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‘Pitbull’ Wiegman
400 keer in IJmuiden 1
Velsen-Zuid – Zaterdag 
speelde Marco Wiegman (38) 
zijn vierhonderdste wedstrijd 
voor IJmuiden 1. Een unieke 
gebeurtenis, die in de hele re-
gio nog nooit eerder plaats-
vond. Reden dus om Mar-
co vlak voor aanvang van de 
wedstrijd op de middenstip in 
het zonnetje te zetten.

Er waren bloemen, er was een 
envelop met inhoud en er waren 
lovende woorden voor de voet-
baller. Met name zijn clubliefde, 
zijn trouw en betrokkenheid bij 
de voetbalclub werden geroemd. 
Van zijn medespelers kreeg Mar-
co een speciaal shirt, waarin hij 
de wedstrijd mocht spelen. Op 
de rug van dit shirt stond het ge-
tal 400, op de voorkant was ‘pit-

bull’ te lezen. Dit is zijn bijnaam 
en slaat op de vasthoudendheid 
van Marco als voetballer. ,,Ik ben 
een echt kuitenbijtertje, als ik de 
tegenspeler beet heb dan laat ik 
niet meer los’’, zegt hij hier zelf 
over. Tijdens wedstrijden is hij 
een harde werker, de tegenstan-
der komt hem honderd keer te-
gen op het veld en wordt hier 
behoorlijk zenuwachtig van. Hij 
is werkelijk overal, de hele wed-
strijd door, ook om de weg vrij te 
maken voor zijn medespelers.
Hij begon zijn voetballoopbaan 
in Rotterdam, waar hij destijds 
woonde. Na zijn verhuizing naar 
IJmuiden kwam hij bij VV IJmui-
den terecht, om er nooit meer 
weg te gaan. Als junior viel hij 
niet zo op, mede doordat hij klein  
is, 1.65 meter. Toch zag de trai-

ner op een gegeven moment de 
voetballer in Marco.
,,IJmuiden is echt mijn club, ner-
gens anders is er zo’n gezellige 
voetbalvereniging’’, vertelt Mar-
co. ,,Het is één grote familie, ie-
dereen is er gelijk.’’ Met zijn 38 
jaar is hij de oudste speler van 
het team. ,,Het is een gave, dat 
zit gewoon in je’’, zegt hij over 
zijn conditie. ,,Eén keer trainen 
per week is genoeg. Ik denk dat 
ik hierna nog één seizoen bij het 
eerste elftal speel, dan is het 
mooi geweest.’’
Na de geboorte van zijn doch-
ter ging hij ook beseffen, dat hij 
meer tijd vrij wilde maken voor 
vrouw en kind. De wedstrijd te-
gen Wieringermeer werd door 
VV IJmuiden glansrijk gewonnen 
met 3–1. (Carla Zwart)

Velsen - Het college van Velsen 
heeft besloten dat zij meedoen 
aan de Stimuleringsregeling voor 
Lokale Klimaatinitiatieven van de 
overheid. Het Milieubeleidsplan 
Velsen 2008-2012, de onderte-
kening van het klimaatakkoord 
met de provincie een deelname 
aan het milieubeleid van het Rijk 
‘Schoon en Zuinig’ hebben ei-
genlijk al het kader gezet. SLOK 
is gericht op structurele activitei-
ten en maatregelen om CO2 uit-
stoot te verminderen.

Klimaatbeleid

Turkse Boeing gecrasht
Regio - Bij de vliegtuigcrash 
in een akker bij de Polder-
baan zijn woensdagochtend 
negen doden gevallen. Er vie-
len 50 gewonden, waarvan 
25 ernstig. Tientallen mensen 
konden het toestel, dat niet in 
brand vloog, op eigen kracht 
verlaten.

Het neergestorte vliegtuig is een 
Boeing 737-800 van Turkish Airli-
nes. Het toestel was om 8.25 uur 
met 135 passagiers vertrokken 
uit Istanbul. Hulpdiensten ruk-
ten na de eerste melding van de 
crash (omstreeks 10.30 uur) mas-
saal uit. In het eerste uur werden 
tientallen slachtoffers per ambu-
lance en traumahelikopters afge-

voerd naar het Spaarne Zieken-
huis, Kennemer Gasthuis en het 
AMC. 
Op Radio Noord-Holland kwam 
een ooggetuige aan het woord 
die als eerste ter plaatse was en 
hulp bood. ,,Het was een chaos. 
Overal lagen mensen. Ik heb ge-
probeerd zoveel mogelijk slacht-
offers uit het vliegtuig te halen, 
maar op een gegeven moment 
ben ik gestopt omdat ik bang was 
dat ik de verwondingen erger zou 
maken.’’ Het vliegtuig stortte vlak 
voor het bereiken van de Polder-
baan neer. Over de oorzaak is 
nog niets bekend, maar duidelijk 
is wel dat de piloten grote proble-
men hadden bij de landing. (foto: 
Michel van Bergen)
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
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Velsen-Zuid. 
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Een eeuw lang Soli
Santpoort-Noord - Op don-
derdag 26 februari is het pre-
cies 100 jaar geleden, dat 
muziekvereniging Soli werd 
opgericht. Een eeuw lang mu-
ziek maken dus. Dat wordt 
gevierd met veel festiviteiten, 
zo is er zaterdag in het mu-
ziekcentrum een reünie. Daar 
zullen veel oudgedienden el-
kaar ontmoeten om samen 
herinneringen op te halen. 

De herinneringen en de verhalen 
buitelen ook over elkaar heen, 
als de vier ereleden van Soli bij 
elkaar komen. Jan Heeremans, 
Eelco Graafsma, Frans Heere-
mans en Jaap Molenaar zijn bij-
een om te vertellen over ‘hun’ 
vereniging. Dat doen ze thuis bij 
Jaap Molenaar, die door de an-
deren Ome Jaap genoemd wordt. 
Met de respectabele leeftijd van 
97 jaar is hij de nestor van So-
li. Als tienjarige jongen werd hij 
lid van de vereniging, zijn saxo-
foon hangt als stille getuige aan 
de schoorsteen. 
Moeiteloos schudt hij de verha-
len uit zijn mouw. Hij weet nog 
te vertellen welke nummers er 
in 1923 werden gespeeld tij-
dens het eerste wedstrijdcon-
cours waaraan hij deelnam. Heel 
mooi is het verhaal over een bui-
tenconcert aan de Terrasweg in 
Santpoort. ,,Daar was nog geen 
bebouwing, alleen een klinker-
weg die de nieuwe weg werd 
genoemd’’, vertelt Jaap Mole-
naar. ,,Een podium hadden we 
niet. Met handkarren haalden 
we biervaten op uit de kroeg. 
Daar ging steigerhout overheen 
en zo had je een podium.’’ Jan en 
Frans werden vlak na de oorlog 
lid, op de leeftijd van negen jaar. 
,,Je moest eerst op school breu-
ken geleerd hebben, anders kon 
je tijdens het noten lezen geen 
hele van een halve noot onder-
scheiden’’, legt Frans Heeremans 
uit. Jarenlang maakten zij deel 
uit van het bestuur en nog zijn zij 
op allerlei manieren actief voor 
de vereniging. 
Jaap Molenaar herinnert zich 
nog de eerste oefenruimte: het 
Helletje. Dat was een houten ge-
bouw schuin achter de super-
markt aan de Driehuizerkerk-
weg. Daarna begon een lange 
zwerftocht langs gymzalen en 

scholen. Er werd een tijd in Zo-
merlust gerepeteerd en ook in 
de speeltuin van tante Eef. Tot-
dat het eigen muziekcentrum 
achter het station van Driehuis 
er kwam. Dat had heel wat voe-
ten in de aarde. In 1975 werd er 
een begin gemaakt, in die tijd 
kwam ook Eelco Graafsma bij 
Soli. Hij is een beetje een vreem-
de eend in de bijt: hij is de eni-
ge, die geen muziekinstrument 
bespeelt. ,,Geen tijd, daar had ik 
het veel te druk voor’’, lacht hij. 
Ook hij zat lange tijd in het be-
stuur, hij verricht allerlei hand- 
en spandiensten en houdt zich 
bezig met de exploitatie, het be-
heer en het onderhoud van het 
gebouw. Het muziekcentrum zou 
eigenhandig gebouwd worden 
maar er was weinig geld. Alles 
en iedereen werd voor de bouw 
ingezet. Zo werd ook Eelco er bij 
gevraagd, om nooit meer weg te 
gaan.
Het gebouw stond in Leidschen-
dam, een oud PTT-gebouw. Tus-
sen kerst en oud en nieuw werd 
het met man en macht gesloopt. 
De onderdelen werden opgesla-
gen in de tuin en de schuur van 
Jaap Molenaar. Het lag er vol, 
anderhalf jaar lang. Eerst was 
er gesteggel over de plek, waar 
het muziekcentrum zou komen. 
Er werd een plek aan de ande-
re kant van het station aange-
wezen. 
Maar daartegen gingen de om-
wonenden in protest. De Sant-
poortse kant moest eigenlijk 
een groene zone blijven, maar 
daar kwam het uiteindelijk toch. 
Daarna duurde het nog een tijd 
voordat de vergunning rond was. 
Eindelijk, in 1976, was het mu-
ziekcentrum dan toch een feit.  
Uit alles blijkt de clubliefde van 
de heren. 
,,Het was er altijd gezellig’’, meent 
Jaap Molenaar. ,,Als onverhoopt 
de repetitie op dinsdagavond 
niet doorging, dan viel ik in een 
gat. Ik miste dan mijn gezellige 
avondje.’’ ,,Maar die gezelligheid 
is wel altijd samen gegaan met 
kwaliteit’’, vult Eelco aan. 
,,Bij Soli is een hoop saamhorig-
heid. De mensen werken er pret-
tig samen, hebben veel voor el-
kaar en de vereniging over’’, be-
sluit Frans Heeremans. (Carla 
Zwart)
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) 
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen bui-
ten kantoortijden kunt u bellen met: 
0900-8212230 of 020-5709595. 
Voor onze lezers in Velsen-Noord 
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bel-
len: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland ver-
leent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen 
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in 
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereik-
baar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-
Noord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, 
tel. 0255-515030.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-
105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmui-
den. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwil-
ligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en 
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen 
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning 
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemer-
land  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informa-
tie telefonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raad-
lieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Ge-
handicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Wo-
ningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor 
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, 
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliën-
tenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliënten-
service zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis we-
kelijks  voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
De vrijwilligerscentrale: 
www.devrijwilligerscentrale.nl
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Ouders tonen beroep
Driehuis - Op de Jan Cam-
pertschool is deze week een 
project begonnen in de kleu-
terklassen: ouders vertellen 
over hun beroep. Papa Mil-
co, de vader van Merel (foto) 
en Femke, vertelde met colle-
ga Dave deze week in alle de 
drie de klassen over zijn be-
roep als brandweerman.

,,Het is mijn laatste jaar op 
school,’’ vertelt Tineke Zwa-
nenburg. ,,En ik wilde zelf alles 
nog even uit de kast halen. Ge-
nieten, dus.’’ Van het bezoekje 
van de brandweerlieden moch-
ten alle kleuters van drie klas-
sen meegenieten, want dat was 
heel bijzonder. Milco en Dave 
zijn van Brandweerkorps Haar-
lemmerliede, standplaats Hoofd-
dorp. Sinds 1 juni 2008 horen zij 
bij Veiligheidsregio Kennemer-
land. Zij kwamen in de klas tallo-
ze vragen beantwoorden en lie-
ten hun uitrusting zien. Daarna 
gingen kleine groepjes kinderen 
mee naar buiten om de brand-
weerauto te bewonderen. En na-
tuurlijk mochten alle kinderen tot 
groot genoegen de brandweer-

spuit hanteren.
Elke week komt een ander be-
roep van een ouder aan de beurt. 
Niet alleen komt de ouder op be-
zoek, maar er wordt ook veel ge-
praat en geknutseld over het be-
roep. ,,Volgende week gaan we 
naar het Rode Kruis Zieken-
huis, waar iemands moeder kin-
derarts is,’’ vertelt Tineke. ,,Ver-
der krijgen we nog een kapster 
die in de klas komt knippen, een 
kunstenares die met de kinde-
ren gaat schilderen, een loods 
die een film laat zien, een politie-
agent, een zangeres, een juf en 
een huisvrouw, want ook dat on-
betaalde beroep hoort er zeker 
bij.’’ (Karin Dekkers)

Respect Estafette op Vellesan
Boekje open over 
vooroordelen
IJmuiden - Derdeklassers 
van het VMBO van het Vel-
lesan College sloten dinsdag 
met een eigen boek met brie-
ven en de presentatie van ver-
schillende korte films het pro-
ject Respect Estafette af. Drie 
scholen in Noord-Holland de-
den mee aan het project. Op 
elke school waren er win-
naars voor de mooiste brief 
en de beste film.

Deze derde Respect Estafette is 
tevens de afsluiting van het pro-
ject, dat werd georganiseerd door 
Primo NH, adviesorgaan voor so-
ciaal beleid, en Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland. Doel 
van het project was vooroorde-
len weg te nemen. ,,We zijn al-
lemaal anders,’’ zei ook wethou-
der Baerveldt. ,,Maar hoe ga je 
daar mee om?’’ Zij las twee zelf-
gekozen fragmenten voor uit het 
boekje ‘Schrijf en Schrap Voor-
oordelen’ dat in een oplage 
van 220 boekjes voor het Velle-

san College werd gedrukt. ,,Het 
boekje is een tastbare herinne-
ring aan het project,’’ zegt No-
elle Beerepoot van Bureau Dis-
criminatie Kennemerland. ,,Echt 
iets wat bij een verjaardag op 
tafel en hopelijk ook ter sprake 
komt.’’ Tijdens het project schre-
ven de leerlingen brieven aan 
mensen in Noord-Holland die te 
maken kregen met discriminatie. 
Zij kregen ook antwoord. Iris van 
klas 3Ma won voor haar klas 100 
euro met haar brief aan Paulien 
die in een rolstoel zit, vanwege 
Iris’ inlevingsvermogen met de 
situatie.
De korte, maar leuke films die de 
leerlingen maakten zijn terug te 
vinden op www.respectestafette.
nl. ‘De Grens’ was op het Velle-
san College het winnende film-
pje. Klas 3Mc won daarmee 150 
euro om iets leuks te doen. De 
meeste leerlingen vonden het 
een leuk project en waren trots 
op hun prestaties. (Karin Dek-
kers)

Velsen - Stichting Welzijn Velsen 
krijgt dit jaar subsidie voor een 
Platform Maatschappelijke Sta-
ges en een Stagemakelaar. Het 
voortgezet onderwijs en vrijwil-
ligersorganisaties kunnen bin-
nen het platform hun wensen en 
mogelijkheden inventariseren en 
op elkaar afstemmen. Men ver-
wacht dit jaar al 350 stageplaat-
sen te kunnen bemiddelen. 
In 2011 zullen dat er ongeveer 
1000 zijn. Maatschappelijke sta-
ges worden in 2011 verplicht 
voor scholieren in het middel-
baar onderwijs. 
Door deze stages maken jonge-
ren kennis met vrijwilligerswerk 
en organisaties.

Stagemakelaar

IJmond - De Raad van State 
(RvS) heeft op 20 februari uit-
spraak gedaan over de milieu-
vergunning van Corus. Dorps-
raad Wijk aan Zee, VROM-In-
spectie en Corus hadden de 
rechter om een voorlopige 
voorziening gevraagd om de 
vergunning van 28 oktober 
2008 op te schorten. De RvS 
heeft echter beslist dat de 
vergunning bijna ongewijzigd 
in werking treedt. 

Gedeputeerde Milieu, Bart Hel-
ler: ,,Ik ben erg blij met de expli-
ciete erkenning van de Raad van 
State dat de provincie zeer seri-
eus werk heeft gemaakt van de 
eerdere kritiek van de Raad. Ook 
is het goed dat er nu meer dui-
delijkheid is over de te nemen 
milieumaatregelen.” 
Later dit jaar worden in de bo-
demprocedure de tegen de ver-
gunning ingebrachte bezwaren 
inhoudelijk behandeld door de 
RvS, waarna de milieuvergun-

ning van Corus definitief is.

De RvS heeft aangegeven ak-
koord te zijn met de gevolgde 
procedure. De inzet van eigen 
afvalstoffen volgens de vergun-
ning door Corus is toegestaan, 
hoewel de rechter voor het inzet-
ten van enkele specifieke afval-
stoffen nader overleg heeft ge-
adviseerd tussen VROM-Inspec-
tie, Corus en provincie. 
De deadline voor de proefinstal-
latie voor een doekfilter in de 
sinterfabriek was tijdens de zit-
ting al in goed overleg versoe-
peld: het ‘test-doekfilter’ hoeft 
niet op 1 december 2010 klaar te 
zijn, maar wel moet dan gestart 
zijn met de realisatie. 
De door de provincie voorgestel-
de aanpak om geurhinder te be-
perken is akkoord. 
Voor het meetprogramma en het 
doekfilter voor de ruimte-ont-
stoffing geldt dat de aanscher-
ping ervan is uitgesteld tot de 
bodemzaak.

Deadline testdoekfilter
Corus iets versoepeld

Motorrijder gewond
IJmuiden - Vorige week dins-
dagmiddag is een motorrijder 
op de hoek van de Strengholt-
straat en K. Zegelstraat gewond 
geraakt.
De motorrijder kwam van links 
op de K. Zegelstraat en reed te-

gen de zijkant van een personen-
auto die van rechts kwam uit de 
Strengholtstraat. De motorrijder 
raakte daarbij gewond aan een 
been en in het gezicht. Hij werd 
naar het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk gebracht. 

foto: Ko van Leeuwen

Wandeling 
Haarlem - Op zaterdag 28 fe-
bruari kunt u mee met de Gil-
dewandeling ‘Langs Herberg en 
Kroegen’. 
Een historische wandeling waar-
in door Hans van Roode verteld 
wordt over het caféleven door de 
eeuwen heen. 
Omdat Haarlem als bierstad in 
vroegere eeuwen een reputa-
tie had, zal hij ook ingaan op 
de brouwerijen en de eigenaren 
daarvan die destijds de elite van 
Haarlem vormden. Vertrek om 
14.00 uur vanaf Stadhuis trap.
Aanmelden voor de wandeling is 
noodzakelijk tussen 9 en 10 en 
18.00 en 19.30 uur op telefoon-
nummer 06-16410803. Duur cir-
ca 1,5 uur – kosten 2,50 per per-
soon. 

Cursus Arabisch
Haarlem - In maart start het 
Mondiaal Centrum Haarlem een 
nieuwe serie cursussen ‘klas-
siek Arabisch’. De cursusduur is 
8 weken. Er is een cursus klas-
siek Arabisch voor beginners (al-
fabet, tellen en eenvoudige con-
versatie), en een cursus voor 
mensen met een beperkte ba-
siskennis Arabisch (gevorderden 
I). Deze cursus is een vervolg op 
de beginnerscursussen die eer-
der vorig jaar zijn gehouden. 
Verder starten we met een cur-
sus voor gevorderden (gevorder-
den II), gericht op conversatie. 
De beginnerscursus vindt plaats 
op maandagavond, de cursussen 
gevorderden I en II op dinsdag-
avond. 
De lessen worden gegeven door 
Tariq Basha (Sudan) en Marzoug 
Lehiba (Tunesië). Minimaal aan-
tal deelnemers is 10, maximaal 
kunnen 15 personen deelnemen. 
De cursus kost 80 euro (10 eu-
ro per les). Hierbij inbegrepen 
zijn het lesmateriaal en de con-
sumpties (koffie/thee). De serie 
start maandag 2 maart en dins-
dag 3 maart, daarna wekelijks 
op maandag en dinsdag tot en 
met 21 april 2009 (tot de paasva-
kantie). Aanvang 19.30 uur, ein-
de 21.00 uur. Opgeven: Mondi-
aal Centrum Haarlem, Arno Dui-
vestein of Mariëtte van Wenum, 
info@mondiaalcentrumhaarlem.
nl 023-5423540. 

Regio - De Santpoortse band 
Sponk zal zondagmiddag 1 
maart om 17.00 uur optreden in 
de gezellige Fiddler’s Irish Pub in 
het centrum van Heemskerk. 
Sponk  brengt volgens eigen 
zeggen de ‘lekkerste nummers 
uit de top 2000’. De toegang is 
gratis. 

Sponk
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‘Overvliegen’ bij
de IJmondtrekkers

IJmuiden - Bij scouting de 
IJmondtrekkers is ‘overvliegen’ 
de ceremonie waarmee de wel-
pen en kabouters naar de ver-
kenners gaan als ze 11 jaar zijn 
geworden.
Traditiegetrouw wordt er dan een 
spannende hindernisbaan opge-
bouwd die moet worden gevolgd 
om naar de verkenners te ko-
men. Dat lukt natuurlijk altijd. Zo 
gingen er vorige week weer een 
groep kids, aangemoedigd door 
de ouders, naar de ouder ver-
kenners speltak. Zo is er nu weer 
ruimte voor enkele kinderen van 
8 tot 10 jaar. Zin om eens mee te 
doen met scouting.
Kom dan eens kijken bij De 
IJmondtrekkers. Elke zaterdag 
van 14.00 tot 16.30 uur bij de 
clubhuizen achter de tennisba-
nen aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden.

Sabine Dekker woonde tot haar 
zevende in het IJmuidense Zee-
wijk, verhuisde daarna naar Vel-
sen-Zuid en ze ging in Drie-
huis naar school. Drie jaar gele-
den besloot ze, de consumptie-
maatschappij zat geworden, het 
roer om te gooien in Frankrijk. 
Daar woont ze samen met haar 
Franse man Thierry en hun zoon 
Cédric in de Drôme. Ze beheren 
daar een Chambre d’Hôtes (pen-
sion). In deze rubriek vertelt zij 
over hun dagelijkse beslomme-
ringen.
De telefoon gaat: ,,Goedemor-
gen u spreekt met mevrouw de 
Groot, wij komen woensdag bij 
u aan.‘’ Ik kijk op de planning 
en zie geen de Groot. Ik zeg: ,,U 
heeft gereserveerd bij La Fer-
me de Pauroux?’’ ,,Ja”, zegt ze, 
,,U bent toch een bed & break-
fast?” Ik zeg: ,,Dat klopt.’’ ,,Nou 
dan heb ik u onlangs aan de te-
lefoon gehad om te reserveren.’’ 
Het zegt mij helemaal niks en ik 
vraag: ,,Heeft u een bevestiging 
van mij ontvangen?’’ ,,Nee, maar 
u heeft mij een kaartje gestuurd 
met een routebeschrijving’’, zegt 
ze. ,,En wat staat er dan op die 
routebeschrijving?’’
,,Nou de route naar u toe.’’ Ik zeg: 
,,Ja dat begrijp ik, maar kunt u 
mij voorlezen wat er staat?’’ 
Ze begint te vertellen: ,,U neemt 
de snelweg van Utrecht via 
Maastricht naar Luxemburg.’’ 

Uiteindelijk zegt ze: ,,U gaat bij 
Montelimar de snelweg af en 
volgt de borden Dieulefit naar 
onze Ferme.’’ Ik vraag: ,,Staat er 
ook een naam bij de Ferme?’’  
,,Ja er staat l’Ange Bleu.’’ Ik denk 
probleem opgelost en zeg: ,,Nou 
dan heeft u bij l’Ange Bleu gere-
serveerd.’’
,,Ja maar” zegt ze, ,,hoe kan dat 
nou. U bent toch een bed & 
breakfast?” ,,Trouwens bij deze 
routebeschrijving had ik een an-
der telefoonnummer en dat klopt 
niet, want dat is buiten werking.’’
Ik zºeg: ,,De routebeschrijving 
naar ons klopt niet, de naam ook 
niet en ik begrijp dat het tele-
foonnummer ook niet klopte. U 
moet dus niet bij ons maar bij 
l’Ange Bleu zijn.’’ 
Mevrouw: ,,Ja maar, straks sta ik 
daar en dan is er geen kamer ge-
reserveerd.’’ 
Nee, ik heb de hoorn niet op de 
haak gegooid. Ondanks dat ik 
helemaal niks met dit probleem 
te maken had, heb ik vervolgens 
ook de vriendin aan de lijn gehad 
en tussenpersoon gespeeld voor 
de ‘juiste’ chambers d’hôtes die 
ik eenvoudig via internet vond. 
Kon mevrouw de Groot toch nog 
met een gerust hart én de rou-
tebeschrijving bij de hand naar 
haar vakantiebestemming ver-
trekken. 
Zou ze zijn aangekomen? sabi-
ne@pauroux.com 

Kindermiddag
IJmuiden - Woensdag 4 maart 
is er weer kindermiddag in de 
Baptisten Gemeente IJmuiden, 
Eemstraat in IJmuiden. Het wordt 
weer een bijzonder middag voor 
kinderen van 8 tot en met 10 
jaar. Het thema is: Een wonder-
lijke overwinning. Door middel 
van spel, toneel, zang en knut-
selen wordt dit thema verder uit-
gewerkt. Aanvang 14.00 uur, zaal 
open 13.45 uur. De toegang is 
gratis. Meer informatie: 0255-
524310.

Israël 
Producten
Velsen-Noord – Donderdag 5 
en vrijdag 6 maart is bij de con-
sulenten van het Israël Produc-
ten Centrum weer open huis. 
Van 10.30 tot 18.00 uur aan de 
Zeeuwstraat 12 in Velsen-Noord, 
ook na telefonische afspraak via 
0251-228286. Bezoekers kunnen 
informatie krijgen over het land 
en het volk van Israël. Er is te-
vens mogelijkheid tot het be-
kijken en kopen van Israëlische 
producten, zoals sieraden, huid-
verzorgingsproducten (van de 
Dode Zee), (sier)kaarsen, wijn en 
vele andere artikelen. Deze pro-
ducten worden bijna uitsluitend 
gemaakt in kibboetzim of in klei-
ne fabriekjes waardoor de werk-
gelegenheid wordt gestimuleerd. 
Er zijn ook weer nieuwe produc-
ten.

Plug In met 
‘Voor Wie’
IJmuiden - Sinds 2004 presen-
teert theatergroep Plug In jaar-
lijks een programma. Achter-
eenvolgens stonden daar Corne-
lis Vreeswijk, Lennaert Nijgh en 
Ramses Shaffy  centraal. Dit jaar 
draait het om de eigen tekst-
schrijver: Guido van der Meent. 
Het programma krijgt als ti-
tel mee: ‘Voor Wie’. Het publiek 
krijgt een blik in de belevings-
wereld van een liedjesschrij-
ver. ,,Waarom schrijf ik en voor 
wie?’’, zo vraagt hij zich af. Aan 
de hand van de elementen vuur, 
water, aarde en lucht wordt het 
publiek meegevoerd op de zoek-
tocht naar de antwoorden op zijn 
vragen. Een avond vol muziek, 
passie, emotie en humor. Regie 
is van Maria Eldering, tekst en 
muziek zijn van Guido van der 
Meent en Maria Eldering. ‘Voor 
Wie’ door Plug In is te zien in het 
Witte Theater op dinsdag 10 en 
woensdag 11 maart, aanvang 
20.30 uur. Kaarten zijn telefo-
nisch te bestellen bij Carrie Nu-
poort tussen 17.00 en 19.00 uur, 
via 06 42106818. Dit kan ook via 
een mailtje naar plug-in@pla-
net.nl

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
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Eerste try-out Shinbone 
‘Tommy’ in Witte Theater
IJmuiden - Zaterdagavond 4 
april is het zover. De Noord-
Hollandse rockband Shinbone 
zal dan een eerste try-out spe-
len van hun beleving van The 
Who’s rock opera ‘Tommy’. Tom-
my wordt dit jaar 40 en dat moet 
gevierd worden. Shinbone heeft 
er voor gekozen om voorafgaand 
aan de geplande theater- en fes-
tivaltour met Tommy deze try-
out te brengen in samenwerking 
met het Witte Theater in IJmui-
den. Het Witte Theater heeft, de 
juiste intieme sfeer en capaciteit 
om dit tot een succes te maken. 
Shinbone zal het publiek meene-
men naar de hoogtijdagen van 
de legendarische rockband The 
Who door Tommy te brengen zo-

als The Who dit deed tijdens hun 
weergaloze live optredens op de 
verschillende festivals van eind 
jaren ‘60, begin jaren ‘70. Pure, 
ongepolijste, rauwe en authen-
tieke rockmuziek gebracht door 
4 muzikanten en hun bezieling. 
Met andere woorden, geen toe-
ters en bellen maar straight from 
the heart rock in originele uitvoe-
ring. Wil je dit zeker niet missen 
zorg dan dat je er bij bent op 4 
april in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden en 
laat je meenemen op een ‘ama-
zing journey’ terug in de tijd.
De avond begint om 21:00 uur en 
de entree bedraagt 10 euro. Voor 
meer informatie: www.shinbone.
nl of www.wittetheater.nl. 

