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Heijmans gaat busbaan
HOV Velsen aanleggen
Velsen - Bouwbedrijf Heijmans Wegen is uitgekozen
om twee deelprojecten van
HOV Velsen aan te leggen.
Goed nieuws is dat de totale
kosten voor het HOV project
5 miljoen minder zijn dan eerder werd berekend. Door optimalisatie in het ontwerp en
een betere prognose komen
de kosten nu uit op 51 miljoen
euro.

Velsen-Zuid - Op boerderij
Zorgvrij is deze week het eerste lammetje van 2015 geboren. Moeder en kind maken
het goed en zijn te bewonderen in de Grupstal. Wie regelmatig komt kijken ziet hoe snel
de boerderijdieren groeien. En
ook al lijkt het nieuwe lammetje
nogal kaal, al heel gauw is het
net zo wollig als de moeder. Op
de boerderij worden deze weken nog veel meer lammetjes
verwacht.
Volgens meteorologen is de lente begonnen op 1 maart. Hoewel het maandag nog hagelde,
zou het dit weekeinde wel eens
heel mooi weer te worden. Zondag zal ook het zonnetje van de
partij zijn. Een mooie gelegenheid dus om dit weekeinde lekker naar buiten te gaan en een

onder meer de vleermuizen) en
ook voor padden is er ter hoogte van de verdiepte busbaan een
onderdoorgang.
Op de spoordijk wordt de berm
wat verbreed, zodat dieren als
konijnen en hazen veilig langs
het spoor hun weg kunnen vinden. Het laatste nieuws is dat
door de keuze voor een korter viaduct geen aanpassingen nodig
zijn in verband met de gasleiding
die door dat gebied loopt. Tussen
de busbaan en de leiding is voldoende ruimte.
Deelproject 5 ligt momenteel stil,
maar Heijmans Wegen is uitgekozen als aannemer voor deze busbaan. Gemeente Velsen
is momenteel druk bezig met de
aanbesteding van de deelprojecten 6 en 7, Troelstraweg en Plein
1945. Deelprojecten 9 en 10, Planetenweg en Kromhoutstraat in
IJmuiden zijn opgeleverd en helemaal klaar voor de toekomst.
Projectbureau HOV Velsen, gevestigd aan Zeeweg 1 in IJmuiden, is tijdens werkdagen bereikbaar voor alle vragen, van zowel
particulieren als bedrijven.
Op de site van Provincie NoordHolland bij het HOV-project kan
men alle kaarten en plannen inzien. Alle deelprojecten zijn via
participatie- en informatieavonden onder de aandacht van bewoners gebracht.
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Met deelproject 1 mag de wegenbouwer dit voorjaar al beginnen. Het gaat dan om de busbaan in Santpoort-Noord tussen
kruispunt Hoofdstraat ter hoogte
van de afrit N208 en de Broekbergenlaan. Heijmans krijgt ook
de opdracht voor de busbaan
van deelproject 5, van Driehuis
tot aan het politiebureau aan de
Briniostraat in IJmuiden. Met de
daadwerkelijke aanleg moet echter nog worden gewacht, want
deelprojecten 4, 5 en 6 liggen stil
in afwachting van het beroep tegen het bestemmingsplan bij de
Raad van State. De uitspraak
wordt in de zomermaanden verwacht. Maar de aanbesteding en
de voorbereidende werkzaamheden van deze projecten gaat ondertussen wel verder.
De plannen voor deeltraject 1 zijn
in samenwerking met Santpoortse belanghebbenden tot stand

gekomen. De meeste werkzaamheden zullen niet langs de bestaande weg plaatsvinden, daarom zal de verkeersoverlast beperkt blijven tot het moment dat
de busbaan wordt aangesloten
op bestaande wegen. Aannemer Heijmans zal bewoners informeren over alle facetten van
de aanleg, zowel voor als tijdens
de werkzaamheden. De planning
is dat deze nieuwe busbaan eind
dit jaar kan worden opgeleverd.
Deelproject 2 tussen Broekbergenlaan en Hagelingerweg is
nog niet geheel klaar. Er worden
nog haltes aangelegd. Deelproject 3 rotonde Hagelingerweg is
globaal klaar. Alleen de beplanting wacht nog en ook moet de
zogenaamde Rotonde Doseer Installatie nog worden aangezet.
Deze verkeerslichten gaan aan
als er een snelbus aankomt om
het verkeer te reguleren.
Deelproject 4 is een ingrijpend
project, ook omdat er een busbaan tussen Santpoort en Driehuis wordt aangelegd die onder
het spoor door moet lopen. ProRail is verantwoordelijk voor dat
deel van de aanleg, zij zijn nu
bezig met de aanbesteding. De
busbaan zal vanaf de Santpoortse Dreef ter hoogte van de vijver
richting spoor gaan. Er worden
extra doorgangen gemaakt voor
de fauna, zoals een duiker (voor
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Bij inlevering van deze bon:

Zondag 8 maart

20% korting
op 1 artikel naar keuze*

* vraag naar onze voorwaarden in de bouwmarkt

Eigenaar
gedumpte
katten gezocht
IJmuiden - In de nacht van 24 op
25 februari zijn twee kattenreisbakken met daarin twee katten
achtergelaten bij het dierentehuis
aan de Heerenduinweg. De Dierenpolitie is op zoek naar de eigenaar van de katten en vraagt getuigen die op woensdagochtend
25 februari rond 2.30 uur personen
of voertuigen in de omgeving van
het dierentehuis hebben gezien. U
kunt bellen met 0900-8844.

