 2013 het ontwerp van de 
nieuwe Brede School af te ron-
den. Dan kan worden begonnen 
met voorbereidende werkzaam-
heden. Begin 2014 kan dan wor-
den gestart met de daadwerke-
lijke bouw. In de eerste helft van 
2015 verwacht men dan de op-
levering van het gebouw. (Karin 
Dekkers)

Volgende 
week start 

sloop De Mel

Puinhopen bij 
Binnenhaven

IJmuiden – Ook bij de nieuw-
bouw Binnenhaven, tussen de 
Zeeweg en het rode dorp, is 
sprake van puinhopen en rond-
vliegend zand als het waait. 
Raadslid Van Ikelen van Velsen 
Lokaal heeft daarom aan het col-
lege gevraagd hoe het eigenlijk 
zit met het toezicht op het oprui-
men van bouwresten. Wethou-
ders Te Beest en Verkaik heb-
ben geantwoord dat het toezicht 
houden op de bouw de hoofd-
taak is van een toezichthouder. 
Wel wijst de gemeente op de 
plicht om op te ruimen. De ei-
genaar van de grond heeft la-
ten weten dat begin dit jaar een 
start is gemaakt met het oprui-
men, maar dat dit door sneeuw 
en vorst is uitgesteld. Met de ei-
genaar is nu afgesproken dat de 
bouwrestanten zo snel mogelijk 
worden opgeruimd. Het oprui-
men wordt nu wekelijks in de ga-
ten gehouden en na de officiële 
oplevering zal een schouw vol-
gen. Alleen de tijdelijke bouw-
weg blijft omheind door een hek. 
De verantwoordelijke aannemer 
heeft doeken aan de binnenzijde 
van de hekken gemonteerd te-
gen stuifzand. Ook heeft hij zand 
laten opruimen. Dat gebeurde 
na een waarschuwing. De wet-
gevers vertelden verder dat in 
het Bouwprogramma 2013 pas-
sende aandacht wordt besteed 
aan het actief toezicht houden 
op de staat van de bouwplaats 
en de directe omgeving daarvan. 
Bij toekomstige projecten zou dit 
dus beter geregeld moeten zijn. 
(Karin Dekkers)

Velsen-Zuid - Op 22, 23 en 24 
febrari wordt de fair Eldorade ge-
houden op Landgoed Waterland. 
De organisatie is bekend van de 
Decorade in Château Marquette 
te Heemskerk en van de Eldora-
de Kunst & Antiek Fair in Land-
goed Duinlust in Overveen. Deze 
locatie was voor een tweede edi-
tie dit jaar niet beschikbaar. Hui-
ze Waterland in Velsen-Zuid is 
echter een prachtige vervangen-
de locatie met veel geschiedenis 
en zeer lommerrijk. 
In de dertiende eeuw hoorde de 
naam Waterland bij een hofste-
de. In de achttiende eeuw liet 
Dirck Trip Sr. uit Amsterdam het 
landhuis ontwerpen. Het kende 
in zijn latere geschiedenis veel 
adellijke bewoners, waaronder 
de familie Boreel. Tegenwoordig 
wordt het huis gebruikt voor di-
verse doeleinden, er worden tv-
opnamen gemaakt en het is een 
trouwlocatie voor bekende land-
genoten 
Liefhebbers van design, antiek 
en moderne of oude kunst zullen 
hun hart ophalen bij Eldorade. 
30 artdealers, galeriehouders, 
antiquairs en beeldende kun-
stenaars vertellen met passie en 
liefde over hun bijzondere col-
lecties. Deze tweede editie komt 
met een schatkamer aan klein 
antiek en boeiende (semi)figu-
ratieve en realistische heden-
daagse en klassieke kunstwer-
ken. Zowel het nu als het passé 

zult u aantreffen in de getoonde  
beelden maar ook in de sculp-
turen, schilderijen (onder meer 
van oude meesters), aquarellen, 
tekeningen, prenten  en etsen. 
Allerlei Nederlandse, Italiaanse, 
Duitse en Tsjechische glaswer-
ken kunt u er bewonderen naast 
unieke keramische en houten 
objecten. Verder  aparte met veel 
vakmanschap en vaak van edel-
metaal handgemaakte sieraden, 
waaronder romantische camee-
en en schitterende rozet gesle-
pen juwelen maar ook eigentijd-
se modellen in abstracte vormen. 
Zelfs moderne digitale en foto-
kunst zal er te bewonderen zijn 
op deze fair. Schitterende zilver- 
en tincollecties, flonkerend kris-
tal, fijn porselein en stijlvol vin-
tage klein meubilair zijn er ook 
op de fair. U kunt zich tevens la-
ten informeren over de restaura-
tie- / reparatiemogelijkheid van 
uw dierbare kunstwerk en deel-
name aan kunstworkshops. 
Eldorade: Landgoed Waterland, 
Rijksweg 116, Velsen-Zuid. Gra-
tis parkeren. Open: vrijdag 22 fe-
bruari van 19.00 tot 22.00 uur, za-
terdag 23 en zondag 24 februa-
ri van 11.00 tot 17.00 uur. En-
tree 8 euro. Voor 65+, met mu-
seumjaarkaart 6 euro. Jeugd tot 
18 jaar onder begeleiding: gratis.  
Bij de stand van Palet Kunstma-
gazine ontvangt ieere bezoeker 
een gratis editie. Zie ook www.
eldorade.nl.

Design, antiek & modern art
Eldorade in Waterland
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Eerst nog koud, 
daarna zachter weer
Veel mensen hebben de lente 
in hun hoofd. Dat is niet zo ver-
wonderlijk na een echte stren-
ge winter. We zijn toe aan war-
mere temperaturen! Ook de 
toenemende daglengte speelt 
een rol bij het opkomende len-
tegevoel. De vogels doen daar 
vrolijk aan mee. Zij zingen bij 
het krieken van de dag soms 
alweer hun hoogste lied.

Lenteliefhebbers moeten in ie-
der geval tot begin maart ge-
duld hebben, want het wordt 
nog wat kouder. Zeker tot en 
met maandag blijft het met na-
me in de nachten licht tot ma-
tig vriezen, terwijl het kwik 
overdag net iets boven het 
vriespunt uitkomt. De stevi-
ge oostenwind (oplopend tot 
kracht 5) maakt het voor het 
gevoel nog wat kouder. Als de 
wind ‘s nachts gaat liggen en 
het opklaart, kan het tegen de 
vroege ochtend soms wel -5 of 
-6 graden worden.

Het aandeel zon is vooralsnog 
mager, maar tegen het week-
einde, als de luchtaanvoer tij-
delijk wat droger wordt, kan de 
zon meer gaan schijnen. Een 

zo goed als helder dagdeel is 
dan zeker mogelijk.

Deze week is een stevig ho-
gedrukgebied boven Scandi-
navië weersbepalend en teza-
men met lagere druk boven het 
centrale deel van Europa wordt 
een stevige oostelijke stroming 
in stand gehouden. Die oos-
tenwind blijft voortdurend kou-
de en droge lucht aanvoeren 
vanuit de winterse brongebie-
den in het noorden. Zondag 
is er zelfs een kleine kans op 
sneeuw.

Begin maart verdwijnt het ho-
gedrukgebied geleidelijk van 
de kaarten en dringt zachte-
re lucht vanuit het zuidwes-
ten zich op. Deze lenteachti-
ge luchtsoort stoomt zeker op 
tot het noorden van Frankrijk. 
Daar zou het in de eerste da-
gen van maart al 17 graden 
kunnen worden. Of Nederland 
daar dan ook al van gaat profi-
teren is nog onduidelijk.

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Bedoelingen
Je bedoelde het zo goed, maar 
het werd verkeerd opgevat. 
Die ander had het toch moe-
ten begrijpen. Hij of zij kent je 
toch. Soms om kwaad of moe-
deloos van te worden. Een lich-
te twijfel komt misschien bij 
je op. Zou ik het anders moe-
ten zeggen? Hoe komt het dat 
we langs elkaar heen praten? 
Wist je dat bijna iedere zin die 
je uitspreekt op 4 manieren 
kan worden bedoeld en ook op 
4 manieren kan worden opge-
vat? Handig om te weten toch? 
Want zo is er een grote mo-
gelijkheid dat er langs elkaar 
heen gepraat en geluisterd kan 
worden. Neem nou de situatie 
dat je in de auto rijdt en je me-
depassagier zegt tegen je: ,,Het 
licht staat op rood.” Wat wordt 
er bedoeld? Gewoon feitelijk, 
zakelijk, informatief: Het is rood 
en niet oranje of groen (zon-
der enige bijbedoeling)? Of  wil 
iemand iets over zichzelf kwijt 
en bedoelt: Mijn ogen doen het 
nog steeds goed; ik merk dat ik 
nog niet kleurenblind ben. Of  
wil hij helemaal niets over zich-
zelf kwijt, maar laat iets blijken 
hoe hij of zij over jou denkt: je 
ziet het waarschijnlijk niet. Of 
nog sterker wordt het bedoeld 
als een soort bevel: ‘Stoppen!’
Een andere situatie. Je komt 
thuis en er wordt gezegd: ,,Je 
bent laat!” Is dat gewoon feite-
lijk of  constaterend bedoeld?: 
‘Je bent anders altijd om 6 uur 
thuis en nu om 7 uur.’ Of wil ie-
mand iets over zichzelf zeggen: 
‘Ik maakte me zorgen, dat je er 
nog niet was’ Of laat die an-
der iets merken hoe hij over je 
denkt ‘Is het weer zover’. Of is 
het een onderliggende bood-
schap: ‘Voortaan op tijd ko-
men, anders ga je maar ergens 
anders slapen!’
Kun je je voorstellen, dat je 

langs elkaar heen kan praten? 
Jij bedoelt  ‘Ik maakte me be-
zorgd; ik hou van je’. Hij vat het 
op als bevel of vermaning en 
reageert: ‘Jij altijd met je be-
moeizucht. Ik maak het zelf 
wel uit!’
Bijna iedere zin kan vanuit 4 
uitgangspunten of bedoelin-
gen gezegd worden. Om gek 
van te worden? Ja als iemand 
het je steeds laat raden, kan 
dat erg vermoeiend zijn. Steeds 
moet je vragen: ,,Wat bedoel 
je?” Heb je nu over mij of over 
jezelf? Bedoel je het gewoon 
feitelijk of niet? Of is het een 
steek onder water? Een goede 
communicatie begint met dui-
delijkheid over je bedoeling, je 
doel, je achterliggende gevoe-
lens of gedachten zonder nor-
merend te zijn en te eisen dat 
een ander aan je wensen vol-
doet. Als jij op deze manier 
duidelijk bent, ondersteund 
door een juiste toon en bijbe-
horende mimiek zal je trots zijn 
op jezelf, zal je beter begrepen 
worden en zullen er minder 
misverstanden ontstaan. Mooi 
meegenomen. Dat bedoel ik.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

Velsen – De overgang van 
Jeugdzorg naar de gemeenten in 
2015 heeft nog een hoop voeten 
in de aarde. Mede daarom wordt 
samengewerkt met de drie an-
dere IJmondgemeenten. Daar-
mee hoopt men ook de bezuini-
gingen op het budget op te kun-
nen vangen. Wel overleggen ge-
meenten in Nederland met el-
kaar of zij wel akkoord zullen 
gaan met deze wijzigingen, om-
dat zij twijfelen aan het resultaat 
hiervan. Wethouder Baerveldt 
van de gemeente Velsen liet we-
ten dat in het nieuwe jeugdbe-
leid een groter beroep zal wor-
den gedaan op de omgeving. 
,,Zo zal in probleemgevallen 
worden gevraagd naar mogelijk-
heden om een jongere tijdelijk 
op te vangen bij familie of vrien-
den’’, aldus de wethouder. ,,Dat is 
in de meeste gevallen ook pret-
tiger dan in een vreemde omge-
ving. Dan hebben we het natuur-
lijk niet over de heel zware ge-
vallen, die moeten bij de profes-
sionele opvang terecht kunnen.’’ 
Ook gezinnen zullen meer op ei-
gen kracht moeten doen, maar 
kunnen daarbij worden onder-
steund door een van de organi-
saties op het gebied van jeugd-
zorg.  ,,We willen ook niet dat een 
kind of jongere bij heel veel be-
handelaars komt. Voor gezinnen 
met meerdere problemen komt 
een plan en een ‘regisseur’.’’ 
Het budget voor Jeugdzorg zal 
voor een deel ook moeten wor-
den uitgegeven aan organisaties 
voor Jeugdzorg. Hoe dat vorm 
krijgt moet nog nader worden 
bepaald. Velsen werkt niet alleen 
samen met de IJmondgemeen-
ten, maar voor een deel ook met 
Zuid-Kennemerland en Haar-
lemmermeer, bijvoorbeeld bij de 
opvang van zwervende jongeren. 
(Karin Dekkers)

Jeugdzorg naar 
gemeenten

Regio - In Sporthal de Zien aan 
de Zienlaan 4 in Uitgeest wordt 
zondag 24 maart weer een rom-
melmarkt gehouden van 11.30 
tot 15.30 uur. De toegang be-
draagt 1,50 euro. Kinderen tot 12 
jaar hebben gratis entree. Voor 
het reserveren van een markt-
kraam (20 euro) kan gebeld wor-
den naar 0251-240557 of 0251-
254067. 

Rommelmarkt

IJmuiden - Zondag 3 maart, 
van 09.00 tot 15.00 uur, wordt in 
sporthal IJmuiden Oost aan het 
Tiberiusplein 6 (naast het politie-
bureau) een grote rommelmarkt 
georganiseerd. Kramen vol oude 
spullen, zoals kleding, boeken en 
cd’s zullen op deze markt te vin-
den zijn. De toegang bedraagt 2 
euro, kinderen gratis. De kantine 
is geopend voor een kopje koffie.

Grote 
rommelmarkt

D66 reikt taart uit
IJmuiden - Jaarlijks geeft D66 
Velsen op Valentijnsdag een 
taart weg aan een organisatie 
of persoon die zich op een bij-
zondere manier inzet voor Vel-
sen. Dit jaar heeft Simone Bon-
tenbal de taart gekregen voor 
haar actie om op 16 februari een 
schoonmaakdag op het IJmui-
der strand te organiseren. Door 
gebruik te maken van Facebook 
heeft zij meer dan 150 men-
sen in actie gekregen om het 

strand schoon te maken van de 
pier tot de opgang naar IJmui-
der Slag. De fractie van D66 Vel-
sen was deze dag aanwezig om 
mee te helpen en vond het een 
bijzondere ervaring om met zo-
veel mensen aan een gezamen-
lijk doel te werken, namelijk: een 
schoon IJmuider strand. Deze 
actie is zeker voor herhaling vat-
baar. Met de taart werd Simo-
ne bedankt voor haar geweldi-
ge initiatief.

Stadsschouwburg één 
dag peuterparadijs
Velsen - Op woensdag 13 
maart (vanaf 9.30 uur) wordt 
de Stadsschouwburg Velsen 
voor één dag omgetoverd tot 
een groot speelparadijs voor 
de allerkleinsten. 
Het populaire festival komt tot 
stand in samenwerking met de 
WNF-Bamboeclub, de kleu-
terclub van het Wereld Natuur 
Fonds. De peuters maken ken-
nis met theater én met de na-
tuur en dieren van de Noord- 
en Zuidpool. 
De foyer wordt  omgebouwd tot 
een speeltuin als een sneeuw-
wit poolparadijs. De peuters 
kunnen met ijsschotsen in de 
weer, op de rug van een orka 
een wereldreisje maken, ont-
dekken hoe een zeehond zijn 
visjes vangt of in een iglo een 
boekje lezen. Om de ijsschot-

sen heen worden overal in het 
theater mini-peutervoorstellin-
gen gespeeld. 
Op het programma onder an-
dere een workshop Muziek op 
Schoot, een workshop Peuter-
dans en een sprookjesachtige 
voorleesvoorstelling van twee 
Sesamstraat-acteus.
De dag wordt om 15.00 uur in 
de theaterzaal afgesloten met 
‘Ik woon in een huis’ van de 
populaire Dirk Scheele. Een 
uitbundig meezing- en dans-
festijn voor peuters en kleuters 
vanaf 2 jaar. 
 Kijk voor meer info over het 
Peuterfestival en de voorstel-
lingen op www.stadsschouw-
burgvelsen.nl
Prijs: vanaf 3 euro. Informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789. 









Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •

VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Colofon

21 februari 201312

Opkikkertjes in Velsen-Noord

Velsen-Noord - In Velsen-
Noord is een nieuw project van 
start gegaan: Opkikkertjes. Wat 
is een Opkikker? Dit is een ver-
sierd doosje vol verrassingen 
onder meer gemaakt door vrij-
willigers en clubs van Wijkcen-
trum de Mel/Watervliet dat door 
de intermediair, Lydia Morei-
ra en een vrijwilliger bij men-
sen thuis gebracht wordt. Er 
zijn verschillende Opkikkertjes: 
Het TROOST-Opkikkertje is voor 
jong en oud die te maken heb-
ben met bijvoorbeeld een echt-
scheiding, langdurige of onge-
neeslijke ziekte, of een dierbare 
hebben verloren. Het KOP-OP-
kikkertje voor mensen die met 
veel tegenslag te maken hebben. 

Denk hierbij aan ontslag, de-
pressie of financiële problemen. 
Het GEZELLIGHEIDS-Opkik-
kertje is voor mensen die een-
zaam zijn of wel een bezoekje 
kunnen gebruiken. Tot slot om-
dat positief zijn in het welzijns-
werk één van onze krachten is,  
het PLUIM-Opkikkertje voor ie-
dereen die zich inzet voor een 
ander of iets bijzonders heeft 
gedaan. Alle Opkikkertjes kun-
nen het hele jaar door aange-
vraagd worden. Dit kan via e-
mail of telefonisch bij lydia@de-
mel of telefonisch 0251-226445. 
De persoon die het Opkikker-
tje aanvraagt verstrekt de gege-
vens van zichzelf en van degene 

die het Opkikkertje gaat krijgen. 
De PLUIM-Opkikkertjes worden 
gelimiteerd uitgereikt om de ori-
ginaliteit te waarborgen. Lydia 
vindt het fijn om mensen die in 
een vervelende situatie terecht 
zijn gekomen op deze manier 
een positieve opkikker te geven. 
Tevens kan zij signaleren waar-
in er nog behoefte is in de wijk 
en hierop inspelen, denk bijvoor-
beeld aan een bezoekersgroep 
voor eenzame ouderen, die dan 
maandelijks op bezoek gaan bij 
de mensen. Wilt u een persoon 
in Velsen-Noord opgeven voor 
een Opkikkertje neem dan con-
tact op met Lydia Moreira. ly-
dia@demel.nl of 0251-226445

De Dwarsligger - Op woensdag 
27 februari  start in de Dwarslig-
ger de cursus Spaans op Reis. 
Deze cursus is van 19.30 tot 21.00 
uur Kennis van de taal is niet ver-
eist. Er wordt voornamelijk aan-
dacht besteed aan spreekvaar-
digheid. De kosten bedragen 75 
euro voor 12 lessen en 4,50 euro 
voor een boekje. Voor informatie, 
neem contact op met de Dwars-
ligger 0255-512725

Spaans op reis

Welzijn Velserbroek/Bibli-
otheek Velsen - In het kader 
van de veiligheid organiseert 
Bibliotheek Velsen en Welzijn 
Velserbroek samen met politie 
Kennemerland een themabij-
eenkomst over oplichting aan 
de deur, via de telefoon of in-
ternet. Tijdens de koffieoch-
tend voor senioren is op don-
derdag 28 februari van 10.00 
uur tot 12.00 uur het thema 
‘Veiligheid in en om het huis’. 
De politie vertelt meer over de 
meest voorkomende babbel-
trucs. Voor de aanwezigen is 
er volop gelegenheid om vra-
gen te stellen en om ervarin-
gen uit te wisselen. De bijeen-
komst is zowel in de Biblio-
theek in IJmuiden als in Velser-
broek. De voorlichting is gratis, 
Kopje koffie of thee 0,80 euro. 
Meer weten? Bibliotheek 
IJmuiden, 0255-525353, Bi-
bliotheek Velserbroek, 023-
5381901 of Welzijn Velser-
broek, 023-5388830

Veiligheid in 
en om het huis

De Brulboei - De gezellig-
ste filmavond van IJmuiden is 
weer in aantocht op donder-
dag 28 februari aanvang 20.00 
uur in Buurthuis de Brulboei. 
Er wordt een film gedraaid van 
De Samsungwerf, een van de 
grootste werven ter wereld. El-
ke dag stromen 20.000 arbei-
ders door de poort, waar al-
les draait om discipline, veilig-
heid en deadlines. De dead-
lines zijn hier heilig om 52 sche-
pen per jaar te kunnen bouwen. 
Dat is een schip per week! Na 
de pauze, met een drankje, ha-
ring en een leuke verloting, ver-
volgen wij de avond met een 
film over de boomkorvisserij en 
de verwerking van de vangst. 
De kaartverkoop start maandag 
18 februari. Meer weten? Bel: 
0255-510652

IJmuiden wat 
vertel je
me nou!

De Mel-Watervliet - Donder-
dagmiddag 11 april van 13.30 tot 
15.30 uur kunnen werkzoeken-
den deelnemen aan de work-
shop: Werken naar Werk. De 
workshop wordt gegeven door 
Muriel Bouwhuis van Compaszie 
en bestaat uit een informatief en 
actief programma. Er wordt veel 
aandacht besteed aan de ver-
anderingen die er, financieel en 
emotioneel, ontstaan bij het ver-
liezen van een baan. Tevens wor-
den er relevante tips en advie-
zen geboden met betrekking tot 
het solliciteren; hoe en waar vind 
ik de vacature, hoe schrijf ik een 
sollicitatiebrief en CV. En tenslot-
te, hoe houd ik een goed solli-
citatiegesprek. Na afloop van de 
workshop is er nog ruimte voor 
individuele vragen. Deelname 
aan de workshop is gratis. Deel-
nemers dienen zich in te schrij-
ven bij Wijkcentrum de Mel – 
Watervliet, lokatie Watervliet in 
Velsen-Noord. Meer weten? Bel 
0251-226445.

Werken
naar Werk

Mode-meiden gezocht
De Koe – Op woensdag 27 fe-
bruari start de derde editie van 
Velserbroek’s Young Fashion 
Designers in Jongerencentrum 
de Koe. Dit evenement is een 
geweldig succes. Een aantal 
meiden liepen vorig jaar in eigen 
creaties op de catwalk. Ook dit 
jaar, in de maanden maart, april, 
mei en juni wordt er weer aan de 
jurken gewerkt. Dit zal wekelijks 
2,5 uur zijn op woensdagavond. 

Ontwerp ook je eigen extra-va-
gante jurk . Ben je tussen de 12 
en 18 jaar en vind je het leuk om 
hier aan mee te doen? Haal dan 
een inschrijfformulier in de Koe. 
De kosten zijn 15 euro voor al-
le werkavonden. Dit is inclusief 
koffie, thee en een deel van het 
materiaal. Meer weten? Bel 023-
5491817 of mail info@jcdekoe.nl 
of bekijk de website www.jcde-
koe.nl.

Belastingaangifte
WonenPlus - Omdat er veel be-
hoefte is voor hulp bij het invul-
len van de aangifte, heeft Wo-
nenPlus een speciaal team sa-
mengesteld van ongeveer 10 vrij-
willigers. Wie kunnen van deze 
dienst gebruikmaken? Wonen-
Plus bemiddelt voor ouderen en 
mensen met een beperking, die 
een eigen vermogen bezitten tot 
ongeveer 20.000 euro per per-
soon. Het gaat om eenvoudige 
aangiften die betrekking hebben 
op box 1 (inkomen, buitengewo-
ne uitgaven, eigen woning en gif-

ten e.d.). Soms kunnen mensen 
in aanmerking komen voor te-
ruggave, bijvoorbeeld door (ho-
ge) ziektekosten. Hiervoor kan 
men het hele jaar bij WonenPlus 
terecht. Voor uw belastingaangif-
te s.v.p. bellen vóór 10 maart, dan 
kan uw aangifte voor 1 april bij 
de Belastingdienst aangeboden 
worden. De medewerkers ko-
men bij de klanten thuis. De kos-
ten van deze dienst zijn: 15 eu-
ro per formulier. U moet wel Wo-
nenPlus-abonnee zijn. Meer we-
ten? Bel 0255-548548.

De Driehoek - Donderdag 21 
februari vanaf 19.30 uur is de 
maandelijkse spelletjesavond 
van het Vkafé in Dorpshuis de 
Driehoek. Dit keer staat er wat 
speciaals op het programma: 
Laura en Sarina van de Hoge-
school van Amsterdam zijn de 
spelleiders bij het ‘Ik Hou Van 
Hollandspel’. Zij hebben dit al 
eerder met groot succes ge-
daan. De groep aanwezigen 
wordt verdeeld in twee teams 
om het tegen elkaar op te ne-
men in deze hilarische strijd 
voor eeuwige roem! Deelne-
men kost 1,50 euro (maar ver-
geet je niet in te schrijven). 
Meer weten? www.vkafe.nl.

Spelletjes-
avond Vkafé

De Spil – Binnenkort start 
Buurtcentrum de Spil weer met 
de leuke kookactiviteit Cook-It. 
Kinderen van 8 tot 12 jaar gaan 
samen allerlei lekkere dingen 
maken in de mooie keuken van 
de Spil. Marlene van Vliet be-
denkt samen met de kinderen 
lekkere recepten. Cook-It is ie-
dere week op dinsdag van 16.00 
tot 17.30 uur. De 5 lessen kosten 
20 euro. Geef je snel op bij de 
Spil want er zijn nog maar enke-
le plaatsjes vrij. Meer weten? Bel 
0255-510186. 

Cook-It
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Schaatsbaan Plein 1945
bedankt sponsors en 

vrijwilligers
IJmuiden - Het was acht dagen lang genieten op en om de ijs-
baan op Plein 1945. Van vrijdagavond 18 januari tot zaterdag 26 
kon jong en oud naar hartelust schaatsen in het hartje van IJmui-
den. De koude ijsbaan zorgde voor enorm veel warmte in IJmuiden. 
Dankzij een initiatief van Martine (van Mara’s Home Decoration) 
en vele vrijwilligers en sponsors  kwam het tot dit mooie resultaat. 
Via Facebook kwam de actie in een paar dagen tot stand. De ge-
meente Velsen verleende razendsnel medewerking en winkeliers 
van Stadscentrum IJmuiden deelden de kosten voor de baan. Ma-
ra wordt tegenwoordig wel de IJskoningin van IJmuiden genoemd, 
maar die eer wijst ze meteen af. ,,Nee, dat waren we met zijn allen’’, 
zegt ze resoluut. ,,Ik kon het niet alleen. We hebben met zijn allen 
laten zien dat het wel kan in IJmuiden. En hoe!’’ Ze raakt niet uit-
gepraat over alle spontane acties van sponsors en vrijwilligers: van 
warme hapjes die werden gebracht voor de vrijwilligers tot het aan-
bod van jongelui die ‘s nachts de baan bewaakten. 
,,We hadden meer dan 60 vrijwilligers om de baan op te zetten, 
schoon te maken en toezicht te houden. Het leuke was dat men-
sen zelf kwamen met leuke giften voor de vrijwilligers of ideeën, 
van Koek en Zopie met gratis warme chocolademelk tot de EHBO. 
Het leek wel of het een soort domino-effect had, het werd allemaal 
steeds groter. En we hebben eigenlijk nergens om gevraagd. De 
leukste reactie kwam op de laatste zaterdagavond van een klein 
meisje dat zei dat het zo jammer was dat het was afgelopen. Ze 
vroeg of het schaatsen op het Plein volgend jaar in de kerstvakan-
tie kon, want dan kon ze de hele dag schaatsen. Ze had echt geen 
idee van wat er allemaal nodig is om dit te realiseren.’’ Martine wil 
via dit artikel alle vrijwilligers en sponsors bedanken voor hun inzet: 
Stadscentrum IJmuiden, Gemeente Velsen, PWN, Ron Stals IJzer-
waren, Tromp Verhuur, Holiday Inn IJmuiden, Van Es Catering en 
Snacks, Restaurant Kop van de Haven, Visrestaurant van Es, Bart 
Vlaanderen, Grandcafé La Belle, Restaurant Rhodos,  Fietsplus Ni-
co van der Zwan Velserbroek, Zorgbalans, Holleman Santpoort, Van 
Baarsen kabels en leidingen Badhoevedorp, Reformhuis Kuilboer, 
Hartje IJmuiden, Facebookgroep Je bent IJmuidenaar als......, Cock 
Zwanenburg, Frans Zeilmaker, Multimate, Groeten uit IJmuiden, VV 
S.V.IJ, Albert Heijn, Hema, Beste Broodje, mijnfeesttaart.nl, Pavil-
joen Zeezicht, Jeugdbrandweer en alle vrijwilligers en EHBO-ers.

Sue the Night en Twin 
Shades in Halve Maan
Santpoort-Noord - Deze zon-
dag is in café de Halve Maan 
een dubbel optreden van Sue the 
Night en Twin Shades. Aanvang 
18.00 uur, toegang gratis. Locatie: 
café de Halve Maan, Hagelinger-
weg 36, Santpoort-Noord.
Sue the Night wordt gïnspireerd 
door songwriters uit de jaren ‘60 
en ‘70. Sue speelt in wisselen-
de formatie: solo, of als duo/ trio. 
Sue bracht in 2010 de eerste EP 
uit in eigen beheer, in 2011 stond 
ze in de finale van de Grote Prijs 
van Nederland en werd daar der-
de. Afgelopen jaar bracht ze, na 
een Popronde tour, de eerste of-
ficiële video uit. Voor 2013 staat 
een debuutalbum op het pro-
gramma. Suus de Groot begon 
als frontvrouw in verschillende 
lokale rockbands. Tijdens het af-

studeren in 2010 op het conser-
vatorium Amsterdam begon ze 
solo op te treden onder de naam 
Sue the Night en nam ze de eer-
ste EP op met sessiemuzikanten. 
Hierdoor werd Sue begin 2011 
geselecteerd voor de Grote Prijs 
van Nederland. Dit jaar versterkt 
Matthijs Barnhoorn de band en 
worden er plannen gesmeed voor 
opnames voor een debuutalbum.
Twin Shades is een Amsterdam-
se rockband. Hun muziek is een 
mix van garage-rock, lagen van 
psychedelische gitaren en een 
dominerende 60’s vibe in de ge-
hele sound. Twin Shades is op-
gericht in september 2011 en is 
beinvloed door artiesten als The 
Velvet Underground, The Brian 
Jonestown Massacre and The 
Doors.

Nicky’s Place 32ste 
spirituele beurs
Regio - Nicky’s Place houdt haar 
32ste spirituele beurs op zaterdag 
23 en zondag 24 februari in Haar-
lem. De beurs is open van 12.00 
tot 17.00 uur. Locatie: het ouderen-
steunpunt aan de Van Oosten de 
Bruynstraat 60 in Haarlem, hoek 
Westergracht, achter de Bavo.
De mediums, healers, sjamanen 
en paragnosten die aanwezig zijn 
hebben allen jarenlange ervaring 
in het werken met de spiritue-
le wereld onder meer door kaart-
leggingen met tarot, contact met 

overledenen, pendelen en fotole-
zen. Ook zijn aanwezig: een ba-
byfluisteraar, kinderfluisteraar, 
handmassage, hotstone massage, 
stoelmassage en magnetiseren. 
En natuurlijk handlijnkunde, Maya 
astrologie, numerologie en leu-
ke cadeaus. De toegang bedraagt 
5 euro. Voor kinderen en 65plus-
sers is er korting. Consulten kos-
ten maximaal 10 euro. Kijk op de 
website www.nickysplace.nl of bel: 
06-41041509 Nicole van Olderen 
voor meer informatie.Logeren op Beeckestijn

Velsen-Zuid – Vereniging Hen-
drick de Keyser is begonnen met 
het aanbieden van logeeradressen 
in een twaalftal historische pan-
den. De vereniging beheert ook 
Beeckestijn in Velsen-Zuid, waar 
kan worden gelogeerd in een neo-
gotische kapel. 
Vereniging Hendrick de Keyser 
bezit 396 historische panden in 
Nederland, van grachtenhuis tot 
watertoren, van Renaissance tot 
Rietveld. In de komende drie ja-
ren zullen twaalf panden geschikt 
worden gemaakt voor het loge-

ren. Naast de locatie op Beeckes-
tijn gaat het om onder meer een 
zeventiende eeuws gildenhuis in 
Amsterdam en een achttiende 
eeuwse watermolen in Limburg.
Het eerste adres dat beschikbaar 
is gekomen is een vakantiehuis-
je aan zee in Groet, bij Schoorl in 
Noord-Holland. BankGiro Loterij 
steunt het plan met een eenmalige 
projectbijdrage van 697.500 euro. 
Met dit bedrag wordt gerestau-
reerd, verbouwd en ingericht tot 
erfgoedlogies. (foto: Arjan Bronk-
horst)

Velsense nominaties bij 
‘Onze scheids, mijn held’
Velsen - In september 2012 is 
door NOC*NSF een oproep ge-
daan in het kader van ‘Onze 
scheids, mijn held’, waarbij clubs 
en sporters werd gevraagd om 
inspirerende verhalen in te stu-
ren die laten zien hoe verenigin-
gen omgaan met scheidsrech-
ters of hoe zij hun arbitragebe-
leid hebben vormgegeven. e ver-
halen konden online worden ge-
plaatst, waarbij de beste inzending 
5.000 euro voor de club wint. 130 
verhalen zijn ingestuurd. Het cam-

pagneteam heeft de nominaties 
inmiddels bekend gemaakt. On-
der de tien genomineerden voor 
die prijs zijn drie volleybalclubs, 
waaronder Smashing Velsen. Te-
vens is basketballvereniging Akri-
des genomineerd. De inzendingen 
zijn te lezen op www.onzescheids.
nl. Op 6 maart wordt in Utrecht tij-
dens een afsluitende avond van de 
campagne bekend gemaakt welke 
vereniging de 5000 euro mee naar 
huis mag nemen. Zie www.sma-
shingvelsen.nl of www.akrides.nl.