IVN strandexcursie
IJmuiden - Zondag 1 maart 
houdt IVN Zuid-Kennemerland 
met IVN-Natuurgidsen een leu-
ke strandexcursie voor jong en 
oud op het strand van IJmuiden. 
Thema is dingen die langs de 
vloedlijn te vinden zijn.
Het aardige van het strand is dat 
er altijd wel iets te zien of te vin-
den is, zeker in het vroege voor-
jaar. Bij storm wordt de zeebo-
dem omgewoeld en enkele da-
gen later is het strand bedekt 
met dieren die kort tevoren nog 
in het zand ingegraven waren. Er 
spoelen dan levende wormen aan 
zoals goudkammetjes en schelp-
dieren: grote strandschelp en 
kokkels. En als er na een storm 
een tijdje een vrij krachtige oos-

tenwind staat dan is het strand 
bijzonder rijk aan schelpen, slak-
ken en soms de vaak minder po-
pulaire kwallen.
Wie eens lekker wil uitwaaien en 
interessante dingen wil weten 
over het strand is van harte wel-
kom. Voor de echte strandlief-
hebber, jong of oud, is het juist 
leuk om aan deze excursie mee 
te doen. Vertrek om 13.00 uur bij 
het eindpunt van bus 4 en 82, 
achterin de jachthaven. Hiervan-
daan is het strand binnen een 
minuut bereikbaar.
Deelname is gratis. Duur: 1,5 uur. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Erna Schreuder, 023 
–5314647 of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

In ‘t Mosterdzaadje
Beethoven cyclus 
deel VII en pianotrio
Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 27 februari om 20.15 uur zal 
de pianist Bernd Brackman zijn 
missie, om alle pianowerken van 
Beethoven uit te voeren, hervat-
ten. De plek die hij daarvoor ver-
koos: ’t Mosterdzaadje in Sant-
poort. Op het programma onder 
andere de Preludes op. 39, sona-
te 22, 23  (Appassionata) en 24. 
Na de pauze wordt de muziek 
wat lichter. Het Lovisa Trio speelt 

op zondag 1 maart om 15.00 
uur een concert met trio werken 
van Haydn, Schumann en Sibe-
lius. De uitvoerenden zijn: Hel-
ma Leenhouts op viool, Moni-
que Bartels- cello en Jan Hoij-
tink op piano. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord, 
telefoon 023-5378625. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl 
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IJmuiden - Na twee maanden 
is de mediahype rondom de kre-
dietcrisis nog in volle gang. Toch 
is het wederom tijd voor een ge-
zellige businessborrel voor on-
dernemers, werknemers, raads-
leden en andere belangstellen-
den om even de gedachten op 
nul te zetten. Net zoals in voor-
gaande jaren zal iedere laat-
ste vrijdag van de maand tussen 
16.00 en 19.00 uur de business-
borrel worden gehouden. 
Veel raadsleden weten de bor-
rels in Rico’s ook te vinden, zo-
dat op een informele manier van 
gedachte gewisseld kan worden 
over verschillende onderwerpen. 
Deze keer zal het Raadsplein van 
donderdag 5 maart genoeg stof 
tot discussie opleveren.
Uiteraard verwelkomt het team 
van Rico’s iedere bezoeker in 
een sfeervolle, rookvrije omge-
ving met een heerlijk hapje en 
bijpassend drankje. Het succes 
valt en staat met de bezoekers. 
Collega’s en relaties zijn dan ook 
van harte welkom mee te gaan.  
Nog steeds zijn suggesties voor 
het doen slagen van deze borrels 
zeer welkom. Rico’s is gevestigd 
aan Kennemerlaan 44 in IJmui-
den.

Businessborrel 
in Rico’s

Velserbroek - Donderdagavond 
is een bromfietscontrole gehou-
den aan het Aurora Bastion. Dit 
op verzoek van wijkbewoners 
die klagen over de overlast van 
bromfietsers. Politiemensen wer-
den rond 20.30 uur tijdens hun 
werkzaamheden lastig geval-
len door twee jongens die toe-
keken bij de controle. Omdat ze 
zeer vervelend waren is hen ver-
zocht de controleplaats te verla-
ten. Toen ze dat niet deden zijn 
ze aangehouden. Ze hebben zich 
tegen hun aanhouding verzet en 
konden pas na een flinke wor-
steling in de boeien worden ge-
werkt. Het bleken twee jongens 
uit Velserbroek van 17 jaar. Om-

dat een flinke groep jongeren tij-
dens deze worsteling de agen-
ten belaagde zijn andere politie-
mensen te hulp geschoten. Bij 
het met de auto afvoeren werd 
de politieauto tegengehouden 
door twee broers en de moeder 
van één van de jongens. De twee 
broers van 15 en 18 jaar belem-
merden de politiemensen bij hun 
werkzaamheden en zijn ook aan-
gehouden. Ze hebben zich hier-
bij verzet en zijn in de boeien ge-
werkt. Ook de moeder van de 
jongens speelde een kwalijke 
rol die nog nader door de politie 
wordt onderzocht. Tegen de aan-
gehouden verdachten wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Aanhoudingen bij 
bromfietscontrole

Eerste bewoners naar 
Mariastichting Haarlem
Regio - Bouwfonds Ontwikke-
ling BV heeft de eerste wonin-
gen op het terrein van de voor-
malige Mariastichting te Haar-
lem opgeleverd.  
Circa 15 bewoners namen er hun 
intrek. Voor de komende maan-
den staat de oplevering van nog 

eens enkele tientallen woningen 
gepland. 
Op de tussen het Spaarne en de 
Haarlemmerhout gelegen locatie 
worden in totaal 378 woningen 
en een ondergrondse parkeer-
garage met 580 plaatsen gere-
aliseerd.

Dansfeest 2Generations 
in Philharmonie
Regio – Er is veel interesse voor 
het Dansfeest 2Generations op 
zaterdag 28 maart in de Philhar-
monie te Haarlem. Volgens het 
organiserende bureau Excluse-
vents zijn er in korte tijd honder-
den kaarten verkocht. 
De bedoeling van het feest is om 
met een uitgekiende program-
mering twee of zelfs drie genera-
ties op de dansvloer te brengen. 
Er wordt niet alleen muziek ge-
draaid, maar ook live gespeeld. 
Bij deze editie zijn optredens 
van onder andere Hans Dulfer 
& band, de Ierse zangeres Ani-
ta Ryan, Dennis van der Geest en 
DJ Swadeep en DJ Bert.
Het gelanceerde concept 2Ge-
nerations is al diverse malen met 
groot succes gehouden. Van-
af 2007 gebeurde dat in Snow-
Planet in het recreatiegebied 
Spaarnwoude. Diverse keren 
was het evenement met 1500 
bezoekers volledig uitverkocht. 
Volgens eigenaar Bas Dort-
mundt van Exclusevents spreekt 
de formule een breed publiek 
aan: ,,We programmeren voor 
jong en oud. Van twintigers tot 
zestigers. Van Beatles tot beats. 
De deejays draaien voor elk wat 
wils en vooral  niet voor hun ei-
gen showtje. Men zoekt momen-
teel naar een deejay, die het leuk 
vindt om de jaren ’60 begin ’70 

goed te kunnen vertolken. Zij 
willen komend jaar, na alle opge-
dane ervaringen het profiel van 
het concept 2Generations ver-
volmaken: een zaal met jaren ’60 
begin ‘70 muziek: onder andere 
Motown, soul. 
Zo weten de bezoekers altijd wat 
ze van 2Generations kunnen ver-
wachten.
De Philharmonie is volgens Dort-
mundt een zeer aantrekkelijke 
locatie en leent zich uitstekend 
voor 2Generations: ,,Er zijn im-
mers drie zalen, die we kunnen 
inrichten met een diversiteit aan 
decors en artiesten die meerde-
re generaties aanspreken. Dank-
zij het succes van de laatste ja-
ren zijn we in staat om steeds ex-
clusievere artiesten vast te leg-
gen.’’
Exclusevents mikt naast indivi-
duele bezoekers ook op bedrij-
ven. Die kunnen uiteenlopende 
sponsorpakketten afnemen. 
Tickets voor 2Generations op 
28 maart in De Philharmonie te 
Haarlem kosten 25 euro en zijn 
eenvoudig te bestellen via de 
website www.2GENERATIONS.
nl. 
Op deze site zijn ook een aan-
tal voorverkoopadressen te vin-
den waar tickets besteld kunnen 
worden, zoals de kassa van de 
Philharmonie.

Culinaire Winter
Haarlem - Ook in 2009 zet de 
Philharmonie twee dagen lang 
de deuren wijd open voor lekker-
bekken. De derde editie van Cu-
linaire Winter is op 28 februari en 
1 maart. De Culinaire Winter laat 
zien, horen en proeven wat er 
zoal in en om Haarlem te genie-
ten is, twee dagen lang kunnen 
zo’n 1500 gasten genieten in de 
sfeervolle ambiance van de Phil-
harmonie van top restaurants 
zoals De Bokkedoorns, Chapeau, 
De Vrienden van Jacob, Vis & Ko, 
restaurant ML, restaurant Fris 
XO First, Stempels, restaurant de 
Jopenkerk en de winnaar van de 
Smulpaap 2008 Madame Marlie.
Voor de zoetekauw zijn Unlimi-
ted Delicious en Patisserie Mi-
chel aanwezig om de bezoe-
kers met hun heerlijkheden te 
verwennen. De Philharmonie 
en Stadsschouwburg presente-
ren zich in samenwerking met 
Vijn Catering met De Gulle Ta-
fel, een concept waar u tijdens 
de Culinaire Winter kennis mee 
kan maken. Natuurlijk is er weer 
een uitgebreid programma met 
diverse modeshows, live arties-
ten zoals een Mariachi Orkest en 
verrassende Opera optredens, 
de DJ zorgt voor een aangename 
muzikale sfeer. Ook visuele pre-
sentatie met acrobatiek en de al-
tijd verrassende paskamer mo-
deshow en een expositie. Er zijn 
kookdemonstraties  van Vis &Ko, 
De vrienden van Jacob, Jacque-
line Stalman van Bia Bia en een 
presentatie van Slowfood. Dit al-
les bekroond met de overheerlij-
ke amuses van de deelnemende 
toprestaurants en sprankelende 
wijnen van Carmen.

Azerische schilderijen 
in Mondiaal Centrum
Regio - Zondag 1 maart vindt 
de vernissage plaats van de ex-
positie van Wava Roestamova en 
Rasim Huseynov in het Mondi-
aal Centrum Haarlem. Het ope-
ningswoord zal worden gespro-
ken door Herman Divendal, di-
recteur van Aida, de organisa-
tie die zich hard maakt om de 
positie van vluchteling-kunste-
naars te verbeteren. De fees-
telijke opening zal verder wor-
den opgeluisterd door de aan-
wezigheid van de ambassadeur 
van Azerbeidzjan, dhr. Fuad E. Is-
kandarov.
Tevens kunt u dan genieten van 
live muziek uit Azerbeidzjan, met 
een Azerisch hapje, in een Azeri-
sche setting.
De verfijnde schilderijen van 
een kunstenaarspaar, Wava 

Roestamova en Rasim Huseynov, 
beiden oorspronkelijk afkomstig 
uit Azerbeidzjan, roepen een 
sfeer op van ikonen, met een va-
ge echo van Chagall en zijn mys-
tieke wereld. Een sprookjesach-
tige, onwesterse picturale we-
reld waarin qua kleur en thema-
tiek alles mogelijk is en tegelij-
kertijd de regie goed in de hand 
gehouden wordt. Kortom, een 
boeiende expositie die u zeker 
niet moet missen.
De expositie loopt tot en met 26 
april.
De vernissage vindt plaats zon-
dag 1 maart, van 15.00-17.00 uur. 
Verder is deze tentoonstelling tij-
dens kantooruren op afspraak 
te bezichtigen. Gelieve daarvoor 
een telefonische afspraak te ma-
ken: 023-5423540.

Concert Oude Bavo 
Cantorij in St. Josephkerk
Regio - De Oude Bavo Canto-
rij geeft onder leiding van Anton 
Pauw op zondagmiddag 8 maart 
een inspirerend benefietconcert 
in de Haarlemse Sint Josephkerk 
(Jansstraat 43). Het concert be-
gint om 15.00 uur en duurt on-
geveer een uur. De toegang is 
gratis. 
Op het programma staan wer-
ken van Anton Bruckner, Gabriel 
Fauré, Franz Liszt, Pablo Esaca-
de, Federico Mompou, Ottorino 
Respighi en Heito Villa-Lobos. U 
kunt onder andere genieten van 
verschillende uitvoeringen van 
het Avé Maria en het Magnificat. 
De Cantorij wordt begeleid door 
orgel, maar zal ook a cappella 

zingen. U mag zelfs fraaie solo-
partijen verwachten. Het concert 
is boeiend van de eerste tot de 
laatste klank.

De ‘vaste stek’ van de Oude Bavo 
Cantorij is de Grote of St. Bavo-
kerk op de Grote Markt. Het koor 
komt speciaal over naar de St. 
Josephkerk om de restauratie 
van het befaamde ‘Josephorgel’ 
te ondersteunen. Koor en diri-
gent doen dit belangeloos. Bij de 
uitgang wordt een collecte ge-
houden. De opbrengst hiervan 
is geheel bestemd voor de res-
tauratie. Meer informatie hier-
over vindt u op www.josephor-
gelhaarlem.nl.
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Openbare repetitie 
Popkoor Decibel
Driehuis - Op donderdag 5 
maart a.s. kunnen belangstellen-
den een kijkje komen nemen tij-
dens een repetitie van popkoor 
Decibel. Na een fantastisch jaar, 
met als hoogtepunt het jubile-
umconcert in november, is Pop-
koor Decibel begonnen aan het 
opbouwen van nieuw repertoire. 
Daarbij kan het koor nog wel wat 
versterking gebruiken van nieu-
we leden. Vooral bij de bassen 
en de tenoren.
Met het bovengenoemde jubile-
umconcert vierde popkoor Deci-
bel het tienjarig bestaan in het 
Witte Theater in IJmuiden. Twee 
avonden was het gezellige thea-
ter tot de nok toe gevuld met en-
thousiaste fans.
Het concert, met als thema ‘Vijf-
tig jaar popmuziek’, bestond uit 
vier blokjes, waarin achtereen-
volgens popmuziek uit de six-
ties, de seventies, de eighties 
en ten slotte uit de meest re-

cente periode ten gehore wer-
den gebracht. Ieder blok werd 
bovendien ingeleid door een fo-
to-impressie waarmee een tijds-
beeld werd geschetst. Het hele 
concert was een feest van her-
kenning, met hits als California 
Dreaming’, ‘Bohemian Rhapso-
dy’, ‘Super Trouper’ en ‘Angels’. 
Heel leuk was ook het optreden 
van De Drie Tenoren in de med-
ley van Doe Maar-nummers.
Het koor werd tijdens het zin-
gen begeleid door de Haarlemse 
toetsenist Michael Jansse en de 
band Van Nature uit IJmuiden.
Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan op donderdag 5 maart om 
19.45 uur naar basisschool De 
Toermalijn aan de Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Die avond 
toevallig verhinderd? Geen pro-
bleem, bel even met de voor-
zitter, Joyce Petersen, telefoon 
0255-527402 voor het maken van 
een andere afspraak.

Foto-expo War Child 
van Carolien Sikkenk
Velsen-Zuid - De Santpoortse 
fotografe Carolien Sikkenk reis-
de in 2007 op uitnodiging van 
stichting War Child Nederland 
af naar Sierra Leone. Het Afri-
kaanse land Sierra Leone werd 
elf jaar lang geteisterd door een 
burgeroorlog. Eind 2001 was er 
weer vrede, maar het land moest 
uit een diep dal kruipen. War 
Child is sinds 2003 actief in Sier-
ra Leone. De foto’s die Carolien 
daar maakte van het werk van 
War Child zijn vanaf 1 maart te 
zien  in Raadhuis voor de Kunst, 
Torenstraat 7 te Velsen-Zuid. 
De foto’s stralen de kracht en le-
venslust uit van de kinderen die 
zij daar ontmoette. Carolien Sik-
kenk is in de wereld van mode 
en artiesten een bekend fotogra-
fe. Een impressie van haar port-
folio is te zien op www.photoli-
ne.nl. De opening van de exposi-
tie is zondagmiddag 1 maart van 
16.00 uur tot 19.00 uur. Joseph 
Bangura, zanger uit Sierra Leone, 
zal dan een optreden verzorgen. 
Deze getalenteerde Afrikaanse 
zanger is vorig jaar afgestudeerd 

aan de Rotterdamse Pop-acade-
mie en binnenkort verschijnt zijn 
debuut-CD ‘A Thousand Miles’. 
De foto expositie is te bezichti-
gen van tot en met 12 april (eer-
ste paasdag), steeds van don-
derdag tot en met zondag tussen 
13.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis. De geëxposeerde wer-
ken kunnen worden aangekocht 
waarbij de netto opbrengst naar 
stichting War Child zal gaan. De-
ze expositie wordt mede moge-
lijk gemaakt door diverse spon-
sors, waaronder hoofdsponsor T-
Mobile. 
Daarnaast heeft Marco Borsato 
een door hemzelf gemaakte foto 
ter beschikking gesteld, waarop 
tijdens de opening van de expo-
sitie kan worden geboden. Deze 
foto is gemaakt in Afghanistan, 
een van de andere landen waar 
War Child actief is. Op deze fo-
to, die voorzien is van een hand-
tekening van Marco Borsato, is 
een Afghaans jongetje op dyna-
mische wijze afgebeeld. Ook de 
verkoopopbrengst van deze foto 
komt ten goede aan War Child.

Bluestrain 
to Thalia
IJmuiden - Zaterdag 4 april 
dendert de Bluestrain weer naar 
IJmuiden en zal met gierend ge-
weld stoppen voor de 13e edi-
tie van Bluestrain to Thalia. Dit 
jaarlijks terugkerend evenement 
in het Thalia Theater IJmuiden 
is een begrip geworden waar  
bluesliefhebbers uit de wijde re-
gio met verlangen naar uitzien. 
Speciale gast dit jaar is de band 
rondom zanger Nicko Christian-
sen van Livin’ Blues. Rond 1970 
werd deze bluesband uit Den 
Haag met Cuby en Blizzards ge-
rekend tot de absolute top van 
de Nederlandse blues scene. 
Met hits als Wang Dang Doodle, 
LB Boogie en Spoonful verover-
den ze Nederland en de rest van 
Europa. Ze speelden samen met 
grootheden als Steve Lukather 
(Toto), Peter Green (Fleetwood 
Mac), Desmond Dekker, Canned 
Heat, Jan Akkerman en Thijs van 
Leer (Focus), en vele anderen. De 
vaste kern bestond uit Ted Oberg 
(gitaar), John Lagrand (mond-
harmonica) en Nicko Christian-
sen (zang). De bluesavond wordt 
als vanouds afgesloten met een 
spetterend concert van John the 
Revelator. Deze van oorsprong 
Haarlemse bluesband bestaat dit 
jaar 40 jaar en nog ieder optre-
den spelen ze de blues met on-
gekende passie. Het wordt een 
bijzonder jubileum jaar. De band 
is momenteel druk bezig in de 
eigen studio in IJmuiden met het 
opnemen van een nieuw album 
dat dit najaar uitkomt. De voor-
lopige werktitel van het nieuwe 
album sluit aan bij de huidige 
werelwijde recessie en depres-
sie: ‘Hard time killin’ floor’. In het 
najaar van 2009 wordt dit album 
gepresenteerd met een speciaal 
concert ter gelegenheid van 40 
wilde bluesjaren. Daarnaast gaat 
de band in november naar Au-
stralië voor hun ‘down under’-
tour. Australië is een land waar 
men gek is op blues. De opge-
nomen Live dvd van het concert 
‘Bluestrain to Thalia’ in 2004 is in 
Australië erg goed ontvangen. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
de uitnodiging voor een 12-tal 
concerten in W.A. Aanvang con-
cert 21.00 uur, zaal open 20.15 
uur. De toegang bedraagt 17,50 
euro. Kaarten zijn in de voorver-
koop te verkrijgen bij Hotel Au-
gusta, Music Store IJmuiden en 
VVV Haarlem. Brandweerwagen 

betrokken bij ongeval
IJmuiden - Een brandweerwa-
gen is vorige week vrijdag be-
trokken geraakt bij een aanrij-
ding op de Planetenweg in IJmui-
den. De brandweer was onder-
weg naar een autobrand op de 
rondweg bij  IJmuiderslag.
Op de Planetenweg ter hoog-
te van de Grahamstraat kon een 
automobilist zijn voertuig niet op 
tijd tot stilstand brengen bij het 
horen van de sirene van de aan-
stormende brandweerwagen. De 
auto gleed door tegen het voor-

wiel van de brandweerauto die 
hierdoor blokkeerde. 
Bij de aanrijding raakte niemand 
gewond. Er was wel flinke scha-
de. 
Na een kleine reparatie ter plaat-
se kon de brandweerauto tussen 
twee bergingwagens naar de ka-
zerne worden gebracht. De auto-
brand bij IJmuiderslag werd in-
tussen door een andere brand-
weerauto van het korps Velsen 
vakkundig geblust. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Paasmusical instuderen 
en uitvoeren in één dag
Haarlem-Noord - Jesus Christ 
Superstar kent iedereen nu wel, 
tijd voor wat nieuws met Pasen 
dacht men in de Immanuelkerk. 
De organisatie Veldwerk had 
het antwoord: Nu kan iedereen 
vanaf 6 jaar mee gaan zingen of 
spelen met de nieuw geschreven 
musical Arimathea die 11 april in 
de Immanuelkerk zal worden uit-
gevoerd.
Gezocht is naar een interessan-
te en nieuwe invalshoek om het 
paasverhaal te kunnen brengen. 
Het verhaal gaat daarom over de 
relatief onbekende Jozef van Ari-
mathea die op zijn manier deze 
tijd beleeft.Deze musical wordt 
in slechts 1 dag ingestudeerd 
onder professionele leiding van 
Veldwerk. De te spelen rollen 
zijn daarom klein en het groot-
ste deel van het verhaal zal al 
zingend verteld worden door het 
grote koor wat uit 60-120 zan-
gers zal gaan bestaan. Ook voor 
jeugd vanaf 6 jaar wordt in de-

ze musical speciaal een aan-
tal liedjes geschreven, dus ook 
zij kunnen meedoen. Het wordt 
een dag voor jong en oud, waar-
in op een gezellige manier stevig 
wordt gestudeerd met ’s avonds 
uiteraard de spetterende uit-
voering. Het koor wordt de he-
le dag begeleid door een grote 
live band die de nummers al live 
heeft ingestudeerd. Iedereen van 
6-100 jaar kan zich opgeven, en 
daarvoor hoef je écht niet fan-
tastisch te kunnen zingen. Mee-
doen is veel belangrijker en leu-
ker! De kosten voor deze dag zijn 
10 euro per persoon om alle on-
kosten te dekken.

Wil je uitgenodigd worden voor 
de informatiebijeenkomst op 15 
maart, stuur dan vóór 10 maart 
een mail naar: arimathea@tel-
fort.nl
Meer informatie: Arimathea@
telfort.nl, Arno van der Vuurst de 
Vries, 023-5261751.
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Koene Auto zoekt
Fiat 500-promogirls
Velserbroek - Wie wil er nou 
niet in de nieuwe Fiat 500 rij-
den? Laten we eerlijk zijn, de 
retro-versie van de mini-Fi-
at uit 1957 is de allerleukste 
kleine auto die je momen-
teel kunt kopen. Alleen ligt de 
prijs voor sommige mensen 
net even boven het budget, en 
voor die mensen heeft Koene 
Auto nu een oplossing.

Koene Auto in Velserbroek is op 
zoek naar mensen, mannen en 
vrouwen, die het dealerbedrijf 
én de Fiat 500 in de regio wil-
len promoten. Hoe? Simpelweg 
door gewoon veel met de auto 
in de rondte te rijden. Naar het 
werk, de kinderen naar school, 
naar de sportvereniging enzo-
voorts. Jullie zoeken dus promo-
girls? ,,Nee, niet direct, we zoe-
ken gewoon enthousiaste men-
sen die actief zijn in onze regio 
en dus met de 500 op verschil-
lende plaatsen in de regio ko-
men’’, zegt Peter Koene. ,,Dat 
mag dus een jonge vrouw zijn 
van 20, maar ook een gepensio-
neerde man, zolang ze maar een 
positieve uitstraling en een hart 
voor ons bedrijf en de Fiat 500 

hebben.’’ Hoe werkt dat dan? 
,,We willen een aantal mensen 
voor wie de Fiat 500 net buiten 
bereik ligt de kans geven toch in 
een nieuwe 500 te rijden. Daar-
voor bieden wij de auto aan voor 
een zeer scherpe prijs, gratis on-
derhoud en een renteloze lening, 
in ruil voor enthousiasme en een 
speciaal Koene auto logo op 
beide flanken van de Fiat 500.’’ 
Die logo’s zijn ontworpen door 
de Santpoorter Nick Rutte, stu-
dent aan de Willem de Kooning 
Academie in Rotterdam. ,,Nick, 
een jonge ontwerper die al ver-
schillende prijzen heeft gewon-
nen met zijn ontwerpen, heeft 
een leuk en fris logo ontworpen 
waarin zowel Koene auto, Fiat 
maar ook de italiaanse driekleur 
in terugkomen.’’ De logo’s blijven 
minimaal een jaar op de auto zit-
ten, maar mogen ook drie jaar 
blijven zitten, krijg je ook drie 
jaar gratis onderhoud. ,,Geïnte-
resseerden kunnen zich melden 
in de showroom aan de Broe-
kerdreef in Velserbroek en dan 
leggen wij precies uit hoe het 
werkt,. Wees wel snel, want we 
hebben maar een beperkt aantal 
500’s beschikbaar.’’

Eten vanaf 25 euro per persoon
Hippe brasserie in 
kelder Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - In de kel-
der van Landgoed Duin & 
Kruidberg, pal onder ster-
renrestaurant De Vrienden 
van Jacob, is sinds een half 
jaar Brasserie DenK geves-
tigd, een hippe eetgelegen-
heid waar de gerechten vol-
gens het life cooking-princi-
pe worden bereid. 

Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen: DenK is niet duur. 
Een 3-gangenmenu kost 32,50 
euro, een prima prijs in deze tij-
den van economische malai-
se. Wie voor 1 mei op maandag, 
dinsdag of woensdag gaat eten, 
betaalt maar 25 euro voor een 
compleet diner. Een bijpassend 
wijnarrangement, in de meeste 
restaurants een duurmakertje, 
verschijnt voor 18,50 euro op de 
rekening. Een glas huiswijn kost 
slechts 4 euro.
Ondanks de bescheiden prijzen, 
hebben de gerechten in DenK 
dezelfde luxe uitstraling als een 
verdieping hoger. Wat dacht u 
van gerookte Bawykov zalm met 
een salade van bloemkool, re-
mouladesaus en bitterballe-
tjes van Hollandse garnalen? Of 
boerderijhoender, gevuld met 
walnotenpesto, spinazielasagne 
en geroosterde oesterzwam. 
De desserts maken het culinaire 

feestje compleet. De ‘toetjes’ va-
riëren van een mousse van witte 
en pure chocolade tot een terri-
ne van wentelteefjes met gekara-
melliseerde appeltjes en walno-
tenroomijs. Voor kinderen heeft 
DenK een aparte kaart die het 
niveau van friet met appelmoes 
met gemak overstijgt. Op de Kids 
Only kaart staan gerechten waar 
de ouders ook een goed gevoel 
aan over houden, zoals romige 
tomatensoep, Italiaanse tortellini 
en gegratineerde scholfilet.
Na het eten (of ervoor) is het 
goed toeven in de nieuwe loun-
gebar of de Nespresso-koffiebar 
(de enige in een Europees ho-
tel). Ook zonder eetplannen bent 
u hier overigens van harte wel-
kom. En als uw maag toch begint 
te knorren, dan kunt u altijd nog 
een keuze maken uit de tapas-
kaart. Op zondag serveert DenK 
een speciale cocktail met ‘tas-
ty bites’ voor slechts 17,50 euro. 
De Sunday Tea wordt geserveerd 
van 12.00 tot 16.00 uur en ook 
dat is een (culinaire) aanrader.
Brasserie DenK is met ingang 
van 1 maart zeven dagen per 
week geopend. Landgoed Duin 
& Kruidberg, dat in 2009 100 
jaar bestaat, bevindt zich aan de 
Duin en Kruidbergerweg 60 in 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
duin-kruidberg.nl.