Vrijdag 6 maart
20.00 uur

Telstar
-

VVV Venlo
Telstar Stadion
Mediapartner: de Jutter/de Hofgeest

Auto belandt in haven

frisse neus te halen. Wie wil komen kijken bij de lammetjes op
Zorgvrij kan de hele week terecht in de stallen, op het speel-

terrein en het speelbos bij de
boerderij. Het informatiecentrum van boerderij Zorgvrij is
echter op maandag gesloten.

IJmuiden - Vorige week vrijdagochtend is op de Tegeltjesmarkt
aan de Halkade een auto te water geraakt. De bestuurder had
zijn auto op de kade geparkeerd
en daarbij mogelijk de handrem
vergeten aan te trekken. De auto is daarna tussen twee kotters
het water in gereden. Naast de
berger kwamen ook een wagen
met een lange kraanarm een een
duikbedrijf ter plaatse. Op aanwijzing van de eigenaar werd
de wagen snel gevonden door
de duiker. Hij bleek op zijn kop
te liggen. De kraan heeft de auto
onder grote belangstelling weer
op de kant gezet. De wagen is total-loss. (foto: Ko van Leeuwen)
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Velserbroek – Vrijdag 6 maart
organiseert Kasius Autoschade
in Velserbroek een speciale actiedag om kleine deukjes te laten
verwijderen. Alleen op deze dag
kan dat vervelende deukje dan
tegen een zeer aantrekkelijke
prijs hersteld worden, klaar terwijl de klant wacht. Kasius Autoschade staat met een gespecialiseerd team klaar om deukjes,
ter grootte van maximaal een 2
euro munt, direct te verhelpen,
zonder spuiten. Heeft u een grotere deuk in uw auto, dan kunt u
bij Kasius ook terecht voor een
scherpe offerte.
Vrijdag staan de deuren van
13.00 tot 17.00 uur open. Iedereen is van harte welkom!

Normaliter kost het herstellen
van een kleine deuk veel meer
maar door het bundelen kan dit
nu veel goedkoper. Uw voordeel
is 50 procent ten opzichte van de
normale prijs. Aanmelden kan
via 023-5376652.
Kasius Autoschade in de Velserbroek is al vele jaren een begrip
in de regio. Wekelijks worden er
meer dan 35 autoschade’s hersteld. Zowel voor de particuliere
als zakelijke markt. Kasius heeft
samenwerkingsovereenkomsten
met onder meer Achmea, Topherstel en Schadegarant. Kasius
maakt onderdeel uit van de Reco
Autoschade Groep met totaal 11
vestigingen, waarvan de meeste
in de regio Kennemerland.

Nieuwe Kia Rio bij
Tinholt Velserbroek
Velserbroek - Kia introduceert
de nieuwe Kia Rio. De Rio is al
leverbaar vanaf 13.995 euro.
Voor de snelle beslissers komt
er een speciale Kia Rio First
Edition op de markt. Uiteraard
is dit model ook verkrijgbaar
bij Tinholt Automobielbedrijf in
Velserbroek.
De Kia Rio mag zich verheugen
op een grote populariteit en inmiddels zijn er sinds de introductie van het huidige model in
2011 ruim 17.000 Rio’s op Nederlandse bodem verkocht. Belangrijk kenmerk van de Rio is
zijn moderne en sportieve design. Die uitstraling wordt met
de nieuwe Rio nog eens verder
versterkt.
Aan de buitenzijde valt de vernieuwde Rio op door de tigernose grille, de gewijzigde voorbumper met mistlampen en de
in een diffuser-look uitgevoerde achterbumper. Het interieur is op diverse aspecten ver-

nieuwd waardoor het moderner
oogt en de kwaliteitsbeleving is
vergroot. Wijzigingen zijn terug
te vinden in de middenconsole, uitgevoerd in hoogglans pianolak in combinatie met mat
chromen accenten, in de stoelbekleding en in de multimedia
systemen. De middenconsole
is moderner vormgegeven rond
het audiosysteem en het nieuwe 7” navigatiesysteem met
achteruitrijcamera.
De introductie van de nieuwe
Rio wordt opgeluisterd met de
tijdelijke beschikbaarheid van
de aantrekkelijke First Edition,
die gelijk is aan de DynamicLine uitvoering en daarbovenop
voor een geringe meerprijs van
slechts 495 euro wordt voorzien van een set 17” lichtmetalen velgen (205/45 R17) ter
waarde van 1.499 euro. Het
klantvoordeel is hiermee ruim
1.000 euro! Zie ook www.tinholt.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
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Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch
IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de actualiteit of een evenement, soms
gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans
te bieden heeft.
Zondag is het precies 150 jaar
geleden dat de aanleg van het
Noordzeekanaal van start ging.
Dit jubileum wordt niet groots gevierd, maar in deze rubriek wil ik
toch even stilstaan bij dit ook voor
IJmuiden bijzondere moment.
Zonder kanaal zou er immers geen
IJmuiden zijn; hooguit een Velsen
aan zee...
De eerste spade ging op 8 maart
1865 de grond in, op de plek in
duinvlakte de Breesaap waar later de eerste sluizen zijn aangelegd. De spadesteek vond ’s middags om drie uur plaats. De plechtigheid was sober want Nederland
was in rouw; precies een week
eerder was koningin-moeder Anna Paulowna, de moeder van Koning Willem III, overleden. Diverse hoogwaardigheidsbekleders,
onder wie drie directeuren van de
Amsterdamse Kanaal-Maatschappij (AKM), waren samen met vertegenwoordigers van de aannemer en diverese ministeriesm,
naar de Breesaap gekomen.
In het Algemeen Handelsblad van
twee dagen later vinden we een