Velsen – Elke gemeente is sinds 
vorig jaar verplicht een aanvraag 
voor schuldhulpverlening toe te 
staan. Dat wil echter niet zeg-
gen dat elke aanvraag wordt ge-
honoreerd. Daarvoor zijn nu een 
aantal beleidsregels opgesteld. 
Gemeentelijke schuldhulpverle-
ning wordt bijvoorbeeld niet toe-
gekend aan mensen met een 
studiefinanciering of aan zelf-
standige ondernemers, daarvoor 
zijn andere regels. Daarentegen 
is de toelating tot schuldhulpver-
lening uitgebreid met doelgroe-
pen als huiseigenaren en men-
sen die in de problemen komen 
na een scheiding. Ook voor-
dat de schulden zich torenhoog 
opstapelen kunnen mensen te-
recht bij de gemeente. Bijvoor-
beeld om hulp te vragen bij het 
omgaan met een kleiner bud-
get. Op die manier kan men na 
een verlaging van het inkomen 
voorkomen dat men in de schul-
den komt. Ook het UWV ver-
wijst mensen naar gemeentelij-
ke schuldhulpverlening, bijvoor-
beeld bij ontslag of langdurige 
ziekte. (Karin Dekkers)

Schuldhulp-
verlening

Santpoort-Noord – Landgoed 
Duin & Kruidberg wil voor het 
comfort van haar gasten uitbrei-
den met wellnessvoorzieningen 
in de vorm van sauna, zwem-
bad en fitness. Ook is er behoef-
te aan extra kantoor- en opslag-
ruimte. Omdat bouw in strijd is 
met de bestemming ‘Boserf’ is 
een omgevingsvergunning aan-
gevraagd. Deze aanvraag is ge-
durende zes weken in te zien in 
het stadhuis. Belanghebbenden 
kunnen hierop zienswijzen in-
dienen. Na deze periode zal de 
gemeenteraad van Velsen be-
slissen over het project. B&W 
van Velsen, Provincie Noord-
Holland en Natuurmonumen-
ten gaan akkoord met de nieuw-
bouw zoals die is voorgesteld. 
Landgoed Duin & Kruidberg wil 
het verblijf van hotelgasten ver-
aangenamen door het aanbie-
den van de wellnessmogelijk-
heden en tevens de efficiency 
in de bedrijfsvoering verbeteren 
via de nieuwbouw. De nieuw-
bouw komt aan de westzijde van 
het landhuis, aan weerszijden 
van de hotelvleugel uit 1998. Het 
gaat om een wellnessvoorzie-
ning in twee bouwlagen, waar-
van een ondergronds. Op de bo-
venste bouwlaag komt een be-
groeid talud, vergelijkbaar met 
de bestaande vleugel. Over de 
gehele lengte van de bestaande 
en nieuwe uitbreidingen komt 
een tuinmuur. Om de uitbreiding 
van de kantoor- en opslagruimte 
te realiseren wordt een deel van 
de parkeerruimte verplaatst naar 
een bosgebied.

Duin & 
Kruidberg wil 

uitbreiden
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Film ‘Alles is 
familie’ in het 
Witte Theater

IJmuiden - Donderdag 21 en 
woensdag 27 februari, 20.30 uur. 
Zondag 24 februari, 14.30 uur, 
draait het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 de fi lm ‘Alles is familie’.
Iedereen binnen de familie De 
Roover is op een punt in zijn le-
ven beland waarin het maken van 
cruciale keuzes onvermijdelijk is. 
Zo wil Winnie een baby, haar man 
Rutmer wil dichter bij zijn gevoel 
komen, zijn broer Charlie wil voor-
al geen verantwoordelijkheid en 
hun zwager Dick wil zijn overleden 
vrouw terug. Pater familias Arend 
wil gelukkig zijn. En zijn vrouw 
Jeanette wil dat iemand haar wil. 
Met onder andere Carice van Hou-
ten, Thijs Römer, Jacob Derwig. 

Cabaretvoorstelling 
‘Bonzaai!!!!’ in WT
IJmuiden - Er zijn er veel die 
zeggen, dat ze zeggen wat ze 
denken. Er zijn er weinig die dat 
ook echt doen. André Manuel 
is één van die weinigen. BON-
ZAAI!!! is zijn 14e solo voorstel-
ling. 
Over woedende mensen. Ver-
ongelijkte burgers. Ongeremd. 
Zwaar over de pis. En bang voor 
niks en niemand. Zeg maar een 
tijdsbeeld van de hedendaag-
se staat der Nederlanden. ‘Bon-

zaai!!!!’ was de strijdkreet die 
pacifi stische Japanse soldaten 
slaakten terwijl ze in de Twee-
de Wereldoorlog Amerikaanse 
Vliegdekschepen te lijf gingen 
met miniatuurboompjes. En in 
die geest gaat André Manuel de 
strijd aan met de elementen. En 
met zijn publiek. Zoals het hoort. 
Bonzaai!!!! 
De voorstelling wordt gehouden 
op vrijdag 22 februari om 20.30 
uur. Toegang 13 euro/11 euro.

Stadsschouwburg Velsen
Muzikale kolder
in ‘Playground’ 

Velsen - Met hun geniale gedol 
en virtuoze muzikaliteit speelt De 
Wereldband jaar in jaar de Ne-
derlandse theaters plat. ‘Je komt 
ogen en oren te kort’, ‘Veelzijdige 
opvolger van koningskoppel Mi-
ni & Maxi’, ‘De gekste band sinds 
Spike Jones’, ‘Bij De Wereldband 
mag je nog een avondje gewoon 
lachen’, concludeerde de pers. 
Spelend op 99 instrumenten 
(óók bromtollen, stuiterballen, 
trampolines en lasapparaten) 
zoeken de muzikale mannen op 
woensdag 6 maart (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen de 
grenzen van de podiumkunsten 
op. Het resultaat: droogkomisch 
wonderbaarlijk muziektheater 
vol heerlijke porties theaterkol-
der en talloze muziekstijlen. 

Alle remmen los
In de nieuwe show ‘Playground’ 
gaan weer alle remmen van de 
Wereldband los. In de meest 
theatrale band van Nederland 
kan iedereen elk instrument be-
spelen en komen muziekstij-
len uit alle werelddelen voorbij. 
Naast hun muzikale vaardigheid 
is ook de conditie van de le-
den van de Wereldband bewon-
derenswaardig. Dat is ook wel 
nodig voor het ‘Schubert-op-
de-trampoline-nummer’ of een 
spectaculaire act waarin in vier 
minuten vierendertig instrumen-
ten worden bespeeld. Toegang 
vanaf 23,50 euro.
Meer informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Bob Becker)

Velsen - Het gaat goed met Roué 
Verveer: Zijn zalen zitten vol en zijn 
vorige show, ‘Mans Genoeg’, werd 
genomineerd voor de cabaretprijs 
Neerlands Hoop. Het gaat zelfs zó 
goed met Roué dat hij het niet lan-
ger vertrouwt en ‘zijn goede staat’ 
laat checken door zijn huisarts én 
door zijn publiek. Op dinsdag 5 
maart (20.15 uur) staat het publiek 
een nieuw stand-up comedyfeest 
te wachten in de Stadsschouwburg 
Velsen. Een vriendelijke jongen is 
hij, Roué Verveer. Altijd als hij op 
het podium staat, denkt hij: ‘Mijn 
moeder kan dit ook horen’. Grof is 
hij dus nooit. Wel scherp. In zijn 
vijfde cabaretprogramma snijdt hij 
opnieuw een aantal gevoelige on-
derwerpen aan, zet hij ons aan het 
denken, en brengt hij zijn publiek 
heel erg aan het lachen.

Roué Vermeer 
in Velsen

Velsen - Voor de allereerste 
keer is Dik Trom in een vrolij-
ke avonturenmusical te zien. Op 
vrijdag 22 februari (19.00 uur)  
komt de voorstelling voor de 
hele familie, waarin de beken-
de kinderheld besluit een cir-
cus op te zetten, naar de Stads-
schouwburg Velsen. Acroba-
ten, jongleurs en een olifant 
dus, en vooral ook de musical-
sterren Vera Mann en Ara Ha-
lici. Zet je schrap! Hou je vast! 
Dik Trom komt eraan. En Dik is 
niet alleen: hij neemt een heel 
circus mee! Want Dik is verliefd. 
Op Nelly. Alleen is Nelly blind en 
daar wil Dik iets aan doen. Dus 
begint hij een circus om geld op 
te halen. En met dat geld kan hij 
de operatie betalen die nodig 
is om Nelly weer te laten zien. 
Het moet en zal hem lukken. Al 
vindt hij in al zijn plannen wel 
de moeder van Nelly tegenover 
zich: Mevrouw Schimmelpen-

ninck. Deze nare vrouw kan Dik 
niet uitstaan en zal er alles aan 
doen om hem te laten falen.
‘Leuk, leuker, vetleukst’, kop-
te de Metro over deze nieu-
we familiemusical. Om de mu-
sical voor de Velsense kinde-
ren nóg leuker te maken, no-
digt Dik Trom hen uit om gratis 
naar zijn circus te komen. Met 
hun vader, moeder, opa, oma of 
oppas. Per verkochte kaart aan 
één volwassene stelt de kinder-
held één kindervrijkaartje ter 
beschikking.
Bezoekers betalen voor dit vrij-
kaartje alleen 3 euro voor gar-
derobe en pauzedrankje. Om 
gebruik te maken van deze 
speciale aanbieding kan con-
tact worden opgenomen met de 
kassa van het theater: telefoon 
0255-515789.
Informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Actie Voorjaarsvakantie

Kinderen gratis 
naar Dik Trom in 
Stadsschouwburg

Stadsschouwburg Velsen
Spaans dansspektakel 
‘Ibérica de Danza’
Velsen - Het internationaal be-
kroonde dansgezelschap Ibé-
rica de Danza staat onder lei-
ding van de Spaanse dansgod 
en choreograaf Manuel Sego-
via. Eén keer eerder stond Se-
govia’s paradepaardje in Vel-
sen. Met de bejubelde dans-
show ‘Dalí-Picasso-Miró’ werd 
het publiek in vuur en vlam 
gezet door uitmuntende dan-
sers in een wervelende mix van 
klassiek ballet vermengt met 
fl amenco, folk en modern bal-
let. Ibérica de Danza komt op 
zondag 17 maart (15.00 uur) 
met een nieuw spektakel naar 
de Stadsschouwburg Velsen. 
‘Ibérica Mágica’ is een reis naar 
vele uiteenlopende danscultu-
ren van het Iberische Schierei-
land. Met Spaanse muziek van 
de klassieke componist Albéniz 
en het populaire Radio Tarifa. 
Het gezelschap Ibérica de Dan-
za weet als geen ander het tra-
ditionele Spaanse cultuurgoed 
te gebruiken voor hun moder-
ne dansen. Ibérica staat be-
kend om zijn sterk beeldende 
danstaal die ontstaat door een 
unieke vermenging van klas-
siek Spaans ballet, fl amenco, 
folk en modern ballet. ‘Ibéri-
ca Mágica’ is een reis naar ve-
le uiteenlopende danscultu-
ren van het Iberisch Schierei-
land. In het eerste deel van de 
voorstelling gebeurt dit op mu-

ziek van Spanjes grote klassie-
ke componist Albéniz. De mu-
ziek van de in Spanje popu-
laire groep Radio Tarifa vormt 
met zijn etnische invloeden de 
inspiratiebron van de kleurrij-
ke choreografi eën in het twee-
de deel.
Toegang vanaf 24,50 euro. In-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Peter Buitelaar)

Velsen - Op maandag 11 maart 
(19.30 uur) komt er een ein-
de aan een spannende strijd die 
maar liefst vier maanden duurde. 
Vijf voorrondes op de scholen en 
twee adembenemende battles in 
het Witte Theater waren er nodig 
om tot de zeven fi nalisten te ko-
men die optreden tijdens het VIS-
gala in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Het winnende optreden van 
het VISgala krijgt als prijs een fel-
begeerde plek in de programme-
ring op het Havenfestival. Net als 
bij het Eurovisie Songfestival heeft 
ook het VISgala een spectaculaire 
pauzeact. Terwijl de juryleden ver-
gaderen over de winnaar van de 
vierde editie kan de zaal genie-
ten van een verrassend en uniek 
pauzenummer. Met een ongeken-
de energie en drive brengt cross-
over dansgezelschap ISH, onder 
leiding van artistiek leider Mar-
co Gerris, streetskills en andere 
kunstvormen samen in unieke en 
dynamische acts. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl. 

Strijden om act 
Havenfestival
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VCA-diploma’s 
op Technisch 

College
IJmuiden - Op vrijdag 8 februa-
ri vond ’s avonds in de aula van 
het Technisch & Maritiem Colle-
ge Velsen een bijzondere diplo-
ma-uitreiking plaats. De heer Ta-
bak van Adviesbureau Duurzaam 
Veilig uit Castricum en de heer  
Deen, hoofd opleidingen van Ta-
ta Steel IJmuiden, overhandig-
den samen met twee docenten 
van de school aan de Briniostraat 
aan 90 leerlingen uit de boven-
bouw een Basisveiligheid-diplo-
ma, VCA. VCA staat voor: Veilig-
heids Checklist voor Aannemers. 
Voor dit diploma hebben de leer-
lingen de eerste helft van dit 
schooljaar keihard gewerkt. En 
niet zonder reden: na de kerst-
vakantie zijn veel leerlingen één 
dag per week stage gaan lopen 
en bij vrijwel alle stagebedrijven 
is het bezit van zo’n diploma een 
eerste vereiste om binnen te mo-
gen komen. Van alle leerlingen 
die aan het examen deelnamen, 
slaagde ongeveer 80%, een per-
centage dat ruim boven het lan-
delijk gemiddelde ligt. Het Tech-
nisch en Maritiem College Vel-
sen is een van de weinige VMBO 
scholen waar het VCA basisvei-
ligheidsdiploma standaard aan 
alle leerlingen wordt ‘aangebo-
den’. Dit omdat volgens de school 
‘Techniek en Veiligheid hand in 
hand dienen samen te gaan!’