IJmuiden - Wie gek is van dan-
sen en eens graag de salsa wil 
proberen, kan maandag of dins-
dag naar de gratis salsa proefles 
gaan in de Zeewegbar. 
Op beide dagen kan dat van 
19.30 tot 20.30 uur. Salsamore 
organiseert de proeflessen. Kijk 
op www.salsamore.nl voor meer 
informatie.
Via deze website kan men zich 
meteen opgeven voor een van 
de proeflessen. 
De Zeewegbar is gevestigd aan 
Zeeweg 149 in  IJmuiden. Hoe-
wel de gevel vanwege werk-
zaamheden is ingepakt, is de 
Zeewegbar gewoon geopend. 

Salsa proefles 
in Zeewegbar

Velserbroek - Even eruit op 
zondagmiddag. Alleen, met z’n 
tweetjes, met een groep vrien-
den of met het gezin.
Lekker wat drinken, praten en 
luisteren naar aanstekelijke live-
muziek in een sfeervolle en pret-
tige omgeving. 
De kinderen kunnen, onder de 
ogen van hun ouders, lekker 
spelen op het strand. Wie wil 
gaat dansen en aansluitend kan 
er smakelijk worden gegeten in 
het restaurant. 
Alles mag, niets hoeft. Dit is 
live@VillaWestend! Op zondag-
middag 1 maart speelt de regi-
onale coverband Trees op live@
VillaWestend. 
De band ontstond in 2000 met 
vier mannen die rock en blues 
speelden. 
Inmiddels zeven man én vrouw 
sterk spelen ze blues, funk en 
soul de dansvloer vol. Het optre-
den is 15.00 tot 19.00  uur, de en-
tree is gratis en iedereen is van 
harte welkom. 
Villa Westend, Westlaan 41 (tus-
sen Haarlem en Spaarndam aan 
de Slaperdijkweg). Zie ook www.
villa-westend.nl.

Live-muziek in 
Villa Westend

Koffie staat klaar bij Rap 
keukens en badkamers
Santpoort-Noord – Al 25 jaar 
is het bedrijf Rap bezig met de 
verkoop van keukens en badka-
mers. In Hillegom zijn 34 keu-
kenopstellingen en 20 comple-
te badkamers. Sinds 2000 wor-
den ook in Santpoort-Noord al-
le merken inbouwapparatuur en 
keukens verkocht. Door com-
binatie-inkoop zijn deze zeer 
scherp geprijsd.
De keukens zijn van hoge kwali-
teit, met de nieuwste technieken, 
scharnieren en ladegeleiders. 
Het personeel adviseert zonder 
verplichtingen, zij komen per-
soonlijk inmeten en ontwerpen. 
Er wordt een computertekening 
in kleur gemaakt en  de comple-
te plaatsing en het leiding- en 
tegelwerk wordt verzocht. Een 
prijsopgave gaat hieraan vooraf.

Rap is aangesloten en erkend bij 
de CBW, de Centrale Branche-
vereniging voor Wonen. Het be-
drijf geeft vijf jaar garantie op de 
inbouwapparatuur zoals vaat-
wassers, kookplaten, gasplaten, 
elektrische en inductiekookpla-
ten en afzuigkappen. Dit alles 
tegen interessante prijzen. Uiter-
aard wordt ook de inbouw van 
deze apparatuur verzorgd.
De koffie staat klaar in Hillegom 
en Santpoort-Noord. Openings-
tijden zijn dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Donderdagavond op afspraak. 
Rap Keukens Hillegom: Satel-
lietlaan 1, telefoon 0252-520331. 
Rap Keukens Santpoort-Noord: 
Hoofdstraat 195, telefoon 023 
5133030.

Marsmanplein bereikbaar
Haarlem-Noord - In Winkel-
centrum Marsmanplein valt niets 
te merken van een kredietcrisis. 
Met volle inzet wordt gewerkt 
aan de voorbereidingen op de 
nieuwbouw. Gemeente, Woon-
corporaties en Leyten Vastgoed 
draaien op volle toeren om dit 
grote project tot een prachtig 
geheel te maken.
Helaas, het is niet anders, soms 
hebben ze te maken met over-
last. Het knelpunt is momenteel 
de kruising Rijksstraatweg/Ek-
sterlaan/Marsmanplein. Deze af-
slag naar het Winkelcentrum ligt 
er 2 à 3 weken uit. Maar de ver-
koop gaat door! De ondernemers 
van het Marsmanplein doen er 

alles aan om hun winkels opti-
maal te bevoorraden en veel on-
dernemers werken met specia-
le aanbiedingen, die het beetje 
ongemak ruimschoots compen-
seren. Niets doet afbreuk aan 
de klantvriendelijkheid en ser-
vice die zij hoog in het vaandel 
hebben staan. Een bezoek aan 
het Marsmanplein is tijdelijk iets 
minder makkelijk maar steeds 
meer de moeite waard.
Het Winkelcentrum Marsman-
plein kent een schitterende 
PLUS Supermarkt en een twin-
tigtal private ondernemingen 
met grote voorraden, vakkennis 
en waar sprake is van een ou-
derwetse gezelligheid. 

Kledingbeurs 
De Molenweid
Velserbroek - Woensdag 11 
maart van 19.30 tot 21.00 uur 
houdt De Molenweid, Sluisweid 
9 in Velserbroek wederom een 
voorjaars,- zomerkleding- en 
speelgoedbeurs.
Het betreft kinderkleding vanaf 
maat 92 tot en met maat 176.
Men kan ook zelf kleding en of 
speelgoed inbrengen. Van de 
opbrengst is 75 procent voor in-
brenger en 25 procent gaat naar 
de ouderraad van de school.
Voor het inbrengen van kleding 
en of speelgoed kan contact 
worden opgenomen met Debbie 
de Goeij, telefoon 023-5379419, 
Annemarie Boelens, telefoon 06-
36549815 of kledingbeursmo-
lenweid@gmail.com.
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‘RKZ dicht bij Velsen’ 
zoekt vrijwilligers
Velsen - De directie van het Ro-
de Kruis Ziekenhuis in Beverwijk 
is van plan om te verhuizen naar 
Heemskerk, waardoor de afstand 
naar dit ziekenhuis voor Velsena-
ren veel groter wordt. Het besluit 
is nog niet onherroepelijk. Om de 
plannen bij te stellen is door Wil 
Kramer een handtekeningenac-
tie gestart. Inmiddels is een co-
mité gevormd. 
Men streeft naar 20.000 hand-
tekeningen. Om veel mensen te 
bereiken zijn vrijwilligers nodig.
Het actiecomité is van mening, 
dat het RKZ moet gaan bouwen 
op Wijckerpoort, dicht bij het 
huidige ziekenhuis. In dit grote 
gebied, met zware industrie (Co-
rus), havengebonden bedrijven, 
havens en schepen is het van 
groot belang dat het RKZ cen-
traal bereikbaar blijft.
Voor ouderen en gehandicapten 
van de gemeente Velsen wordt 
de afstand per openbaar vervoer 
naar het Tolhek, tussen Heems-

kerk en Uitgeest, welhaast on-
overbrugbaar. Daarnaast is het 
nog maar de vraag of de capaci-
teit in Haarlem voldoende is om 
de patiënten van het RKZ over te 
nemen. Nu al zijn er regelmatig 
capaciteitsproblemen en de be-
volking van Velsen vergrijst zeer 
sterk. 
Tijdens de actieweek, de eerste 
week van maart, zijn nog een 
groot aantal vrijwilligers nodig 
om bij mensen langs te gaan en 
via winkels en instellingen hand-
tekeningen op te (laten) halen. 
Ook zoeken ze mensen om bij 
winkelcentra en weekmarkten 
handtekeningen op te halen. 
Dit kost hooguit een uurtje of 
twee. 
Voor informatie en aanmelding: 
Wil Kramer 0255-516826 of wil-
kramer-beijersbergen@planet.
nl; Jan Müter 0255-520815 of 
06-22891193 of of janmuter@
hotmail.com; Gré Broek, 0255-
534297 of: broek@quicknet.nl.

Weer Cliëntenraad 
voor Bureau Jeugdzorg
Regio - Bureau Jeugdzorg 
Noord-Holland (BJZNH) heeft 
weer een Cliëntenraad! Een ac-
tieve groep mensen met een di-
verse achtergrond is gemoti-
veerd en zo betrokken dat zij de 
nieuwe Cliëntenraad voor het 
Bureau vormt.
De Cliëntenraad is een belang-
rijk orgaan voor Bureau Jeugd-
zorg. Het is van belang  voortdu-
rend de kwaliteit van het werk 
te verbeteren. Hierbij houdt Bu-
reau Jeugdzorg zoveel mogelijk 
rekening met de wensen en be-
hoeften van de kinderen, jonge-
ren, ouders en verzorgers die cli-
ent zijn. 
De Cliëntenraad behartigt de be-
langen van alle cliënten van Bu-
reau Jeugdzorg. De bevoegdhe-
den zijn bij de wet geregeld en 
bestaan uit het recht om ge-
vraagd en ongevraagd advies te 
geven aan en recht op informatie 
van de zijde van de bestuurder.

De Cliëntenraad is een vorm van 
cliëntenfeedback. Bureau Jeugd-
zorg gebruikt verschillende vor-
men van cliëntenfeedback om zo 
de klanttevredenheid zoveel mo-
gelijk te realiseren. 
Daarnaast is cliëntenfeedback 
ook een verplichting, onder an-
dere in de Wet op de Jeugdzorg 
en in de verantwoording naar de 
Provincie. De Cliëntenraad blijft 
op zoek naar nieuwe leden 
Cliënten en ex-cliënten die wil-
len meedenken en een bijdrage 
willen leveren aan zaken die bin-
nen de jeugdzorg van belang zijn 
voor alle cliënten van BJZNH, 
kunnen hierover meer informatie 
krijgen via clientenraad@bjznh.
nl of telefoonnummer 088–777 
8100. Dankzij de inbreng van le-
den die cliënt zijn of zijn geweest 
kan BJZNH de dienstverlening 
nog beter laten aansluiten op 
wat kinderen, jeugdigen en ou-
ders/opvoeders nodig hebben.  

Pilobolus
in Velsen
Velsen - Zij waren de sensati-
onele openingsact bij de uitrei-
king van de Oscars in 2007 en 
waren te zien in prachtige recla-
mespots van Volkswagen en Hy-
undai. 
Op dinsdag 10 maart (20.15 uur) 
zijn de acrobatische dansers van 
de wereldberoemde Amerikaan-
se dansgroep Pilobolus te zien 
op het podium van de Stads-
schouwburg Velsen. Zij dansen 
de Nederlandse première van 
hun nieuwste programma dat 
onlangs in New York de wereld-
première beleefde.
De zes dansers van Pilobolus 
hebben wereldwijd een grote re-
putatie opgebouwd met reper-
toire dat uitblinkt door vernufti-
ge, acrobatische en visueel spec-
taculaire danskunst. De choreo-
grafieën van het gezelschap ont-
staan uit gezamenlijke improvi-
saties van de vier choreografen, 
waarin humor en inventiviteit alle 
ruimte krijgen. Kenmerkend voor 
de groep is de unieke manier 
waarmee de dansers elkaar lif-
ten. Dat heeft alles te maken met 
het verdelen van het gewicht on-
derling. Het leidt tot halsbreken-
de, maar altijd elegante staaltjes 
van danskunst.
Pilobolus is evenals het gezel-
schap Momix mede opgericht 
door Moses Pendleton, die gro-
te bekendheid verwierf als cho-
reograaf van videoclips van pop-
sterren als Prince, en wordt nu 
geleid door de choreograaf Jo-
nathan Wolken.
In het kader van het Seizoen van 
de Dans, een initiatief van de 
Stadsschouwburg Velsen, wordt 
de Nederlandse première van 
hun allernieuwste voorstelling in 
IJmuiden gedanst.
Toegang 36,75 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. CJP 
2 euro korting. Meer informatie: 
telefoon 0255-515789 of www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Het Nationale Ballet en Don’t Hit Mama

Unieke versie van
‘Het Zwanenmeer’
Velsen - Het gebeurt niet vaak 
dat het grootste balletgezelschap 
van Nederland, Het Nationale 
Ballet, haar thuisbasis in Amster-
dam verlaat. Samen met dans-
theater Don’t Hit Mama bren-
gen zij op vrijdag 13 maart (20.15 
uur) in de Stadsschouwburg Vel-
sen een bijzondere ‘urban’-ver-
sie van ‘Het Zwanenmeer’. ‘Zwa-
nenmeer – Bijlmermeer II’ (10+) 
is een unieke combinatie van 
klassiek ballet en streetdance, 
hip hop en Tsjaikovski. Tijdens de 
voorstelling worden videobeel-
den geprojecteerd die gemaakt 
zijn met leerlingen van het Vel-
lesan College. ‘Zwanenmeer Bijl-
mermeer’ is een raadselachtige 
ontmoetingsplek. Een plek voor 
idealen, hoop & vrees, voor spit-
zen en sneakers, waar de tijd van 
Tsjaikovski en de ‘urban under-
ground’ elkaar treffen. Ballet-
sterren en breakdancers, straat 
en style – schrikken elkaar af en 
trekken elkaar aan. Wie is die 
zwaan, wanneer verandert wit 
in zwart en welke toverkrachten 
zijn er in het spel? 
In 2006 gingen jonge amateur-
dansers uit de Bijlmer een ge-
danste ontmoeting aan met top-

dansers van Het Nationale Bal-
let. Het gloednieuwe avontuur-
lijke vervolg, ‘Zwanenmeer Bijl-
mermeer II’, speelt zich opnieuw 
af in een clash van dansstijlen en 
uiteenlopende leefwerelden. Bal-
let, street dance en hiphop gaan 
er hand in hand. In elk van de 
22 steden waar de voorstelling 
te zien is, maakt een schoolklas 
een filmpje dat deel uitmaakt van 
de voorstelling. In Velsen was de 
keus gevallen op het Vellesan 
College. 
Op 15 en 16 januari voerden een 
aantal leerlingen van 3A en 3C 
(Zorg & Welzijn) het dansproject 
samen met een ballerina van het 
Nationale Ballet uit. De resulta-
ten zijn op vrijdag 13 maart, tij-
dens de voorstelling in de Stads-
schouwburg Velsen, te zien. Mis 
deze bijzondere dansvoorstelling 
niet. De kans om in het Seizoen 
van de Dans óf kennis te maken 
met klassiek ballet óf juist met 
hedendaagse dansvormen als 
breakdance. ‘Spitz meets street-
dance’ in de Stadsschouwburg 
Velsen. 
Prijs: 18,75 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. CJP 2 eu-
ro korting.

Voorrondes IJmond 
Popprijs op komst
Regio – Verdeeld over drie voor-
rondes zullen zestien bands pro-
beren om een plek in de finale 
te behalen voor de IJmond Pop-
prijs. 
Againtst All Odds, Q.E.D, Evolu-
tion, Het brein dat kwam uit de 
ruimte, Cellphyll en Skeletons of 
Society spelen op 14 maart in de 
Nozem en de Non te Heemskerk. 
V.A.K.mannen, We cook with fire, 
Rarely Alive, Crashed en Über-
madsen zullen dit doen op 21 
maart in het Witte Theater te 
IJmuiden. Lotus, Dead Unity, Spi-
ne Echo, Sweet Empire en Beer-
tray spelen op 28 maart in de La-
geweg te Wijk aan Zee. 
Een vakkundige jury zal aan-

wezig zijn om te bepalen wel-
ke twee bands per voorronde 
zich plaatsen voor de finale op 
woensdag 29 april in de Nozem 
en de Non. IJmond Pop, de or-
ganisatie achter de IJmond Pop-
prijs, heeft zichzelf tot doel ge-
steld bands een kans te geven 
zich te profileren op een profes-
sioneel podium. Door het winnen 
van een prijs in de finale kan een 
band zich verder ontwikkelen. Zo 
zijn er optredens te winnen op  
Beeckestijn Pop, het Visbakfesti-
val, het Young Art Festival en de 
Nozem en de Non. Ook is er een 
volledige website te winnen, stu-
diotijd en een fotosessie. 
Meer info: www.ijmondpop.nl.
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Volleybaldames 
maken het spannend
IJmuiden - Donderdag 19 fe-
bruari was er een inhaalwedstrijd 
van Dames 1 tegen het tweede 
damesteam. Beide teams spelen 
samen in tweede klasse poule 
waarbij Dames 1 in de top draait 
en het tweede naar de midden-
moot op weg is. De inhaal wed-
strijd werd gespeeld in het Pol-
derhuis.
De eerste set werd glansrijk ge-
wonnen met 25-21 door Dames 
2 mede dankzij een goede ser-
vice druk van Sandra en Susan-
ne. In de tweede set liet het eer-
ste team zien wat teamplay is, 
tactisch zit het zeker goed met 
geplaatste aanvallen en goed 
verdeelwerk van de setupper Ire-
ne en werd deze set gewonnen 
door dames 1 met de setstand 
25-18. Dames 2 herpakte zich 

in de derde set en het werd een 
strijd met veel inzet en natuurlijk 
spanning waarbij elke fout fataal 
voor de winst kon zijn. Na diver-
se spannende momenten aan 
het net eindigde de set in maar 
liefst 33-31 voor Dames 1! 
De laatste set streed Dames 2 tot 
het einde en verdedigd stond het 
wel goed bij Dames 2 maar haal-
de het niet tegen de gerichte en 
scherpe aanvallen van onder an-
dere middenspeelster Femke. De 
set werd gewonnen door Dames 
1 met 25-22.
Dames 1 staat nu op de vierde 
plek (met twee wedstrijden min-
der gespeeld) en Dames 2 is nu 
redelijk uit de gevarenzone van 
degradatie door het toch wel 
verdiende puntje. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Kennismaken 
met de dans
IJmuiden - Start met (meer) be-
wegen. Bij danscentrum ter Horst 
kan met ingang van 2 maart wor-
den kennisgemaakt met dans, 
vier lessen kosten slechts tien 
euro per persoon.
Toe aan wat extra lichaamsbewe-
ging? Maar hoe? En waar? Het 
liefst natuurlijk in de buurt en 
onder deskundige begeleiding. 
Via de landelijke actie  ‘Start met’ 
kan men vier weken lang ruiken 
aan een beweegvorm. Inschrij-
ven kan via www. 30minutenbe-
wegen.nl.  
Danscentrum ter Horst is één 
van de vele opties van ‘Start met’. 
‘Start met’ is een actie van de 
campagne ‘30minutenbewegen’  
en wordt uitgevoerd door het 
Nederlands Instituut voor Sport 
en Bewegen (NISB). De cam-
pagne wil Nederlanders ken-
nis laten maken met de Neder-
landse Norm voor Gezond Bewe-
gen, vijf dagen in de week 30 mi-
nuten matig intensief bewegen 
voor volwassenen en voor jon-
geren en kinderen 60 minuten 
per dag. 
De campagneboodschap voor 
2009 is ‘Ga aan de slag en er-
vaar!’ De actie stimuleert zoveel 
mogelijk mensen om te begin-
nen met bewegen of sporten. 
Daarvoor worden van 1 maart tot 
en met 24 april door heel Neder-
land introductielessen aangebo-
den die geschikt zijn voor ieder-
een. Wandelen, fietsen, jeu de 
boules, zwemmen, hardlopen, of 
natuurlijk dansen. Kortom, voor 
elk wat wils. 
Samen met sportbonden, pro-
vinciale sportraden, GGD, wel-
zijnsorganisaties en sportser-
vicepunten zijn beweegaanbie-
ders in heel Nederland gesti-
muleerd tot deelname aan Start 
met. 
Kijk op www.30minutenbewegen.
nl voor het aanbod in de buurt.

Akrides-talenten maken 
verwachtingen niet waar
IJmuiden - Was de vorige wed-
strijd tegen Landstede nog zo 
gestructureerd, energiek, ge-
controleerd en verdiend gewon-
nen, in het verre Groningen lukte 
het zaterdag allemaal niet meer 
voor de Junioren onder 20 jaar 
van VBC Akrides. De verwach-
tingen voor de wedstrijd waren 
hoog gespannen: de thuiswed-
strijd tegen Groningen werd met 
69-64 gewonnen en als Akri-
des uitzicht wilde blijven houden 
op een plek bij de bovenste vier 
was winst in Groningen noodza-
kelijk. Het team was wel ernstig 
verzwakt: vier van de vijf ‘lange 
mannen’ van Akrides waren niet 
aanwezig of niet fit. 
In de eerste minuten van de 
wedstrijd had Akrides de lan-
ge autorit nog in de benen, want 
er stond al snel een achterstand 
op het scorebord. Dat het aan-
vallend niet liep werd duidelijk 
doordat er slechts 5 punten wer-

den gescoord door Akrides in de 
eerste periode. Groningen zet-
te hier echter ook niet veel pun-
ten tegenover, waardoor de ach-
terstand te overzien bleef. In het 
tweede kwart liep de aanval nog 
steeds niet, waardoor Groningen 
een gat wist te slaan van meer 
dan 20 punten Na een energieke 
speech van coach Bas van Ries-
sen in de rust, zette Akrides alles 
op alles in het derde kwart. Het 
team en de meegereisde sup-
porters begonnen er weer in te 
geloven en de IJmuidenaren be-
gonnen weer te scoren. Gronin-
gen werd tot op 16 punten ge-
naderd, maar eind derde kwart 
was de koek voor Akrides op. De 
lengte onder het bord werd ge-
mist voor de rebound en de wed-
strijd was eigenlijk al gespeeld. 
Met opgeheven hoofd speelde 
Akrides de wedstrijd uit en uit-
eindelijk stond er een droeve 91- 
47 eindstand op het bord. 

Hotel Modern speelt 
‘Garnalen Verhalen’
IJmuiden – Donderdag 5 maart 
is Hotel Modern in het Witte The-
ater aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden met Garnalen Verha-
len. 
Een voorstelling over de fascine-
rende plaag die zichzelf Mens-
heid noemt. Komt en ziet hoe 
garnalen mensen spelen. Hoe 
zij gefilmd worden en tot men-
selijke proporties worden ver-
groot door middel van projectie. 

Spaar ze allemaal: de autolasser, 
de hersenchirurg, de ter dood 
veroordeelde, de barende vrouw, 
het liefdespaar, de boekhouder, 
de kampeerder, de ruimtevaar-
der. Hotel Modern is een veel-
zijdige groep die aangrijpende, 
vrolijke en gruwelijke voorstel-
lingen maakt. Poppenspel, mu-
ziek, beeldende kunst, anima-
tie en mime worden samenge-
smeed. Aanvang 20.30 uur

Dorpsfeest Velsen-Noord
Velsen-Noord - De voorberei-
ding voor het vijfde dorpsfeest 
(inclusief thuismarkt) is onlangs 
gestart. Het zal plaatsvinden op 
vrijdag 19, zaterdag 20 en zon-
dag 21 juni. 
Op vrijdagavond 19 juni zullen 
er bands uit Velsen-Noord en 
omgeving optreden. (contact-
persoon Frank Dubbelaar, 0251 
225555 of 06 27212748) Op za-
terdag 20 juni zal overdag de 
thuismarkt plaatsvinden met als 
thema ‘Sportief!’, met feestelijke 
inwijding van de nieuwe speel-
toestellen aan het Stratings-
plantsoen. Er zijn optredens, de-
monstraties, een informatiemarkt 
en een braderie. Er is een gro-
te dorpsbarbecue en die avond 
treedt de Spaanse band Pun-
to Fina op. (contactpersoon Leo 
Aardenburg, 06 51222766) Zon-
dagmorgen 21 juni is er een zes-
kamp (contactpersoon Herman 

Slotman, 0251 494041), die mid-
dag vindt er een Amsterdamse 
middag plaats. (contactpersoon 
Frank Dubbelaar)
Er wordt ook dit jaar een spe-
ciale Velsen-Noorder gezocht. 
Wie een man of vrouw kent die 
zich verdienstelijk heeft gemaakt 
voor Velsen-Noord, kan die per-
soon schriftelijk voordragen, in 
een gesloten envelop (met argu-
mentatie) voor 1 juni afgeven bij 
de bloemenkiosk van Leo Aar-
denburg aan de Wijkerstraat-
weg. Deze persoon krijgt tijdens 
de thuismarkt een VIP-behande-
ling.
Wie iets wil demonstreren of op-
treden of wie zich aan wil mel-
den om te komen helpen, kan dit 
ook kenbaar maken bij Leo Aar-
denburg. Meer informatie bij Jos 
Bisschop van buurtcentrum de 
Mel, 0251 210050 of via info@
demel.nl

SP Velsen de wijk in
IJmuiden - De Socialistische 
Partij Velsen gaat ‘buurten in 
de buurt’ in Oud IJmuiden. Met 
dit initiatief wil de SP haar voel-
horens uitsteken onder de be-
woners van IJmuiden. De actie 
maakt deel uit van de landelijke 
campagne van de SP om in 400 
zogenaamde ‘prachtwijken’ van 
bewoners te horen wat er bij hen 
speelt. Wat moet en kan er be-
ter? En waaraan moet de politiek 
meer aandacht schenken?
Zaterdag 28 februari kunnen be-
woners bezoek verwachten tus-
sen 12.00 en 15.00 uur. Die mid-
dag doet SP Tweede Kamerlid 
Ronald van Raak mee aan de 
actie. Historicus en filosoof Van 
Raak is kamerlid en woordvoer-
der Binnenlandse Zaken. Hij weet 
dus veel van Openbare Orde en 
veiligheid, een thema dat de SP 

niet ‘rechts’ laat liggen. Samen 
met de activisten van de Vel-
sense afdeling zal met veel be-
woners worden gesproken over 
wat hen raakt en op de tong ligt. 
Aan de deur zal ook de nieuwe 
ZO!-krant worden uitgereikt. Dat 
is de actiekrant van de SP die in 
een miljoenenoplage wordt ver-
spreid. Het bevat veel actueel 
nieuws over de ontwikkelingen 
in de zorg, de economische re-
cessie en het antwoord daarop 
van de SP. Bewoners die de SP-
ers mislopen of hun komst niet 
kunnen afwachten om hun me-
ning te geven, kunnen altijd di-
rect contact opnemen met het 
secretariaat van de SP-afdeling 
Velsen: Gerko Buist, Hazevlak 21, 
1974 RA IJmuiden, 0255-537749 
of 06-28717998. Mailen kan naar 
gerko.buist@quicknet.nl.

Vespers in 
Oud-Velsen
Velsen - Evenals voorgaande ja-
ren worden er in de weken op 
weg naar Pasen in de Engelmun-
duskerk in Oud-Velsen oecume-
nische vespervieringen gehou-
den. Steeds op woensdagavond 
van 19.00 tot 19.30 uur. De eerste 
wordt gehouden op 4 maart.
In deze vespers is ruimte voor 
gebed en bezinning, voor een 
lied en momenten van stilte, voor 
de lezing van een bijbelgedeelte 
en ook voor muziek. Dit keer is 
gekozen voor teksten, die com-
ponisten als Vivaldi, Bach en 
Pergolesi prachtig op muziek 
hebben gezet, ter overweging in 
de Veertigdagentijd.
Pastores van Rooms-katholieke, 
Oud-katholieke en Protestantse 
huize gaan in deze korte dien-
sten voor. 
Zij nodigen iedereen uit deze bij-
zondere vieringen mee te bele-
ven.
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Kids & Respect
Velserbroek - Zondag 1 maart 
organiseert Kids en Respect 
weer een kindertheatervoor-
stelling voor kinderen en hun 
(groot)ouders in wijksteunpunt 
de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227 in Velserbroek. Het doel van 
de voorstellingen is kinderen en 
ouderen met elkaar in contact 
te brengen en gezamenlijk iets 
leuks te laten ondernemen. De-
ze keer staat het poppenthea-
ter Peterselie op het programma. 
De voorstelling begint om 10.30 
uur. Kinderen betalen 1 euro, 
hun (groot)ouders mogen gra-
tis mee!

‘Om te zingen 
naar de kerk’
IJmuiden - Zaterdag 28 febru-
ari is er weer een zangavond in 
de Ichthuskerk aan de Snellius-
straat 40 in IJmuiden. Er wor-
den prachtige liederen uit allerlei 
bundels gezongen. Zin om een 
klein uurtje geestelijke liederen 
te zingen? Zorg er dan voor dat 
je die avond aanwezig bent. Jan 
Schotvanger praat de liederen 
aan elkaar en leidt tevens de sa-
menzang. Ary Rijke, de vaste or-
ganist voor deze avonden, be-
speelt het orgel. De avond be-
gint om 19.30 uur en de kerk is 
om 19.00 uur open.