uitgebreid verslag van de plechtigheid. Allereerst houdt AKM-directeur Jitta een toespraak waarin de kanaalwerken vergeleken
worden met die van Suez en Panama. Hij besluit met: ‘En nu, mijne Heeren, zullen wij overgaan tot
het steken van de eerste spade
in den grond tot doorgraving van
Holland op zijn Smalst, tot daarstelling van het nieuwe kanaal!’ Na
de toespraak steekt mededirecteur Boelen de eerste spade in de
grond. Na een toespraak van ‘inspecteur van den waterstaat’ Conrad, die eindigt met ‘Leve de Koning!’, gaan de eerste ruim honderd wachtende Nederlandse arbeiders ‘aan den arbeid, onder leiding en toezigt van drie Engelsche
en vier Hollandsche ingenieurs en
opzigters’.
Het resultaat na ruim elf jaar ploeteren door vele honderden kanaalgravers mag er wezen: op 1 november 1876 wordt het Noordzeekanaal geopend en IJmuiden gedoopt door koning Willem III.
Als eerbetoon aan de kanaalgravers werd in 2001 bij het 125-jarig
bestaan van het Noordzeekanaal
en IJmuiden het beeld De Kanaalgravers van Aart Lamberts onthuld
bij het Pontplein. Dag in, dag uit
kijken de drie gravers uit over hun
schepping, een aanblik die ze zich
150 jaar na de eerste spadesteek
nauwelijks hadden kunnen voorstellen.

Alzheimer Café IJmuiden
IJmuiden - Op dinsdag 10 maart
2015 is er weer een Alzheimer Café in IJmuiden. Het onderwerp is
‘Dementie, bekwaam en bevoegd:
hoe zit dat?’.
Het is vaak lastig om voor iemand
met dementie te bepalen wat kan
en mag. Als er verantwoordelijkheden worden overgenomen kunnen er bepaalde valkuilen ontstaan. Hoe voorkom je dat iemand
niet te kort wordt gedaan? Wie
bepaalt in hoeverre iemand bekwaam en bevoegd is? Op deze
en andere vragen zal Bernard Peters (Mentorschap en Bewindvoering) samen met dr. Damen (Geriater van het Rode Kruis Ziekenhuis) antwoorden proberen te vinden. Wilt u meer weten over dit
onderwerp? Kom naar het het Alzheimer Café in de Centrale Biblio-

theek in IJmuiden, Dudokplein 16,
1971 EP IJmuiden. De ontvangst
is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt
tot 21.00 uur. Iedereen is welkom:
mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden,
buren. Wie er nog nooit eerder is
geweest, moet beslist komen kennismaken. De toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie
van hulpverleners en van mensen die uit eigen ervaring spreken.
Bij elk café worden deze geïnterviewd door onze vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen. Er
is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na te lezen.
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Centrale Bibliotheek, Dudokplein 16 IJmuiden. Van 19.00 tot
21.00 uur.
In het kader van de provinciale statenverkeizingen organiseert VVD Velsen een bijeenkomst met mr. Ankie BroekersKnol, voorzitter Eerste Kamer.
Restaurant Laantje, Hoofdstraat
190 Santpoort-Noord. Aanvang
21.00 uur. Leden en niet-leden
zijn welkom.

Donderdag
5 maart

Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Katinka Polderman met ‘Baart zorgen’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag
6 maart

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur.
Telstar-VVV Venlo. Aanvang
20.00 uur.
Meditatie - een christelijke taditie- hoe dan...? in De Bolder
Bloemstraat 124 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Quatre Mains in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Zaterdag
7 maart

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
Wouter Piersma in de Tiny Prinszaal en expositie ‘Redders van
boven’.
Stadsschouwburg
Velsen:
Woezel & Pip. Aanvang 14.00
uur.
Villa Nineties bij Villa Westend,
Westbroekerplas Velserbroek.
Van 21.00 tot 02.00 uur.
Après-ski Party met DJ Dave in Café ‘t Centrum, Kennemerlaan 124 IJmuiden. Aanvang
21.00 uur.
Bluestrain to Thalia in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.

Zondag
8 maart

Rommelmarkt in De Mel/Watervliet, Doelmanstraat in Velsen-Noord. Van 11.00 tot 14.30
uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Rede en Rijkdom’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur.
Koffieconcert met IJmuidense koren in de Laurentiuskerk,
Fidelishof IJmuiden. Aanvang

12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
Wouter Piersma in de Tiny Prinszaal en expositie ‘Redders van
boven’.
Piano Trio in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Optreden De Rebellies in Café Bartje, Hoofdstraat SantpoortNoord. Aanvang 17.30 uur. Toegang gratis.