Reünie muziekvereniging 
Wilhelmina in Santpoort
Santpoort - Op zaterdagavond 1 
juni vindt een reünie plaats van 
muziekvereniging Wilhelmina 
Santpoort. De vereniging werd op 
9 augustus 1898 opgericht in het 
huidige Santpoort-Zuid, vroeger 
Santpoort Station geheten en was 
alleen toegankelijk voor ‘Vaarters’ 
zoals de Bloemendaalsestraatweg 
heette. 
Het fanfarecorps Wilhelmina heeft 
op concoursen in de afdeling Uit-
muntendheid grote successen be-
haald en was in vroeger jaren voor 
andere verenigingen een gevreesd 
mededinger naar de prijzen. In 
1950 kwam een tamboer- en pij-
perkorps. Dit was de oorsprong 
van de latere drumband. In 1951 
werd er nog een afdeling hoorn-
blazers aan toegevoegd. In 1957 
waren pijpers en hoornblazers 
verdwenen en liep er een jeugd-
tamboerkorps op straat. Dit tam-
boerkorps groeide uit tot een mu-
sicerende drumband die jaren op 
het hoogste niveau, de eredivisie, 
speelde. In 1980 werd een afdeling 
majorettes opgerichten. Na een 
paar maanden bleek de instruc-
trice zwanger en werd de toen 
15-jarige Heleen Wijtman instruc-
trice. Zij leidde de groep via de in-
troductieafdeling en derde divisie 
naar de tweede divisie.
Het is altijd jammer geweest dat 
deze vereniging geen medewer-
king van de gemeente heeft gehad 
om een eigen clubgebouw te re-
aliseren, onder andere hierdoor is 
op een gegeven moment de ver-

eniging ‘uit elkaar gevallen’. Ie-
dereen repeteerde op een andere 
plek en zo was er dus geen een-
heid. Op een gegeven moment zijn 
de drumband en majorettes opge-
heven. 
In 2002 begeleidde de harde kern 
van oudleden van de drumband 
de lampionnenoptocht op de af-
sluitende zaterdag van Feestweek 
Santpoort. In 2006 werd de fanfa-
re ook opgeheven. Niet lang er na 
overleed de secretaris van Wilhel-
mina, Hans Meijer. Hij stond sa-
men met de heer Wiedijk , opa van 
Es en zijn zoon aan de basis van 
de vereniging. De vriendengroep 
bestaande uit oud-leden zorgde 
ervoor dat Wilhelmina niet verge-
ten wordt want nog steeds blazen 
zij de feestweek af als Harddrave-
rijband Wilhelmina Santpoort. En 
met de nieuwe Sambaband spelen 
zij jaarlijks tijdens de feestweek di-
verse keren.  
De reünie zal gehouden worden 
op zaterdagavond 1 juni 2013 in 
De Wildeman in Santpoort van 
19.00 tot 23.00 uur. Zie ook de Fa-
cebookpagina, www.wilhelmina-
santpoort.nl of bel voor aanmel-
den of meer info Marion Redelijk-
heid 06-20970797 of (‘s avonds) 
Annette van Es 06-23800356. Na 
aanmelding graag 5 euro over-
maken op rekeningnummer 
145802884 van JJM Opdam on-
der vermelding Reünie Wilhelmina 
Santpoort. Hiervoor krijgt u bij de 
reünie twee consumpties en wat 
hapjes. Tot ziens op 1 juni. 

Werkdag voor jong en oud
IJmuiden aan Zee - Er is een 
werkdag gepland voor het Kenne-
merstrand op zaterdag 23 februa-
ri. De dag is ook geschikt om mee 
te doen voor kinderen.  Die dag 
worden struiken afgevoerd van 
het Kennemerstrand. De zuidwest 
hoek van het natuurgebied moet 
deels worden ontdaan van wil-
gen en duindoorn. Het verwijderen 
van de struiken heeft als resultaat 
dat we de open, vochtige duinval-
lei uitbreiden. Het daarbij vrijgeko-
men materiaal wordt vervolgens 
gebruikt om de ongewenste door-
gangen aan de randen van het ge-
bied op te vullen. Met het dicht-

maken van enkele doorgangen, 
komt er een beter regulering van 
de wandelpaden zodat kwetsba-
re delen onnodig worden vertrapt.  
Verzamelen is om 9.30 uur bij de 
houten trap bij IJmuiderslag.  Kom 
je wat later, dat is geen probleem, 
je kunt nog lang genoeg doorwer-
ken. Er wordt tot circa 15 uur door-
gewerkt, maar dat is niet verplicht. 
Voor zagen en handschoenen 
wordt gezorgd. Het terrein waar 
wordt gewerkt is drassig door het 
vele kwelwater, dus laarzen zijn 
handig. Er is koffie/thee en soep 
van de organisatie aanwezig, maar 
zorg zelf voor een lunchpakket.

Photography Masters Club
Nominaties voor foto’s 
van Ko van Leeuwen

IJmuiden - Opnieuw heeft fo-
tograaf Ko van Leeuwen nomi-
naties in de wacht gesleept bij 
de internationale Photography 
Masters Cup. Jammer genoeg 
is het daarbij gebleven en zijn 
geen van de foto’s verder in de 
prijzen gevallen.
Toch is Ko van Leeuwen tevre-
den over het resultaat. In de-
ze wereldwijde wedstrijd gaat 
het om duizenden foto’s van 
over de hele wereld. Vaak gaat 
het om sterk bewerkte foto’s. 
In het geval van Van Leeuwen 
is slechts één genomineerde 
foto echt bewerkt. Dit betreft 
een foto van de misthoorn op 
de Mull of Kintyre (zie boven). 
Deze staat op een uitstekende 
rots vlak voor de bekende vuur-
toren. De misthoorn heeft geen 
functie meer, maar is onlosma-
kelijk verbonden met de histo-
rie van de vuurtoren. Deze foto 
is rondgetrokken volgens een 
techniek genaamd ‘little pla-
net’ waardoor een circelvor-
mige foto ontstaat waarbij de 

misthoorn het middelpunt is. 
De twee foto’s van de Felison 
Cruise Terminal zijn een termi-
nalbus met het opschrift ‘Crui-
se2Holland’ en een broodje 
kaas wat klaar staat voor con-
gresgangers. Beide foto’s zijn 
onderdeel van een aantal se-
ries die Ko van Leeuwen heeft 
gemaakt voor terminaleigenaar 
KVSA. De vierde genomineerde 
foto is van een paard dat door 
de brandweer van Velsen-Zuid 
en Spaarndam met veel moei-
te uit een sloot is gered in Vel-
serbroek op 22-07-2011. Het is 
een foto waar het paard een 
wilde sprong maakt in het wa-
ter als de brandweer probeert 
om slangen onder het dier met 
aan te brengen.
De jury bestaat uit mensen 
van onder andere Christie’s in 
New York, National Geograp-
hic Channel, Fox Broadcasting 
Company, Amsterdam World-
wide, Kodak USA en de Neder-
landse BFN (Beroeps Fotogra-
fen Nederland).

‘Tackles & tries’
bij The Smugglers
Velserbroek - The Smugglers 
zijn alweer een tijd bezig met 
de tweede seizoenshelft en vo-
rige zondag mochten de rugby-
ers uit Velserbroek spelen tegen 
Alkmaar 2. In het eerste gedeel-
te van het seizoen hadden the 
Smugglers het moeilijk tegen 
Alkmaar, ze hadden in Alkmaar 
net aan gewonnen, dus ze wis-
ten dat deze wedstrijd niet ge-
makkelijk zou gaan.
De wedstrijd begon goed voor 
The Smugglers, na een paar 
mooie acties lag de eerste bal al 
achter de trylijn en stonden The 
Smugglers al snel in de wed-
strijd voor. Maar Alkmaar had 
een snel antwoord en drukte 
ook een try, de stand was weer 
in evenwicht. 
Het werd al snel duidelijk dat 
Alkmaar zich wilde revanche-
ren, dat bleek ook uit hun agres-

sieve spel. De Smuggs moes-
ten veel extra kracht gebruiken, 
maar dat wilden de Velsena-
ren maar al te graag. In het ver-
loop van de wedstrijd maakten 
zij nog drie tries en werd er ook 
nog twee keer tussen de palen 
geschoten, Alkmaar maakte bij-
na een try, maar een mooie tac-
kle van Rens Barnhoorn maakte 
dat onmogelijk. Een opmerke-
lijk moment in de wedstrijd was 
de terugkomst van Alistair Wi-
se, die na lange tijd weer mocht 
aantreden.
De wedstrijd eindigde met een 
eindstand van 25-5, waardoor 
The Smugglers naar de twee-
de plaats in de competitie ste-
gen. Met nog maar vier wed-
strijden te gaan is dat een ge-
weldige positie. Na de wedstrijd 
werd Edgar Verweij uitgeroepen 
als man of the match.

Santpoort-Zuid - Zondag 24 fe-
bruaeri staat op het ZondagMid-
dagPodium in ’t Brederode Huys 
een optreden gepland van Ope-
rettekoor Almere. Dit koor staat 
onder leiding van dirigente An-
neke van Huissteden en heeft de 
beschikking over vijf solisten, wat 
het programma zeer gevarieerd 
maakt. Natuurlijk zingen zij het 
operetterepertoire, maar mooie 
tijdloze liederen in het Nederlands 
en Engels kunt u ook van hen ver-
wachten. Als begeleiding wordt 
de piano gebruikt. De voorstel-
ling begint om 14.00 uur en van-
af 13.30 uur is de zaal open. Kaar-
ten à 4 euro zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-loca-
ties en zondag aan de zaal.

Operettekoor 
Almere
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Ontdek meer over 
archeologisch 
onderzoek 

Santpoort-Zuid - Dinsdagavond 26 februari komt Wim Bosman (voor-
malig gemeentearcheoloog) vertellen over bovengenoemd onderwerp 
in ’t Brederode Huys. In Santpoort en omgeving wordt reeds 4800 jaar 
gewoond. In het begin was de zee nog heer en meester. Al het zand 
waaruit de wind gedurende vele eeuwen spelenderwijs de duinen zou 
opbouwen, werd eerst door de Noordzee aan land gebracht met be-
hulp van getijstromen, golven en de branding. Geen wonder dus dat in 
de zand-, veen-, en soms kleilagen, waaruit de bodem van ons gebied 
is opgebouwd, talloze sporen van die 48 eeuwen aan voorgangers lig-
gen opgestapeld. Meestal zijn de sporen zó vaag, dat een ongeoefend 
oog eraan voorbijgaat. Veel waardevols is dan ook al verloren gegaan. 
Maar sinds het midden van de vorige eeuw hebben vrijetijdsarcheo-
logen uit Velsen voor een kentering gezorgd. Nu ook de Monumen-
tenwet is aangepast en het belang van de herkomst van het land-
schap en zijn bewoners steeds sterker wordt beleefd, krijgen de oud-
heidkundige waarden de aandacht die hen toekomt. Net op tijd, want 
wat eenmaal verloren raakt, is voor altijd weg. Wim Bosman is sinds 
1978 bij veel archeologische onderzoeken in Velsen betrokken (ge-
weest) en voert ze ook vaak zelf  uit. Na eerdere lezingen in 2004 (Voor 
het opscheppen; meer dan 4000 jaar Santpoort e.o.) en 2007 (Arche-
ologische Schatten) legt hij opnieuw graag schop en grondboor op-
zij om ons opnieuw deelgenoot te maken van de laatste ontwikkelin-
gen. Hij gaat verslag doen van recente onderzoeken en vertelt over 
hernieuwde aandacht voor ouder onderzoek dat eerst nú wordt uitge-
werkt. Iedereen is van harte welkom op de Bloemendaalsestraatweg 
201 bij de Vereniging Santpoorts Belang. De avond begint om 20.00 
uur en duurt tot 22.00 uur. De entree bedraagt 6 euro. Zie ook www.
santpoortsbelang,nl.

Gymnasium 
Felisenum 

hoort winterse 
klanken

Velsen-Zuid - Vrijdagavond 8 
februari werd het Gymnasium 
Felisenum, temidden van een 
echt winters decor, gefêteerd op 
een memorabel winterconcert 
met als hoofdact het ensemble 
Villa met Uitzicht. Dit jaar was de 
opzet namelijk anders dan an-
ders: het kwartet Villa met Uit-
zicht - onder de bezielende lei-
ding van fluitiste en tevens inval-
docente aan het Gymnasium Fe-
lisenum Judy Landman - had als 
opdracht meegekregen het con-
cert wat meer te integreren in de 
school. Het was dan ook voor het 
eerst in twaalf jaar dat een aan-
tal talentvolle leerlingen van de 
school het jaarlijkse wintercon-
cert extra luister mochten bijzet-
ten, en met veel succes. Zo ga-
ven de gebroeders Daan, Bas en 
Sjoerd Haver, Renee Moraal en 
Daan Koetzier het publiek kip-
penvel toen Bachs prachtige Air 
ten gehore werd gebracht.
Startend met Mozart werd het 
publiek via onder meer Dvorak 
en Gershwin naar een climax 
geleid die zijn weerga niet ken-
de: een podium vol leerlingen 
uit klas 1 en 2 die daar met veel 
passie Enrico Morricones inlei-
ding tot wellicht de beroemdste 
film ooit gemaakt speelden: ‘On-
ce upon a time in the West’. De 
volle zaal was meer dan enthou-
siast. Een mooie nieuwe traditie 
is geboren.

De Rozenbeek leest 
voor in de bibliotheek
Velserbroek - Ook dit jaar wordt 
weer de nationale voorleeswed-
strijd georganiseerd in de bieb.
Nadat er op De Rozenbeek in de 
groepen 7 een voorronde gehou-
den is, moesten de overgebleven 
kandidaten hun voorleestalent  
in groep 8 laten horen.
Na een paar spannende momen-
ten kwam Lotte Elsinga overtui-
gend als winnares uit de strijd.

Er wordt door Lotte nog hard ge-
oefend met lezen en in de klas 
werd gewerkt aan de nodige 
aanmoediging strategieën. 
Een spandoek en een yell moe-
ten Lotte naar de overwinning 
helpen!
Woensdag 27 februari tussen 
09.30 en 10.30 uur gaat het ge-
beuren in de centrale bibliotheek 
in IJmuiden.

Fabelachtig sprookje
op de Toermalijn

Driehuis - De Toermanlijn heeft 
woensdag 13 februari een gro-
te dansvoorstelling gehouden die 
in het teken stond van sprook-
jes. De voorstelling werd onder-
steund door Kunstencentrum Vel-
sen. Twee keer per jaar wordt 
door de hele school samen met 
het Kunstencentrum gewerkt aan 
een taalproject met kunst- en cul-
turele activiteiten. Dit jaar is geko-
zen voor de kunstdiscipline dans 
gecombineerd met het taalthema 
sprookjes. 
Twee weken lang is er in alle groe-
pen veel aandacht besteed aan 
sprookjes. Elke groep koos ook 
één sprookje uit. Uit dat sprook-
je werden een persoon of een dier 
of dieren gehaald wat het the-
ma werd om mee te gaan dan-
sen. Twee zeer  professionele 
dansdocenten van het Kunsten-
centrum Velsen, Charo Bocaran-
da en Henry Schuurman, hebben 
in vier workshops een dans ge-
maakt over het gekozen sprookje 
op moderne muziek. En alle groe-
pen hebben in vier keer een eigen 

dans geleerd. Alle klassen hebben 
13 februari een grote sprookjes-
dansvoorstelling gehouden in de 
vernieuwde theaterzaal van Het 
Technisch College in IJmuiden.
Drie groepen 1/2 dansten ieder 
afzonderlijk uit de sprookjes As-
sepoester, Aristokatten en De 
kleine Zeemeermin. De groepen 
3, 3/4 en 4/5 dansten respektieve-
lijk uit de sprookjes Sneeuwwitje, 
Leeuwenkoning en Jungleboek. 
De groepen 6, 7, 7/8 en 8 dans-
ten uit de sprookjes Pocahontas, 
Merlijn, Belle en het Beest, en Ali 
Baba. De nieuwe adjunct-direc-
teur, juf Susanne Verbeek, deed 
de presentatie en die verliep vlek-
keloos. De techniek werd vakkun-
dig geregeld door meester Ger-
hard Hessling. Juf Pita stond als 
Sneeuwwitje tijdens de voorstel-
ling op het toneel. De choreogra-
fieën waren echt niet makkelijk 
maar alle kinderen dansten ge-
weldig. Ze straalden en ook de 
ouders want wat waren die trots 
op de dansprestaties van hun kin-
deren.

Regio - Een 73-jarige man uit 
Bloemendaal overleed nadat hij 
in de nacht van vorige week zon-
dag op maandag van zijn fiets 
was gevallen. De politie werd 
gebeld door een getuige die om-
streeks 01.30 uur een klap hoor-
de en de man naast zijn fiets zag 
liggen op de Bos en Duinlaan. 
De man is vermoedelijk op de 
fiets onwel geworden en daarna 
gevallen. Hij overleed in het zie-
kenhuis.