Hond bijt bezorger
Vorige week is mijn zoon 
tijdens het bezorgen van de 
Jutter in de Rijnstraat gebeten 
door een hond. In eerste instan-
tie leek het allemaal mee te val-
len. Maar bij thuiskomst was 
de wond toch groter dan ge-
dacht en moest mijn zoon naar 
de dokter. Hij heeft zich enkele 
dagen niet prettig gevoeld, ook 

door de tetanusprik en de anti-
biotica die hij kreeg. Daarom wil 
ik hondeneigenaren op het hart 
drukken hun dier aan te lijnen 
op het moment dat een postbo-
de of krantenbezorger bezig is 
in de omgeving. Alvast bedankt.

Naam en adres bekend bij re-
dactie

Ingezonden brief

Veel te vieren in Velsen-Noord
Felison Brass 50 jaar
Velsen-Noord - Woensdag-
avond was dan wel geen mu-
ziek te horen, maar werd wel 
veelvuldig de loftrompet afge-
stoken bij de receptie ter ere 
van 50 jaar Felison Brass in 
De Stalling. Wethouder Baer-
veldt kwam langs om de mu-
ziekvereniging te feliciteren 
en doneerde een geldbedrag. 

De heer van Enkhuizen, voor-
zitter van de Koninklijke Neder-
landse Federatie van Muziekver-
enigingen bracht ter ere van het 
jubileum een zilveren legpenning 
mee. Frits Vermeulen, voorzit-
ter van de Velser Gemeenschap, 
huldigde drie jubilarissen, Johan 
Loos en Willem Verhagen, van-
wege 50 jaar lidmaatschap en 
een grandioze inzet op verschil-
lende vlakken en Marjan Moole-
vliet vanwege 40 jaar en dezelfde 
inzet (zie foto). Beide heren wer-
den benoemd tot erelid van Feli-
son Brass.
De geschiedenis van Felison 
Brass is bijzonder. Vijftig jaar 
geleden ontstond Drumband 
Schulpen en Meerweide vanuit 
de twee speeltuinverenigingen. 
Reden was een grote groep jon-
gens die graag trommelden op 
biervaatjes en augurkenblikken. 
Johan Loos was een van de eer-
ste leden van deze jeugdband, 
die werd opgericht door de he-
ren Marcus en Paap. De klein-
zoon van de heer Marcus, Thijs 
Boonstra, kwam als vierjarige bij 
de club. Hij mocht de vlaggen-
stok dragen en speelde later 
trompet. Na twintig jaar lidmaat-
schap hield hij het voor gezien. 

Wel was hij woensdag aanwezig 
bij de gezellige receptie, die voor 
hem meer een reünie was.
De jeugddrumband werd na een 
aantal jaren een zelfstandige en-
volwassen band en er kwamen 
steeds meer verschillende blaas-
instrumenten. Daarom werd de 
naam ook Tamboer- en Trom-
petterkorps Velsen-Noord, TT-
VN. Het instrumentarium werd 
steeds uitgebreider en er wer-
den mooie prijzen behaald. In ‘92 
en ‘94 werd de vereniging lands-
kampioen in de eredivisie. In 
1999 besloot de ledenvergade-
ring de vereniging om te vormen 
in een Marching Brass Band. In 
2004 vond weer een naamsver-
andering plaats, het werd Felison 
Brass. Marcheren op straat is er 
sinds die tijd niet meer bij.
Dirigent Alexander Zwaan is al 
twaalf jaar betrokken bij Feli-
son Brass. Vorig jaar promoveer-
de de brassband naar een hoge-
re klasse. Nu wordt hard toege-
werkt naar een uniek optreden 
in Engeland, de bakermat van de 
brassbands, waar ze in juni zul-
len deelnemen aan de zeer be-
kende Whit Friday Marches.
Tijdens de receptie hield Juan 
Cruz op humoristische wijze een 
speech over de muziekvereni-
ging. Uit tal van leuke anecdotes 
van diverse mensen bleek wel 
dat Felison Brass behalve een 
muzikale club ook een heel ge-
zellige en enthousiaste club is. 
Voor de komende feestelijk-
heden en optredens zijn nieu-
we sponsoren van harte wel-
kom. Zie ook www.felisonbrass.
nl. (Karin Dekkers)

Schepers Oliehandel 
geeft voor dieren
IJmuiden - Op 7 februari was de 
feestelijke receptie ter ere van de 
doop van de nieuwe bunkerboot 
Dana, van Schepers Oliehan-
del. Aan echtpaar Gerard en Tiny 
werd veelvuldig gevraagd wat zij 
voor geschenken wensten bij dit 
feest in de Dutch Admirals.
,,Wij hebben toen voorgesteld 
om iets te geven voor een goed 
doel,’’ vertellen Tiny en Gerard 
twee weken later bij de balie 
van het Kerbert Dierentehuis in 
IJmuiden. Zij ontvingen van hun 
gasten 1500 euro en legden er 
zelf nog eens 500 euro bij. Dit 
bedrag werd eerlijk verdeeld over 
twee goede doelen: het Kerbert 

Dierentehuis en Stichting Zwerf-
katten Havengebied. De eerste 
cheque werd maandagmiddag 
overhandigd aan Jaap Akker van 
het Kerbert Dierentehuis en be-
stuurslid Joke Thöne van stich-
ting Dierenbescherming IJmond 
(zie foto). Dinsdag werd een 
zelfde cheque overhandigd aan 
stichting Zwerfkatten Havenge-
bied. Schepers Oliehandel doop-
te 7 februari haar nieuwe bun-
kerboot Dana, naar hun dochter, 
die de doop verrichtte. Met de 
bunkerboot worden verschillen-
de producten geleverd aan sche-
pen in het havengebied in IJmui-
den. (Karin Dekkers)

IJmuiden - Zaterdag is van 10.00 
tot 16.00 uur weer de jaarlijkse 
kinderkermis op basisschool de 
Klipper locatie Sluiswijk, aan Ko-
ningsplein 7. Er is weer van alles 
te doen. Er zijn diverse kinder-
spelen zoals touwtrekken, sjoe-
len, bal gooien en schminken, 
te veel om op te noemen. En na-
tuurlijk is er de bekende rommel-
markt, waar voor iedereen wel 
iets bij zit voor een leuk prijsje. 
Voor de lekkere trek is er een vis-
kraam, diverse snacks, poffertjes 
en een terras waar je iets kunt 
drinken. En natuurlijk niet te ver-
geten het rad van avontuur waar 
de hele dag een scala van prijzen 
langs komt. Een gedeelte van de 
opbrengst van de kinderkermis 
gaat naar een goed doel.

Kinderkermis 
de Klipper

Brandstichting
IJmuiden - Vorige week vrij-
dag rond 03.00 uur werd gemeld 
dat er brand was uitgebroken in 
een portiekwoning aan de Lan-
ge Nieuwstraat. Agenten hebben 
de andere woningen in het por-
tiek direct ontruimd. Het bleek 
dat de bewoonster van de bran-
dende woning niet thuis was. De 
brand is door de brandweer ge-
blust. Getuigen hebben kort voor 
de brand een paar jongens bij de 
woning vandaan zien rennen. De 
politie vermoedt dat er sprake is 
van brandstichting en heeft een 
onderzoek ingesteld. Getuigen 
worden verzocht zich te melden.

Vaccinatiecampagne 
baarmoederhalskanker  
Regio - GGD Kennemerland no-
digt in maart meisjes in Kenne-
merland uit voor de HPV vacci-
natie tegen baarmoederhalskan-
ker. Het betreft meisjes die ge-
boren zijn in 1993, 1994, 1995 en 
1996. Met deze vaccinatie kan 
baarmoederhalskanker worden 
voorkomen. GGD Kennemerland 
adviseert alle meisjes die voor de 
vaccinatie in aanmerking komen, 
zich te laten vaccineren.
HPV staat voor humaan papillo-
mavirus. Een infectie met dit vi-
rus kan baarmoederhalskanker 
veroorzaken. Veel vrouwen ra-
ken als tiener of jonge vrouw be-
smet. Meestal ruimt het lichaam 
het virus zelf weer op. Bij som-
mige vrouwen blijft het virus lan-
ger zitten en kan later baarmoe-
derhalskanker ontstaan. Het Mi-
nisterie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft beslo-
ten meisjes vanaf 12 jaar uit te 
nodigen voor de vaccinatie. De 
vaccinatie is opgenomen in het 
Rijksvaccinatieprogramma. GGD 
Kennemerland voert de vaccina-
ties uit. Het gaat om een landelij-
ke campagne waar alle GGD-en 
in Nederland aan mee doen.
De vaccinatiecampagne die in 
maart start, is een inhaalcam-
pagne voor meisjes die gebo-
ren zijn in 1993, 1994, 1995 en 
1996. Voor de inhaalcampagne 
worden 12000 meisjes uitgeno-
digd. GGD Kennemerland voert 

de HPV vaccinaties uit. Vanwe-
ge de grote omvang van de cam-
pagne werken alle sectoren van 
de GGD samen: medewerkers 
van Jeugdgezondheidszorg, Al-
gemene gezondheidszorg en de 
Ambulancezorg zorgen ervoor 
dat de campagne goed en ade-
quaat wordt uitgevoerd. 
De vaccinaties worden aange-
boden in Beverwijk, Heems-
kerk, Haarlem, Velserbroek, Bad-
hoevedorp, Nieuw-Vennep en 
Hoofddorp. Voor een goede be-
scherming moet het vaccin drie-
maal worden toegediend. Meis-
jes moeten dus drie keer komen, 
verspreid over een periode van 
zes maanden. Aan de vaccina-
ties zijn geen kosten verbonden.
Vanaf september 2009 is de HPV 
vaccinatie een vast onderdeel 
van het Rijksvaccinatieprogram-
ma. Elk jaar worden meisjes die 
in dat jaar 12 zijn geworden, uit-
genodigd voor deze HPV vacci-
natie. GGD Kennemerland voert 
het Rijksvaccinatieprogramma 
uit op basis van de richtlijnen 
van het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu. 
Meer informatie over de HPV 
vaccinatie in Kennemerland is 
te vinden op www.ggdkenne-
merland.nl. Algemene informatie 
is te vinden op de landelijke si-
te www.prikenbescherm.nl of via 
het gratis telefoonnummer 0800- 
3018051.
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Jammer in 
Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 1 maart is 
er weer jamsessie in de Zeeweg-
bar.  Vanaf nu tot en met juni zal 
de sessie er elke eerste zondag 
van de maand  plaatsvinden. Op-
vallend aan de laatste paar ses-
sies is de toename van het aantal 
zangers en zangeressen, dit tot 
grote vreugde van het in grote 
getale opgekomen publiek, dat 
ook vorige keer weer genoot van 
de zangkunsten van bijvoorbeeld 
Carlijn uit Spaarndam. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal zij komen-
de zondag samen met Jelle Vis-
ser junior (gitaar) de jam met een 
‘eerste setje’ openen, En ook het 
keyboard van Rinus staat de iets 
meer gevorderde toetsenisten 
gaarne ter vervoeging (ze mo-
gen er op spelen dus!) Ook een 
huisgitaar en volledige backline 
is aanwezig.Jeanette en Odet-
te zorgen als vanouds voor de 
soep en hapjes en de toegang is 
gratis. Gaarne melden aan ses-
sieleider dat je muzikant bent en 
wilt spelen, dan weet je zeker dat 
je aan de beurt komt. Aanvang 
16.30 uur.

Communicatiecursus
Velsen-Noord - Binnenkort 
start Moustache b.v. met het ge-
ven van cursussen in commu-
nicatie, gebaseerd op N.L.P. De 
eerste try out cursus is van 6 tot 
en met 10 april van 10.00 tot 17.00 
uur in buurtcentrum De Mel.

De cursus heeft een theoretisch 
gedeelte, maar is vooral gericht 
op het oefenen in de praktijk. Het 
is speciaal bedoeld voor mensen 
die beroepsmatig veel met an-
dere mensen te maken hebben, 
maar is ook geschikt voor de al-
gemene ontwikkeling. De kracht 
van taalgebruik komt aan bod, 
hier wordt duidelijk gemaakt hoe 
taalgebruik van invloed is op ge-
drag. Dit is onderverdeeld in:
Meta-model: een systematische 
manier van vragen stellen, om 
efficiënt informatie in te winnen. 
Milton-model: hypnotisch taal-
gebruik, met als doel ongeken-
de vermogens aan te boren. Me-
ta-programma’s: het achterha-
len van patroonvorming in ie-
mands denkwijze, met als doel 
hierin flexibeler te worden. Hier-

in worden ook oogzoekpatro-
nen en strategieën besproken. 
Non-verbale communicatie: het 
lezen van non-verbale commu-
nicatie. Herkaderen: de bete-
kenis van een gebeurtenis wij-
zigen door het te bezien van-
uit een ander kader. Doelstellin-
gen: voorwaarden waaraan een 
doelstelling moet voldoen. Vi-
sualiseren: waarom visualiseren 
vaak niet werkt en hoe het wel 
werkt. (Zelf)hypnose: inleiding in 
hypnose, te gebruiken voor ont-
spanning en therapie.
Deelnemers aan deze gratis cur-
sus moeten wel in staat zijn de 
cursus vijf dagen achter elkaar te 
volgen, akkoord gaan met video- 
en geluidopnames voor commer-
ciële doeleinden en in staat zijn 
om de cursusleiders aan deelne-
mers te helpen voor een vervolg-
cursus, dus mensen met een net-
werk. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Ad Bas-
tiaenen via 0251-211773, Wilma 
Semplonius via 06-30344015 of 
mailen naar moustache_magic-
planet.bl.

Stadsschouwburg Velsen
Jubileumconcert
Danny Malando
Velsen - Op zaterdag 14 maart 
(20.15 uur) komt het populaire 
Malando Orkest naar de Stads-
schouwburg Velsen met een 
feestelijke jubileumshow. Danny 
Malando en zijn orkest brengen 
passie en romantiek op de plan-
ken. De prachtige muziek en de 
aanstekelijke ritmes van de tan-
go en operette staan garant voor 
een avond muzikaal genieten.
Het Malando Orkest is een van 
de populairste showorkesten ter 
wereld. 
Het werd in 1939 opgericht door 
accordeonist Arie Maasland, 
grootvader van de huidige or-
kestleider Danny Malando. Dit 
theaterseizoen is het precies tien 
jaar geleden dat Danny Malando 

het (dirigeer)stokje overnam van 
zijn vader. Het beroemde orkest 
viert dit jubileum met een extra 
feestelijke show, waarin alle ge-
liefde klassiekers zoals ‘Olé Gu-
apa’, ‘Blue Tango’, ‘That’s Amo-
re’, ‘Moon River’ en ‘Im weissen 
Rössl’ worden gemixt met ande-
re bekende wereldse melodieën. 
De muzikale rode draad van de 
avond wordt uiteraard gespon-
nen uit de aanstekelijke Argen-
tijnse tangoritmes vol felle harts-
tocht en zwoele verleiding. Met 
die sterke troeven uit het tan-
go- en rumbarepertoire verwierf 
Danny’s grootvader immers zijn 
wereldfaam.
Toegang 30,25 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. 

Huis aan de 
Amstel in WT
IJmuiden – Dinsdag 3 maart is 
Huis aan de Amstel in het Witte 
Theater met Spinoza (In Exile).
Het is verboden om met hem te 
praten. Iedereen moet anderhal-
ve meter uit zijn buurt blijven. 
Baruch de Spinoza is pas 23 jaar 
oud als de banvloek over hem 
wordt uitgesproken. 
Maar deze tweede generatie 
asielzoeker van Joods-Portuge-
se ouders laat zich niet gevan-
gen zetten in het niemandsland 
tussen twee culturen. 
Een voorstelling voor iedereen 
vanaf 16 jaar over de durf om 
te twijfelen aan wat iedereen als 
waarheid ziet. Aanvang 20.30 
uur. 

Smartlappenfestival 
in buurthuis De Veste 
Velserbroek - Eindelijk is het zo-
ver! Het eerste smartlappenfesti-
val in de Velserbroek! Op zater-
dagavond 23 mei om 20.30 uur 
opent buurthuis De Veste in het 
Polderhuis in Velserbroek hier-
voor haar deuren. Met trots pre-
senteert buurthuis De Veste, in 
samenwerking met KOLO, voor 
de eerste keer een smartlappen-
festival in Velserbroek. Doelstel-
ling van dit smartlappenfestival 
is om jaarlijks een festival in De 
Veste te organiseren waar ieder-
een die van het genre houdt op 
het podium een bestaand of zelf-
gemaakt levenslied ten gehore 
kan brengen. 
Wie aan het einde van de avond 
de prestigieuze smartlaptrofee 
mee naar huis mag nemen wordt 

door een jury beslist. Smartlap-
pers, solo, duo, een heel koor, al-
les mag. De jury geeft bonuspun-
ten bij originaliteit, uit het hoofd 
zingen, kleding enzovoort. 
De minimale leeftijd voor deel-
name is 16 jaar. De organisa-
tie zorgt voor een begeleidings-
band of accordeonisten. Het ge-
bruik van orkestbanden is wel 
toegestaan, maar mooier vind 
de organisatie het als men zelf 
de muziek erbij maakt. Deel-
nemers moeten de organisa-
tie wel aangeven op welke mu-
ziekdrager de orkestband staat. 
Voor het eerste smartlappenfes-
tival kan men zich al opgeven via 
www.buurthuis-de-veste.nl, 023-
5388830 of Frans Looij, telefoon 
06-23476546.

Algemene Leden-
vergadering Rode Kruis
Velsen-Zuid - Het bestuur van 
de afdeling Velsen van het Ne-
derlandse Rode Kruis roept hier-
bij de leden op tot een Algeme-
ne Ledenvergadering, te houden 
op dinsdag 10 maart. Deze zal 
plaatsvinden in het afdelingsge-

bouw aan de ’s-Gravenlust 35b, 
om 19.30 uur. 

Er is gelegenheid tot inzage van 
de vergaderstukken na telefoni-
sche afspraak met de secretaris 
via 0255 519812. 

Kleding- en speelgoed-
beurs Olleke Bolleke
Santpoort-Noord – De kle-
ding- en speelgoedbeurs van Ol-
leke Bolleke onderscheidt zich 
met verve van de andere. Za-
terdag 14 maart tussen 10.00 en 
11.30  uuris het lokaal aan Frans 
Netscherlaan 4c omgebouwd 
tot een smaakvolle winkel waar 
de mooiste spullen aangebo-
den worden. ,,We stoppen er el-
ke keer weer veel tijd in, maar 
als je dan ook ziet dat er van de 
opbrengst bijvoorbeeld een stel 
nieuwe tractoren gekocht kun-
nen worden, zijn we weer heel 
tevreden” zegt Liselotte Daniëls. 
Door de helft van de opbrengst 
van de verkoop in de kas van de 
peuterspeelzaal te stoppen, kun-
nen daar materialen voor wor-
den aangeschaft die hard no-
dig zijn. ,,De kledingbeurs valt en 
staat met de inzet en de inbreng 
van de ouders. We hebben echt 
een goede naam opgebouwd in 

de loop der jaren. Dit jaar hopen 
we op een grote opkomst” zegt 
Inge Bedet,  die als contactper-
soon optreedt.  Bij haar krijgen 
de mensen die spullen in wil-
len leveren een cijfer waarmee 
ze kleding of andere artikelen 
merken. Haar telefoonnummer is 
023-5396188. De dames beoor-
delen streng op kwaliteit. ,,Afge-
dragen kleding zit er bij ons niet 
bij. Dat zoeken we van te voren 
uit.“ Soms blijft kleding of speel-
goed ongebruikt. Goedbedoeld 
gekocht, dat wel. Zulke dingen 
krijgen een prachtig tweede le-
ven. Na contact met Inge Bedet 
kunnen worden ingebracht: kle-
ding maat 80 tot 140, speelgoed 
en baby-artikelen. De spullen 
kunnen op donderdag 12 maart 
tussen 19.30 en 20.00 uur op de 
peuterspeelzaal afgeleverd wor-
den. Er staat dan iemand klaar 
om de spullen aan te nemen.

kleding- en
speelgoedbeurs 
Velserbroek – PCB De Hoek-
steen aan de Weid 24, houdt op 
vrijdagavond 6 maart weer haar 
bekende grote kinderkleding- en 
speelgoedbeurs. 
Op deze avond wordt er goede 
gebruikte voorjaars- en zomer-
kinderkleding aangeboden vanaf 
de maat 104 en speelgoed voor 
alle leeftijden. Tevens zal er deze 
avond een outlet zijn van nieuwe 
kinderkleding.
Iedereen is tussen 19.00 en 20.30 
uur van harte welkom om te ko-
men neuzen tussen de uitgestal-
de kleding en speelgoed. 
Voor meer informatie of het ver-
krijgen van een verkoopnummer: 
Anita van der Wal, telefoon 023-
5387742, Bianca Veldhuis, 023-
5376282 of kledingbeurs@de-
hoeksteenvelserbroek.nl.
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Voorronde Bibliotheek Velsen
Kampioenen lezen voor
IJmuiden - In de bibliotheek 
aan het Dudokplein vond 
maandagmorgen de voorron-
de van de Nationale Voorlees-
wedstrijd plaats. Het ging om 
een plek in de kwart finale. 

Vier kinderen van de groepen 7 
en 8, die op hun eigen school 
voorleeskampioen waren gewor-
den, namen het tegen elkaar op. 
Zij hadden hun eigen klas mee-
genomen, elke groep had een 
eigen yell bedacht en er waren  
vrolijke spandoeken.
Allan Bos van De Pleiaden beet 
het spits af. Hij las voor uit ‘De 
Koning van Katoren’ en deed dat 
heel goed. Hij las heel rustig en 
duidelijk en maakte contact met 
het publiek, dat aandachtig luis-
terde. Daarna las Demi Spronk 
van de Sint Franciscus voor uit 
‘De grote freakshow’. ,,Demi zet 
hem op, wij vinden je helemaal 
top’’, roepen haar klasgenoten. 
Demi vertelt heel levendig en 
weet ook het publiek te boeien. 
Dan is de stoel voor Abbas Al 
Ikaili van De Zandloper. Hij leest 
voor uit ‘Hoe overleef ik mijn eer-
ste zoen’. ,,Iedereen denkt dat 
deze boeken alleen voor meis-
jes zijn, maar ik als jongen vind 
ze ook leuk’’, vertelt hij bij zijn 

inleiding. Abbas leest duidelijk 
voor en is heel geconcentreerd, 
maar het gaat wel snel. Hij was 
best wel zenuwachtig, zal hij la-
ter toegeven. Hekkensluiter is 
Stefan Buijs van Het Kompas 
oost. Hij leest voor uit ‘Om 8 uur 
bij de ark’. Over drie pinguïns die 
steeds ruzie maken en waarvan 
er maar twee mee mogen in de 
Ark van Noach. Stefan maakt het 
spannend en ook af en toe grap-
pig, de luisteraars moeten om 
hem lachen.
Dan trekt de jury zich terug voor 
overleg. Ze zijn er snel uit: Allan 
Bos mag door naar de kwart fi-
nale. Volgens de jury had hij een 
goed contact met het publiek, hij 
had flair en lef en een goed stem-
gebruik. Dit jaar was er ook een 
prijs voor de klas die het beste 
hun voorleeskampioen aanmoe-
digde. Die was voor de Sint Fran-
ciscus, omdat zij er veel werk van 
hadden gemaakt in de vorm van 
een toneelstuk en een gedicht.
In de bibliotheek van Velser-
broek vond ook een voorronde 
plaats. Daar lazen Marit Lamers 
van De Parnassia uit Santpoort-
Noord voor en Flo van Driest van 
De Rozenbeek uit Velserbroek. 
Marit gaat door naar de kwart fi-
nale. (Carla Zwart)

Drie katten gestikt
IJmuiden - Zondagavond rond 20.45 uur is brand uitgebroken in 
een flatwoning aan de Spaarnestraat. De bewoners zijn naar buiten 
gevlucht, maar moesten de drie katten achterlaten. Agenten heb-
ben omwonenden uit hun huizen gehaald en de brandweer heeft de 
brand geblust. De brand bleek te zijn ontstaan in de wasdroger. De 
drie katten hebben de brand niet overleefd. Ze zijn gestikt in de rook. 
De onderliggende flats hadden na het bluswerk last van het bluswa-
ter. (foto: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - Zondag 1 maart 
vindt er een jeugddienst plaats 
in de Hervormde Kerk aan de 
Kanaalstraat 250 in IJmuiden. De 
dienst begint om 10.00 uur. Het 
thema van deze dienst is ‘Missi-
on Impossible II’, omdat de kerst-
nachtdienst van 2008 het the-
ma ‘Mission Impossible’ had en 
hier nog veel over te vertellen 
valt. Voorganger is ds L.P.J. van 
Bruggen, muzikale medewerking 
wordt verleend door Just Faith 
uit IJmuiden. Het belooft een 
speciale dienst te worden voor 
de jeugd maar ook volwassenen 
zijn van harte welkom. Na afloop 
van de dienst is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en ver-
der te praten over de dienst on-
der het genot van koffie, thee of 
frisdrank.

Jeugddienst in 
Nieuwe kerk

Velserbroek - Enkele weken 
voordat de gemeente in novem-
ber 2008 de Wet Voorkeursrecht 
Gemeente (WVG) toepaste op 
het gebied tussen Grote Buiten-
dijk en A9 was sprake van een 
koopovereenkomst van grond in 
dit gebied. Fractielid Tineke van 
Ombergen noemt deze omstan-
digheden bizar en heeft hier vra-
gen over gesteld. Mogelijk is er 
sprake van voorkennis. De WVG 
geeft de gemeente recht op eer-
ste aankoop van grond of wonin-
gen binnen een gebied. Zij vindt 
het ook vreemd dat de WVG 
slechts geldt voor het gebied van 
één van de modellen. Wethouder 
Ockeloen antwoordde tijdens 
raadsvragen dat dit soort zaken 
soms lijkt op een spelletje poker. 
De fractie van Velsen Lokaal wil 
deze zaak opgehelderd zien en 
gaat meer vragen stellen.

‘WVG Grote 
Buitendijk 
pokerspelletje’

Santpoort-Noord - De gemeen-
te heeft een tijdelijke woonver-
gunning, voor vijf jaar, aange-
vraagd voor een reeds geplaats-
te woonwagen in de Biezen, 
waar volgens het bestemmings-
plan wonen niet is toegestaan. 
Deze noodmaatregel is geno-
men vanwege problemen met 
plaatsing van de bewoner, waar-
voor de gemeente een zorgplicht 
heeft. Velsen Lokaal gaat vra-
gen stellen over deze noodmaat-
regel. Zij vragen zich af waar-
om de woonwagen bijvoorbeeld 
niet op het woonwagenkamp is 
geplaatst. De gemeente had de 
man ook kunnen doorverwijzen 
naar de crisisopvang in Haarlem. 
Velsen Lokaal wil weten waarom 
voor deze persoon een dergelijke 
uitzondering wordt gemaakt.