Maandag
9 maart

Start collecte Jantje Beton.
Tot en met 14 maart.
Postzegelavond bij Postzegelvereniging Santpoort in Het Terras, Stationsgebouw Santpoort,
Santpoortse Dreef. Vanaf 19.00
uur is de zaal geopend.
Lezing bij Historische Kring Velsen over persoonsbewijzen en
stamkaarten. De Hofstede, A.
Jacobsstraat 227 Velserbroek.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.

Dinsdag
10 maart

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek, Dudokplein 16
IJmuiden. Programma start om
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
Onderwerp is ‘Dementie, bekwaam en bevoegd: hoe zit dat?’
Stadsschouwburg
Velsen:
Henk Poort in ‘Dorus’. Aanvang
20.15 uur.

Woensdag
11 maart

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’. Expositie
Wouter Piersma in de Tiny Prinszaal en expositie ‘Redders van
boven’.
Kindervertelmiddag met prinsessenverhalen voor kinderen
van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6,- per kind.
Opgeven via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl. Nu ook mogelijk
als verjaardagspartijtje.
Workshop ‘Waanzinnig schrijven & te gekke woorden’ in de

Donderdag
12 maart

Stadsschouwburg Velsen: Javier Guzman in ‘Absurd Verlicht’.
Aanvang 20.15 uur.

Rabobank-kantoor op
Kennemerlaan geopend
Geef aan
Jantje Beton
Velsen - Van 9 tot en met 14
maart wordt de jaarlijkse Jantje
Beton Collecte gehouden: een collecte voor en door het jeugdwerk
bij u in de buurt. In de gemeente Velsen lopen Smashing Velsen,
Scouting M.A. De Ruyter, Badmintonclub Velserbroek, Scouting St
Radboud, Korfbalvereniging Rapid, Scouting Nannie van der Wiele, Sportbond Velsen, Scouting De
Ijmondtrekkers en Scouting Wiawaha voor de Jantje Beton Collecte. De helft van de collecteopbrengst is bestemd voor deze collecterende jeugdorganisaties. De
andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor projecten
die ervoor zorgen dat alle kinderen
in Nederland weer vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen. Zie
ook www.jantjebeton.nl.

Rommelmarkt
in Polderhuis

Velserbroek - Zondag 29 maart
wordt van 09.00 tot 15.00 weer
een gezellige rommelmarkt in Het
Polderhuis (achter winkelcentrum
Velserboek) aan het Vestingplein
58 georganiseerd. Er wordt weer
van alles te koop aangeboden op
de vele kramen. Het beloofd een
leuke markt te worden in verband
met het 25-jarig bestaan van Het
Polderhuis. Er is voldoende parkeergelegenheid en Het Polderhuis is ook goed te bereiken met
het openbaar vervoer. De toegang
bedraagt 2 euro, kinderen tot en
met 6 jaar gratis. Voor kraamverhuur kan men bellen naar telefoonnummer 023-5374218 of 0613213704.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

IJmuiden - Directievoorzitter
Jakob Klompien van Rabobank
IJmond heeft maandag het nieuwe advieskantoor op de Kennemerlaan 63 geopend. Klanten en
niet-klanten kunnen hier terecht
voor de dagelijkse bankzaken.
Daarnaast is er de mogelijkheid
om op afspraak te komen met
één van onze adviseurs.
De geldautomaat is 24 uur per
dag beschikbaar. Dat geldt ook
voor de sealbagautomaat voor

zakelijke klanten. Rabobank
IJmond heeft in overleg met de
ledenraad en relaties gezocht
naar een nieuwe locatie om
klanten in IJmuiden maar ook in
Driehuis en Velsen-Zuid zo goed
mogelijk te blijven bedienen. Deze plek is gevonden in het centrum van IJmuiden, dichtbij de
klanten. Het kantoor aan de
Dokweg heeft haar deuren inmiddels gesloten. Zie ook www.
rabobank.nl/ijmond.

Tata Steel steunt KWF

IJmuiden - Medewerkers van Tata Steel zamelen geld in voor KWF
Kankerbestrijding. Dat gebeurt in
het kader van Founder’s Day. Wereldwijd zetten medewerkers van
Tata bedrijven zich op 3 maart in
voor goede doelen. Daarmee herdenken ze de geboortedag (3
maart 1839) van de oprichter, Jamsetji Nusserwanji Tata. Voor hem
was de lokale gemeenschap niet
slechts een van de doelgroepen,
maar de bestaansreden van het
bedrijf. Die filosofie heeft Jamsetji
Tata zijn hele leven lang uitgedragen en in het Tata concern verankerd. Zorgen voor mensen en de
omgeving van het bedrijf zijn kernprincipes van de Tata Group. Een
meerderheid van de aandelen van
het moederbedrijf, Tata Sons, is in

handen van liefdadigheidsinstellingen. Veelal in het blauw (kleur
Tata-logo) gestoken medewerkers
hebben een breed scala aan activiteiten georganiseerd om geld in
te zamelen voor het KWF bij Tata Steel in IJmuiden. In de bibliotheek werd een boeken- en platenbeurs gehouden. Een artistiek
aangelegde medewerker maakte
portrettekeningen. Er werden diverse sportieve activiteiten aangeboden: van een cursus zelfverdediging tot roei- en hardloopclinics.
In het Dudok Huis konden medewerkers proberen een golfbal in
een hole te slaan of deelnemen
aan 30-minuten durende gitaarclinics. Diverse Tata Steel medewerkers maakten hun bak- en kooktalenten te gelde voor het KWF.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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18 MAART 2015 WATERSCHAPSEN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