Fietser 
overlijdt na val

Dirk Dudink fietst mee 
voor Duchenne Heroes

Santpoort-Noord - Vorig jaar 
september fietste Santpoorter 
Dirk Dudink nog mee met de 
Kenya Classic. Hij fietste toen 
5325 euro bij elkaar voor Amref 
Flying Doctors. Het was een zwa-
re tocht, maar toch heeft Dirk al-
weer moed verzameld voor een 
volgende uitdaging: Duchenne 
Heroes, een mountainbiketocht 
van Frankrijk naar Nijmegen, om 
‘Samen Duchenne de wereld uit 
te trappen’. 
Duchenne Spierdystrofie treft 
jonge kinderen en vooral jon-
gens. De slopende ziekte kent 
nog geen winnaars, maar een 
geneesmiddel ligt in de nabije 
toekomst. Door deelnemers te 

sponsoren helpt u mee om deze 
ziekte te overwinnen.
Oud-politieagent Dirk Dudink is 
een echte sportman. Minstens 
drie keer per week is hij aan het 
sporten: fietsen, tennis of fitness. 
Ook zijn vakanties besteedt hij 
aan sporten. Dit jaar gaat hij 
eind mei samen met een vriend 
op de fiets op bezoek bij een 
vriend die in de Franse Vogezen 
woont, 800 kilometer hiervan-
daan. In juni gaat hij vervolgens 
met zijn zoon Marcel een fiets-
reis van zes dagen in de Oosten-
rijkse Alpen maken. En dat alles 
als voorbereiding op Duchenne 
Heroes, de rit over 700 kilome-
ter die van 15 tot en met 21 sep-
tember van dit jaar wordt gehou-
den. Het wordt een rit over heu-
vels en onverharde paden. ,,Ik 
moet nog even kijken of ik mee-
doe met de rit over 700 kilome-
ter of over 490 kilometer,’’ zegt 
Dirk Dudink. ,,Je rijdt 70 of 100 
kilometer per dag. Met het ter-
rein dat je moet bedwingen haal 
je een snelheid van 15 tot 20 ki-
lometer per uur, dus 70 kilome-
ter per dag is ook al een hele uit-
daging. Met het goede doel voor 
ogen krijg ik een extra stimulans 
om de finish te halen.’’ 
Via de website www.duchen-
neheroes.nl en onder het kop-
je Heroes/overzicht deelnemers 
kunnen mensen Dirk Dudink 
sponsoren. Er is een bedrag van 
2500 euro nodig om deel te ne-
men. Dirk betaalt de reis zelf. Het 
sponsorgeld gaat dus in zijn ge-
heel naar het goede doel.





21 februari 201322

Damclub IJmuiden 
Gedoemd tot promotie-
degradatie wedstrijden
Ijmuiden - De spanning inde 
hoofdklasse A werd tot de laat-
ste ronde gehandhaafd. Het was 
duidelijk. Het IJmuidense tiental 
moest in de laatste ronde een be-
ter resultaat neerzetten dan 020.
Dat lukte bijna. Maar 020 won en 
daarmee waren de promotie- de-
gradatiewedstrijden onvermijde-
lijk. Tegen het sterker gewaande 
DES Lunteren werd er met open 
vizier gestreden en mondde uit in 
een felle strijd met fraaie partijen. 
Rick Hartman moest toestaan dat 
zijn tegenstander een schijf voor-
kwam maar verkreeg daarvoor 
compensatie. Maar net toen hi 
een remise kon behalen maakte 
hij een fout en verloor. Maar top-
scorer Jesse Bos bracht de stand 
weer gelijk en vervolgens won 
Willem Winter waardoor IJmuiden 
aan de leiding kwam Cees Pip-

pel slaagde er niet in te winnen 
en toen Feroz Amirkhan en Har-
rie van der Vossen verloren zag 
het er niet goed uit voor de kan-
sen van IJmuiden. Conall Sleu-
tel trok zich niets aan wat er om 
hem heen gebeurde en speelde 
een emotieloze partij die in remi-
se eindigde. Een regelrechte te-
genvaller voor het tiental was de 
nederlaag van Martin van Dijk. 
Normaal is hij zo safe als de bank 
van Engeland. Ditmaal liet hij zich 
verrassen in een stand die grote 
perspectieven voor Va Dijk bood. 
Uiteindelijk kwam er een 10-10 
stand op het bord. Stijn Tuijtel 
en Joop Wind kwamen tot winst. 
Vooral de winst van Wind kwam 
nog redelijk snel tot stand. De 
DCIJ-ers maakten zich al op voor 
een partij die wel eens acht uur 
zou kunnen duren. 

Snoezelmeubel voor 
Logeerhuis IJmuiden
IJmuiden - In het Logeerhuis 
in IJmuiden is dinsdag 12 fe-
bruari een enorme ‘snoezel-
lounger’ in gebruik genomen. 
Het grote, zachte relaxmeu-
bel met de welluidende naam 
Mi Casa is geschonken door 
de Centrale Bond van Meubel-
fabrikanten (CBM), de bran-
chevereniging van Nederland-
se meubel- en interieurindu-
strie, die vorig jaar haar 100-ja-
rig bestaan vierde.
Het Logeerhuis in IJmuiden, 
onderdeel van de SIG, organi-
satie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking in 
Midden- en Zuid, biedt logeer-
opvang aan kinderen en jonge-
ren met een verstandelijke be-
perking in de hele regio. Zij ko-
men op doordeweekse dagen 
na schooltijd en in de weeken-
den.
De CBM liet haar eeuwfeest 
ten goede komen aan ‘Ener-
gy4All’, de organisatie die geld 
inzamelt voor (medicijnen)on-
derzoek naar energiestofwis-
selingsziekten. 
De bond schreef hiervoor een 
Junior Lounger-ontwerpwed-

strijd uit voor studenten van 
de Nederlandse ontwerp- en 
meubelopleidingen. Uiteinde-
lijk werden 28 bijzondere loun-
gers kosteloos gerealiseerd 
door bij de CBM aangesloten 
fabrikanten. De loungemeubels 
werden vervolgens openbaar 
geveild. De opbrengst ging 
naar ‘Energy4All’ en de hoogst-
biedenden schonken hun loun-
gers aan zorginstellingen. 
,,De CCI IT Groep uit Breda 
bood het hoogst op de Mi Ca-
sa 1 van juniordesigner Jes-
sie Beurskens en gerealiseerd 
door meubelfabrikant Odico in 
Deurne, en schonk het zit-lig-
hang snoezelmeube’’, vertelt 
Frouk Welbedacht, coördinator 
van het Logeerhuis. 
Het object is, met een warme, 
afwasbare hoes, in een van de 
huiskamers tegen de wand ge-
zet, waardoor het een veilig en 
beschut plekje is geworden, 
waar de kinderen zich graag 
even in terugtrekken. De Mi 
Casa werd vorige week met 
een certificaat officieel over-
gedragen door Herman Jurrius 
van de CBM.

IJmuiden - Op zaterdag 23 fe-
bruari is er weer een zangavond 
in de Ichthuskerk aan de Snel-
liusstraat 40. Er worden prach-
tige liederen uit allerlei bundels 
gezongen. Zin om een klein uur-
tje geestelijke liederen te zingen?  
Jan Schotvanger praat de liede-
ren aan elkaar en leidt tevens de 
samenzang. Ary Rijke, de vaste 
organist voor deze avonden, be-
speelt het orgel. De avond begint 
om 19.30 uur en de kerk is om 
19.00 uur open. 

‘Om te zingen 
naar de kerk’

IJmuiden - F4 van SVIJ is compleet voorzien van nieuwe tenues, ge-
leverd door Eurokozijn. Zij kregen nieuwe shirt, broekjes, sokken en 
een compleet keeperstenue.

SVIJ F4 in 
het nieuw

Velsen-Noord - Vrijdag, tijdens 
de surveillance, trok een automo-
bilist rond 02.00 uur de aandacht 
van de politie op de A22 vanwe-
ge slecht rijgedrag. De politie zet-
te de auto nabij de afslag Velsen-
Noord aan de kant voor een con-
trole. Hierbij bleek dat de bestuur-
der, een 40-jarige man uit Leiden, 
onder invloed van alcohol verkeer-
de. De twee overige passagiers in 
de auto bleken niet in bezit van 
een rijbewijs, dus werd de au-
to door de politie naar een ande-
re locatie verplaatst. In de auto lag 
meer dan vermoedelijk een klei-
ne hoeveelheid drugs: dit is in be-
slag genomen. De Leidenaar werd 
meegenomen naar het politiebu-
reau voor een ademanalysetest en 
hij werd tevens aangehouden op 
verdenking van het bezit van hard 
drugs. De man is ingesloten.

Drankrijder 
aan de kant 

gezet

Velsen - De politie heeft vorige 
week donderdagmiddag op de 
Steigerweg een zwaar vervoer-
controle gehouden. Hierbij wer-
den vrachtwagens op diverse ge-
breken gecontroleerd, noodzake-
lijke documenten gecontroleerd 
en ook werd bekeken of er spra-
ke was van openstaande belas-
tingschulden. Er werden diver-
se overtredingen geconstateerd 
waaronder een gevaarlijk afval-
transport zonder vereiste docu-
mentatie. Verder constateerde 
de politie veel technische gebre-
ken. De belastingdienst heeft be-
slag gelegd op een aantal auto’s. 
21 Auto’s werden direct afge-
voerd in verband met openstaan-
de vorderingen. Eén persoon vol-
deed ter plekke een openstaande 
belastingschuld van 11.000 euro. 
Van één automobilist werd het rij-
bewijs ingevorderd en een ande-
re had nog een boete openstaan 
die ter plekke werd voldaan. De 
controle vond plaats in samen-
werking met de douane, de be-
lastingdienst, politiemensen van 
de landelijke eenheid (KLPD) en 
verkeersongevallenanalisten.

Zwaar vervoer 
controle

Hartstichting en Agnes werken samen

Lezing in de bibliotheek
IJmuiden - Agnes de Boer schreef 
een dagboek voor haar vader tij-
dens de periode die hij verbleef op 
de intensieve care na een riskan-
te maar bijzondere openhartope-
ratie. Het boek is uitgegeven met 
de titel ‘Een bijzondere jongen’ 
en de opbrengst komt ten goe-
de aan de Nederlandse Hartstich-
ting. Om het boek onder de aan-
dacht van de doelgroep, patiënten, 
hun naasten en verpleegkundi-
gen, te brengen organiseert ze sa-
men met de Hartstichting verschil-
lende activiteiten. Afgelopen don-
derdag heeft een benefietconcert 
van het koor Leut en Deudelijk in 
Zaandam plaatsgevonden. De op-
brengst van dit concert ging naar 
de Hartstichting, in de pauze gaf 
de Hartstichting uitleg over haar 
activiteiten en werd ‘Een bijzon-
dere jongen’ verkocht. Op woens-
dagavond 27 februari vertelt Ag-
nes de Boer, auteur en fotografe 
uit Velserbroek, in de Centrale Bi-
bliotheek over haar boek ‘Een bij-
zondere jongen’. Aansluitend geeft 
de Nederlandse Hartstichting een 
lezing over hun baanbrekende on-

derzoeken en activiteiten. Zater-
dag 9 maart geeft Agnes acte de 
presence tijdens de vriendendag 
van de Nederlandse Hartstichting 
in de Jaarbeurs te Utrecht. Tenslot-
te kunt u nog op zaterdag 23 en 
zondag 24 februari terecht in Be-
zoekerscentrum De Breek in Oost-
huizen voor een foto-expositie van 
Agnes, waar u ook het boek kunt 
kopen en zo de Hartstichting steu-
nen. Het boek kost 14,95 euro en is 
te koop bij de boekhandels in Vel-
sen en via www.agnesinwoorden-
beeld.nl. 
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IJmuiden - Vrijdag 15 februa-
ri  waren elf tafels bezet bij Kla-
verjasclub Stormvogels. De uit-
slag is: 1. een beenham, 5801 
punten, voor mevrouw H. Dek-
ker; 2. een  rollade, 5700 punten, 
mevrouw J. Kossen; 3. wasmid-
delen, 5220 punten, naar de heer 
J. de Beurs; 4. een slijtersbon, 
5220 punten, mevrouw N. Bink-
horst; 5. koek, 5166 punten, me-
vrouw J. van Egmond; 6. giftset, 
5126 punten, mevrouw van Lie-
nen; 7. paardenworst, 5057 pun-
ten, de heer D v/d Vis; 8. koffie, 
5023 punten, W. Swart; 9. bon-
bons, 5006 punten, mevrouw W. 
Retz; 10. thee, 4931 punten, de 
heer P. Horeman. De marsen-
prijs, drie marsen, mevrouw H. 
Dekker. De poedelprijs ging  met 
4555 punten naar de heer J. Jore.
De hoofdprijs, een boodschap-
penmand ging ook naar de heer 
J. Jore. vrijdag 22 februari is er 
weer klaverjassen in de kanti-
ne van IJVV Stormvogels aan 
de Zuiderkruisstraat 72, aan-
vang 20.00 uur. Zie ook www.
stormvogels.nl. Contactper-
soon: H.J.Retz, 06-34040940 of 
hj.retz@quicknet.nl.

Klaverjassen 
bij Stormvogels

Velsen-Zuid - Zaterdag 16 fe-
bruari kwamen er slechts elf le-
den van sportvereniging Full 
Speed naar de kantine toe om 
persoonlijk te gaan gooien bij 
het klootschieten. Al gauw wa-
ren de teams ingedeeld en toog 
men naar Spaarnwoude om daar 
te gooien voor de overwinning.  
Dries, Lia en Bertus kwamen niet 
erg op gang, de kloten wilden 
niet zoals zij dat in gedachten 
hadden. Maar zij bleven optimis-
tisch en deden hun best. Het ging 
tenslotte  om de minste schoten . 
Bij de andere leden ging het wat 
beter. De uiteindelijke uitslag van 
het PK (persoonlijk kampioen-
schap) gooien is: 1. Nico 20-16; 
2. Willem 24-12; 3. Elly 25-3,02; 
4. Jan 27-60; 5. Harm 29-16; 6. 
Bertus 29-11; 7. Dries 30-67; 8. 
Ina 31-16; 9. Astrid 31-16; 10. Lia 
33-57; 11. Ingrid 35-6. Volgende 
week is de beeldenroute aan de 
beurt. Wilt u eens meedoen kom 
dan naar het clubgebouw aan de 
Tolsduinerlaan om 09.45 uur en 
speel een keertje mee. Info: Harm 
Jongman, 0255–514780.

Klootschieten

Leerlingen Zandloper 
geven les aan ouders
IJmuiden - Ter afsluiting van 
het schoolproject ‘Beroepen’ 
waren de leerlingen van de 
Zandloper aan de beurt om les 
te geven.
Tijdens de oudermiddag moch-
ten de leerlingen aan de ou-
ders vertellen wat ze de afge-
lopen periode geleerd hebben. 
Met veel enthousiasme gaven 
de leerlingen als echte mees-
ters en juffen informatie aan de 
ouders over de vele beroepen 
die er zijn.
Gedurende dit schoolproject 
stond het onderwerp ‘Beroe-
pen’ centraal tijdens de lessen 

taal, rekenen, wereldoriënta-
tie etc. 
Ook is de school diverse keren 
bezocht door mensen met een 
bijzonder beroep. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan de politie, 
brandweer, ambulance en ook 
de vele ouders die iets vertel-
den over hun beroep.
Hoewel de meeste leerlingen 
graag voetballer, politieagent 
of verpleegster willen worden 
is tijdens de oudermiddag ge-
bleken dat op de Zandloper 
veel leerlingen rondlopen die 
later hele goede meesters of 
juffen zullen zijn!