Woonwagen 
‘tijdelijk’
voor vijf jaar

Carver speelt try-out
‘Het Eeuwige Menselijke’
IJmuiden - Vrijdag 27 en za-
terdag 28 februari om 20.30 uur 
speelt theatergroep Carver de 
try-out ‘Het Eeuwige Menselijke’ 
in het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 in IJmuiden. 
‘Het Eeuwig Menselijke’: over 
roddel en achterklap, schijnhei-
ligheid en hypocrisie, kruipen en 
draaien. Over leugens. Leugens 
om je gezicht te redden, leugen-
tjes om bestwil, leugens uit con-
sideratie of vleierij, onschuldi-
ge en schuldige leugens. Waar 
gaat de waarheid over in fanta-
sie en waar gaat de fantasie over 
in leugen. 
Bestaat er wel zoiets als waar-
heid? Waar feiten ontbreken, 
heeft de leugen een kans. Hoe 

meer mensen de leugen uit-
spreken hoe geloofwaardiger hij 
wordt. 
Hoe ongelofelijker het verhaal, 
des te liever wij het geloven. Car-
ver zoekt naar situaties, plekken, 
omstandigheden die op schrij-
nende en vaak hilarische wijze 
het droevige geploeter van ge-
wone mensen tonen. 
Door ‘in te zoomen’ op de aller-
kleinste details leggen zij een 
tragikomische werkelijkheid 
bloot die vaak pijnlijk herken-
baar is. Spel: Beppie Melissen, 
Joke Tjalsma, Raymonde de Kuy-
per en Ton Kas. Zie ook www.vi-
arudolphi.nl  
Toegang normaal 11 euro met 
kortingsbon 9 euro.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘het eeuwige menselijke’ 

op 27 en 28 februari 2009 om 20.30 uur.
 Bon is geldig voor 2 personen

Cursus Start to Run
IJmuiden - Op zaterdag 7 maart 
begint een nieuwe cursus Start 
to Run. Vanaf die datum krijgen 
beginnende lopers zes zaterda-
gen achter elkaar looptraining 
onder deskundige begeleiding. 
Ook krijgen deelnemers door-
deweeks huiswerk mee. Iedere 
training is er ruimte voor theo-
rie-items zoals gezonde voeding, 
juiste kleding en goed schoei-
sel. Iedereen ontvangt een func-
tioneel hardloopshirt en een 
goodie-bag vol leuke materia-
len. Doelstelling van de cursus is 
dat de deelnemers na zes weken 
20 minuten achter elkaar kunnen 
hardlopen. Naast beginners is er 
ook plaats voor mensen die al 
lopen maar gerichter willen trai-
nen en/of aan hun looptechniek 
willen werken
Start to Run is al jaren dé ma-
nier voor beginnende lopers om 

daadwerkelijk de stap richting 
loopsport te zetten. Op laag-
drempelige manier maakt de 
sporter kennis met het lopen in 
zijn eigen omgeving. En dat alles 
begeleid door deskundige trai-
ners van Runnersworld Haarlem.
Inschrijven/aanmelden en in-
formatie kan via www.runners-
worldhaarlem.nl of in de win-
kel van Runnersworld Haarlem, 
Anegang 29 Haarlem, telefoon 
023-5328756.
Start to Run heeft een groot aan-
tal voordelen. De belangrijkste 
op een rij: Meer energie. Groter 
zelfvertrouwen. Afvallen. Betere 
gezondheid. Sociale contacten.
De trainingen starten op za-
terdag 7 maart om 09.30 van-
af SportPlazaClub Velsen aan 
de Heerenduinweg 6 in IJmui-
den (douchegelegenheid bij SPC 
Velsen).
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Open dag De Gieteling
Velsen-Noord - Op zaterdag 28 
februari organiseert Tennisver-
eniging de Gieteling van 10.00 
tot 16.00 uur een open dag voor 
iedereen, die op een leuke en 
ontspannen manier kennis wil 
maken met de tennissport. 
TC de Gieteling bestaat ruim 75 
jaar. Zij hebben circa 300 senior- 
en juniorleden. In 2003 is de club 
verhuisd naar het huidige prach-
tige tennispark aan de Rooswij-
kerlaan 2a in Velsen-Noord. Het 
park heeft vijf verlichte kunst-
gras tennisbanen, waar het he-
le jaar door op kan worden ge-
speeld. Tevens is er een easy 
veld (veld voor de hele jonge le-
den) met een oefenmuur. Gedu-
rende het jaar worden er veel 
(tennis)activiteiten georgani-
seerd. De open dag is een goed 
moment om eens met de klei-
ne en gezellige club en het ten-
nis kennis te maken. Leden van 

de vereniging zullen uitleg ge-
ven over tennis, de vereniging, 
de banen en de diverse activitei-
te. De club zorgt voor zover no-
dig voor rackets en ballen. Als je 
komt spelen moet je zelf wel voor 
sportschoenen zorgen. Uiteraard 
zijn de kleedkamers open om 
je eventueel om te kleden of te 
douchen. 
Tennis kun je recreatief, maar 
ook in competitieverband be-
oefenen. Jong en oud kan les-
sen nemen. Iedere maandag- en 
donderdagochtend en vrijdag-
avond is er racketmix, waarbij ie-
dereen met iedereen kan spelen. 
Kom dan eens langs. 
Op zondag 15 maart wordt de fi-
naledag van ons wintercompeti-
tie gehouden.
Voor meer informatie: Erik Ijzer-
man, telefoon 0251-213162 of 
erik.ijzerman@online.nl. Zie ook 
www.tennisclubdegieteling.nl.

DCIJ–nieuws
IJmuiden - Spel Na Arbeid 
(SNA) uit Heerhugowaard was 
de tegenstander van het IJmui-
dense kwartet in de strijd om 
de nationale beker. Beide teams 
kwamen in volle sterkte uit en 
zoals zo vaak bleken ze aan el-
kaar gewaagd. De uitslag 4-4 
gaf de krachtsverschillen goed 
weer. Feroz Amirkhan, de kam-
pioen van Noord-Holland bij de 
junioren, zette zoals gewoonlijk 
zijn partij scherp op. Al spoedig 
bleek dat zijn ambitieuze plan-
nen niet het gewenste resultaat 
opleverde en hij in een onover-
zichtelijke situatie een damzet 
moest incasseren. Daarna kon 
hij de partij niet meer redden en 
verloor. Ondanks een veldover-
wicht slaagde Martin van Dijk 
er niet in te winnen. Het eind-
spel bood zijn tegenstander, 
Benno van Straten, net voldoen-
de tegenspel om een remise te 
bewerkstelligen. Jesse Bos had 
zijn handen vol aan de voorma-
lige DCIJ-er Richard Mooser. In 
een laatklassieke stand slaagde 
Bos er in om met een bekend of-
fer een punt aan het duel over 
te houden. Cees Pippel reken-
de hardhandig af met de door 
Ivo de Jong gevoerde omsinge-
ling. Een strategie die tegen de 
geroutineerde Pippel gedoemd 
is te mislukken. Door deze ze-
ge kwam de eindstand (4-4) op 
het scorebord waar beide teams 
mee konden leven. 
In de onderlinge competitie 
zorgde de 15 jarige Berrie Botte-
lier voor een weldadig aandoen-
de verrassing. Met een fraaie 
damzet slaagde hij er in om Jan 
Apeldoorn een nederlaag te be-
zorgen en toonde daarmee te-
vens aan dat zijn spel een enor-
me progressie doormaakt. Jan 
Maarten Koorn slaagde er niet in 
om Conall Sleutel van de winst 
af te houden. Een fraai resul-
taat voor Sleutel derhalve. Koos 
de Vries speelde een puike par-
tij tegen Cees van der Steen en 
won verdiend. Vince van der 
Wiele lukte het om Rick Hartman 
met een klemstand op te zade-
len. Daarna won Van der Wiele 
op overtuigende wijze. 
Zus Dana zorgde voor een mooi 
resultaat door Stella van Buu-
ren een punt afhandig te ma-
ken. Willem Winter, de wissel-
vallige, liet Cees van der Vlis al-
le hoeken van het dambord zien 
en speelde als in zijn beste da-
gen.  Na een buitengewoon ge-
compliceerd spel won hij snel en 
afgetekend. 

VSV 2 pakt periodetitel
IJmuiden - Zondag was het dan 
eindelijk zo ver. VSV 2 kon bij 
winst op DEM 3 het eerste prijsje 
van het seizoen pakken en daar-
mee in ieder geval aan een van 
de doelstellingen van de techni-
sche staf voldoen. 
De doelstellingen waren: VSV 1 
handhaven in de tweede klasse 
en met VSV 2 minimaal een peri-
odetitel halen om zodoende mee 
te doen om de promotie naar de 
reserve eerste klasse.
Voordat deze periodetitel be-
haald kon worden waren er ver-
schillende rekenmodellen nodig. 
Eerst zou de periode over acht 
wedstrijden gaan maar door het 
terugtrekken van de Dijk werden 
het weer twee periodes van tien.
Toen weer het ongeldig verkla-
ren van de wedstrijd Voorland 2- 
VSV 2 en het volkomen belache-
lijke punt in mindering van VSV 2 
naar aanleiding van de wedstrijd 
tegen OFC 2.
Voor de wedstrijd was in ieder 
geval duidelijk dat VSV aan winst 
tegen DEM voldoende had om 
de eerste titel binnen te slepen.
Ook Dem was nog niet geheel 
kansloos en bij winst zouden ook 
zij zich samen met Velsen gaan 
mengen in de periodestrijd.
Verschillende spelers ontbraken 
door blessures, ziekte, vakantie 
en bruiloftverplichtingen. Geluk-
kig was VSV 1 vrij zodat de aan-
vulling geen problemen oplever-
de. Ook DEM had personele pro-

blemen maar doordat Dem 2 en 
de A1 vrij waren was ook daar de 
aanvulling niet problematisch..
VSV was vanaf minuut een de 
bovenliggende partij en het 
wachten was op het eerste 
doelpunt maar met name Sen-
na Koolen had het vizier niet op 
scherp staan. De mooiste kan-
sen werden om zeep geholpen 
en zo bleef Dem toch hoop hou-
den. Gelukkig waren er bij VSV 
een aantal spelers die bovenge-
middeld acteerden (Marco Plug, 
Eric Metgod en Hannibal Jacob) 
en zodoende controle over de 
wedstrijd hielden. Na de pauze 
kwam Dem in het stuk niet meer 
voor en ging VSV stug door met 
het missen van kansen.
De oudste man van het veld, Ri-
chard Plug, liet zien dat scoren 
niet zo heel moeilijk is en tikte 
tussen twee verdedigers de 0-2 
binnen.
Vlak hierna schoot de net inge-
vallen Orlando Williams de 0-3 
binnen en was de wedstrijd defi-
nitief beslist. Hierna bezondigde 
VSV zich aan hakballetjes en an-
dere leuke trucjes maar bleef de 
score binnen de perken.
Zodoende werd de eerste prijs 
binnengehaald en kan VSV zich 
richten op de volgende prijs, het 
kampioenschap van de reserve 
tweede klas met als grote con-
current Velsen 2. 
Volgende week weer tegen DEM 
en VSV 1 tegen Flamingo’64.

Corus gaat weer roeien
IJmuiden – Maandag 2 maart 
gaan de roeiers van de Roeiver-
ening Corus IJmuiden het wa-
ter weer op met hun sloepen. De 
afgelopen vier maanden zijn de 
twee sloepen in onderhoud ge-
weest en zien er weer keurig uit. 
Nu maar hopen dat het weer een 
beetje wil meewerken de ko-
mende weken want er moet ge-
roeid worden. Nog vier weken 
en dan is de eerste wedstrijd. 
Zaterdag 4 april gaan de roeiers 
van Corus  deelnemen aan een 
sloeproeiwedstrijd ‘Vechten op 
de Vecht’ vanuit Weesp. ‘Vech-
ten op de Vecht’ is 11,5 kilometer 
sloeproeien voor Kromhout- en 
Kuikensloepen door één van de 
mooiste stukjes van Nederland. 
Twee weken daarna, zaterdag 
18 april is de thuiswedstrijd, de 
10 Mijl van IJmuiden, deze wed-
strijd staat open voor alle soor-
ten slopen. Dit is nog maar het 

begin van het sloeproeiseizoen 
in 2009. In Nederland worden in 
totaal 19 sloeproeiwedstrijden 
georganiseerd. Deze wedstrij-
den vinden alle plaats volgens 
het regelement van de Federa-
tie Sloeproeien Nederland. Op 
het water hopen de roeiers van 
Corus ook de andere sloepen 
uit de IJmond, de Vletterlieden, 
de Loodsen en het Nova College 
tegen te komen. Afgelopen we-
ken hebben een aantal oud-le-
den/roeiers contact gezocht met 
de roeivereniging van Corus met 
het verzoek om met een vijftig-
plussers-sloep te gaan roeien. 
Zij komen echter nog een paar 
oud-roeiers te kort!  Dus zoeken 
zij nog 50-plussers die graag 
mee willen roeien. Heb je inte-
resse, neem dan contact op met 
Bram van Loon, telefoon 0251-
237963, Bramvanloon@zonnet.
nl, Zie ook www.corus.nl/sport/

Klaverjassen
IJmuiden - Vrijdag waren er 
weer tien tafels bezet. De hoofd-
prijs ging naar mevrouw Wil 
Retz. Vrijdag 27 februari wordt er  
weer geklaverjast in de kantine 
van IJVV Stormvogels, Zuider-
kruisstraat 72 in IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur. De hoofdprijs in 
de loterij is dan een boodschap-
penmand. Meer informatie: Henk 
Retz, telefoon 06-34040940 of 
hj.retz@quicknet.nl. Zie ook kjv-
stormvogels.nl.

Onderlinge wedstrijden 
bij RKGV Velsen
IJmuiden - Op zaterdag 28 
maart houdt de gymnastiekver-
eniging Velsen voor haar jeugd-
leden de jaarlijkse onderlinge 
wedstrijden. Op deze dag gaan 
de junioren, ingedeeld in leef-
tijdsgroepen, een onderlinge 
wedstrijd aan, daarbij natuurlijk 
fel aangemoedigd door familie 
en bekenden. Uiteindelijk zullen 
er weer veel medailles, lintjes en 
diploma’s gewonnen worden.
De wedstrijden beginnen om 
09.00 uur met een kleuterronde 
in de Dolfijnzaal gelegen naast 
het stormvogelsterrein aan de 

Zuiderkruisstraat. Vanaf 10.00 
uur is het de beurt aan de junio-
ren. Om ongeveer 16.00 uur zijn 
de wedstrijden voorbij en krijgen 
de spieren (en zenuwen) van de 
junioren eindelijk rust.
Koffie, thee, soep en vele andere 
lekkernijen kunnen tegen een re-
delijke vergoeding in de hal van 
de gymzaal worden gekocht.
Het bestuur van de gymvereni-
ging nodigt alle familieleden 
en bekenden uit dit spektakel 
te mee te maken en wenst alle 
kleuters en junioren een sportie-
ve onderlinge wedstrijden toe.

Klootschiet journaal
Velsen-Zuid – Zaterdag was er 
PK gooien (persoonlijk  kampi-
oenschap) bij het klootschieten 
bij Full Speed. Voor het gewone 
klootschieten waren vier liefheb-
bers te vinden. Twee teams van 
twee, dat is hard werken, want 
om de beurt moet men gooien. 
Team 1 met Elly en Bertie werd 
eerste met 80 schoten en 20 me-
ter. Team 2 met Sonja en Ber-
tie werd tweede met 95 scho-
ten en 5 meter. De PK gooiers 
deden het matig. Alleen Harm 
had een goede bosbaan want hij 
gooide 11 schoten en 28 meter. 

Tweede werd Dirk met 12 scho-
ten en 30 meter. Derde werd Ni-
co met 13 schoten en 54 meter. 
Op de straatbaan werd Nico eer-
ste met 21 schoten en 8 meter. 
Tweede werd Dirk met 22 scho-
ten en 12 meter. Derde werd Jan 
St. met 23 schoten en 80 meter. 
Op de agenda staat voor zondag 
15 maart de marathon, 10 km, op 
het programma. In het clubhuis 
hangen de inschrijfformulie-
ren op het bord. Info: Nico Prins, 
0255-518648 of Dirk Sieraad, 
0255–515602 of kijk op www.sv-
fullspeed.nl.
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te maken met tennis. Van 13.00 
tot 15.00 uur bij LTC de Heeren-
duinen, Heerenduinweg IJmui-
den.
‘Om te zingen naar de kerk’, 
Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Mega Mindy’, spetterend fa-
miliespektakel van Studio 100. 
Voorstellingen zijn inmiddels uit-
verkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Theatergroe Carver 
speelt ‘Het Eeuwige Menselijke’ 
Aanvang 20.30 uur. Zie kortings-
bon in deze krant.
Verhage & Co. in de Zeeweg-
bar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
21.00 uur. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Dommelsch 
zaal: Osdorp Posse (afscheids-
tournee). 20.30 uur. Toegang 10,-
. 23.00-04.00 uur Superstijl. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Klei-
ne zaal: Everlife. 20.30 uur. Toe-
gang 7,50.

Zondag 1 maart

Jeugddienst in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aan-
vang 10.00 uur.
Kids en Respect in wijksteun-
punt De Hofstede, Aletta Ja-
cobsstraat 227 in Velserbroek. 
Aanvang 10.30 uur.
Amsterdamse Middag in Ca-
fé de Griffieon IJmuiden. Optre-
den o.a. Rob Zorn, Harold en dj 
BertAanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis.
Optreden Trees in Villa Wes-
tend, Westlaan 41 Velserbroek. 
Van 15.00 tot 19.00 uur. Toegang 
gratis.
Optreden Lovisa Trio in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Opening expositie War Child 
van Carolien Sikkenk van 16.00 
tot 19.00 uur, Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7 Velsen-Zuid. 
Expositie duurt tot en met 12 
april.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur. Toegang gratis.
Optreden Sponk in Fiddler’s Ir-
sh Pup, Kerkweg 66 in Heems-
kerk. Aanvang omstreeks 17.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Burn After Rea-
ding’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Café: Sub-
bacultcha! Railcars. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Maandag 2 maart

Gratis proefles Salsa dansen in 
de Zeewegbar, Zeeweg IJmui-
den. Van 19.30 tot 20.30 uur.

Dinsdag 3 maart
 

Gratis proefles Salsa dansen in 
de Zeewegbar, Zeeweg IJmui-
den. Van 19.30 tot 20.30 uur.
Stadsschouwburg Velen: Jan 

Jaap van der Wal. Aanvang 20.15 
uur.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Holland Symfonia 
met Verdi Requiem, 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Huis aan de Amstel 
speelt ‘Spinoza’. Aanvang 20.30 
uur.

Woensdag 4 maart

Kindermiddag bij de Baptisten 
Gemeente IJmuiden, Eemstraat 
in IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Vespers in de Engelmundus-
kerk in Oud-Velsen. Van 19.00 
tot 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Op 
Hoop van Zegen’. Aanvang 20.15 
uur.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Tania Kross & Cla-
ron MacFadden, 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: ‘Geen Familie’: 
geestig en vlijmscherp cabaret-
duo. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem (www.patronaat.nl): Café: 
Klein Revolutie Producties pre-
senteerd Word Lounge. Aanvang 
21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 5 maart

Open huis Israël Producten Cen-
trum, Zeeuwstraat 12 in Velsen-
Noord. Van 10.30 tot 18.00 uur.
Openbare repetitie van pop-
koor Decibel om 19.45 uur in De 
Toermalijn, Driehuizerkerkweg in 
Driehuis.
Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Ot-
te Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 
in IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Art’. 
Aanvang 20.15 uur.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Zita Swoon, 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Hotel Modern met 
‘Garnalen Verhalen’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Dommelsch 
zaal: Obituary en Amon Amarth. 
19.30 uur. Toegang 34,-. Philhar-
monie (Philharmonie en Patro-
naat presenteren Zita Swoon in 
samenwerking met Rosas: Dan-
cing with the Soundhobbyist. 
20.15 uur. Toegang 15,50. Klei-
ne zaal: LOS! met dj Paullie & 
Co. 23.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar. Gratis voor studen-
ten. Café: Rookie entertainment 
908Music presenteert Oostkam-
pers. 21.30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 26 februari
 

Klaverjassen voor goed doel 
(Spieren voor Spieren) bij Otte 
Verhuur, Bik en Arnoldkade 7 in 
IJmuiden. Zaal open 19.00 uur, 
20.00 uur einde inschrijving.
Tine Wilde geeft een perfor-
mance in RC De Ruimte, J.P. 
Coenstraat IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
DI-RECT doet Tommy. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Burn After 
Reading’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): Kleine zaal: 
LOS!. 23.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. gratis voor stu-
denten. Café: Kiss the Anus of 
a Black Cat. 21.30 uur. Toegang 
gratis

Vrijdag 27 februari

Klaverjassen Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Bernd Brackman speelt Beet-
hoven cyclus deel VII in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerweg 29 Santport-
Noord. Aanvang 20.15 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Philharmonie (www.theater-
haarlem.nl): Maarten van Roo-
zendaal & Marcel de Groot & 
Egon Kracht, 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Theatergroe Car-
ver speelt ‘Het Eeuwige Men-
selijke’ Aanvang 20.30 uur. Zie 
kortingsbon in deze krant.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem 
(www.patronaat.nl): kleine zaal: 
Marike Jager en Fuck the Writer. 
20.30 uur. Toegang 11,-. Dom-
melsh zaal: Lovin Lectro. 23.00-
04.00 uur. Toegang 10,- vanaf 18 
jaar. Café: Stange Flowers. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 28 februari

Oude-spullenmarkt, Een-
hoornstraat IJmuiden. 
Open dag bij tennisclub De 
Gieteling, Rooswijkerlaan 2a 
Velsen-Noord. Van 10.00 tot 
16.00 uur.
SP Velsen gaat ‘buurten in de 
buurt’ in Oud IJmuiden. Tussen 
12.00 en 15.00 uur.
‘Iedereen doet mee’ manifes-
tatie over vrijwilligerswerk van 
12.00 tot 16.00 uur in het Tech-
nisch College, Noostraat IJmui-
den.
Tennismiddag om gratis kennis 

Wat is
er te 
doen

Vrijwilligerswerk
doe je samen
IJmuiden - Op 28 februari 
zal er in het Technisch Colle-
ge een vrijwilligersmanifesta-
tie gehouden worden met als 
motto: ‘Iedereen doet mee’. In 
de aanloop daartoe een se-
rie portretten, waarin men-
sen vertellen waarom zij zich 
inzetten als vrijwilliger. Deze 
week de laatste: Annemiek 
de Roo van ouder- en kind-
centrum Mama Mia.

Mama Mia richt zich op ouders 
en kinderen en is gevestigd in 
buurtcentrum De Veste in Vel-
serbroek. Het is gericht op de 
ontmoeting en in eerste instan-
tie buurtgericht, maar er ko-
men ook ouders met hun kinde-
ren uit Driehuis en IJmuiden. En 
niet alleen ouders met kinderen 
komen er op bezoek, maar ook 
gastouders met hun oppaskindje 
of grootouders die op de klein-
kinderen passen. Drie keer per 
week is er een inloop waar kin-
deren met elkaar kunnen spelen 
en waar ouders ervaringen uit 
kunnen wisselen onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Er is 
ook een opvoedkundig adviseur 
aanwezig, waar zij terecht kun-
nen met vragen over de opvoe-
ding. Daarnaast is er een speel-
o-theek en er wordt Nederland-
se conversatieles gegeven.
Sinds een jaar is Annemiek de 
Roo (39) elke dinsdag present 
bij Mama Mia. Een jaar geleden 
zegde zij haar baan als manager 

in de financiële dienstverlening 
vaarwel. Een eigen kinderdag-
verblijf was altijd haar droom. 
Ze volgt nu de SPW-opleiding 
en doet bij Mama Mia ervaring 
op. Ze had dat ook bij een be-
staand kinderdagverblijf kunnen 
doen, maar ze is van mening: ,,Ik 
vind het mooi om zo als vrijwil-
liger mijn steentje bij te dragen 
aan de maatschappij.’’ Spijt van 
haar ommezwaai heeft ze niet: 
,,Ik had dit tien jaar eerder moe-
ten doen.’’ Al vertellend raakt 
Annemiek steeds enthousiaster: 
,,Dit is zo’n gezellige doelgroep. 
Kinderen zijn heel puur, ik vind 
het geweldig om hun ontwikke-
ling van dichtbij mee te maken. 
Je ziet hoe ze hier steeds meer 
socialer worden, ze leren echt 
samen te spelen. Ook de vol-
wassenen zijn heel enthousiast 
en betrokken. Daarnaast heb ik 
geweldige collega’s, we hebben 
veel lol met elkaar.’’   
Die ochtend wordt er carnaval 
gevierd, er lopen heel veel klei-
ne prinsesjes en clowntjes rond. 
Ook de vrijwilligers zijn allemaal 
verkleed. Annemiek zegt tot be-
sluit: ,,Ik krijg voor dit vrijwilli-
gerswerk zo veel terug. Kinde-
ren die beginnen te stralen als je 
binnenkomt. Er is bij Mama Mia 
een fijne sfeer, het voelt goed om 
hier te zijn. En als je dan van ou-
ders een complimentje krijgt om-
dat je iets goed georganiseerd 
hebt, dan kan mijn dag niet meer 
stuk.’’ (Carla Zwart)

Big Band bij Zorgvrij
Velsen - Zondag 1 maart heeft 
Big Band Velsen een optreden in 
boerderij Zorgvrij. 
De band is een onderdeel van 
Kunstencentrum Velsen en staat 
onder leiding van Floris Schoute. 
Het repertoire bestaat uit stuk-
ken van onder andere Benjamin 
Herman, Doug Beach, Loet van 
der Lee, Rob Pronk, Irving Berlin 
en Louis Prima. 
De muziek varieert van modern 
tot oud en van ballades tot zeer 
swingend. Het gratis optreden 
voor jong en oud is van 13.00 tot 
15.00 uur.

In principe is er iedere eerste 
zondag van de maand een con-
cert in boerderij Zorgvrij (zomers 
ook buiten). Dit zijn klassieke 
concerten maar ook popconcer-
ten of koren die optreden. Voor 
enkele maanden zoeken zij nog 
groepen die een concert willen 
geven. Wie interesse heeft, kan 
contact met boerderij Zorgvrij 
opnemen. 
Boerderij Zorgvrij ligt in Recre-
atieschap Spaarnwoude, Genie-
weg 50 in Velsen-Zuid, telefoon 
023–5202828. Zie ook www.re-
creatienoordholland.nl.

Rijbewijs kwijt
Santpoort-Noord - Politieagen-
ten zagen zaterdagavond op de 
A9 een auto rijden, die nogal slin-
gerde en af en toe bijna de vang-
rail raakte. In Halfweg stopte de 
auto voor het stopteken van de 
politie. De bestuurder, een 52-ja-
rige Amsterdammer, bleek dus-
danig onder invloed van alcohol, 
dat zijn rijbewijs moest worden 
ingevorderd.
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Nieuw aanzien
voor Wüstelaan
Santpoort-Zuid - De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan 
de verbindingsweg tussen Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. Het 
wegdek is op vele plaatsen gerepareerd en voor de fietsers is het 
een stuk prettiger geworden. Vele grote kuilen en gaten zijn gedicht 
en opnieuw bestraat. Maar ook aan het trottoir van de Wüstelaan is 
hard gewerkt. Het was in de loop van de jaren een  rommelige, slor-
dige situatie geworden. Op sommige plaatsen waren de stenen van  
het erg smalle trottoir verdwenen en op diverse plaatsen groeiden de 
planten. Zelfs beginnende bomen kon je in het midden van het trot-
toir aantreffen. Mede hierdoor was het een verzamelplaats van afval 
geworden. Dat is nu (hopelijk) verleden tijd.

Oude spullenmarkt 
voor straatkinderen
IJmuiden – Zaterdag is er weer 
een oude spullenmarkt in het 
Solidariteitsgebouw aan de Een-
hoornstraat. De opbrengst van 
de organisatie Velsen voor de 
Derde Wereld gaat dit keer naar 
de straatkinderen van Kankala.
In Kankala, een stad in Kongo, 
veroorzaken oorlogshandelin-
gen grote armoede. Veel kinde-
ren belanden op straat. Ze lopen 
daardoor trauma’s op, die vaak 
behandelbaar zijn.
Het ‘Centrum voor Sociale Her-
integratie Kankala’ is sinds 1978 
bezig deze kinderen op te van-
gen. Straatwerkers zoeken de 
kinderen op en brengen ze naar 
een kinderdorp. De banden met 
de familie moeten hersteld wor-
den. Het begint met zorg voor 
eten, drinken, kleding, onder-
dak en medische zorg. Als blijkt 

dat herstel van de familiebanden 
nog niet mogelijk is, worden de 
kinderen voorbereid op zelfstan-
dig wonen in de maatschappij. 
Daarom gaan alle kinderen naar 
school. Voor oudere jongens is 
er een vakschool. Een beroep le-
ren geeft de jongens hun eigen-
waarde terug maar ook maat-
schappelijk aanzien. Daardoor 
wordt het terugkeren naar de 
familie gemakkelijker. Sommige 
jongens willen liever werken in 
de stad. Ze huren tegen een lage 
prijs een duwkar van de organi-
satie om spullen tegen betaling 
door de hele stad te vervoeren. 
Zo verwerven ze een dagelijks 
inkomen en leren ze aan hun 
toekomst te bouwen. Ze sparen 
tot ze genoeg bij elkaar hebben 
om met een microkrediet zelf 
een duwkar te kopen.

Tine Wilde in
RC De Ruimte
IJmuiden – Op 26 februari geeft 
Tine Wilde om 19.30 uur een per-
formance in RC De Ruimte. Wat 
is de relatie tussen de kunste-
naar en het publiek? Is de kun-
stenaar in staat om het publiek 
door middel van de kunstwer-
ken iets mee te geven? En om-
gekeerd: kan het publiek een bij-
drage leveren aan de ideeën van 
de kunstenaar en/of diens werk? 
In een visuele voordracht die het 
midden houdt tussen een per-
formance en een lezing zal Tine 
Wilde deze vragen aan de orde 
stellen. Tine Wilde is beeldend 
kunstenaar en filosoof en on-
langs gepromoveerd aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Meer 
informatie: www.tinewilde.com. 
Verder zal op 7 maart om 19.00 
uur een nieuwe tentoonstelling 
geopend worden, die tot en met 
29 maart in RC De Ruimte te be-
zichtigen zal zijn. Zes kunste-
naars, allen werkzaam in de Ser-
vice Garage te Amsterdam, pre-
senteren in Constructional Fric-
tion een resultaat van hun eigen 
zoeken naar en omgang met de 
technische conventies en gren-
zen van beeld en drager binnen 
hun medium.