ChristenUnie en SGP
gaan OV-Challenge aan

CDA werkt
samen voor de
vrijwilligers,
de regio en de
ondernemers
Velsen - Op 18 maart worden er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en voor het algemeen bestuur van de waterschappen.
Het CDA wil u zorgeloos laten
wonen, werken en recreëren.
Om dit waar te maken hebben
wij uw vertrouwen en steun
nodig. Stem daarom CDA op
18 maart!
Het CDA ziet het grote belang van
vrijwilligers voor de samenleving.
De vrijwilligers werken vanuit het
hart en zien om naar de medemens. Dit zijn de begeleiders van
het jeugdelftal van de plaatselijke voetbalvereniging, de vrijwilliger die koffie schenkt in de kantine van het dorpshuis en degene die monumenten onderhoudt.
Ook zijn er veel vrijwilligers in het
groen. Zij planten bomen, snoeien struiken en zijn gids in het
bos. Het CDA wil daarom de provinciale bijdrage voor de vrijwilligers in stand houden. Ten aanzien van de kleine woonkernen
maakt het CDA zich hard voor
het behoud van de pinautomaat,
de school en het dorpshuis.
Buurt¬bussen moeten worden
ingezet om heel Noord-Holland
bereikbaar te houden. Daarnaast
hebben veel regio’s te maken
met leegstand, wat zorgt voor
verloedering en een gevoel van
onveiligheid. Het CDA wil daarom geen megawinkels of winkelcentra buiten bestaande winkelgebieden. Het CDA steunt de lokale ondernemer. Deze vormt het
hart van een dorpsgemeenschap
of een wijk in een stad en maakt
de plaatselijke intocht van Sinterklaas, de festiviteiten met Koningsdag en de sporttoernooien mogelijk. Ook de economische krachtpatsers van NoordHolland verdienen steun. Zij zorgen voor economische groei en
werkgelegen¬heid. Hierbij kan
worden gedacht aan de duurzame groei van Schiphol, de havens
van Amsterdam en IJmuiden en
het Noordzeekanaalgebied.

Minister in gesprek
met actievoerders SP
Beverwijk - Minister Stef Blok
(wonen en rijksdienst) sprak afgelopen maandagavond op een
door de VVD georganiseerde
verkiezingsbijeenkomst in restaurant La Citadel. De komst van
de bewindsman werd door een
groep actievoerders van de SP
aangegrepen om te protesteren tegen het huidige woningbeleid. Met borden, spandoeken, een trommel en een megafoon trokken ze de aandacht van
passanten.
Regen, hagel en een ijskoude wind werden door de actievoerders getrotseerd om maandagavond hun standpunt duidelijk te maken. De minister nam,
voorafgaand aan de geplande
bijeenkomst, de tijd om met hen
in gesprek te gaan. Hun boodschap was duidelijk: ,,Stop de
huurexplosie!’’ Volgens de SP is
er sprake van een toenemende
bittere armoede onder huurders,
die veroorzaakt zou worden door
de steeds verder stijgende huur-

prijzen. Ook stelt men dat er
steeds minder sociale huurwoningen zijn die voor een acceptabele prijs worden aangeboden. Met dat laatste was Blok
het eens: ,,De corporaties hebben de laatste jaren te dure woningen gebouwd.’’ Dat de mensen met de laagste inkomens nu
de dupe zijn van zijn huurbeleid
betwistte hij: ,,Ik heb 400 miljoen euro vrijgemaakt voor extra huurtoeslag en de mensen
met de laagste inkomens hebben ook de laagste huurverhoging gehad.’’ De minister legde
vervolgens uit waarom er volgens hem een probleem is op
de huurmarkt: ,,Meer dan een
kwart van alle huurwoningen in
Nederland wordt bewoond door
mensen met de hoogste inkomens. Dat zijn 700.000 woningen, evenveel als er staan in
Amsterdam en Rotterdam samen. Zolang die mensen goedkoop blijven huren, kan er geen
doorstroming plaatsvinden.’’

Regio - Kandidaten van de ChristenUnie-SGP zullen de OV-Challenge aangaan door met het
openbaar vervoer van het meest
zuidelijke puntje (Buitenkaag)
naar het meest noordelijke puntje van Noord-Holland (De Cocksdorp) te reizen om de kwaliteit
van het openbaar vervoer te beoordelen op zaterdag 7 maart.
Door deze uitdaging aan te gaan
wil de ChristenUnie-SGP de bereikbaarheid, toegankelijkheid en
veiligheid van het openbaar vervoer gaan testen. Dit zullen zij
doen door onderweg bushaltes
met een checklist te gaan beoordelen. Hierbij kunt u denken aan:
is er cameratoezicht? Is de bus-

halte rolstoeltoegankelijk? Is de
bushalte overdekt? De volledige
checklist is te vinden op de website van de ChristenUnie-SGP.
Bij de ChristenUnie-SGP staan
mensen centraal, daarom zullen
de kandidaten ook het gesprek
aangaan met de mede-passagiers
over hoe zij het openbaar vervoer
ervaren. Lijsttrekker Michel Klein:
,,Ik vind dit een mooie en unieke actie, om de kwaliteit van het
openbaar vervoer in Noord-Holland op een ludieke manier te beoordelen.’’
De OV-Challenge is te volgen via
de social media accounts van
de ChristenUnie-SGP. Zie ook
noordholland.christenunie.nl.