SVIJ 1 wint uit met 1-4 
van VVH/Velserbroek
Regio - Met de recente over-
winning tegen DIO nog vers in 
het achterhoofd, vertrok een 
compleet, fitte én zeer gemo-
tiveerde SVIJ-selectie van 16 
man richting VVH/Velserbroek.  
Het massaal opgekomen SVIJ.-
publiek zag direct na de af-
trap twee teams die deze zon-
dagmiddag absoluut niet wil-
den verliezen. SVIJ. wist met 
goed positiespel VVH onder 
druk te houden. Dit resulteer-
de in een paar kleine mogelijk-
heden voor het doel van VVH. 6 
minuten na de aftrap was het P. 
Castricum die zich vrij speelde 
en zo R. Vader op een sublie-
me wijze bediende, die vervol-
gens diagonaal en onhoudbaar 
de 0-1  aantekende. SVIJ bleef 
vervolgens ook na de 0-1 het 
spel dicteren en had verschil-
lende kansen. In de 25ste mi-
nuut leek het noodlot bij SVIJ 
toe te slaan. 
De scheidsrechter gaf een 
strafschop aan VVH die goed 
werd benut, 1-1. Maar SVIJ 
liet zich hierdoor niet uit het 
veld slaan. Met goed positie-
spel werd de tegenstander di-
rect weer onder druk gezet. Na 
een handsbal kreeg SVIJ ook 
een strafschop. Danny Baden-
huizen wist deze te verzilveren, 
1-2. Dit was tevens de rust-
stand.
Na de thee weer een zeer sterk 

SVIJ dat vol gas op zoek ging 
naar de 1-3. A. van den Bos 
wist met een verre en hoge bal 
vanaf eigen helft P. Castricum 
in stelling te brengen, die de 
1-3 wist te maken. 
Binnen een minuut na de af-
trap gaf de scheidsrechter ech-
ter de derde achtereenvolgen-
de penalty van de dag en wel 
aan VVH. In een poging om de 
bal weg te koppen werd een 
verdediger van SVIJ in de lucht 
uit positie geduwd en raakte hij 
met zijn hand de bal. 
De maker van de 1-1 wist ech-
ter deze keer zijn 11 meter niet 
te verzilveren en zodoende 
bleef het 1-3. M. van Eck ont-
popte zich in het laatste ge-
deelte nog tot een ware plaag-
geest voor de verdedigers van 
VVH. Met zijn snelheid en ac-
ties bracht hij diverse keren 
een medespeler in scoringspo-
sitie en schoot hij zelf nog loei-
hard op de binnenkant van de 
paal. 
P. Castricum maakte uiteinde-
lijk toch de alleszeggende 1-4. 
Een pluim voor de inzet en het 
collectieve spel van alle SVIJ-
spelers en nog belangrijker: 
weer de 3 punten binnen. SVIJ 
bedankt de supporters  voor de 
steun. 
De selectie hoopt hen volgen-
de week weer langs de lijn te 
zien.

Openbare bijeenkomst CDA
Veranderingen in zorg

Regio - Op 11 maart praten 
Mona Keijzer (Tweede Kamer-
lid CDA), Jos de Blok (directeur 
Buurtzorg Nederland), Yvon-
ne van Gilse (directeur LOC 
en Zeggenschap), Francis Bol-
le (woordvoerder V&VN) en Le-
onie Voragen (woordvoerder 
VGZ) over de komende veran-
deringen in de zorg. De bijeen-
komst vindt plaats van 19.30 
tot 22.15 uur in De Janshee-
ren aan het Maltezerplein in 
Heemskerk, inloop vanaf 18.30 
uur. De informatiepunten van 
Buurtzorg NL, LOC en Zeggen-
schap, V&VN, VGZ kunnen zo-
wel voor als na afloop van de 
bijeenkomst worden bezocht. 
De bijeenkomst is een initiatief 
van het CDA.

De zorg staat op het punt van in-
grijpende veranderingen. Omdat 
het volgens het CDA goedkoper 
moet, maar ook omdat het beter 
kan. Mona, Jos, Yvonne, Francis en 
Leonie gaan op 11 maart met het 
publiek in gesprek over wat kan 
en moet, en ook over wat zelfred-
zaamheid en zorgnetwerken nu ei-
genlijk betekenen voor de solidari-
teitsboog. Voor het CDA is juist de 
mening van de mensen belangrijk 
die nu afhankelijk zijn van huidige 
zorgnetwerken. Yvonne van Gilse, 
directeur/bestuurder van het Lan-
delijk Overlegplatform Cliëntenra-
den en Zeggenschap in de zorg, 
geeft informatie over wat er leeft 
onder cliënten en cliëntenraden in 
de langdurige zorg en wat daaruit 
naar voren komt.
Francis Bolle is als vertegenwoor-
diger van de belangenorganisatie 
van Verpleegkundigen en Verzor-

genden Nederland gevraagd om 
vanuit haar organisatie te schet-
sen hoe die verpleegkundigen en 
verzorgenden tegen de voorge-
nomen veranderingen aankijken. 
Hoe werkt het wel en hoe juist 
niet? 
Jos de Blok van Buurtzorg Neder-
land licht de werkwijze van zijn or-
ganisatie toe en vertelt hoe hij de 
ontwikkelingen ziet. 
Leonie Voragen geeft vervolgens 
aan hoe Coöperatie VGZ invul-
ling geeft aan het organiseren 
van ‘zorg dichtbij’. Het opzetten 
van wijkteams, als schakel tussen 
het sociale netwerk en het zorg-
netwerk in een wijk, staat daarin 
centraal. Na een korte reactie van 
de wethouders Gineke van ‘t Veer 
(Heemskerk), Lex Schram (Bever-
wijk), Robert te Beest (Velsen), 
Wil Spaanderman (Uitgeest) en 
Frans Zandkuil (Haarlemmerlie-
de en Spaarnwoude), is het woord 
aan Mona Keijzer, die een deel van 
de AWBZ wil behouden. Zij zal in-
gaan op vragen vanuit de zaal en 
bovendien in discussie gaan met 
de verschillende sprekers. Deze 
openbare avond is vooral voor de 
inwoners van de IJmond en Haar-
lemmerliede/Spaarnwoude die 
zich zorgen maken over de zorg en 
die hun mening aan Mona Keijzer 
willen meegeven om die via haar 
een podium te geven in de Twee-
de Kamer. 
Ook CDA-raadsleden zijn zeer ge-
interesseerd in de mening van de 
bezoekers, zeker nu het de bedoe-
ling is dat de gemeenten een gro-
tere rol gaan spelen in de zorg. Ie-
dereen is van harte welkom om bij 
deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 
Aanmelden is niet nodig. 

Dolle pret op Vuurtoren
IJmuiden - Woensdag 13 fe-
bruari was er op de Vuurtoren 
aan het Koningsplein een ver-
kleedfeest. De leerlingen moch-
ten allemaal verkleed op school 
komen. De school was gezel-
lig versierd en er werd gezellige 
muziek gedraaid. 
De leerlingen en leerkrach-
ten kwamen prachtig verkleed 
naar school. Er waren india-
nen, politieagenten, pinguins en 

nog veel meer mooie kostuums. 
Ook werden er leuke en gezell-
lige spellen gedaan. Bij de lim-
bo danswedstrijd werd Nao-
mi (groep 6/7) limbokoningin 
en Jorik (groep 8) werd limbo-
koning. Na afloop van de spel-
len werd door alle groepen nog 
een stukje opgevoerd, waar-
na iedereen om kwart over 12 
na een gezellige ochtend weer 
naar huis ging.

IJmuiden - In de nacht van vo-
rige week vrijdag op zaterdag 
zorgde een jongeman voor over-
last in de Kanaalstraat en werd 
de politie ter plaatse gevraagd. 
Politiemensen constateerde dat 
de jongen alcohol had genut-
tigd, mogelijk in combinatie met 
drugs. Zij hebben de overlast-
veroorzaker naar huis gebracht, 
waar hij zijn roes kon uitslapen.

Overlast door 
Jongeman 
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Santpoort-Noord - Maandag 
25 februari organiseert Postze-
gelvereniging Santpoort een ge-
zellige clubavond in Het Terras, 
Stationsgebouw aan de Sant-
poortse Dreef. Vanaf circa 19.00 
uur is de zaal open, de toegang 
is gratis en er is voldoende par-
keergelegenheid. Ook deze 
avond is er een leuke veiling met 
een gevarieerd aanbod, vooraf-
gaande aan de veiling is er vol-
doende  gelegenheid om de ka-
vels te bekijken. Meer informa-
tie: telefoon 023-5382274 (na 
18.00 uur). Iedereen is van har-
te welkom.

Postzegel-
vereniging 
Santpoort

Santpoort - De politie heeft een 
37-jarige man uit Velserbroek 
vorige week donderdagmiddag 
op de Santpoortse Dreef aan de 
kant gezet met zijn auto, omdat 
hij zonder kentekenplaten reed. 
De man krijgt hiervoor een be-
keuring.

Zonder 
kentekenplaten 

aan de kant

Pieter Vermeulen Museum
Diggelgoed en 
‘Bijzondere vondsten’ 
Driehuis - Samen met de Arche-
ologische werkgroep Velsen en 
leerkrachten van basisschool de 
Toermalijn heeft het Pieter Ver-
meulen Museum het interessante 
erfgoedproject ‘Bijzondere vonds-
ten’ ontwikkeld. Het heeft als the-
ma ‘archeologie’ en is bestemd 
voor groep 4 van het basison-
derwijs. Het project is onderdeel 
van een samenwerkingsproject 
tussen primaire scholen en erf-
goedinstellingen in Velsen. In dit 
project beleven de leerlingen via 
een poppenkastspel en een pren-
tenboek het verhaal van Mol die 
tijdens het graven archeologische 
spullen onder de grond vindt. Er is 
gekozen voor een mol omdat mol-
len in werkelijkheid ook voorwer-
pen naar boven brengen die diep 
in de grond bewaard zijn geble-
ven en geven archeologen daar-
mee aanwijzingen voor een nader 
onderzoek van een bepaalde plek.
Na het verhaal en een film over 

archeologie gaan de leerlingen 
als nieuwsgierige archeologen 
aan de slag met de opdrachten 
uit de veldwagen van de archeo-
loog. Daarin vinden ze een onder 
andere een diggeldoosje vol bo-
demvondsten, een kwartet, oude 
munten, vondstkaartjes, spelletjes 
en nog veel meer. Eke Wijngaard, 
een kunstenaar van het Kunsten-
centrum Velsen, komt  in de klas 
om het onderwerp ook kunstzin-
nige aandacht te geven.
Na het werken in de klas komen 
de kinderen voor een archeolo-
gie-workshop naar het Pieter Ver-
meulen Museum.
Ze leren daar vondsten opgraven 
en determineren en scherven van 
aardewerk plakken. Ook bekijken 
ze een tentoonstelling met arche-
ologische vondsten en maken tij-
dens een rondleiding kennis met 
het museum waarbij ze zelfs op 
plaatsen komen waar andere be-
zoekers nooit komen. 

Michael Bahlen
behaalt 1e dan
Velserbroek - Seniorenjudo-
ka Michael Bahlen van judoclub 
Oyama heeft afgelopen zondag 
10 februari zijn 1e dan judo be-
haald bij de Judo Bond Neder-
land. Hij wist zowel zijn judoka-
ta’s als zijn judotechnieken met 
goed resultaat tijdens zijn exa-
mens af te leggen, De examens 
vonden plaats in Sporthal Bever-
wijk.

SC Santpoort 1 op
weg naar promotie

Velserbroek - Santpoort 1 3e 
Klasse landelijk is na opnieuw 
een overwinning tegen De Gies-
sen en Lingen hard op weg om 
geschiedenis te schrijven, met 
minimale cijfers 4.5-3.5 trok 
Santpoort aan het langste eind. 
Ilias van der Lende moest aan 
bord 1 genoegen nemen met re-
mise, Peter de Roode, Daan Ha-
ver en Patrick van Lommel kwa-
men allen tot winst. 
Wim Eveleens had tot nog toe 
100 procent 5 uit 5 maar is op 
Tata zijn goede gevoel kwijt ge-
raakt en moest nu zijn eerste ne-
derlaag slikken. Bas Haver en im 
Piet Peelen haalden samen een 
punt binnen wat genoeg was 
voor de winst! Santpoort 2 doet 
het in de Promotie klasse ook 
heel goed, helaas was Heerhu-
gowaard 1 met onder andere im 
Harmen Jonkman in de gelede-
ren net een maatje te groot. Jan 
Burggraaf had nog wel het goe-

de voorbeeld gegeven en ook 
Sjoerd Haver had gewonnen, 
helaas kwamen er nog slechts 
twee remises bij van Hans Kors 
en Nathalie van de der Lende, 
dat was net een punt te kort.
Het 3e van Santpoort moest uit 
tegen de Vennep 2, Martijn de 
Roode, Wim Gravemaker, Ri-
chard Dietvors en Ger Kemper 
kwamen allen tot winst, Cheryl 
Looijer en invallers Rob Busch-
man en Ozden Tuna speelden 
remise een mooie overwinning 
van 2.5-5.5. Door deze overwin-
ning hebben de schakers uit 
Velserbroek nog maar één punt 
twee wedstrijden nodig om te 
promoveren naar de eerste klas-
se!
SC Santpoort spelend in het Pol-
derhuis Velserbroek heeft een 
grote jeugdafdeling en geeft les 
voor beginners als gevorderden. 
Zie ook www.schaakclubsant-
poort.nl.

Koninginnedag Santpoort
Santpoort-Noord - 2013 is het 
jaar van een memorabele Konin-
ginnedag. Dat laat het bestuur 
van de Oranjevereniging Sant-
poort-Noord uiteraard niet on-
gemerkt voorbij gaan. Voorlopig 
is dit de laatste Koninginnedag 
op 30 april. Vanaf volgend jaar 
zijn zowel de datum als de naam 
anders: Koningsdag op (in prin-
cipe) 27 april.
30 april 2013 zal in Santpoort-
Noord voor een groot deel her-
kenbaar zijn zoals menigeen de 
afgelopen jaren gewend is ge-
raakt. Daar bovenop zal er ruim-
schoots aandacht zijn voor het 
programma van de troonswis-
seling die in Amsterdam plaats-
vindt. Op het befaamde ’ Oranje-
plein’ zal deze live te volgen zijn. 
Het volledige programma van 
deze Koninginnedag houdt het 
bestuur nog even geheim, volg 
daarvoor de berichtgeving via 
www.ovsn.nl.

Om alvast een beetje in de stem-
ming  te komen heeft de Oran-
jevereniging Santpoort een prijs-
vraag bedacht. 
Maak van de namen ‘Willem-
Alexander’, ‘Beatrix’ en het woord 
‘Troonswisseling’ zoveel mogelijk 
nieuwe, bestaande, Nederlandse 
woorden. 
Bijvoorbeeld: ‘Willem-Alexander’, 
‘Beatrix’, ‘Troonswisseling’.
Maar letters van de 3 woorden 
mogen ook door elkaar gebruikt 
worden.
Inzendingen kunnen voor 24 
maart via de mail worden inge-
stuurd (info@ovsn.nl) of per post 
(p.a. Secretariaat OVSN, B. En-
schedélaan 20; 2071 AV Sant-
poort-Noord). 
Vermeld daarbij: naam, leeftijd, 
telefoonnummer en adres. De 
uitslag zal de eerste week van 
april bekend worden gemaakt. 
De winnaar ontvangt een toe-
passelijke prijs.

Onze Gezellen zoekt 
meer voetbalmeisjes
Haarlem-Noord - Sportieve 
meisjes van 11 of 12 jaar, die in 
een leuk en succesvol meisjes-
team willen voetbalteam zijn van 
harte welkom bij Onze Gezellen-
voor het meisjes D-team. In dit 
team spelen tien hippe, sportie-
ve en vooral enthousiaste mei-
den van het D7M team. In de na-
jaarscompetitie zijn ze als twee-
de in de poule geëindigd. Er 
wordt nu nog met zeven meiden 
in het veld gespeeld, maar daar 
willen ze verandering in bren-

gen. Het meisjes D-voetbalteam 
van Onze Gezellen wil het vol-
gende voetbalseizoen graag met 
11 speelsters de competitie in en 
daarom zijn ze op zoek naar ver-
sterking. Er wordt twee keer per 
week getraind. Geïnteresseer-
den zijn welkom op een van de 
trainingen op dinsdagavond van 
17.30 uur tot 19.00 uur voor een 
kennismaking. Wel graag vooraf 
per komst melden via mai lnaar 
Inge Verstraete, coach van de 
D7M: ingevers69@gmail.com.