Klanten EP:Tol
winnen Citroën C1
IJmuiden – Nicolette en Fred 
Roossien – Belfroid zijn de ge-
lukkige winnaars van een prach-
tig glimmende Citroën C1. Zij 
kregen zaterdag bij EP:Tol de 
sleutel overhandigd uit handen 
van de heer E.C. Meeuwissen, 
directeur van ElectronicPartner 
Nederland B.V.
EP:Tol maakt deel uit van de-
ze winkelketen. In november en 
december 2008 vond de EP:Win-
teractie plaats. Klanten kregen 
bij een aankoop een voucher 
met een actiecode. Vorige week 
maakte de notaris de winnaars 
bekend en hierbij bleek, dat het 
echtpaar Roossien de bezitters 
waren geworden van de Citroën 
C1. Zij vonden dit helemaal fan-
tastisch, de auto komt goed van 
pas en Nicolette en Fred waren 
er heel blij mee. Het echtpaar is 
een trouwe klant van EP:Tol, doet 

al haar aankopen op dat gebied 
in de zaak. ,,De zaak biedt per-
fecte service, die krijg je nergens 
anders’’, vertelt Fred Roossien. 
,,Als er wat is dan hoef je maar 
te bellen en ze zijn er. En ze re-
kenen geen voorrijkosten. Ik ben 
een tevreden klant.’’ Han Tol, ei-
genaar van de zaak: ,,De familie 
Roossien en Belfroid zijn al lan-
ger dan 50 jaar trouwe klanten. 
Ik geloof dat hun vaders al bij 
mijn vader kochten. Deze prijs is 
ze dan ook van harte gegund.’’
Van de prijsuitreiking was een 
feestelijke gebeurtenis gemaakt. 
De Raddraaiers zongen hun zee-
mansliederen, Cock Zwanenburg 
verzorgde een optreden waarbij 
sommige aanwezigen zelfs een 
dansje waagden. Er was gratis 
erwtensoep en er was champag-
ne. En de zon scheen ook nog, 
die zaterdag.

Film, diner en nostalgie
IJmuiden - Voor liefhebbers 
van film, diner en een goed glas 
wijn heeft Thalia op zaterdag 14 
maart de film ‘Bienvenue Chez 
Les Ch’tis’ geselecteerd voor 
de serie ThaliaCinemaCafé. Het 
nostalgische Thalia Theater in 
IJmuiden is op deze avond het 
decor van een echt ‘nachtclub 
filmtheater’ waar tussendoor, ge-
nietend van een drie gangendi-
ner en een goed glas wijn, deze 
leuke film kunt zien vanaf een ei-
gen tafeltje.
Philippe Abrams (Kad Merad) 
werkt bij de post in het Zuid-
Franse plaatsje Salon-de-Pro-
vence. In de hoop de depressie-
ve buien van zijn vrouw (Zoé Fé-
lix) te doen verminderen, vraagt 
hij een overplaatsing naar de Cô-
te d’Azur aan. Aangezien bij een 
dergelijke overplaatsing de voor-
keur wordt gegeven aan een ge-
handicapte, doet hij zich als zo-
danig voor. 
Dit komt echter uit en als straf 
wordt hij voor minstens twee 
jaar overgeplaatst naar het uiter-
ste noorden van Frankrijk, naar 
het plaatsje Bergues, vlak on-
der Duinkerke. Iedereen om hem 
heen - voor wie Lyon al Noord-
Frankrijk is - bestempelt alles 

verder dan Parijs als de hel en 
alle clichés worden uit de kast 
getrokken om duidelijk te ma-
ken dat deze overplaatsing het 
slechtste is wat hem kan over-
komen. 
De werknemers op het postkan-
toor worden al snel zijn vrienden. 
In de telefoongesprekken met 
zijn vrouw, die met hun kind in 
Zuid-Frankrijk is achtergebleven, 
probeert hij door te laten sche-
meren dat het er helemaal niet 
zo slecht is, maar ze wil hem niet 
geloven.
Wanneer hij merkt dat haar me-
delijden haar liefde voor hem 
aanwakkert, doet hij tegenover 
haar alsof hij het erg zwaar heeft. 
Als ze dan besluit toch bij hem te 
komen wonen om hem te steu-
nen, moet hij zijn nieuwe vrien-
den te Bergues vertellen dat hij 
hen tegenover zijn vrouw als 
barbaren en halve wilden heeft 
afgeschilderd. Kortom een heer-
lijke humoristische film voor een 
compleet avondje Thalia.
Aanvang: 19.00 uur. Toegang: 
44,50 euro (film, aperitief, drie 
gangen diner en koffie). Re-
servering en informatie: 0255-
514217. Zie ook www.thaliathe-
ater.nl.

Te veel op
Velsen - Op de Santpoortse 
Dreef reed vorige week vrijdag 
een 60-jarige inwoner van Velsen 
die onder invloed was van alco-
hol. Bij hem werd een promillage 
van 1,97 geconstateerd, voldoen-
de om zijn rijbewijs in te vorde-
ren. Zaterdag rond middernacht 
werd in de Scheldestraat een 23-
jarige automobilist uit Velsen ge-
controleerd. Hij bleek niet alleen 
fors onder invloed van alcohol 
te rijden, maar ook nog begin-
nend bestuurder. Bij hem werd 
een promillage van 1,69 gecon-
stateerd, ruim acht keer zoveel 
als maximaal wettelijk toege-
staan als beginnend bestuurder. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd. Alle 
betrokkenen kregen een proces-
verbaal uitgeschreven.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 15 maart is 
wordt in sporthal IJmuiden-Oost 
van 09.00 tot 16.00 uur een gro-
te rommelmarkt georganiseerd. 
Een kraam huren kan via 0255-
517821. De toegang bedraagt 
2 euro, kinderen gratis. De be-
heerders van de sporthal hopen 
op een gezellige middag.

Bingoavond
IJmuiden - Zaterdag 28 febru-
ari houdt Fauna Felisena haar 
maandelijkse bingoavond. De 
avond wordt gehoudenin het ver-
enigingsgebouw aan de Ekster-
laan 8 in IJmuiden vanaf 20.00 
uur, zaal is open om 19.15 uur. 
Gaarne parkeren aan de achter-
zijde van het gebouw. Informa-
tie: R. Broekhuizen, telefoon 06-
50664420.
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Van Gaal verricht 
aftrap Jeugdsportfonds
Regio - Op woensdag 18 febru-
ari heeft AZ trainer Louis van 
Gaal in het DSB Stadion de of-
ficiële aftrap verricht van het 
Jeugdsportfonds Noord-Hol-
land. De heer Van Gaal werd tij-
dens de aftrap bijgestaan door 
Sascha Baggerman (gedeputeer-
de sport van de provincie Noord-
Holland). Ook Harrie Postma (di-
recteur Jeugdsportfonds Neder-
land) en Jac. Zuurbier (voorzitter 
Jeugdsportfonds Noord-Holland) 
waren bij de aftrap aanwezig. De 
provincie Noord-Holland maakt 
het Jeugdsportfonds Noord-Hol-
land mede mogelijk en wil met 
de instelling van dit provinciale 
fonds Noord-Hollandse kinde-
ren van financieel minder draag-
krachtige ouders een kans bie-
den om te gaan sporten. Louis 
van Gaal gaf aan deze doelstel-
ling volledig te ondersteunen en 
voegt hier nog aan toe: ,,Kansar-
me kinderen moeten ook de mo-
gelijkheid krijgen om lid te wor-
den van een sportvereniging en 
sport in verenigingsverband is 
een mooi middel om te integre-
ren in de Nederlandse cultuur’’.
Sascha Baggerman, gedepu-
teerde sport van Noord-Holland, 
geeft het belang van het provin-
ciale fonds weer: ,,Het motto van 
het Jeugdsportfonds is alle kin-
deren moeten kunnen sporten, 
dit geldt ook voor alle kinderen 
in Noord-Holland ongeacht hun 
achtergrond of afkomst.”
Het Jeugdsportfonds Noord-Hol-
land valt onder het Jeugdsport-
fonds Nederland, evenals de 
reeds bestaande fondsen in 

Noord-Holland, te weten: Am-
sterdam, Aalsmeer, Den Hel-
der, Haarlem, West-Fries-
land en Zaanstreek. Alle overi-
ge gemeenten uit de provincie 
Noord-Holland die volgens de 
Jeugdsportfonds formule willen 
werken, kunnen zich direct bij 
het Jeugdsportfonds Noord-Hol-
land aansluiten. 
Het Jeugdsportfonds werkt in 
het hele land op dezelfde manier. 
Een belangrijk aspect is dat aan-
melding van een kind moet ge-
schieden door intermediairs. Dit 
zijn personen die professioneel 
betrokken zijn bij de opvoeding, 
begeleiding of scholing van het 
kind of de jongere. Voorbeelden 
van intermediairs zijn: leerkrach-
ten, schoolartsen en hulpverle-
ners. Het Jeugdsportfonds keert 
geen geld uit aan de kinderen of 
ouder(s), maar maakt dit recht-
streeks over aan de sportvereni-
ging. Naast het Jeugdsportfonds 
Noord-Holland is er de uitvoe-
ringsregeling Jeugdsportfonds 
die door de provincie Noord-Hol-
land is opgesteld. Deze regeling 
maakt het voor alle Noord-Hol-
landse gemeenten die volgens 
de Jeugdsportfonds formule wil-
len werken mogelijk om een ver-
dubbelingsimpuls aan te vragen 
bij de provincie Noord-Holland. 
Binnen het provinciale fonds is 
er daarnaast specifieke aandacht 
voor twee bijzondere doelgroe-
pen, namelijk kinderen met een 
beperking en jeugdige sportta-
lenten. De volledige uitvoerings-
regeling is te vinden op www.
noordholland.nl (subsidieloket).

Schaakclub 
Santpoort 2
Velserbroek - In de strijd tegen 
degradatie heeft Santpoort 2 een 
belangrijke 4,5-3,5 overwinning 
geboekt op directe concurrent 
WSV de Pion 1. 
Vrijdag de 13e leek een onge-
luksdag voor SC Santpoort te 
worden toen ’s middags om 
14.00 uur twee spelers door ziek-
te afzegden. Gelukkig waren Ou-
ker de Jong en Gerard Swier be-
reid om in te vallen. 
Na ongeveer 2,5 uur spelen 
stond het 1-1. Navarone van der 
Star boekte een degelijk over-
winning, waarin hij een pion-
neneindspel met een pion meer 
afmaakte zoals dat hoort. Gijs-
bert de Bock stond tegen Step-
han Paternotte (1871) lang gelijk, 
maar overzag in het eindspel een 
paardvork, die hem een kwaliteit 
en de partij kostte. 
Toen even later Jeronimo van der 
Star een fantastisch opgebouw-
de stelling verprutste en verloor, 
zag het er slecht uit. 
Nathalie van der Lende maak-
te in de opening een foutje en 
stond dus slecht. Het getuigt van 
klasse om na zo’n slecht begin 
te blijven knokken en om dan in 
tijdnood met fantastische combi-
naties, tegenstander Jan Koop-
man (1707) volledig gedesillusi-
oneerd achter te laten met een 
nul. 
Wim Gravemaker won met een 
prachtige aanval in een stelling 
met tegengestelde rokades te-
gen Peter Hoek (1844). Net voor 
het moment dat Wim het punt 
incasseerde, bood Rob de Roo-
de op het juiste moment remise 
aan tegen Marc Hartog (1868). 
In een gelijke stelling met bijna 
geen tijd meer op de klok, had 
Marc geen tijd om de stand op 
de overige borden te bekijken. 
Hij nam de remise aan. 
Met de remise was de stand 2,5 
-2,5. Wat Marc niet gezien had 
was dat Wim op dat moment 
zijn tegenstander de genade-
slag toebracht en dat het punt 
voor Santpoort een kwestie van 
tijd zou zijn. 
En dat Gerard Swier waarschijn-
lijk een punt zou halen omdat 
zijn kleine voordeel inmiddels 
op vakkundige wijze was uitge-
bouwd tot een praktisch gewon-
nen stelling. 
Met het volle punt van Wim 
stond het 3,5- 2,5. Gerard en Ou-
ker waren nog bezig. Ouker de 
Jong speelde een gedegen par-
tij tegen H. Post (1899) en stond 
lange tijd iets beter. 
Een remise leek het meest logi-
sche resultaat, maar soms zit het 
tegen. Ouker gaf helaas een to-
ren weg. Daarna was alle aan-
dacht gevestigd op Gerards 
bord. 
Zou hij de gewonnen stelling 
inderdaad verzilveren? In volle 
concentratie, zich het belang van 
deze partij realiserend, bezorgde 
hij Santpoort vier punten. 

Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

Van der Wiele toernooi
IJmuiden - Een druk bezocht 
jeugddamtoernooi afgelopen 
zondag bij Damclub IJmuiden. 
In totaal 26 kinderen deden mee, 
verdeeld over twee groepen, af-
komstig uit IJmuiden, Heerhugo-
waard, Den Ilp, Heemstede, Be-
verwijk, Hoorn en Haarlem. Met 
name in de hoogste groep was 
het heel spannend.
De prijzen zouden verdeeld gaan 
worden tussen Dirk Vet uit Den 
Ilp, Berrie Bottelier, spelend in 
het tweede van DCIJ, Stella van 
Buuren, geplaatst voor het meis-
jeskampioenschap van Neder-
land en woonachtig in Velser-

broek en Jurrian Fischer ook 
spelend bij IJmuiden. Rick Hart-
man, de kersverse jeugdkampi-
oen van Noord-Holland kon het 
niet bolwerken tussen dit ge-
weld. Verrassend won uiteinde-
lijk het enorme talent uit Den 
Ilp, Dirk Vet, het toernooi, hoe-
wel gelijk geëindigd met Jurri-
an Fischer doordat Dirk het on-
derlinge duel had gewonnen. De 
B-groep werd gewonnen door 
Maurits Heitkonig uit Heemste-
de. De tweede plaats was voor 
Max Doornbosch uit IJmuiden en 
de derde plaats was voor Leon 
Smids uit de Heerhugowaard.

Krokusschaak bij jeugd 
Schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Bij de meeste 
schaakverenigingen is er in de 
schoolvakanties geen schaken 
voor de jeugd. Bij Kijk Uit gaat 
het gewoon door (behalve in de 
zomervakantie). En ondanks de 
vrije week kwamen er veertien 
spelers opdraven, dus is er wel 
behoefte aan het spelletje.
Na een inleidende simultaan 
waarin de sterkste jeugdspelers 
hun kennis met de andere spe-
lers probeerden te delen, werd 
aan de competitie begonnen. 
Thomas Otte in de simultaan ge-
heel in de war gebracht door 
een Scandinavische opening, 
speelde het tegen Tom Noordzij 
wel op het scherpst van de sne-
de. Beide spelers waren met hun 
aanvallen diep in elkaars stel-
ling geïnfiltreerd en het kwam 
aan op grote nauwkeurigheid. 
Thomas greep na een half uurtje 
schaak mis en Tom kon de winst 
bijschrijven.
Armando Noordzij ging zeer 
voortvarend van start tegen Boy 
Wu en al snel kon een toren de 
doos in. Armando liet hierna wat 
te optimistisch de dame van Boy 
binnenwandelen en werd par-

does mat gezet. Kim van Loon 
en debutant Sander van Rees 
hielden elkaar op het bord lang 
in evenwicht. Na een half uur-
tje spel werd het remise door 
zetherhaling. De andere nieuw-
komer, Ryanne Lucassen, moet 
nog even wachten om het eerste 
puntje bij te schrijven. Tegen Job 
Elsendoorn verspeelde zij teveel 
materiaal om aanspraak te kun-
nen maken op een overwinning.
Ingmar Visser ontregelde met 
een paar damezetten het spel 
van Thomas Rebel en liet Tho-
mas daarna mat lopen.
Een directe concurrent van Tho-
mas, Koen van de Velde, delfde 
ook het onderspit. Tegen Guido 
de Waal leverde hij al snel een 
stuk in. Hij streed weliswaar nog 
moedig verder, maar een te snel-
le zet betekende het einde van 
Koens toren en het einde van de 
partij.
Quinten Otte en Marco Wellinga 
leverden een felle strijd, maar na 
dameverlies van Quinten was de 
strijd gestreden en kon Marco 
de partij met mat uitmaken.
Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

odin’59 (1a)-montfoort  - 14.30
Kennemerland (2a)-marken  - 14.30
IJmuiden (3a)-DZS   - 14.30
opperdoes-Jong Hercules (3a) - 14.30
eDo (3b)-vlug en vaardig  - 14.00
Hoofddorp-vvH/velserbroek (4D) - 14.30
velsen (4D)-veW   - 14.30

vvSb-aDo’20 (hoofdklasse)  - 14.30
De Kennemers (1a)-Chabab  - 14.00
De Foresters-Stormvogels (2a) - 14.00
vSv (2a)-De Flamingo’s  - 14.00
Dem-eDo (2a)   - 14.00
velsen (3b)-Fortuna Wormerveer - 14.00
onze Gezellen (3b)-Saenden  - 14.30
Purmerend-DSS (3b)   - 14.00
FC velsenoord (4C)assendelft - 14.00
DSK-SvIJ (4D)   - 14.30
Schoten (4D)-Zwanenburg  - 14.00
Wijk aan Zee (5C)-egmondia  - 14.00
Westzaan-beverwijk (5C)  - 14.00
Waterloo (5D)-vvc   - 14.00
DIoS-terrasvogels (5D)  - 14.30

ZATERDAG 28 fEbRuARi

ZonDAG 1 mAART



pagina 48 26 februari 2009

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30 
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dins-
dag vanaf 20.00 uur en vrijdag 
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag 
13.00 uur. Schilderen, donderdag 
09.00 tot 12.00 uur. Alle activitei-
ten vinden plaats in dorpshuis 
Het Terras.

Hobbyhuis van A tot Z, Krom-
houtstraat IJmuiden, 06-
12650716, mevrouw Nupoort.
De activiteiten die bij de Stich-
ting gevolgd kunnen worden zijn 
op de maandag: Schilderen en 
houtbewerking, op de dinsdag- 
donderdag- en vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur: diver-
se computercursussen, ‘s mid-
dags een inloop met verschil-
lende activiteiten en houtbewer-
king, woensdag: kledingmaken, 
tiffany zowel ’s middags als ’s 
avonds en hout bewerking, don-
derdag: computercursus voor 
mensen met een beperking, dar-
ten en hout bewerking, en ten-
slotte op de vrijdag: diverse com-
putercursussen, tiffany en hout 
bewerking. 
Elke dinsdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kos-
ten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten 
van 13.30 tot 15.30 uur. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Altijd een kopje kof-
fie/thee. Kosten 5,-. Uiterlijk 2 
dagen van tevoren opgeven. 
Restaurant is er op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30 
uur aanwezig zijn). U kunt genie-
ten van een 3-gangen a la car-
te menu inclusief drankje voor 
5,50. 
Elke 4e woensdagmiddag van 
de maand van 13.30 tot 15.00 uur 
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Elke 2e woensdag van de 
maand erwtensoep. Woens-
dag 11 maart. Kosten 1,50 euro. 
Aanvang 12.00 uur. Aanmelden 
niet nodig. 
Cinema Zeewijk vanaf oktober 
één maal per maand een film-
voorstelling. Aanvang 19.30 uur. 
Kaartjes 2,- p.st. incl. kopje kof-
fie of thee. 
Kaartjes zijn dagelijks verkrijg-
baar aan het buffet tussen 09.00 

en 17.00 uur. in het weekend van 
13.30 tot 16.30 uur. 

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Seniorenrestaurant de Moer-
berg is zeven dagen per week 
geopend van 12.00 tot 14.00 uur. 
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Een driegangenmaal-
tijd met verse ingrediënten kost 
6 euro maandag t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangen-
maaltijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 6 maart: to-
matensoep, bloemkoolvariatie, 
aardappelen, schouderkarbona-
de, vanilleyoghurt met vruchten, 
en een kopje koffie. Opgeven 
maandag 2 maart tussen 11.00 
en 12.00 uur. Aanvang 12.30 uur. 
Toegang 5,-.
Restaurant geopend op maan-
dag en woensdag vanaf 12.00 
uur. Opgeven vooraf niet nodig. 
Kosten 5,-.
Klaverjasmarathon zaterdag 
28 februari om 10.00 uur. Deel-
name 3,50 incl. verloting.
Playbackshow vrijdag 6 maart 
om 19.30 uur. Toegang 3,-.
Koersbal zoekt nog enthousias-
te deelnemers op maandagmid-
dag vanaf 10.00 uur. U kunt vrij-
blijvend een keer komen kijken 
en meedoen.
Cinema: Vrijdag 13 maart de film 
‘De Kleine Wereld van Don Ca-
millo’. Aanvang 19.30 uur. Kosten 
2,- incl. kopje koffie of thee en 
een hapje. 
Voorjaarskien vrijdag 20 maart. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 3,30 
euro. (incl. koffie/thee, twee 
kienronden en een hapje).
Internetcursus is vol, er zijn 
geen plaatsen meer beschik-
baar. 
Expositie van de Hofschilders  
Elke werkdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op zondag van 11.30 tot 
14.00 uur. Toegang gratis. 
Vrijwilligers gezocht: kok voor 
de open tafel en een tweetal voor 
de felicitatiedienst.
Laatste erwtensoepmaaltijd van 
dit seizoen. Donderdag 5 maart. 
Vanaf 12.00 uur. 
Kosten 2,50 euro. Vooraf opge-
ven is niet nodig.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.

Inloopspreekuur ouderenad-
viseur maandag- en vrijdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden hou-
den iedere werkdag spreek-
uur op afspraak, telefoon 0255-
533885.
Formulierenbrigade voor info-
ramtie en ondersteuning bij het 
aanvragen van Gemeentelijk re-
gelingen en voorzieningen, tele-
foon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt 
u terecht bij Frontoffice van 
Zorgbalans. Tenslotte kunt u te-
recht voor vele vormen dienst-
verlening. Telefoon wonenplus 
0255-518888.
Bij de volgende activiteiten is 
nog plaats voor leden: Koers-
bal (maandagochtend), sjoelen 
(maandagmiddag), darten (dins-
dagmiddag), en klaverjasles op 
donderdagmiddag.2

Stichting Dorpshuis Het Ter-
ras, Roos en Beeklaan 2 Sant-
poort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag 
voor 55plus. Voorgerecht, hoofd-
gerecht en nagerecht. 
Kosten 5,-. Vanaf 16.00 uur bent 
u welkom. Opgeven maandag-
morgen tussen 9.00 en 10.00 
uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-
Ooms. Tel. 023-5384997 06-
17044490
Busreis op 3 maart naar Land-
huis De Aalshof in Brabants 
plaatse Haps. Kosten 37,50. Ver-
trek: Hofstede 8.45, rotonde 8.50, 
Vondellaan 8.55, Zeewijkplein 
9.00, Moerberg 9.05, Marktplein 
9.10, Plein ‘45 9.15 uur. 

Huis ter Hagen, Lodewijk van 
Deyssellaan 254 Driehuis, tele-
foon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag-
, woensdag- en donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 10,- voor drie lessen. Opge-
ven bij de receptie. 
Restaurant elke dag van 16.00 
tot 18.30 uur geopend voor een 
snack of kleine maaltijd. Opge-
ven vooraf is niet nodig.

Verpleeghuis Velserduin, Ni-
colaas Beetslaan 4 Driehuis
ZoMiPo zondag 1 maart. Optre-
den Stichting Touche. Aanvang 
14.00 uur. Toegang 3,-. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij zlle ZoMiPo-
locaties en zondag aan de zaal. 
Zaal open 13.30 uur.

De Brulboei, kanaalstraat 166 IJmuiden, tele-
foon 0255-510652, e-mail info@buurthuisdebrulboei.nl
Rommelmarkt zondag 1 maart van 11.00 tot ongeveer 15.00 uur. 
Toegang gratis. Geboortemandala’s tekenen. Woensdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten 50,- voor tien lessen. Cursus start 
op 11 maart. 

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, telefoon 
0251-210050, e-mail info@demel.nl
Rommelmarkt zondag 8 maart. Een tafel reserveren kost 2,50 eu-
ro. Aanmelden kan via De Mel iedere werkdag van 09.00 tot 17.30 
uur. Heaven and Hell LAN-Party zaterdag 28 en zondag 29 maart. 
Opgeven kan via ww.hhserver.nl of info@hhserver.nl.

De Koe, Zadelmakerstraat 3 Velserbroek, telefoon 
023-5491817, info@jcdekoe.nl of e-mail jongerencentrum@
dekoe.nl
Pokertoernooi donderdag 5 maart van 19.00 tot 22.00 uur. Maxi-
maal 16 deelnemers. Inschrijven kost 2,50 euro en kan tot en met 4 
maart.

De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden, 
telefoon 0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl.
Playbackshow voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Zaterdag 28 februari om 20.00 uur. Spaans voor op reis. Cursus 
bestaat uit 15 lessen van 13.45 tot 15.15 uur op dinsdag. Kosten 57 
euro. Gaat van start bij voldoende deelnemers. Technische klusjes 
in huis. Lessen zijn op maandag van 09.1§5 tot 11.30 uur en starten 
bij voldoende deelname. Kosten 30 euro voor zeven lessen.

De Veste, Vestingplein 58 Velserbroek, telefoon 
023-5388830
Fietsclub Velserbroek gaat dinsdag 24 maart weer van start. Kos-
ten 1,25 inclusief koffie of thee. Hobbyclub start maandag 16 
maart. Kosten 1,25, inclusief kopje koffie of thee. Eigen materialen 
meenemen.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

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

Geen krant gehad?

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

Ouderennieuws

Film: ‘Oorlogswinter’
IJmuiden – Vrijdag 6 maart om 
20.30 uur en op zondag 8 maart 
vanaf 14.30 uur is in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden ‘Oorlogswinter’ te zien. 
Het is de ijskoude winter van 
1944/1945 en de Tweede We-
reldoorlog is nog in volle gang. In 
een dorpje in de buurt van Zwol-

le woont de 14-jarige Michiel, 
die niet kan wachten tot hij iets 
kan betekenen in het verzet. Dit 
tot ergernis van zijn vader, die als 
burgemeester vooral bezig is om 
escalaties in het dorp te voorko-
men. Als zijn buurjongen Dirk 
hem een opdracht geeft, voelt hij 
zich eindelijk serieus genomen. 

Van Maasakkers zingt 
zijn allermooiste liedjes
IJmuiden - Jarenlang was Ge-
rard van Maasakkers het best-
bewaarde geheim van beneden 
de rivieren. Ruim dertig jaar weet 
hij het Brabantse publiek te ont-
roeren met een groeiende verza-
meling muzikale juweeltjes. De 
troubadour heeft een groot ta-
lent om kleine gebeurtenissen, 
met veel oog voor detail, als een 
soort schilderijtjes in liedjes on-
der te brengen. 
Voorlopige kroon op zijn carriè-
re is een eerbetoon in de vorm 
van een cd, waarop collega’s als 
Paul de Leeuw, Guus Meeuw-
is en Rowwen Hèze hun favorie-
te Gerard-lied zingen. Op zon-
dag 15 maart (15.00 uur) kan het 
IJmuidense publiek in het knus-
se Thalia Theater kennis maken 
met deze bijzondere liedkunste-
naar. De muzikae held van Bra-
bant, Gerard van Maasakkers, 
viert zijn 30-jarig zangersjubile-
um met een uitgebreide tournee 
door het land. Heel Nederland 
kan nu kennismaken met deze 
liedkunstenaar. Gerard gaat met 
zijn begeleidingsband De Vaste 
Mannen in een theaterconcert 
zijn mooiste liedjes zingen. Er 
is keuze genoeg aan mooie ou-
de standaards uit zijn repertoi-
re, aangevuld met recenter werk. 
Een prachtige muzikale vogel-

vlucht: 30 jaar Van Maasakkers. 
Iedereen - ook buiten Brabant 
- herkent zich in de kwetsbaar-
heid van grote levenszaken die 
door Van Maasakkers zo tref-
fend in detail worden weergege-
ven. Van Maasakkers raakt het 
hart, en wel zo, dat je er niet om-
heen kunt. 
Prijs: 22,75 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Loca-
tie:  Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 in IJmuiden. Informa-
tie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789.
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Op weg naar een nieuw winkelcentrum 
De gemeente velsen heeft medio 2008 
een aantal gerenommeerde marktpartijen 
uitgenodigd om een plan te maken voor 
een nieuw winkelcentrum in IJmuiden. In 
de stukken, die aan de marktpartijen zijn 
toegezonden, zijn een aantal spelregels 
opgenomen waaraan de marktpartijen 
en hun plannen moesten voldoen. Deze 
spelregels zijn opgeschreven in een 
bidboek winkelcentrum IJmuiden.
De marktpartijen hebben hun plannen 
eind oktober gepresenteerd aan een 
ambtelijke delegatie en het college 
van de gemeente. vanaf 4 november 
2008 zijn de plannen tentoongesteld in 
de publiekshal van het gemeentehuis. 
Geïnteresseerden en belanghebbenden 
hebben gedurende een maand de tijd 
gehad kennis te nemen van de plannen.
op12 november 2008 hebben de 
marktpartijen hun plannen nog eens 
toegelicht aan het publiek tijdens de 
rondetafel bijeenkomst.
Daarna is het voor u stil geworden.