Waterschapsverkiezingen
Regio - Naast de verkiezingen
voor de Provinciale Staten zijn er
op woensdag 18 maart ook Waterschapsverkiezingen. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zui-

veren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook
wegen en vaarwegen. Wat je
kiest is het bestuur van de waterschap. Uit hun midden wordt
een dagelijks bestuur gekozen.

Strandafval opgeruimd

Voorzitter Eerste
Kamer over zorgwet
Santpoort-Noord - Gezondheid
is een groot goed en de zorg
houdt dan ook veel mensen bezig. In december leidde de stemming over de nieuwe zorgwet in
de Eerste Kamer tot de volgende vragen: Mag je nu wel of niet
je eigen arts kiezen? Krijgt iedereen alle zorg die hij of zij nodig
heeft? Wie bepaalt waar ik voor
mijn zorg naartoe mag?
Belangrijke vragen, die op
woensdag 11 maart aan de orde zullen komen in een vraaggesprek van de VVD Velsen met de
voorzitter van de Eerste Kamer,
mevrouw Ankie Broekers-Knol.
Zij zat de vergadering voor waarin een aantal Eerste Kamerleden
tegen de zorgwet stemden, terwijl de belangrijkste taak van de

Eerste Kamer het beoordelen
van wetsvoorstellen is. Hierdoor
ontstond de nodige commotie in Den Haag en in de media.
Er volgde een debat in de Tweede Kamer en minister Schippers
ging opnieuw aan de slag met
het wetsvoorstel. Wat zeggen
deze gebeurtenissen over de rol
van de Eerste Kamer? En hoe belangrijk zijn de provinciale statenverkiezingen als daar indirect
de samenstelling van de Eerste
Kamer door wordt bepaald?
Iedereen die het vraaggesprek
met Ankie Broekers-Knol op
woensdag 11 maart wil bijwonen is vanaf 20.30 uur van harte
welkom in Lunchroom Laantje,
Hoofdstraat 190 in SantpoortNoord.

IJmuiden - Afgelopen zondag is
de PvdA op drie Noord-Hollandse stranden in actie gekomen om
zo veel mogelijk plastic afval te
verzamelen. Tijdens deze Schone
Stranden actie in Den Oever, Castricum aan Zee en IJmuiden heeft
de PvdA Noord-Holland met hulp
van tientallen vrijwilligers in totaal 1000 kilo afval bij elkaar verzameld.
Op de actie in Den Oever waren tientallen mensen afgekomen. De vrijwilligers werden vergezeld door Tweede Kamerleden Sjoera Dikkers en Jeroen Recourt en lijsttrekker voor de PvdA
Noord-Holland Tjeerd Talsma. Samen gingen zij, na een warme kop
soep met ‘stik’, naar ‘het Schor’
om daar zo veel mogelijk plas-

tic op te rapen. De natuurorganisaties ‘De Kop’ van Staatsbosbeheer en Stichting Landschapszorg
Wieringen hielpen mee om het afval te verzamelen en weg te voeren. In anderhalf uur tijd kon de in
totaal veertig man maar liefst 400
kilo afval verzamelen.
Ook op de stranden bij Castricum aan Zee en IJmuiden kwam
de PvdA in actie voor schonere
stranden. Volgens Greet Blokker,
Statenlid in de Provincie NoordHolland, zijn het vooral de aangespoelde visnetten die het strand
zo vervuilen. ,,Het was een groot
succes’’, zei Xander den Uyl, Statenlid en kandidaat in de Provincie
Noord Holland. De acties in Castricum aan Zee en IJmuiden haalden samen ruim 600 kilo afval op.
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IJmuidense
koren geven
koffieconcerts

Wijkplatform IJmuiden-Noord
Uitnodiging vergadering op 11 maart 19:30 uur in de Spil
Op woensdag 11 maart aanstaande houden we weer onze maandelijkse openbare vergadering in
buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29, aanvang 19:30 uur. U kunt dan binnenlopen met uw vragen,
opmerkingen, of problemen uit uw omgeving van IJmuiden-Noord, of gewoon de vergadering bijwonen.
De belangrijkste agendapunten zijn het plan om windturbines tegenover IJmuiden-Noord tussen de
spuisluizen en de pont te plaatsen en veiligheid op het Noordzeekanaal. De rest van de agenda vindt u op
de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-noord. Als u vragen heeft, of iets met ons wilt bespreken,
maar niet naar de vergadering kunt komen, stuur dan een e-mail naar johan.zwakman@kpnplanet.nl,
of bel naar Johan Zwakman, 06-46332239.
Johan Zwakman
Voorzitter