Dudok Kwartet en Duo 
Picasso in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 22 
februari om 20.00 uur treedt voor 
de tweede keer het spraakma-
kende Dudok Kwartet op in ’t 
Mosterdzaadje. Judith van Driel 
– 1e viool, Marleen Wester – 2e 
viool, Mark Mulder – altviool en 
David Faber- cello voeren wer-
ken uit van Mozart, Xenakis en 
Magnard. Hun programma’s zijn 
voor elke strijkkwartet liefhebber 
een groot genoegen. 
Zondag 24 februari om 15.00 
uur zijn de pianiste Celia Gar-
cía-García en de cellist Ephraïm 
van IJzerlooij te gast in ’t Mos-

terdzaadje. Samen vormen ze 
het Duo Picasso. Op hun pro-
gramma staan Bach, Schumann, 
Fauré, de Falla, Ravel en Saint-
Saëns. 
Twee grote talenten die met hun 
muziek het publiek een uurtje wil 
laten wegdromen op de beelden 
en klankkleuren  van toegan-
kelijke muziek. ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, telefoon 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in-
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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Swimming’s Cool voor scholen
Natte menukaart 
met zwembadthema’s
IJmuiden - Met ingang van 1 ja-
nuari van dit jaar betaalt de ge-
meente Velsen niet meer voor 
het vervoer naar het zwembad. 
Dankzij de inzet van het team van 
zwembad de Heerenduinen is er 
echter een heel nieuwe vorm van 
schoolzwemmen. Scholen kun-
nen nu kiezen uit een ‘natte me-
nukaart met zwembad-thema’s’. 
Zwembadmanager Cor Speel-
man kreeg hierbij de onschatba-
re hulp van HBO-stagiaire Anne-
lies Visser. Samen met het team 
van het zwembad en in over-
leg met de scholen is voor een  
nieuw concept gekozen, dat de 
naam Swimming’s Cool kreeg. 
Elke basisschool in Velsen krijgt 
14 uur zwemonderwijs (7 keer 2 
uur) in de vorm van een thema 
naar keuze. Scholen kunnen zelf 
de groepen aan een thema lin-
ken. Dat betekent dat een groep 
een of twee keer per schooljaar 
naar het zwembad komt. Som-
mige groepen komen lopend of 
op de fiets. Bij de jongere leer-
lingen wordt de hulp van de ou-
ders gevraagd bij het vervoer. In 
het nieuwe schooljaar is het pro-
gramma al een jaar van te voren 
bekend, dus ouders kunnen zich 
daar goed op voorbereiden. 
Leerlingen van groep 3 tot en 
met 8 zijn welkom bij Swimming’s 
Cool. De verschillende thema’s 
kunnen worden afgestemd op de 
leeftijd en het zwemniveau van 

de leerlingen. Met thema’s als ‘de 
zee, waterpolo of red je vriendje’ 
kunnen de leerlingen op educa-
tieve wijze aan de slag. 
,,Het blijft bewegingsonderwijs,’’ 
zegt Speelman. ,,Maar het draait 
niet meer om het Zwem ABC. De 
gemeente gaat ervanuit dat ou-
ders er voor zorgen dat hun jon-
ge kinderen een zwemdiplo-
ma halen. Maar er is een rege-
ling, Vangnet, voor kinderen die 
in groep 8 nog geen zwemdiplo-
ma hebben. In de thema’s komen 
meer facetten van het zwemmen 
aan bod. Reddend zwemmen bij-
voorbeeld. Maar ook gevaar her-
kennen. We besteden nu dus ook 
aandacht aan educatieve onder-
werpen. Daarnaast wordt natuur-
lijk daadwerkelijk gezwommen 
in een spelvorm of met een op-
dracht. We zijn 1 januari met een 
aantal scholen gestart en de re-
acties zijn zeer positief. De kinde-
ren vinden het zwemmen op de-
ze veelzijdige manier heel leuk. 
En doordat we zeven verschillen-
de thema’s en drie niveaus kun-
nen bieden kunnen we veel di-
versiteit bieden. Scholen kun-
nen ook nog kiezen voor het we-
kelijkse schoolzwemmen voor 
de leerlingen van groep 3/4 als 
zij het vervoer zelf willen rege-
len. Maar inmiddels hebben de 
meeste scholen al ingeschre-
ven voor Swimming’s Cool. (Ka-
rin Dekkers)

Maandagmiddag omstreeks half 
4 bekeek mijn moeder van 77 
jaar wat kleurtjes nagellak bij  
Kruidvat in Velserbroek.
Ze had haar mandje, met daar-
in een kleine, zwarte handtas 
schuin achter haar staan. Dat 
deed ze zodat andere mensen 
beter kunnen passeren. Aan-
gekomen bij de kassa, miste ze 
haar portemonnee!
Ze kwam naar mij toe en ik zei 
nog: ‘Maar ma, als ze je por-
temonnee eruit halen, doen 
ze toch zeker niet weer je rits 
dicht?’ Ik hoopte dat ze zich ver-
giste en dat haar portemonnee 
nog thuis op tafel lag.
Ze was er echter van overtuigd 
dat ze haar mobieltje en por-
temonnee klaargelegd had om 
maandagmorgen mee te ne-
men. Dan bezoekt ze altijd met 
mijn vader van 85 en diens zus 
van 95. Helaas bleek dat de por-

temonnee inderdaad niet thuis 
lag.
Ik ben nog met mijn moeder een 
rondje gaan lopen en heb bos-
jes en prullenbakken gecontro-
leerd in de hoop nog de por-
temonnee te vinden, met wel-
licht haar rijbewijs en bankpas-
je er in. Daar heeft de dader na-
tuurlijk helemaal niets aan. Het 
trieste vind ik namelijk, dat je 
als slachtoffer nog een ‘boe-
te’ krijgt, door de kosten voor 
een nieuw rijbewijs. Mijn vraag 
is dan ook aan de dader of hij/
zij ook het lef heeft om de por-
temonnee met het rijbewijs en 
bankpasje in de brievenbus van 
de politie te doen? 
En eventueel het geld, wat hij/
zij nog kan missen. Het gaat om 
een knalrode portemonnee.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Ter Horst in de prijzen
IJmuiden - Afgelopen zater-
dagavond deden drie paren van 
Danscentrum Ter Horst mee aan 
een danswedstrijd in Noord-
Scharwoude. Een goed bezoch-
te wedstrijd waaraan zes dans-
scholen uit Noords Holland en 
Flevoland deelnamen. 
En weer gingen de paren van 
Danscentrum Ter Horst met 
een beker naar huis. De resul-
taten: 1e jaars leerlingen: Mar-

co de Jong met Denise Heijn, 
kampioen. Bij de 3e jaars leer-
lingen Rob Krom met Shelly Hul-
ster, kampioen. In de open klas-
se (leerlingen die al langer dan 4 
jaar dansen) Frank Bubbert met 
Wilma Overeem 2e plaats. 
Weer dus een prima resultaat. 
Iedere zondagavond om 20.30 
uur is er vrijdansen bij het dans-
centrum. Toegang 3 euro per 
persoon.

SP avond in 
Zalencentrum 

Velserduin
IJmuiden - Maandag 25 febru-
ari houdt de SP-afdeling Velsen 
een bijeenkomst onder het mot-
to: Strijd voor Bestaanszekerheid. 
Nu de gevolgen van het kabinet 
Rutte I en het Kunduz akkoord 
beginnen door te werken en be-
leidsvoornemens van het kabi-
net Rutte II zich beginnen af te 
tekenen, maken zeer veel men-
sen zich terecht heel grote zor-
gen. Hun bestaanszekerheid 
wordt ernstig ondergraven, waar-
door armoede, verarming en ont-
regeling om de hoek komen kij-
ken. Jongeren, ouderen, mensen 
zonder betaald werk of met een 
deeltijdbaantje en gehandicap-
ten - niemand wordt gespaard. 
Daarom organiseert de SP-afde-
ling Velsen een ‘ronde tafel’ met 
lokale en regionale organisaties 
en instellingen die zich sterk ma-
ken voor de bestaanszekerheid 
van mensen met een laag inko-
men. Jan Müter: ,,We willen de 
gevolgen van het beleid in kaart 
brengen, van de opeenstape-
ling van maatregelen en ontwik-
kelingen, en aanzetten vinden 
om de situatie en de positie van 
mensen met een laag inkomen 
te helpen verbeteren en verster-
ken. Uitgenodigd worden onder 
meer: ANBO, Diaconie Heems-
kerk, Bijstandsbond Amsterdam, 
Cliëntenraad Velsen, Formulie-
renbrigade Velsen, Huiskamer-
project de Drempel, Gehandicap-
tenberaad Velsen, MEE Noord-
west Holland, Samenwerkende 
Ouderenbonden, Landelijke Ver-
eniging Thuislozen, Voedselbank 
Velsen, Woonafdeling FNV Bond-
genoten, Zorgbelang Noord Hol-
land, Woonafdeling ABVA KABO 
FNV en Noodfonds Velsen. Ook 
leden van de gemeenteraad van 
Velsen ontvangen een uitnodi-
ging. De bijeenkomst is openbaar 
en de toegang is gratis. Maandag 
25 februari van 20.00 tot 22.00 
uur in Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein 3-5 in IJmuiden. 
De zaal gaat om 19.30 uur open.

Bouwterrein blijft
tot Stadspark klaar is

IJmuiden – Raadslid Johan van 
Ikelen van Velsen Lokaal geeft 
niet gauw op. Hij heeft opnieuw 
vragen gesteld over de bouw-
materialen bij de rotonde bij het 
Stadspark. Eerder meldde B&W 
dat deze tijdelijke bouwwerf zou 
worden opgeruimd. Toch ble-
ven er steeds materialen lig-
gen. Naar nu blijkt is er een mis-
verstand tussen het raadslid en 
B&W over de locatie. Het gaat 
over de bouwwerf naast het Gij-
zenveltplantsoen. Burgemees-
ter en wethouders melden dat 
deze bouwwerf voorlopig nog 

blijft tot alle bouwwerkzaamhe-
den zijn afgerond. Het gaat dan 
om bouwfase 4 en 5 van de wo-
ningen Stadspark. Ook de bouw-
werkzaamheden ten zuiden van 
de rotonde zijn nog niet klaar. 
Eerst wordt gestart met de sloop 
van het schoolgebouw waar nu 
het Islamitisch Cultureel Cen-
trum huist. Dan worden de wo-
ningen in fase 5 van het Stads-
park gebouwd en moet de Ra-
darstraat opnieuw worden ge-
richt. Dan zal het parkdeel ter 
plaatse worden ingericht. (Karin 
Dekkers)

Velsen – Na een bijtincident in 
december 2012, waarbij een hond 
werd gedood door een ‘old En-
glish bulldog’, heeft de gemeen-
te Velsen een nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) in-
gesteld. De betreffende hond mag 
nu alleen nog gemuilkorfd en kort 
aangelijnd worden uitgelaten. 
Hij moet tevens worden voorzien 
van een indentificatie-oormerk of 
-chip, voor herkenbaarheid. Het 
bijtincident vond plaats achter de 
Orionflat. De eigenaar is verplicht 
om zich aan deze regels te hou-
den. De nieuwe APV maakt het te-
vens mogelijk bij soortgelijke inci-
denten sneller verplichtingen aan 
de hondeneigenaar op te leggen. 
(Karin Dekkers)

Bijtende 
honden

Velsen – Raadslid Hülya Kat van 
D66 heeft het college van B&W 
vragen gesteld over het aantal 
huisverboden in Velsen. In het 
jaar 2011 zou het aantal huis-
verboden worden uitgebreid. In 
2010 waren tien huisverboden, 
in 2011 twaalf, in de gemeen-
te Velsen, dat is geen noemens-
waardige stijging. Burgemeester 
Weerwind en wethouder Baer-
veldt hebben geantwoord dat 
niet in elk geval een huisverbod 
wordt opgelegd. Raadslid Kat 
dringt er op aan vaker een huis-
verbod in te zetten, ook preven-
tief, als er nog geen strafrech-

telijke overtreding is begaan. 
In de regio Kennemerland is nu 
een ambtelijke werkgroep ge-
formeerd voor het opleggen van 
een tijdelijk huisverbod in het 
geval van kindermishandeling. 
Door een andere werkwijze van 
de politie met medewerking van 
het Steunpunt Huiselijk Geweld 
besluiten meer slachtoffers om 
geen aangifte te doen, maar wel 
te kiezen voor hulpverleningstra-
jecten. Het aantal meldingen of 
hulpvragen dekt naar schatting 
slechts 20 procent van het wer-
kelijke aantal incidenten huise-
lijk geweld. (Karin Dekkers)

Huiselijk geweld
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Sloop van De Mel van start
Eind februari/begin maart start 
de sloop van het oostelijk deel 
van het Wijkermeercentrum in 
Velsen-Noord, beter bekend als 
De Mel.

Nadat het westelijk deel in de nacht 
van 31 december 2011 was afge-
brand, liet de sloop van het oostelijk 
deel lang op zich wachten. Dit kwam 
door de late afhandeling van de ver-
zekering en het feit dat één van de 
huurders de ruimte nog in gebruik 

had. Nu dit is afgerond kan met de 
sloop gestart worden. Dit zal onge-
veer 4 tot 6 weken duren, waarna het 
terrein zal worden ingezaaid.

Er wordt intussen gewerkt aan 
het ontwerp van de nieuwe, Brede 
School op deze plek. Naar verwach-
ting wordt rond de zomer het ont-
werp hiervoor afgrond. Als alles vol-
gens  planning verloopt zal dit nieu-
we pand in de eerste helft van 2015 
worden opgeleverd.

Nieuwe tijdelijke ingang 
voor de publieksbalies
In verband met de verbouwing van 
de publiekshal wordt vanaf vol-
gende week de ingang aan de zij-
de van het Dudokplein (de draai-
deur) gesloten.

De ingang wordt tijdelijk verplaatst 
naar de achterzijde van het gebouw. 
Op de situatieschets kunt u zien waar 

de tijdelijke ingang zich bevindt. Tij-
dens de verbouwing blijft afdeling 
publiekszaken open voor publiek. U 
kunt dus voor bijvoorbeeld uw nieu-
we paspoort of rijbewijs terecht in 
het achterste gedeelte van de pu-
bliekshal. Ook de balies van het klant-
contactcentrum (KCC) worden ver-
plaatst naar het achterste gedeelte.

Piet Heinstraat
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De provincie Noord-Holland en 
Velsen werken samen aan de rea-
lisatie van een HOV-tracé voor de 
buslijn tussen Haarlem en IJmui-
den. Dit tracé is opgedeeld in ver-
schillende deelprojecten.

Voor het deelproject 5-zuid is op 12 
februari de inspraakrapportage vast-
gesteld door het college van B&W. De 
verwerking van de reacties hebben 
geleid tot een voorlopig ontwerp dat 
in de rapportage is opgenomen.

Het deelproject 5-zuid loopt over de 
oude spoorlijn langs de westzijde van 
Driehuis, tussen de beoogde onder-
doorgang onder de spoorlijn Haar-
lem-Beverwijk (deelproject 4) en de 

Zeeweg in IJmuiden. Tussen 15 ju-
ni en 27 juli 2012 is een conceptont-
werp vrijgegeven voor inspraak  Me-
de op basis van de reacties zijn na het 
verstrijken van de inspraakperiode 
gesprekken gevoerd met onder an-
dere leden van een klankbordgroep, 
de IVN Amfibieënwerkgroep en een 
aantal individuele bewoners. Waar 
mogelijk zijn de aangedragen oplos-
singen voor de inpassing verwerkt in 
het ontwerp.

Alle inspraakreacties en de antwoor-
den zijn nu gebundeld. De inspraak-
rapportage is verstuurd naar ieder-
een die een reactie heeft ingediend. 
Daarnaast is de rapportage te lezen 
op www.hovvelsen.nl.

Schuilt er een raadslid in u?
De gemeenteraad van Velsen wil 
graag kennis maken met inwo-
ners die actief willen worden in 
de politiek en zich mogelijk ver-
kiesbaar willen stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2014.

Heeft u belangstelling voor poli-
tiek en wilt u meer inzicht krij-
gen in de lokale politiek en met na-
me het werk van de gemeenteraad, 
dan kunt u zich aanmelden voor 
een korte cursus die bestaat uit drie 
avonden plus het bijwonen van een 
raadsvergadering . Na het volgen 
van deze cursus kunt u bepalen of u 
zich wilt aanmelden bij een van de 
partijen die volgend jaar aan de ge-
meenteraadsverkiezingen deelne-
men. 

De cursus, die wordt gegeven door 
raadsleden, bestaat uit theorie, pre-

sentaties, praktische opdrachten en 
interactieve werkvormen. U krijgt 
uitleg over de werking van de lokale 
politiek en het werk van een raads-
lid. De bijeenkomsten zijn op 11, 18 
en 25 maart, steeds vanaf 19.30 uur. 
Locatie volgt. 