Achter de schermen is er intussen heel 
veel gebeurd. De plannen zijn na de 
rondetafelgesprek van 12 november 
2008 door het planteam (een groep 
ambtenaren werkzaam op verschillende 
afdelingen) geanalyseerd. onder 
andere is gekeken naar de kosten, 
welke winkels een plek kunnen krijgen, 
de bouwperiode, de overlast die het 
veroorzaakt voor omwonenden, de 
verkeersafwikkeling, het parkeren, de 
noodzakelijke aankopen van gronden, 
de werkwijze van de marktpartijen en de 
risico’s die de marktpartijen bereid zijn te 
nemen.
tijdens het uitpluizen van alle plannen 
is gebleken dat een aantal zaken toch 
niet volledig duidelijk was gemaakt. 
Aan de marktpartijen zijn daarom 
aanvullende vragen gesteld om nog 
meer duidelijkheid te krijgen om een 
goede afweging te kunnen maken.
Het planteam heeft haar bevindingen 
van de plannen en beoordeling van 

Woensdag 25 februari 2009 
heeft de jaarlijkse herdenking 
van de februaristaking 1941 
plaatsgevonden. Wethouder A.m. 
Korf en wethouder A. verkaik legden 
namens de gemeente velsen een 
bloemstuk bij het monument De 
Dokwerker op het Jonas Daniël 
meijerplein in Amsterdam.

tijdens de herdenking hield de 
voorzitter van de fnv, Agnes 
Jongerius, een toespraak en edwin 
de vries las gedichten voor. De vries 
is werkzaam als schrijver, regisseur 
en acteur bij toneel, film en televisie. 
In de mozes en Aäronkerk aan het 
Waterlooplein is net als voorgaande 
jaren een kleine tentoonstelling te 
zien over de februaristaking. 
De februaristaking staat nog 
altijd symbool voor strijd tegen 

rassenwaan, voor solidariteit, 
saamhorigheid, tolerantie en 
gelijkwaardigheid. In die zin 
herdenken wij jaarlijks de stakers 
van toen en de Joodse slachtoffers 
van de nazistische rassenwaan. 
tegelijk maken wij duidelijk dat de 
waarden waar de staking voor stond 
van groot belang blijven. Wij nemen 
stelling tegen tendensen om mensen 
te beoordelen en te waarderen op 
basis van hun afkomst, seksuele 
geaardheid of religie. 
Wij staan voor vrijheid van 
meningsuiting en het in alle openheid 
bespreken van problemen, maar 
achten respectvol en beschaafd met 
elkaar omgaan daarbij noodzakelijk. 

We willen ook niet dat groepen 
mensen tegen elkaar worden opgezet 
of worden buitengesloten.

Herdenking Februaristaking

Een toeslag voor wie het echt nodig 
heeft
mensen die al lang van een minimaal 
inkomen moeten rondkomen, hebben 
recht op een jaarlijkse toeslag: de 
langdurigheidstoeslag. Het bedrag in 
2009 is voor gehuwden € 513,54, voor 
alleenstaande ouders € 462,19 en voor 
alleenstaanden € 359,48.

Voorwaarden
U komt voor de toeslag in aanmerking 
als u aan de volgende voorwaarden 
voldoet.
-  U bent tussen 21 en 65 jaar.
-  U hebt gedurende 36 maanden 

ononderbroken een inkomen 
gehad dat niet hoger is dan de 
bijstandsnorm. Hoe hoog die 
bijstandsnorm is hangt af van uw 
woon- en leefsituatie. De aard van 
het inkomen maakt niet uit. Dus of u 
nu een uitkering ontvangt of inkomen 
uit arbeid tot de grens heeft: in beide 
gevallen kunt u recht hebben op de 
toeslag.

-  U beschikt niet over een vermogen 

van meer dan E 5 455,- voor 
alleenstaanden of E 10.910,- voor 
gezinnen.

-  U hebt de laatste 12 maanden geen 
langdurigheidstoeslag ontvangen.

Hoe aanvragen
Als u een uitkering van de afdeling 
sociale Zaken ontvangt en aan de 
voorwaarden voldoet, krijgt u een 
aanvraagformulier thuisgestuurd. U 
hoeft dus geen formulier op te vragen. 
Dat geldt ook als u geen uitkering van 
velsen ontvangt maar wel in 2008 de 
langdurigheidstoeslag hebt ontvangen. 
Hoort u niet tot deze groepen dan kunt 
een aanvraagformulier opvragen bij de 
gemeente velsen (tel. 0255-567200). 
U kunt ook langskomen bij het loket 
bijzondere bijstand in de publiekshal van 
het stadhuis (dagelijks geopend van 9.00 
tot 12.00 uur).
meer informatie vindt u op de website 
van de gemeente: www.velsen.nl. Ga 
naar digitaal loket, kies voor het thema 
werk en inkomen en ga dan naar 
langdurigheidstoeslag.

Langdurigheidstoeslag voor minima

de marktpartijen inmiddels toegelicht 
aan de stuurgroep. De stuurgroep 
Winkelcentrum IJmuiden heeft 
geconstateerd dat de ingediende 
plannen niet volledig voldoen aan de 
uitgangspunten van het bidboek. 
Het College heeft daarom besloten de 
marktpartijen 4 extra weken de tijd te 
geven om hun plan te optimaliseren of 
mogelijkheden aan te dragen die er toe 
leiden dat het plan volledig tegemoet 

komt aan de uitgangspunten van het 
bidboek.
In april neemt het College een besluit 
over de definitieve keuze. Deze 
wordt vervolgens in mei aan de raad 
voorgelegd ter consultatie. Daarna zal 
samen met u gewerkt worden aan de 
daadwerkelijke ontwikkeling van het 
gekozen plan. Uiteindelijk moet dit over 
een aantal jaren leiden tot een geheel 
nieuw winkelcentrum in IJmuiden.

De gemeente Velsen kijkt terug 
op een succesvolle uitvoering 
van de BreedteSportImpuls. 
De afgelopen vier jaar heeft de 
gemeente in samenwerking 
met vele partners diverse 
projectactiviteiten uitgevoerd, 
zoals de JeugdSportPas. 

In 2006 startte de gemeente met 
de regeling met als doel om de 
lokale sport een impuls te geven. 
De focus lag op het versterken van 
verenigingen en sportactiviteiten in 
het kader van Buurt, onderwijs en 
sport (Bos). nu, ruim drie jaar later, 
kan gesteld worden dat de meeste 
activiteiten voorzien in een behoefte. 
De JeugdsportPas vindt gretig aftrek 
onder de schooljeugd. ten opzichte 
van vorig jaar is de pas met ruim 
200 gegroeid naar 818 pasbezitters 
op dit moment. De medewerking 

van sportverenigingen met 39 
verschillende sporten en leerkrachten 
in het basisonderwijs hebben mede 
de pas tot een succes gemaakt. 

maar ook andere activiteiten doen 
het goed. Club extra, een aanpaste 
sportclub voor kinderen, is gegroeid 
van twee naar drie groepen. en er zijn 
projecten uitgevoerd gericht op het 
bevorderen van een gezonde leefstijl. 
Het Actieplan voeding & bewegen 
is op vier basisscholen in IJmuiden 
uitgevoerd en extra gym wordt met 
een gecombineerde aanpak in het 
voortgezet speciaal onderwijs ingezet. 

De gemeente heeft de 
sportverenigingen proberen te 
versterken met een gerichte 
ondersteuning. Hiervoor zijn 
bijeenkomsten, cursussen en gerichte 
adviezen georganiseerd.

Sportstimuleringsregeling 
succesvol
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In de afgelopen weken heeft de 
gemeente vragen ontvangen over 
waarom er bepaalde bomen zijn 
gekapt. Bijvoorbeeld 2 iepen aan de 
velserduinweg, jonge iepen aan de 
orionweg en abelen en essen in de 
omgeving van begraafplaats Duinhof. 
Deze vragen zijn begrijpelijk maar het 
kappen van bomen gebeurt alleen als 
het past binnen het onderhoudsplan 
of omdat bomen in matige of slechte 
conditie zijn.

Ieder jaar worden er bomen 
geïnspecteerd. Bomen die in niet zo’n 
goede conditie zijn worden daarna 
extra in de gaten gehouden. Door 
de slechte conditie zouden bomen 
bij harde wind kunnen omvallen 
of takken verliezen. De gemeente 
vraagt ook een onafhankelijk bureau 
om een mening te geven over de 
staat van deze bomen. Als dan 
opnieuw wordt vastgesteld dat de 
bomen in slechte staat verkeren 
worden ze gekapt (noodkap). verder 
wordt er per wijk bepaald welke 
werkzaamheden uitgevoerd worden. 

Dat kan zijn snoeiwerk, kaalslag 
(alles rooien binnen een areaal) of 
dunning. Bij dunning worden bomen 
geveld om andere bomen meer 
groeiruimte te geven. veel van deze 
werkzaamheden vinden plaats in de 
wintermaanden voordat op 1 maart 
het broedseizoen start. 

Bij alle voornoemde gevallen 
is zorgvuldig afgewogen wat 
noodzakelijk was. De 2 iepen aan de 
velserduinweg waren in de wortelvoet 
met een schimmel geïnfecteerd. ook 
na een tweede controle was duidelijk 
dat deze gekapt moesten worden.
Aan de orionweg zijn in het verleden 
iepen gekapt wegens iepziekte. Door 
achterstallig onderhoud konden de 
wortels van deze iepen zich weer 
ontwikkelen tot boompjes die op 
korte afstand van elkaar kwamen te 
staan. Hierdoor werd de ontwikkeling 
van dennen in het gebied beperkt 
en was dunning noodzakelijk. ook 
bij begraafplaats Duinhof was 
achterstallig onderhoud reden om 
abelen en essen te verwijderen.

Boomonderhoud

Nota horeca(locatie)beleid
In een sessie van het raadsplein van 
29 januari 2009 is door de raad voor 
het eerst gesproken over de nota 
horeca(locatie)beleid gemeente velsen 
2008-2015.
De reacties waren overwegend positief 
met een aantal kanttekeningen op 
onderdelen van de nota. Zo heeft 
men stevige aandacht gevraagd voor 
de handhaving, hebben meerderen 
gepleit voor afschaffen van de 
exploitatievergunning, is gevraagd 
naar de stand van zaken van het te 
formuleren beleid inzake alcohol en 
drugs. tevens is gepleit voor een 
nuancering van het terrassenbeleid 
in die zin dat het sluitingstijdstip van 
terrassen in woongebieden op 23.00 
uur zou moeten worden gesteld en op 
andere locaties ruimer zou kunnen zijn. 
ten slotte is aangegeven dat men een 
minimale voetgangersruimte bij terrassen 
van 1,5 meter toereikend vindt.

In bovengenoemde sessie heeft 
portefeuillehouder burgemeester 
Cammaert al aangegeven dat de 
handhaving van het beleid nadrukkelijk 
wordt meegenomen in de verdere 
uitwerking van het handhavingsbeleid 
en onderhavige nota. Hij gaf daarbij aan 
dat er op basis van meldingen al wordt 
gehandhaafd.
Hij heeft uitgelegd waarom de 
exploitatievergunning moet worden 
gehandhaafd. De voornaamste reden 

hiervoor is dat het betreffende artikel 
in de APv (Algemene Plaatselijke 
verordening) voor hem de basis is 
waarop hij een beleidsregel exploitatie 
horecabedrijven inclusief handhaving kan 
vaststellen. Deze beleidsregel vervangt 
dan het horecaconvenant en zal gelden 
voor alle horecabedrijven. 

In het kader van het lokaal 
gezondheidsbeleid 2008-2011 stond het 
opstellen van een lokaal plan van aanpak 
Alcohol en genotmiddelen gepland 
voor 2008. De planning is verschoven 
naar de tweede helft van 2009 om dit 
onderwerp nadrukkelijk regionaal op 
te pakken binnen de veiligheidsregio 
Kennemerland.

Besluitvorming
Wat het sluitingstijdstip van de 
terrassen betreft heeft het College 
van B&W inmiddels besloten de 
suggestie om deze in woongebieden 
op 23.00 uur te stellen over te 
nemen en kan in andere situaties het 
sluitingstijdstip per horecaonderneming 
worden verruimd, afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden. ook met 
het terugbrengen van een minimaal 
overblijvende voetgangers-ruimte van 
2,00 meter tot 1,5 meter bij terrassen 
heeft het College ingestemd. over het 
horeca (locatie)beleid neemt de raad een 
besluit in zijn vergadering van 19 maart 
2009. 

Wethouder Ineke edzes-Altena opent 
op zaterdag 28 februari om 12.00 uur 
de manifestatie “Iedereen doet mee”. 
Deze manifestatie wordt gehouden 
in het technisch College in IJmuiden 
(ingang De noostraat) en gaat over 
vrijwilligerswerk en over het velsense 
verenigingsleven. 

Wat doen mensen in hun vrije 
tijd: sporten, muziek maken, 
toneelspelen,maar ook helpen op de 
kinderboerderij, sportkantine of in het 
woon- zorgcentrum. Deze en vele 
andere activiteiten kunnen doorgaan 
omdat er mensen zijn die zich actief 
willen inzetten voor hun vereniging 
of voor een maatschappelijke 
organisatie. maar wat drijft deze 
mensen om vrijwilligerswerk te doen? 
Iets voor een ander betekenen is een 

drijfveer, maar dit is niet het enige. 
Het levert jezelf ook iets op. Wat dat 
‘iets’ is kunnen de mensen, die met 
hun organisatie of vereniging op de 
manifestatie “IeDeReen Doet mee’ 
aanwezig zijn, u vertellen, laten zien 
en laten ervaren. Kom langs, het is de 
moeite waard! er is voor iedereen iets 
te beleven.

Ruim 25 organisaties bieden 
u met elkaar een heel divers 
activiteitenprogramma aan dat deze 
manifestatie tot een bruisend geheel 
maakt waar voor ieder iets te beleven 
valt. Bent u op zoek naar een leuke 
vrijetijdsbesteding, wilt u zich graag 
vrijwillig inzetten of ent u benieuwd 
naar wat er in velsen allemaal 
gebeurt op dit gebied, dan kunt u hier 
op deze dag terecht.

“Iedereen doet mee”

Deze week starten de werkzaamheden 
in en rond het volkstuincomplex in 
velsen-noord in het kader van het Groen 
en Waterplan. Dit driehoekig terrein 
ligt in velsen-noord ingebed tussen de 
scheybeeck aan de noordzijde en de 
toekomstige Westelijke Randweg aan 
de zuid-westzijde. Aan de oostzijde 
wordt het gebied begrensd door de 
Beeckzanghlaan en het landgoed 
scheybeeck.
Het gebied maakt deel uit van het Groen- 
en Waterplan, dat is vastgesteld in 
2001. Doel van het Groen- en Waterplan 
is te komen tot een samenhangende 
groenstructuur in de binnenduinrand van 
Heemskerk, Beverwijk en velsen-noord. 
Dit gebeurt door het verbeteren van 
de landschappelijke, ecologische en 
recreatieve kwaliteit en door samenhang 
te brengen in het gebied. Belangrijke 
elementen zijn het verbeteren van 

het netwerk van recreatieve paden 
en het verbeteren en verleggen van 
de scheybeeck (de waterloop), zodat 
deze als ecologische verbinding 
door de gehele groenzone van 
duinen tot noordzeekanaal stroomt.
In het deelgebied ‘cluster volkstuinen’ 
komen met name goede recreatieve 
verbindingen tussen landgoed 
scheybeeck en Park vondelkwartier. 
Daarnaast komt er een recreatieve 
wandel-/fietsverbinding tussen de 
woonbebouwing van velsen-noord 
en de groene zone. Het punt waar de 
Westelijke Randweg het oude tracé 
van de scheybeeck kruist, wordt door 
middel van een kunstobject zichtbaar en 
beleefbaar gemaakt. 
De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot begin april en worden 
afgestemd met de aanleg van de 
Westelijke Randweg.

Volkstuincomplex Velsen-Noord
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Actieplan luchtkwaliteit
Het College van burgemeester 
en wethouders heeft het 
actieplan luchtkwaliteit Regio 
IJmond op 24 februari vastgesteld. 
De IJmondgemeenten, waaronder 
velsen, hebben het actieprogramma 
luchtkwaliteit opgesteld in 
samenwerking met de milieudienst 
IJmond, de GGD en Provincie noord 
Holland. Hierin staat de situatie 
van de IJmond beschreven. Het 
actieplan wordt regionaal uitgevoerd 
en bevat een aantal projecten om de 

luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. 
voor deze projecten is subsidie 
beschikbaar gesteld door de Provincie 
noord Holland. Deze projecten zijn: 
verbetering doorstroming verkeer 
Havenroute, verbetering doorstroming 
verkeer richting Industrieterrein 
IJmond, stimulering fietsgebruik 
en schoner eigen wagenpark van 
de gemeente. Het actieplan is 
geactualiseerd en heeft ter inspraak 
gelegen. De inspraakreacties zijn in de 
definitieve versie verwerkt.

vanaf zaterdag 21 februari wordt het 
tv programma fight for your Ride elke 
zaterdag avond zeven weken lang om 
18:30 uur op Rtl 7 uitgezonden. 
Heeft u een uitzending gemist kijk dan 
op www.rtl.nl/automotor/fightforyourride/
home/
locaties die als decor zullen dienen 
bij de spectaculaire opdrachten zijn 
o.a. het schip van DfDs seaways, het 
forteiland, het strand van IJmuiden aan 
Zee, het havengebied van IJmuiden, 

het sluizencomplex, de watertoren 
en seaport marina IJmuiden met het 
Holiday Inn. In samenwerking met de 
IJmuidense reddingsbrigade is ook een 
opdracht in open zee samengesteld. 
fight for your ride is een nieuw tv 
programma waarin acht teams tegen 
elkaar strijden. Ze zijn uitgerust met een 
auto en navigatie. Door de spectaculaire 
opdrachten zo snel mogelijk te 
volbrengen proberen ze als eerste de 
eindbestemming te bereiken.

IJmuiden decor voor tv programma

Ineke Edzes-Altena begonnen als wethouder

‘Ik wil snel de wijken in’
Vorige week besteedde Ineke 
Edzes-Altena vooral aan het lezen van 
dossiers. Deze week staat in het teken 
van kennismaken met de ambtenaren. 
‘Maar volgende week wil ik de deur uit 
en binnenkort de wijken in en praten 
met de platforms’, aldus Edzes-Altena, 
die het herstellen van de relatie met 
de wijkplatforms als één van haar 
belangrijkste taken ziet.

Ineke edzes-Altena, geboren in het 
friese Grouw, maar grotendeels 
opgegroeid in Hoorn, zat drie weken 
geleden met vriendinnen te bridgen 
toen ze werd opgebeld door CDA-
fractievoorzitter Robert te Beest. of 
ze de vrijgekomen plaats van de 
opgestapte wethouder Bokking in 
wilde nemen. ‘mijn eerste reactie was 
positief’, blikt edzes-Altena terug, 
‘maar voordat ik mijn besluit nam heb 
ik eerst gesproken met collegeleden, 
raadsleden en coalitiegenoten. Daaruit 
concludeerde ik dat het meer was dan 
op de winkel passen. Uit alles bleek dat 
de coalitie in het laatste jaar nog veel 
zaken wil realiseren. Dat was voor mij 
een belangrijke reden om de uitdaging 
aan te gaan.’ De nieuwe wethouder 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
welzijn, volksgezondheid en kunst en 

cultuur omschrijft de dossiers in haar 
portefeuille als ‘spannend’. edzes-Altena: 
‘Iedereen kent wijkgericht werken, de 
Binnenhaven en Groot Helmduin van 
naam. Het zijn belangrijke dossiers en 
dat geeft het een extra dimensie.’
edzes-Altena kreeg een warm onthaal 
van de bestuurders die ze in haar vorige 
functie al vaker was tegengekomen. 
‘velsen is voor mij geen onbekend 
terrein’, zegt de 59-jarige politica. ‘Ik ben 
de afgelopen jaren bestuurder geweest 
van de meergroep, IJmond veelzijdig 
en de veiligheidsregio Kennemerland. 
Daardoor wist ik in grote lijnen wat er in 
de andere IJmond-gemeenten speelde. 
Bovendien kende ik daardoor veel 
college- en raadsleden uit velsen. Dat 
maakt het inwerken een stuk makkelijker. 
op een aantal dossiers hoefde ik 
nauwelijks te worden bijgepraat.’
De politieke carrière van Ineke edzes-
Altena, die regelmatig met de trein 
en de bus naar velsen komt, begon 
halverwege de jaren tachtig op een 
partijbijeenkomst in een zaaltje achter 
haar woning. voor ze het wist was ze 
secretaris van het afdelingsbestuur. 
edzes-Altena: ‘Je weet hoe dat gaat. 
Je laat blijken dat je wel iets wilt doen 
en dan zit je er meteen middenin.’ 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
in 1998 was edzes-Altena lijsttrekker 

van het CDA, wat resulteerde in het 
fractievoorzitterschap. na vier jaar in de 
oppositie werd edzes-Altena in 2002 
wethouder van Uitgeest. een verschil 
van mening over de toekomst van het 
dorp deed haar besluiten om uit de 
coalitie te stappen. edzes-Altena: ‘Ik heb 
er bewust voor gekozen om tot 1 januari 
even niets te doen, want het kwam best 
hard aan. op een pensioen kun je je 
voorbereiden. Daar leef je naartoe. maar 
als je wethouder bent, dan kan het in een 
minuut gebeurd zijn.’
na de val van het Uitgeester college had 
edzes-Altena plotseling tijd voor andere 
dingen. Ze besloot om een bridgecursus 
te volgen. ‘Dat wilde ik al heel lang, 
maar het kwam er nooit van.’ Hebben 
de vriendinnen waarmee ze sindsdien 
speelt voortaan een bridgepartner 
minder? ‘nee hoor’, lacht edzes-Altena. 
‘We speelden op dinsdagmiddag. Dat 
lukt niet meer, maar het gaat er op een 
andere dag of avond zeker van komen.’ 
Ineke edzes-Altena heeft trouwens 
nog een hobby waar ze graag tijd voor 
maakt: wandelen. ‘en dan het liefst lange 
afstanden. Ik ben sinds 1991 deelnemer 
aan de vierdaagse van nijmegen en op 
dit moment ben ik bezig met het maarten 
van Rossempad, een 308 kilometer 
lange wandelroute die loopt van Den 
Bosch naar ommen.’

Paspoort
Ineke edzes-Altena werd in 
1949 geboren in het friese 
Grouw. Haar ouders verhuisden 
halverwege de jaren vijftig naar 
noord-Holland omdat katholieke 
scholen in friesland schaars 
waren. Zij wilden graag dat Ineke, 
haar oudere broer en jongere 
zus katholiek onderwijs volgden. 
In Amsterdam, waar edzes-
Altena in 1968 secretaris werd 
van de Koninklijke nederlandse 
Uitgeversbond, ontmoette ze 
haar man sibolt. Ze trouwden en 
kregen een zoon, eppo, die dit 
jaar 30 jaar wordt. edzes-Altena 
werkt vrijwel haar hele werkzame 
leven in de uitgeverswereld. sinds 
1979 staat ze op de frankfurter 
Buchmesse. In 2008 ontving zij de 
Gouden speld van het boekenvak 
ter gelegenheid van haar 40-jarig 
jubileum.

vanuit velserbroek waren diverse 
verzoeken bij de gemeente velsen 
binnengekomen om de fontein in 
de vijver bij het maan Bastion in 
velserbroek weer nieuw leven in te 
blazen. om aan deze verzoeken 
gehoor te kunnen geven is eerst 
een buurtonderzoek gedaan naar de 
acceptatie van de fontein in werking. 

De voorstanders waren duidelijk 
in de meerderheid. Dit betekent 
dat de fontein op korte termijn aan 
een technisch onderzoek wordt 
onderworpen. Wij hopen dat de 
fontein begin mei volledig in werking 
kan worden gezet en daarmee veel 
velserbroekers een mooi en plezierig 
uitzicht te geven.

Fontein Maan Bastion
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Eén dezer dagen ontvangt u de 
aanslag gemeentelijke belastingen: 
het zogenaamde verzamelbiljet. 
Hierop kunnen zowel WOZ-
beschikkingen als aanslagen 
onroerende-zaakbelastingen (OZB), 
rioolrecht, afvalstoffenheffng en 
hondenbelasting voorkomen. 

De aanslagen zijn 
gebaseerd op gemeentelijke 
belastingverordeningen. De 
gemeenteraad van velsen 
heeft die vastgesteld. In deze 
belastingverordeningen bepaalt de 
gemeenteraad onder andere wie 
belastingplichtig is, hoeveel het 
tarief bedraagt en op basis waarvan 
belasting wordt geheven. 

De tarieven 2009 voor de OZB, 
afvalstoffenheffing, hondenbelasting 
en rioolrecht- eigendom zijn ten 
opzichte van 2008 met 2,25% 
inflatiecorrectie verhoogd.

met ingang van het belastingjaar 2008 
moet elke Nederlandse gemeente 
jaarlijks de waarde van alle binnen 
haar gebied liggende onroerende 
zaken vaststellen. 
voor 2009 wordt de waarde van alle 
onroerende zaken vastgesteld naar 
prijspeildatum 1 januari 2008. 
Uit de taxaties is gebleken, dat de 
waarde van woningen ten opzichte 
van de vorige prijspeildatum (1 januari 

2007) is gestegen. met eventuele 
gevolgen van de kredietcrisis, die in 
de loop van 2008 is opgetreden kan 
geen rekening gehouden worden, 
omdat de waarde van uw pand op 
de prijspeildatum 1 januari 2008 
doorslaggevend is. Een mogelijk 
effect van de crisis op de waarde van 
uw pand komt bij de waardebepaling 
voor volgend jaar tot uiting. 

Het taxeren van woningen en niet-
woningen gebeurt - steekproefgewijs 
- op wijkniveau. Hierbij wordt een 
landelijk protocol gevolgd. 

met ingang van 2009 komt het 
aanslagbedrag OZB tot stand door 
de waarde van de onroerende zaak 
te vermenigvuldigen met het OZB-
percentage, dat de gemeenteraad 
heeft vastgesteld. 

Voor het rioolrecht, afvalstoffenheffing 
gelden vaste tarieven. Het 
aanslagbedrag hondenbelasting is 
afhankelijk van het aantal honden, dat 
u hebt. 

De totale OZB-opbrengst bedraagt 
ongeveer 13 miljoen euro. Alle 
gemeentelijke belastingen bij elkaar 
leveren de gemeente bijna 30 miljoen 
euro op. Dit is een kwart van de 
totale begroting. Het overige geld 
komt uit het Gemeentefonds van de 
rijksoverheid.

Deze week vallen de aanslagen 
van de gemeentelijke 
belastingen in de bus

 Wethouder Karel Ockeloen

In de wet WOZ staat dat de waarde 
van alle onroerende zaken bepaald 
moet worden op een landelijke uniforme 
peildatum. voor het WOZ-tijdvak 2009 is 
de peildatum 1 januari 2008. Dit betekent 
dat de waarde van de onroerende zaak 
op 1 januari 2008 bepalend is voor de 
WOZ-waarde . De WOZ-waarde gebruikt 
de gemeente voor als basis voor de 
aanslag onroerende zaakbelastingen 
2009.