Kienavond
Full Speed

Inschrijving vijfde
Gieteling Open gestart
Velsen-Noord - Van vrijdag
20 tot en met zondag 29 maart
wordt het vijfde Gieteling Open
gespeeld. Dit gebeurt op de
kunstgrastennisbanen van TC
de Gieteling op het prachtige
sportpark Rooswijk in VelsenNoord.
Het toernooi is de laatste echte testmogelijkheid voor veel
competitiespelers, de eerste
buitenmogelijkheid voor gravel- en indoorspelers en voor
allen natuurlijk het begin van
de (tennis)lente.
Hoewel het competitieve karakter centraal staat, gaat dit
bij het Gieteling Open alleen
in combinatie met gezelligheid.
Het eerste lustrum geeft een
nog uitgebreider randprogramma, variërend van Ierse-, Dis-

co- en Duitse avond tot High
Tea, barbecue en een pubquiz,
met als klapper een originele ‘battle of the sexes’ op de finaledag. Met de medewerking
van veel leden zal deze gezelligheid gedurende het hele toernooi op het park te vinden zijn.
Inschrijven kan nog tot 13
maart via www.toernooi.nl. Dit
kan in Damesdubbel en Herendubbel in de categorieën 5, 6,
6-35+, 7-17+, 7-35+ en 8-17+.
De toernooileiding probeert bij
de indeling in voor- en finaleweekend zoveel mogelijk rekening te houden met deelname
aan een ander toernooi of open
tennisdagen.
Zie ook www.tennisclubdegieteling.nl.

IJmuiden - In de strijd om de
clubtitel van DCIJ werd Jesse
Bos geconfronteerd met een tot
de in zijn tenen gemotiveerde
tegenstander.
Stijn Tuijtel, die het dit seizoen
wat rustiger aan doet, blijft een
speler met uitzonderlijke kwaliteiten.
In het middenspel verraste Tuijtel met een combinatie die hem
op schijfwinst bracht. Daarna
kreeg Bos geen kans meer en
verloor kansloos. Een gevaarlijk
wapen waarmee de allersterkste dammers zich soms inlaten
is de lokzet. Nicole Schouten
zette een damcombinatie open
waar Jan Apeldoorn na lang
nadenken op inging. Maar de
combinatie was giftig en verloor
een schijf. Schouten maakte het
daarna keurig af. Willem Winter

had grote moeite om Jan Maarten Koorn te kloppen. Eerst in
het gevorderde eindspel lukte dat.
Conall Sleutel strafte een fout
van Stella van Buuren hardhandig af en won. Vader Jack van
Buuren deed het veel beter dan
Stella en bracht Klaas de Krijger
tot capitulatie. Een mooie winst
derhalve. Harrie van der Vossen
kreeg in het middenspel vat op
het spel van Bram van Bakel.
Als een terriër hield hij vast en
won gedecideerd. Cees van
der Vlis had een engeltje op zin
schouder.
Met uitstekend spel had Max
Doornbosch een positioneel
winnende stand verkregen. Een
misrekening was er debet aan
dat Van der Vlis alsnog een punt
kon pakken.

IJmuiden - Zondag 8 maart geven twee koren in de Laurentiuskerk aan het Fidelishof een koffieconcert: Shantykoor Nortada
en gezelligheidskoor FF Anders.
De mannen van Nortada zingen
de liederen van de zee, de shanties, onder leiding van Thom ten
Harkel. FF Anders zingt het Nederlandse gezelligheidslied net ff
anders door de verrassende arrangementen van dirigent André
Jansen. De Velser Gemeenschap
nodigt u van harte uit. De entree
is gratis. Aanvang 12.00 uur.

Natuurhutten bouwen
op Binnenhaventerrein
IJmuiden - Op zaterdag 21
maart organiseert een aantal
mensen uit de buurt rondom de
‘Binnenhaven’ samen met Scoutinggroep de IJmondtrekkers
een natuurhutten bouwdag. Op
deze dag worden hutten gebouwd van wilgentakken en sisal, beide natuurlijke producten.
Deze wilgenhutten kunnen blijven staan in de natuurlijke
speelomgeving die de laatste jaren is ontstaan op de ‘parklocatie’ op het Binnenhaventerrein
aan de Zeeweg.
Samen met de jeugd van de
buurt en van Scoutinggroep de
IJmondtrekkers zullen op zaterdag 21 maart hutten gebouwd
worden met een blijvend karakter. De gebouwde hutten zullen niet het eeuwige leven heb-

ben, maar zullen deel gaan uitmaken van het dynamische karakter van de speel en ontmoetingsplaats. Behalve wilgenhutten bouwen kunnen kinderen
ook broodjes bakken op houtvuur en wordt er gratis thee en
limonade geschonken.
Deze dag is ook een van de
twee nationale NLDoet dagen. We roepen dan ook vrijwilligers op om te komen helpen bij het bouwen van de hutten, maar ook om de speelplaats
van vrij te maken van het (gelukkig) beperkte zwerfvuil. Volwassenen en kinderen zijn allemaal welkom. U kunt u aanmelden als vrijwilliger via de website nldoet.nl of kom op 21 maart
tussen 10.00 en 15.00 uur gezellig langs.