Wilt u weten of het raadslidmaat-
schap mogelijk iets is voor u? Op 
www.schuiltereenraadslidinmij.nl 
kunt u dat testen. Woont u in Vel-
sen, bent u in maart 2014 minimaal 
18 jaar en overweegt u zich kandi-
daat te stellen voor de raadsverkie-
zingen van maart 2014, dan kunt u 
zich tot uiterlijk 28 februari aan-
melden voor deze cursus. Dit kan 
via de mail griffier@velsen.nl of te-
lefonisch 0255-567502.Het aantal 
deelnemers is beperkt. Daarom zal 
met degenen die zich hebben aan-
gemeld een kort introductiegesprek 
worden gevoerd.

Biljet rond 28 februari in de bus

Gemeentelijke belasting-
aanslagen komen eraan
Rond 28 februari valt de aan-
slag voor de gemeentelijke be-
lastingen met toelichting bij de 
Velsenaren in de bus.

Op het aanslagbiljet kunnen de 
volgende belastingsoorten voor-
komen: de WOZ-beschikking, on-
roerende zaak belasting (OZB), 
rioolheffing, afvalstoffenheffing 

en de hondenbelasting. Alles wat 
met de gemeentelijke belastin-
gen te maken heeft, plus informa-
tie over een automatische incasso, 
bezwaar maken, kwijtschelding en 
bij wie u terecht kunt met vragen 
staat in de Infopagina van volgen-
de week. Alle informatie is ook na 
te lezen op de gemeentelijke web-
site: www.velsen.nl.

Alle reacties gebundeld

Inspraakrapportage HOV 
Velsen deelproject 5-zuid
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Asbestsanering 
gemeentehuis van start
De renovatie van het oude deel 
van het stadhuis – met de trouw-
zaal - door BAM Utiliteitsbouw te 
Amsterdam is sinds januari in vol-
le gang.

Sinds deze week zien omwonenden 
niet alleen hekken en bouwbusjes 
staan maar komen er ook keten bij 
in verband met de geplande asbest-
sanering. Een fundamenteel onder-
deel van de renovatie is immers het 
verwijderen van asbest uit het ven-
tilatiekanaal en andere, kleinere as-
besthoudende onderdelen van het ge-
bouw.

Behalve de keten zal men weinig 
merken van de saneringswerkzaam-
heden. De asbesthoudende materia-
len worden in het gebouw verzegeld 
in dubbelgesealde pakketten en pas 
daarna naar buiten gebracht. De sa-
nering zal de komende maanden ge-
staag doorgaan. De burgerzaal is het 
eerste aan de buurt, later volgen de 
trouwzaal, de wethouderskamers en 
de kamer van de burgemeester en de 
werkplekken van alle medewerkers. 

Het gemeentehuis wordt gereno-
veerd in de geest van de tijd: gebouwd 
in 1965 voldoet het al lang niet meer 
aan de duurzaamheideisen die aan 
moderne gebouwen gesteld moeten 
worden. Hoe mooi is het dan dat het 
Dudokgebouw straks -vergelijkbaar 
met de labeling van bijvoorbeeld uw 
wasmachine- minimaal een C- en 
misschien wel een B-label gaat krij-
gen. 

Dat wordt onder meer bereikt door 
de aanleg van een nieuwe klimaatin-
stallatie en door het aanbrengen van 
duurzame, energiezuinige systemen 
en materialen. Het meest spectacu-
laire energiezuinige systeem is een 

zogenaamde Warmte Koude Opslag 
(WKO). Daarvoor worden twee put-
ten geslagen waarin zomers warm 
water wordt opgeslagen om het ge-
bouw ’s winters te verwarmen en ’s 
winters warm water om op te war-
men. Deze bronnen vormen een 
mooie basis voor energiebesparing. 
CV-ketels en warmtepompen blij-
ven echter wel nodig als er een lange 
strenge winter is. 

Behalve deze energiezuinige syste-
men komen er lampen die automa-
tisch dimmen of doven bij voldoen-
de daglicht, lampen die pas aangaan 
bij aanwezigheid van mensen en spe-
ciale zuinige verlichting (tl5 en led). 
Uiteraard worden vloeren en zol-
ders voorzien van isolatiemateriaal. 
Ten slotte worden de ramen vervan-
gen door geïsoleerde exemplaren, ge-
heel in de stijl van Dudok, net als al-
le andere nieuwe elementen. Denkt u 
daarbij met name aan de mindervali-
de toegang en de nieuwe plafonds in 
de burger- en raadzaal. De Dudok-
stichting en de Welstandscommissie 
heeft hier goed met ons meegekeken.

Het merendeel van de werkzaamhe-
den vindt binnen plaats. Waar men 
kort last van kan hebben is vooral het 
herstel van het bordes bij de Burger-
zaal. Ook het slaan van de warmte- 
en koudebronnen geeft overlast en in 
mindere mate het vervangen van de 
kozijnen en de aanleg van een min-
dervalide toegang naast de ingang 
naar de B. Bewoners worden tijdig 
geïnformeerd wanneer deze werk-
zaamheden plaats vinden.

Eind van het jaar zal de aannemer 
klaar zijn. Voor de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2014 kunt u 
in elk geval weer terecht in een opge-
knapte burger- of trouwzaal!

Vele handen maken
schone stranden
Zaterdag 16 februari hielpen 170 mensen mee aan de oproep van Simone Bon-
tenbal, een inwoner van IJmuiden, om een schoonmaakactie op het strand te 
houden. Via haar Facebookpagina kon iedereen zich aanmelden. Het college van 
Velsen hecht veel waarde aan burgerinitiatieven en een schoon milieu, daarom 
hielpen vier wethouders mee met de schoonmaakactie. Er is ongeveer 5m3 vuil 
opgehaald. Kijk voor de groepsfoto op www.velsen.nl (foto: Ko van Leeuwen)

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Twee rijksmonumenten
Aan de kust bij IJmuiden bevin-
den zich twee grote Duitse bun-
kercomplexen: Luchtdoelbatte-
rij Olmen en Kustbatterij Hee-
renduin. Deze zijn onlangs aan-
gewezen als rijksmonument. Ze 
maakten deel uit van de Atlan-
tikwall, een reeks verdedigings-
werken langs de Europese west-
kust. 

Ter verdediging van de monding 
van het Noordzeekanaal plaatste 
de Duitse marine een aantal kust-
batterijen in de duinreep langs het 
strand. Deze dienden om vijandige 
schepen de toegang tot de sluizen, 
havens en industrieën van IJmui-

den te belemmeren – en daarmee 
de toegang tot de hoofdstad Am-
sterdam, de havens aldaar en de 
verbindingen naar het achterland.

Beide batterijen zijn na de oorlog 
relatief onaangetast gebleven en 
zijn tegenwoordig voor het publiek 
toegankelijk. In een aantal van de-
ze bunkers is sinds 2004 het Bun-
ker Museum IJmuiden gevestigd. 
Een wandelpad – deels als loop-
graaf uitgevoerd – loopt langs bat-
terij Heerenduin met zijn bijzon-
dere vuurleidingpost (de zoge-
naamde Autobunker) naar de op-
stellingen en de vuurleidingpost 
van batterij Olmen.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
februari 2013 tot  en met 15 febru-
ari 2013 de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Orionweg 576, op-
richten basisschool (15/02/2013) 
w13.000056; Strandweg 5, aanleggen 
weegbrug (11/02/2013) w13.000051; 
Bloemstraat 57,  starten bedrijf aan 
huis (11/02/2013) w13.000050.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 114, 
wijzigen gevels en aanbrengen buite-
nisolatie (13/02/2013) w13.000054.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Willem de 
Zwijgerlaan 32, kappen 3 ei-
ken (13/02/2013) w13.000052; 
Wüstelaan 75a, kappen 2 bomen 
(14/02/2013) w13.000055; Sportlaan 
3, vergroten kantine (11/02/2013) 
w13.000049.

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

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

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. Burgemeester en 
wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverle-
ning is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Dinkgrevel-
aan 32, uitbreiden school met ver-
dieping (13/02/2013) w12.000523; 
Bialosterskilaan 1 t/m 23 en Sant-
poortse Dreef 6 t/m 28, vernieuwen 
24 balkonhekken (14/02/2013) 
w13.000001.

Santpoort-Zuid: Louise de Colig-
nylaan 70, kappen 3 eikenbomen 
en 3 dennenbomen (14/02/2013) 

w13.000035.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Minister van 
Houtenlaan 58, kappen boom 
(14/02/2013) w13.000044.

Velsen-Noord: Concordiastraat 
ong., oprichten bedrijfsgebouw 
(18/02/2013) w12.000506.

Driehuis: Jacob Catslaan 20, 
vergroten woning (uitbreiding 
1ste verdieping tbv badkamer) 
(18/02/2013) w13.000004; Va-
leriuslaan 14, plaatsen dakkapel 
(18/02/2013) w13.000008.

Verleende APV-vergunningen
Evenementen art. APV 2:17

IJmuiden: Velserduinplein, snuf-
felmarkt op 17 maart 2013,21 april 

2013, 26 mei 2013, 30 juni 2013, 
28 juli 2013, 25 augustus 2013 en 
29 september 2013 (15/02/2013); 
wijziging data snuffelmarkt op 
de Lange Nieuwstraat te IJmui-
den, 13 april 2013, 18 mei 2013, 15 
juni 2013, 13 juli 2013, 10 augus-
tus 2013 en 21 september 2013 
(18/02/2013) U13.001936.

Velsen-Noord: Grote Hout of Ko-
ningsweg, circus op 18 september 
2013 (18/02/2013) U13.000806.

Velserbroek: Vestingplein, Cir-
cus Sijm, 20 t/m 24 maart 2013 
(18/02/2013) U13.000969.

Velsen-Zuid: Spaarndammer-
weg 10, Modelvliegshow op 9 
t/m 12 mei 2013 (19/02/2013) 
U13.001153.

Publicatie beslissingen ingevolge wet GBA
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onder-
zoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig 
zijn, op het adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens van de gemeente Velsen  staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats 
onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Neder-
land woonachtig zullen zijn.

Achterkamp, C. geb. 27-2-1971 Molen van der , N.  geb. 28-07-1974
Aksar, Ş. geb. 18-12-1982 Motoca, D. geb. 25-10-1994
Andreev, M.V. geb. 12-08-1969 Oche El, Y. geb. 05-07-1986
Arvanitis, S.G. geb. 24-02-1990 Ouzounis, I. geb. 08-08-1972
Blok de, R.P. geb.12-11-1973 Paciarotti, G. geb. 22-10-1988
Deen, J.A.A geb. 18-04-1971 Pieters, F.J. geb. 08-02-1963
Elahi, A.R. geb. 21-09-1971 Spijkstra, M. geb. 25-04-1978
Frroko, A. geb. 2912-1967 Tekeli, C. geb. 24-05-1990
Heeringa,J. geb. 14-03-1964 Vatsenhout, K. geb. 16-06-1978

Jeuring, L. geb. 19-02-1982 Vayssier, D.J. geb. 19-12-1992
Joković, N. geb. 06-07-1958 Vinci, R. geb. 30-11-1992
Kolk van der, A.J. geb. 03-12-1948 Xu, Q. geb. 23-11-1977
Kundinš, G. geb. 06-11-1981 IJlstra, P. geb. 29-12-1979
Matziari, P. geb. 08-09-1973 Zee van der, R. geb. 11-07-1965

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

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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.
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Bekendmaking collectieve festiviteiten 2013
Op grond van artikel 4.2 van de Gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) gemeente Velsen 2009 kan het college van Bur-
gemeester en Wethouders jaarlijks collectieve festiviteiten aanwijzen 
waarbij mag worden afgeweken van de normaal geldende geluidnor-
men van het Activiteitenbesluit.

Met ingang van 13 maart 2009 is het mandaat uitvoering festiviteitenrege-
ling overgedragen aan Milieudienst IJmond. Voor 2013 wijst Milieudienst 
IJmond namens het college van Burgemeester en Wethouders de volgende 
collectieve festiviteiten aan met begin- en eindtijd in afwijking van de ge-
luidnorm:

Koninginnedag: 30 april 11.00 uur tot 21.00 uur
Dorpsfeest Driehuis: 21 en 22 juni 17.00 uur tot 24.00 uur
Dorpsfeest Santpoort: 27 juli t/m 3 augustus 18.00 uur tot 24.00 uur
Oud en Nieuw: van 31 december 17.00 uur tot 01.30 uur
  op 1 januari

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Milieudienst IJmond, me-
vrouw A. Minneboo, tel.0251-263825.

Bedrijven hoeven voor deze festiviteiten geen kennisgeving als bedoeld in 
artikel 4.3 APV te doen. Dit laat echter onverlet dat op die dagen de nadere 
regels festiviteitenregeling voor inrichtingen vastgesteld op 3 juli 2008 van 
kracht is.

Voorontwerp-bestemmingsplan Averijhaven 2013
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben besloten het voor-
ontwerp bestemmingsplan Averij-
haven vrij te geven voor inspraak 
en het wettelijk vooroverleg aan 
te gaan met de overlegpartners 
zoals bedoeld in art 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening. Ge-
lijktijdig wordt de ontwerp mi-
lieueffectrapportage (MER) ter vi-
sie gelegd. 

Waar ligt het plangebied:
Het plangebied betreft het slibde-
pot aan het einde van de Reijnders-
weg en het omliggende gebied, inclu-
sief de Reijndersweg vanaf ingang 
slibdepot tot en met het horeca-eta-
blissement, en de bestaande lichter-
voorziening.  

Wat gaat er gebeuren:
Het voorontwerp bestemmingsplan 

Averijhaven maakt het mogelijk het 
slibdepot Averijhaven aan het ein-
de van de Reijndersweg te ontman-
telen en een haven aan te leggen met 
een voorziening voor het overslaan 
van bulkgoederen van zeeschepen 
in binnenvaartschepen (een lichter-
vorziening). Voor het bestemmings-
plan is een milieueffectrapporta-
ge opgesteld dat gelijktijdig met het 
ontwerp bestemmingsplan ter vi-
sie wordt gelegd. De Commissie voor 
de milieueffectrapportage wordt ge-
vraagd over het MER een toetsings-
advies uit te brengen.  
    
Inzage in het plan:
Van vrijdag 22 februari 2013 tot en 
met donderdag 4 april 2013 ligt het 
voorontwerp bestemmingsplan met 
bijbehorende MER. ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis en de cen-
trale bibliotheek. Het digitale be-

stemmingsplan met MER. is ook 
te raadplegen via de gemeentesite 
www.velsen.nl en www.ruimtelijke-
plannen.nl .
De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar van de af-
deling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200. 

Indienen van een inspraakreactie/
zienswijze:
Van vrijdag 22 februari 2013 tot en 
met donderdag 4 april 2013 kunt u 
een inspraakreactie indienen op het 
plan en een zienswijze indienen op 
de milieueffectrapportage. Dit doet u 
door een brief te richten aan het aan 

College van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, onder vermel-
ding van “inspraakreactie vooront-
werp-bestemmingsplan Averijha-
ven” respectievelijk “zienswijze mi-
lieueffectrapportage Averijhaven”. 
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak ma-
ken met de behandelend ambtenaar, 
telefoonnummer 0255-567200

Informatieavond 
Op 12 maart 2013 zal in het Thalia-
theater een informatiebijeenkomst 
worden gehouden. Om 19.30 uur zal 
in een korte presentatie het vooront-
werp bestemmingsplan en de ont-
werp MER. Daarna krijgt een ieder 
de mogelijkheid om over het plan, de 
rapportage en de procedure vragen 
te stellen. De inloop begint om 19.15 
uur en duurt tot 21.00 uur.  

Uitvoering re-integratietaak
Ter uitvoering van de re-integra-
tietaak heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen besloten de ge-

meenschappelijke regeling de 
Meergroep per 22 februari 2013 te 
machtigen tot het uitvoeren van de 
bij deze taak behorende werkzaam-

heden en te mandateren tot de bij-
behorende beslissingsbevoegdhe-
den. Het mandaat en de machtiging 
zijn opgenomen in het mandaatre-

gister te vinden op http://velsen.re-
gelingenbank.nl.

wekelijks in een oplage van 185.000 exemplaren
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