Jaarlijkse herwaardering
vanaf 2007 dient elke Nederlandse 
gemeente over te gaan tot een jaarlijkse 
herwaardering van de onroerende 
zaken. met de invoering van de jaarlijkse 
herwaardering stelt de gemeente 
voortaan elk jaar een nieuwe WOZ-
waarde van uw onroerende zaak vast, 
die de gemeente aan u kenbaar maakt 
door het toesturen van het verzamelbiljet. 

Waardebepaling
De wet Waardering Onroerende 
Zaken (wet WOZ) schrijft voor dat 
bij de waardebepaling moet worden 
uitgegaan van de veronderstelling dat 
het onroerende zaak leeg verkocht 
en onmiddellijk in gebruik kan worden 
genomen. Dit is bijvoorbeeld bij 
woningen de vrije verkoopwaarde van 
het onroerende zaak. Er mag dus geen 
rekening gehouden worden met onder 
meer het waardedrukkende effect van 
verhuur of erfpacht. 
De waarde van een onroerende zaak 
wordt bepaald naar de waarde die het 
onroerende zaak op de waardepeildatum 
heeft naar de staat waarin het 
onroerende zaak op die datum verkeert. 
De waardepeildatum ligt één jaar voor 
het begin van het kalenderjaar waarvoor 
de waarde wordt vastgesteld, dus 1 
januari 2008. Indien een onroerende 
zaak in het kalenderjaar voorafgaande 
aan het begin van het kalenderjaar 
waarvoor de waarde wordt vastgesteld:
a. opgaat in een of meer andere 

onroerende zaken,
b. wijzigt als gevolg van bouw, 

verbouwing, verbetering, afbraak of 
vernietiging, dan wel van bestemming 
verandert, of

c. een verandering in waarde ondergaat 
als gevolg van een andere, specifiek 
voor het onroerende zaak geldende, 
bijzondere omstandigheid, wordt de 
waarde bepaald naar de staat van 
het onroerende zaak bij het begin van 
het kalenderjaar waarvoor de waarde 
wordt vastgesteld.

voor de waardebepaling heeft de 

gemeente de beschikking over veel 
informatie over een onroerende zaak: 
metingen en verkoopprijzen uit het 
Kadaster, panoramafoto’s, luchtfoto’s en 
al eerder door de gemeente vastgelegde 
gegevens enz. Deze informatie vult de 
gemeente aan met de gegevens over 
veranderingen in de afgelopen periode 
(verbouwingen en dergelijke). 
Nadat de kenmerken van uw woning 
zijn vastgesteld, worden de prijzen 
van soortgelijke verkochte woningen 
(rond 1 januari 2008) onderzocht, 
op marktconformheid. Op grond van 
de “Uitvoeringsregeling instructie 
waardebepaling Wet Waardering 
onroerende zaken” dient de gemeente 
een permanente marktanalyse van 
de verkooptransacties van woningen 
en niet-woningen uit te voeren. Bij 
verkoop stuurt de gemeente een 
inlichtingenformulier ten behoeve 
van de marktanalyse. Op grond van 
artikel 47 van de Algemene wet inzake 
rijksbelasting, waarnaar artikel 30, 
lid 1 van de wet WOZ verwijst bent u 
gehouden de gevraagde gegevens, 
vermeld op het inlichtingenformulier, te 
verstrekken. Er vindt een vergelijking 
plaats van verschillende woningen in 
de omgeving. Niet iedere woning wordt 
bekeken. vaak volstaat het bezoeken 
van één of een beperkt aantal woningen 
in een straat of buurt. Aan de hand van 
de verkoopprijzen rond 1 januari 2008, 
de kenmerken van de woningen en 
rekening houdend met de onderlinge 
verschillen, wordt de waarde van uw 
onroerende zaak bepaald. 

In aanbouw
De wet WOZ eist van de gemeente 
dat ook onroerende zaken in aanbouw 
worden getaxeerd. voor in aanbouw zijn 
onroerende zaken moet een getaxeerde 
waarde vastgesteld worden voor het 
gedeelte dat op 1 januari van het 
belastingjaar (2009) gereed is. 

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de 
waardebepaling van uw woning wilt, kunt 
u een taxatieverslag van uw onroerende 
zaak opvragen via www.velsen.nl 
Het is mogelijk om een taxatieverslag 
van een niet-woning op te vragen via 
www.velsen.nl. U kunt het taxatieverslag 
van uw onroerende zaak ook schriftelijk 
bij afdeling Belastingen en Invordering 
opvragen. meer informatie over de 
waardebepaling en de wet WOZ kunt u 
vinden op de site www.wozinformatie.nl/
publieksinformatie 

Wet Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ)



WOZ-waarde en kredietcrisis
In de loop van 2008 laten de 
beurskoersen een dalend verloop 
zien. Dat is echter niet van invloed 
op de WOZ-waarde van uw pand 
per 1 januari 2008. De Wet WOZ 
schrijft immers voor dat gemeenten 
op de WOZ-beschikking een waarde 
vermelden van ruim een jaar eerder. 
Zo is de WOZ-waarde op deze 
beschikking van 2009 in werkelijkheid 
de waarde van uw pand zoals die 
gold op 1 januari 2008. 
Een gevolg van dit systeem is dat 
de gemeente geen rekening mag 
houden met in de tussenliggende 

periode opgetreden wijzigingen van 
het waardeniveau, bijvoorbeeld ten 
gevolge van dalende beurskoersen.
Voor zover er op 1 januari 2008 al 
sprake was van enige waardedruk, 
dan is daarmee bij het bepalen van 
de WOZ-waarde rekening gehouden. 
Immers, in dat geval zullen de 
verkoopcijfers uit die periode lager 
zijn. En die verkoopcijfers vormen 
nu juist de marktgegevens die ten 
grondslag ligt aan de WOZ-waarde 
van uw pand. De door de gemeente 
gehanteerde marktgegevens treft u 
aan op het taxatieverslag. 

Op het verzamelbiljet vindt u naast 
de WOZ waarde ook verschillende 
belastingen. Hierna leest u een korte 
toelichting per belastingsoort. 

Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen (OZB) 
zijn belastingen op onroerende zaken. 
Een onroerende zaak is bijvoorbeeld 
een woning, een bedrijfsgebouw of een 
perceel grond. Wanneer u een woning, 
gebouw of perceel grond huurt of in bezit 
heeft, wordt OZB geheven. 
Er zijn twee soorten onroerende 
zaakbelastingen: een eigenarenbelasting 
en een gebruikersbelasting. 

Eigenarenbelasting
Als u op 1 januari 2009 als eigenaar van 
een onroerende zaak bij het Kadaster 
bekend staat, moet u OZB aan de 
gemeente betalen. 

Gevolgen van verhuizing bij de OZB 
Als u verhuist of uw woning verkoopt 
na 1 januari 2009, heeft u géén recht 
op vermindering van de aanslag. 
De onroerende zaakbelastingen zijn 
tijdstipbelastingen. Dit betekent, dat voor 
de oplegging van de aanslag de situatie 
op 1 januari 2009 bepalend is. Met 
wijzigingen in de loop van het jaar mag 
de gemeente geen rekening houden. 

Rioolrechten
Over elke onroerende zaak dat direct 
of indirect is aangesloten op de 
gemeentelijke riolering wordt rioolrecht 
geheven. In ruil daarvoor zorgt de 
gemeente voor aanleg, onderhoud en 
vervanging van de riolering. Met een 
onroerende zaak wordt niet alleen een 
woning bedoeld, maar ook elk zelfstandig 
te gebruiken deel daarvan, bijvoorbeeld 
een appartement, een boven– of 
benedenwoning, of een bedrijfsruimte.
Er zijn twee soorten rioolrechten: een 
eigenarenrecht en een gebruikersrecht.

Rioolrecht Eigendom
Als u op 1 januari 2009 als eigenaar van 
een onroerende zaak bij het Kadaster 
bekend staat, moet u Rioolrecht 
Eigendom aan de gemeente betalen.

Rioolrecht Gebruik
Als u op 1 januari 2008 als gebruiker van 
een onroerende zaak bekend staat, moet 
u Rioolrecht Gebruik aan de gemeente 
betalen. 

Rioolrecht en garages
Met ingang van het belastingjaar 2008 

worden de garages niet langer vrijgesteld 
voor de heffing rioolrecht door de 
invoering van de Wet gemeentelijke 
watertaken. Deze wet maakt het mogelijk 
om rioolrecht te heffen voor het afvoeren 
van hemelwater/ grondwater. 

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent 
u verplicht hiervan aangifte te doen voor 
de hondenbelasting door het toesturen 
van een aangiftebiljet hondenbelasting. 
Heeft u geen hond(en) meer dan kunt u 
dit doorgeven door het toesturen van een 
afmeldingsbiljet hondenbelasting. 
Honden moeten in Velsen worden 
aangelijnd en hondenpoep dient te 
worden opgeruimd. In de gemeente is 
een aantal losloopplaatsen ingericht. 
Op deze plaatsen mogen de honden 
loslopen. Meer daarover kunt u lezen 
in bijgevoegde brochure “Hondenbeleid 
Velsen. Iedereen blij met uw hond”.
Het aangiftebiljet, afmeldingsbiljet 
hondenbelasting en de brochure kunt u 
opvragen via www.velsen.nl of afhalen bij 
de receptie van het Stadhuis, Dudokplein 
1 in IJmuiden. Telefonisch aanvragen 
kan ook: 0255-567322.

Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw huisvuil 
ophalen door ReinUnie. Voor de kosten 
van het inzamelen en het verwerken 
van uw huishoudelijk afval vraagt de 
gemeente van u een bijdrage in de vorm 
van een aanslag afvalstoffenheffing. 
 
Gevolgen van verhuizing bij 
rioolrechten, hondenbelasting en 
afvalstoffenheffing
Als u verhuist in de loop van 2009 
naar een andere gemeente, dan 
heeft u recht op vermindering van de 
aanslag gebruikersrecht rioolrechten, 
hondenbelasting en afvalstoffenheffing. 
Deze aanslagen zullen worden 
verminderd voor de periode, dat u niet 
meer in de gemeente Velsen woont. 
Bij de berekening van de vermindering 
wordt uitgegaan van uw uitschrijving 
in het bevolkingsregister. Laat uw 
verhuizing dus tijdig opnemen in het 
bevolkingsregister om voor een juiste 
vermindering in aanmerking te komen. 
U hebt geen recht op vermindering van 
de aanslag eigenarenrecht rioolrechten, 
omdat dit een tijdstipbelasting is. Dit 
betekent, dat voor de oplegging van de 
aanslag de situatie op 1 januari 2009 
bepalend is. Met wijzigingen in de loop 
van het jaar mag de gemeente geen 
rekening houden.

Gemeentelijke belastingen

Alles op een rijtje
De gemeentelijke belastingtarieven voor 2009 zijn:

Onroerende zaakbelastingen
 voor de eigenaar van een woning 0,0889% van de WOZ-waarde
 voor de eigenaar van een niet-woning 0,2072% van de WOZ-waarde 
 voor de gebruiker van een niet-woning 0,1664% van de WOZ-waarde
Rioolrechten
 rioolrecht voor de eigenaar E 107,55
 rioolrecht voor de gebruiker E 66,82
Afvalstoffenheffing E 305,61
Hondenbelasting
 Eerste hond E 92,10
 Tweede hond E 116,69
 Elke volgende hond E 131,07

Kwijtschelding
Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven 
het minimum heeft, is de kans 
groot dat u in aanmerking komt 
voor kwijtschelding. Bijvoorbeeld 
omdat u een bijstandsuitkering, 
een ‘kale’ AOW-uitkering, 
een lage werkloosheids- of 
arbeidsongeschikheidsuitkering 
ontvangt, of omdat u het 
minimumloon verdient. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor: 
• rioolrechten
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (1e hond) 
• onroerende zaakbelasting 

(eigenaarsdeel)

Voorwaarden voor automatische 
kwijtschelding
Als u volledige kwijtschelding hebt 
gekregen voor de gemeentelijke 
belastingaanslagen over 2008 en 
u ontvangt nog steeds een WWB- 
uitkering van de afdeling Sociale Zaken 
of u hebt alleen AOW, dan krijgt u 
binnen drie weken bericht van Sociale 
Zaken. Wacht dit bericht eerst af want 
waarschijnlijk komt u in aanmerking 
voor automatische kwijtschelding.

Tijdig aanvragen
Als u niet automatisch kwijtschelding 
krijgt, kunt u kwijtschelding alleen 
aanvragen met een door de 
gemeente verstrekt formulier. Pas 
nadat uw aanvraag is ontvangen, 
wordt de invordering van de door 
u te betalen bedragen gestopt. Dit 
geldt niet als u gebruik maakt van 
automatische incasso. Als u de 
automatische incasso wilt stopzetten 
kunt u bellen met 0255-567345. We 
adviseren u dan ook zo snel mogelijk 
na het ontvangen van de aanslag(en) 
een verzoek tot kwijtschelding in te 
dienen.

Het aanvraagformulier
Nadat u de aanslag(en) 
hebt ontvangen, kunt u het 
verzoekformulier kwijtscheldingen 
telefonisch opvragen bij de gemeente 
Velsen via het algemene nummer van 
de gemeente 0255- 567200. 
Daarnaast kunt u het ook zelf komen 
afhalen bij de receptie van het 
Stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

U kunt het formulier en de bijlage ook 
downloaden via internet. Ga naar 
www.velsen.nl, kies voor digitaal 
loket/belastingen/kwijtschelding.
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Met dagtekening 28 februari 2009 
ontvangt u de jaarlijkse aanslag voor de 
gemeentelijke belastingen over 2009. 
De aanslagen gemeentelijke 
belastingen en de WOZ-beschikking zijn 
samengevoegd op het verzamelbiljet. Bij 
het verzamelbiljet treft u een toelichting 
aan met uitleg over de inhoud van het 
verzamelbiljet.

Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, 
woon- en werkklimaat in Velsen. Hierbij 
valt te denken aan het ophalen van 
huisvuil, aanleggen en onderhouden van 
riolering, het onderhouden van groen, 
straatverlichting etc. De gemeentelijke 
belastingen zijn nodig om de uitvoering 
van deze taken te kunnen betalen.

Het verzamelbiljet
De gemeente combineert de 
belangrijkste gemeentelijke 
belastingen én de WOZ-beschikking 

op één aanslagbiljet het zogenaamde 
verzamelbiljet.
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de 
onroerende-zaakbelastingen, maar ook 
voor de inkomstenbelasting 2009 en de 
waterschapsheffingen 2009. U doet er 
zeer verstandig aan het verzamelbiljet 
goed te bewaren, omdat u de WOZ-
waarde dient op te geven bij uw verzoek 
teruggaaf Inkomstenbelastingen 2009. 

De belastingen die u op het 
verzamelbiljet kunt aantreffen zijn:
• de WOZ beschikking;
• de aanslag onroerende 

zaakbelastingen voor het eigendom;
• de aanslag onroerende 

zaakbelastingen voor het gebruik;
• de aanslag rioolrechten voor het 

eigendom;
• de aanslag rioolrechten voor het 

gebruik;
• de aanslag afvalstoffenheffing;
• de aanslag hondenbelasting.

Gemeentelijke belasting-
aanslagen en WOZ-beschikking 
op het verzamelbiljet

Als het totaalbedrag van het 
verzamelbiljet meer dan  50,- doch 
minder dan  3.000,- bedraagt, kunt 
u de gemeente via de bijgevoegde 
machtigingskaart automatische 
incasso verlenen. De aanslag wordt 
dan in tien gelijke termijnen van 
uw bank- of girorekeningnummer 

afgeschreven. U dient wel zorg 
te dragen voor voldoende saldo, 
zodat het bedrag van uw rekening 
afgeschreven kan worden. 
Automatisch incasso is alleen mogelijk 
bij de onroerende zaakbelasting, het 
rioolrecht, de afvalstoffenheffing en 
hondenbelasting.

Tegen uw aanslag/WOZ-beschikking 
(= verzamelbiljet) kunt u uitsluitend 
schriftelijk bezwaar maken binnen zes 
weken na dagtekening van uw aanslag/
WOZ-beschikking. In uw bezwaarschrift 
vermeldt u uw aanslagnummer, uw 
naam, adres, de datum waarop u uw 
bezwaarschrift opstelt en de reden 
van uw bezwaar. Vergeet niet uw 
bezwaarschrift te ondertekenen. Uw 
bezwaarschrift kunt u richten aan de 
heffingsambtenaar, afdeling Belastingen 
en Invordering, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden en per post verzenden. 
Bezwaarschriften, die via elektronische 

weg worden ontvangen, worden niet in 
behandeling genomen. Het indienen 
van uw bezwaarschrift ontheft u niet 
van uw betalingsverplichting. In veel 
gevallen zult u de aanslag eerst moeten 
voldoen. Als uw bezwaarschrift gegrond 
blijkt, zal het teveel betaalde bedrag 
met een rentevergoeding aan u worden 
terugbetaald.
U kunt geen bezwaar maken tegen de 
hoogte van de tarieven. Deze zijn door 
de gemeenteraad vastgesteld. Als u 
iemand machtigt om voor u bezwaar 
te maken, stuurt u dan een door u 
ondertekende machtiging mee.

Bezwaar Automatische incasso

Inlichtingen
Internet: www.velsen.nl

Vragen over de aanslag/beschikking
0255 - 567 322

Vragen over de betaling/aanmaning
0255 - 567 345

Vragen over automatische incasso
0255 - 567 345

Vragen over kwijtschelding
0255 - 567 200

Postadres:
Gemeente Velsen
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Bezoekadres:
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

Openingstijden:
ma t/m vr 09.00-12.00 uur

U kunt relevante informatie nalezen in 
de gemeentegids of op www.velsen.nl
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon: (0255) 56 72 00, fax: (0255) 56 77 60
E-mail: info@velsen.nl
Internet: www.velsen.nl
 
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op 
 donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en 
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:  vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur:  vrije inloop
 
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en 
 infolijn van Burgerzaken, telefoon (0255) 56 73 23. 
 
Ondernemersloket
Telefoon: (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail: ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon: (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail: meldpuntbor@velsen.nl 
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en   
 ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de  
 erfgrens tot/met het hoofdriool)
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AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 
Belangstellenden kunnen op afspraak bij 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
 kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot 
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, 
e-mail: info@velsen.nl.
 
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, 

brandweer en rampenbestrijding, coördinator mondiale 
bewustwording, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel en 
organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn (inclusief 
 dierenambulance) kunt u zich wenden tot burgemeester 
mr. P.A.G. Cammaert

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

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

 
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automati-

sering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienst-
verlening kunt u zich wenden tot wethouder Karel 
Ockeloen

 
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 

coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
 asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waar-
onder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevings-
vergunning kunt u zich wenden tot wethouder Arjen 
Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie 

 kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
 
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), wel-

zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

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

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

RAADSPLEIN 5 MAART 2009
 
Donderdag 5 maart 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
 

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
 
Raadzaal

Sessie 1-1
19.00 - 20.00 uur  Algemene plaatselijke verorde-

ning (APV)
 
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur  Acties economische crisis en 

herstructurering havengebied 
IJmuiden

 
Commissieruimte 1

Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur  Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing ISV 2
 
Sessie 2-2                         
20.00 - 21.00 uur Politiejaarplan
 
Commissieruimte 2

Sessie 3-1
19.00 – 20.00 uur Armoedebeleid
                                           
Over alle agendapunten kan worden ingesproken.  
Om te kunnen inspreken kunt u zich tot uiterlijk woens-
dag 4 maart aanstaande, 16.00 uur melden bij de Griffie, 
tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tij-
dig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl, 
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd. 
 
RAADSVERGADERING - aanvang 21.30 uur

Raadzaal
 
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raads-
vergadering 12 februari 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Intern Controleplan WWB
5R Verordening Wet Inburgering
6R Benoeming wethouder in Algemene Besturen
 
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.
 
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis aan het Dudokplein evenals bij de 
bibliotheek van Velsen, Dudokplein te IJmuiden en de 
bibliotheek van Velserbroek. 
 

De sessies in de raadzaal en de raadsvergadering zelf 
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van 
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport 
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
 
Op de website treft u een greep uit het Raadsplein aan 
waarin een aantal onderwerpen worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 
 
BELEID TOEPASSING ARTIKEL 3.23 VAN 
DE WET RUIMTELIJKE ORDENING
 
Ingevolge het tweede lid van artikel 3:41 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) maakt het 
 college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
bekend dat hij in zijn vergadering van 17 februari 2009 ex 
artikel 4:81, lid 1, Awb beleidsregels heeft vastgesteld. 
Het betreft beleid om ex artikel 3.23 van de Wet ruimte-
lijke ordening ontheffing, van beperkte betekenis, van het 
bestemmingsplan te verlenen. Dit beleid heeft betrekking 
op ontheffingen voor onder andere dakopbouwen en dak-
kapellen, voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen en voor 
evenementen, de zogenaamde ‘kruimelgevallen’.
 
Met ingang van heden ligt genoemd beleid ‘Beleid 
toepassing artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke orde-
ning’ voor iedereen gedurende zes weken ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is geopend op maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag 
tevens van 18.00 tot 20.00 uur. Tevens is een exem-
plaar van het beleid gedurende zes weken in te zien bij 
de centrale vestiging van de openbare bibliotheek 
Velsen, Dudokplein 16 te IJmuiden tijdens de reguliere 
openingstijden.
 
Dit beleid vervangt het door college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen in zijn vergadering van 7 
februari 2006 vastgestelde beleid toepassing artikel 19, 
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het door 
het college vastgestelde beleid treedt in werking op de 
dag volgend op deze publicatie. Ingevolge artikel 8:2 
juncto artikel 7:1 Awb is het niet mogelijk om tegen 
deze beleidsregels bezwaar te maken.

KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort    
Van Dalenlaan 59 t/m121  6 elzen, 1 zomer-

eik, 3 prunussen 
en 1 es                             

J.T. Cremerlaan 20 1 leylandii                    
Biallosterskilaan 55 2 esdoorns                   
Bloemendaalsestraatweg 87 1 spar                          
Grote Hout- of Koningsweg 171  1 cypres en 

1 cedrus    

ReinUnie
Telefoon: (0255) 56 61 66 
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.
 
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: ma t/m 
vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bij-
zondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 

terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 
te Beverwijk op ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 
1960 AL Beverwijk, telefoon (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.
 
WMO-loket
Telefoon: (0255) 56 76 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur en op 

donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten  
 en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing  
 en urgenties
 
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (0255) 53 23 24
E-mail: adm.brandweer@velsen.nl
E-mail: preventie@velsen.nl (voor vragen over 
 preventie)



Vaccinatiecampagne tegen 
baarmoederhalskanker
Regio - GGD Kennemerland no-
digt in maart meisjes in Kenne-
merland uit voor de HPV vacci-
natie tegen baarmoederhalskan-
ker. Het betreft meisjes die ge-
boren zijn in 1993, 1994, 1995 en 
1996. Met deze vaccinatie kan 
baarmoederhalskanker worden 
voorkomen. GGD Kennemerland 
adviseert alle meisjes die voor de 
vaccinatie in aanmerking komen, 
zich te laten vaccineren.
De vaccinatiecampagne die in 

maart start, is een inhaalcam-
pagne voor meisjes die gebo-
ren zijn in 1993, 1994, 1995 en 
1996. Voor de inhaalcampagne 
worden 12.000 meisjes uitgeno-
digd. GGD Kennemerland voert 
de HPV vaccinaties uit.

Vanwege de grote omvang van 
de campagne werken alle sec-
toren van de GGD samen: me-
dewerkers van Jeugdgezond-
heidszorg, Algemene gezond-

heidszorg en de Ambulancezorg 
zorgen ervoor dat de campagne 
goed en adequaat wordt uitge-
voerd.
De vaccinaties worden op zeven 
locaties in de regio aangeboden: 
Beverwijk, Heemskerk, Haar-
lem, Velserbroek, Badhoevedorp, 
Nieuw-Vennep en Hoofddorp. 
Voor een goede bescherming 
moet het vaccin driemaal worden 
toegediend. Meisjes moeten dus 
drie keer komen, verspreid over 
een periode van 6 maanden. Aan 
de vaccinaties zijn geen kosten 
verbonden.

Vanaf september 2009 is de HPV 
vaccinatie een vast onderdeel 

van het Rijksvaccinatieprogram-
ma. Elk jaar worden meisjes die 
in dat jaar 12 zijn geworden, uit-
genodigd voor deze HPV vacci-
natie. GGD Kennemerland voert 
het Rijksvaccinatieprogramma 
uit op basis van de richtlijnen 
van het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu. 

Meer informatie over de HPV 
vaccinatie in Kennemerland is te 
vinden op www.ggdkennemer-
land.nl.

Algemene informatie is te vinden 
op de landelijke site www.prik-
enbescherm.nl of via het gratis 
telefoonnummer 0800 3018051.

Jongens 
vernielen 
autospiegel
Haarlem - Politiemensen hiel-
den vorige week vrijdag om-
streeks 23.00 uur twee jongens 
aan, nadat er een melding was 
binnengekomen dat er in de 
Oranjestraat een auto werd ver-
nield. De twee, Haarlemmers van 
15 en 16 jaar oud, zijn aange-
houden en overgebracht naar 
een politiebureau, voor verhoor. 
Gezien hun leeftijd zijn hun ou-
ders in kennis gesteld van de 
aanhouding.

Terrasweg 65  2 coniferen                   
Passtoorsstraat 3 1 atlasceder                 
Pontweg ong.  4 iepen                        
Molenstraat 5  1 zilverspar                  
Rooswijkerlaan ong. 9 abelen                       
(bomen nabij honkbalveld mogen worden gekapt 
omdat deze te groot zijn geworden voor de locatie)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
24 februari 2009

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-27-2009  Kennemerstrand 800 te IJmuiden; het 

plaatsen van een tent
BP-28-2009  Broekbergenlaan 31 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond en 1e verdieping)

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

BOUWAANVRAAG FASE 2

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B2-4-2009  Hagelingerweg 1 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
bedrijfsopslag

B2-5-2009  Hoofdstraat 150 te Santpoort-Noord; het 
vergroten van twee bedrijfgebouwen

B2-6-2009  Kruitenstraat 1 te IJmuiden; het oprich-
ten van bedrijfsunits

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-25-2009  Wüstelaan 12 te Santpoort-Zuid; het 

legaliseren van een erfafscheiding

BL-26-2009  Zwaanstraat 7 te IJmuiden; het plaatsen 
van een erker (voorzijde)

BL-27-2009  Linie 18 te Velserbroek; het oprichten 
van twee bergingen

BL-28-2009  D. Marotstraat 41 te Velserbroek; het 
 veranderen en vergroten van een tuindeur

BL-29-2009  Venusstraat 23 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (achterzijde)

BL-30-2009  Edisonstraat 29 te IJmuiden; het veran-
deren van de gevel van een berging

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 5 maart 
2009
BL-24-2009  Driehuizerkerkweg 41 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (voor- en zijgevel)

BL-25-2009  Wüstelaan 12 te Santpoort-Zuid; het 
legaliseren van een erfafscheiding

BL-29-2009  Venusstraat 23 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (achterzijde)

BP-9-2009  Broekbergenlaan 13 te Santpoort-Noord; 
het legaliseren van een uitbouw op de 
1e verdieping van een woning

BP-26-2009  Dennenstraat 23 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente infor-
matie wordt bijgewerkt.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 27 
februari t/m 12 maart 2009 ter inzage.
BP-13-2009  Eendrachtsstraat 30 te Velsen-Noord; 

het plaatsen van 2 marmer slurry tanks
BP-16-2009  Ruysdaelstraat 15 te IJmuiden; het ver-

anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-17-2009  Ruysdaelstraat 13 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-9-2009  De Uitkijklaan 1 te IJmuiden; het legali-

seren van een overkapping
BL-10-2009  Koningsplein 14 te IJmuiden; het veran-

deren en vergroten van een woning met 
een uitbouw

BL-11-2009  Floraronde 114 t/m 130 en 
Waterscheerling 1 t/m 23 Velserbroek; 
het veranderen van de luifels van de por-
tieken

BP-87-2008  Meervlietstraat ong. te Velsen-Zuid; het 
oprichten van 15 appartementen (achter 
brandweerkazerne)

BP-290-2008  3e Havenstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van een bedrijfsloods

BP-297-2008  Keetberglaan 4 8000 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een ketel-
huis

BP-2-2009  J. Paxtonstraat 15 te Velserbroek; het 
veranderen en vergroten van de 2e ver-
dieping van een woning

BP-15-2009  Sportlaan 3 te Santpoort-Zuid; het 
oprichten van een kantine/opslagruimte

BP-18-2009  Hoofdstraat 199 te Santpoort-Noord; het 
veranderen van een woning

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-4-2009  Orionweg 113 te IJmuiden; het verwijderen 

van diverse asbesthoudende materialen

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 26 februari 2009