Velsen-Zuid - Afgelopen zaterdag waren dertien klootschieters van SV Full Speed bij
de loting van vier teams aanwezig. Het was fris, maar het voorjaar komt er aan en dat voel je.
De Beeckestijnroute lag er
mooi bij en daardoor bijna geen
zoekballen. Maar je moet blijven opletten, want bij elke worp
is 400 gram vogelvrij. Het veiligheidsprotocol doet al 21 jaar
zijn werk, buiten schrammen of
blauwe plekken, is het een altijd
een gezellig samenspel. Alleen
met de stand is wel eens twijfel.

Team 2 met Nico, Elly en Gerda werd eerste op 70 schoten
en 65 meter. Team 4 met Lia,
Jan en Willem werd tweede op
71/54. Team 1 met Ton, Ingrid,
Harm en Bertus, werd derde op
82/64. Team 3 met Sonja, Dirk
en Bertie werd vierde op 90/27.
Op de agenda staat zaterdag
14 maart de kienavond van Full
Speed.
Op zaterdag 28 maart staat
het Paaseieren-toernooi op het
programma. Meer weten? Bel
0255-514780 of mail naar snelboot@planet.nl.

Velsen-Zuid - Zaterdagavond
14 maart organiseert sportvereniging Full Speed weer een
kienavond. Het kienen start om
20.00 uur, maar het clubgebouw
is om 19.30 uur voor een kop
koffie of thee. Er zijn drie kienrondjes en een loterij. Full Speed
is gevestigd tussen het Gymnasium Felisenum en Telsar Stadion.
Meer weten? Bel 023-5388372.

DKV jeugdwedstrijden
Velsen - DKV E1 speelde tegen
Meervogels E3. De vorige keer
verloor de E1 nog met 1-10 van
deze ploeg. Deze week speelde de
E1 met invaller Maud van de F een
hele sterke wedstrijd! En stonden
al snel met 2-0 voor door doelpunten van Rafaël en Christian. Meervogels wisten terug te komen naar
2-3. DKV gaf gelukkig niet op en
bleef doorzetten. De wedstrijd
eindigde uiteindelijk in gelijkspel.
5-5. oor de D1 stond er een belangrijke wedstrijd op het programma. Ze speelden hun kampioenswedstrijd tegen TOP. Bij winst
zou het kampioenschap binnen
zijn. TOP is nummer 2 in de poule dus het zou geen makkie worden. D1 kwam met 2-0 voor door
doelpunten van Rik en Lisa. Voor
de rust kwam TOP op 2-1. De D1
was de hele wedstrijd veel beter,
maar het vergat te scoren. Kwam
dat door de zenuwen of omdat er
in de vakantie niet getraind was.
TOP scoorde wel en zo werd het
2-2. Een zenuwslopend slot volgde. De D1 had de ene na de andere kans. Uiteindelijk maakte
Ben de 3-2. Die voorsprong werd
8 minuten lang met succes verdedigd. Na het verlossende eindsignaal barstte de vreugde los. Kampioen! Een hele mooie prestatie
van de D1. De C2 speelde in Hillegom een geweldige wedstrijd tegen SDO C1. Kim was vooral zorgvuldig met haar scorings kansen.
Drie maal wist zij te scoren. Er
werd gewonnen met 3-12.
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Witte Leeuwen spelen op speciale datum (6-3) thuis tegen VVV Venlo

Telstar gaat vrijdag voor volle bak
Velsen-Zuid - Elke Telstarsupporter is bekend met het
magische getal 63, het oprichtingsjaar van Telstar.
Het is dan ook geen toeval dat Telstar juist op vrijdag 6-3 tijdens haar thuiswedstrijd tegen VVV Venlo
volledig voor de winst gaat.
Daarnaast is de aftrap voor
de vierde periode, de periode waarin Telstar vol voor de
prijzen gaat!
Om deze datum extra speciaal te maken heeft Telstar deze avond unieke acties in het
teken van het getal 63 staan.
Op deze avond zullen de acties
variëren en zal het een avond
vol winnaars worden. Entreekaarten worden met 63% korting verlaagd, waardoor de prijzen verschillen van 2 euro voor
de jeugd t/m 16 jaar tot 4 euro
voor de oost tribune en 6 euro
voor west tribune voor volwassenen. Daarnaast zal er een loterij zijn, waarbij 63 prijzen worden verloot en krijgt elke 63ste

bezoeker ook een leuke prijs.
Als klap op de vuurpijl: bent
u geboren in het jaar 1963 of
bent u dit jaar 63 jaar? Dan
krijgt u gratis entree, een mooi
presentje en wordt u ontvangen in de businessclub van Telstar (stuur van te voren een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar administratie@sctelstar.nl).
Bent u nog niet overstag? Om
het nog mooier te maken zal er
in de rust en voor de wedstrijd
een dweilorkest spelen om de
sfeer fantastisch te maken en is
er nog veel meer spectaculairs.
De kaarten met 63% korting
zijn vanaf dinsdagochtend tot
aan de wedstrijd verkrijgbaar.
Neem je vrienden, familie en
wie dan ook mee en maak er
samen met ons een waar voetbalfeest van!
Dus komt allen op 6-3-2015
om 20.00 uur naar Telstar–VVV
Venlo om deze fantastische
avond te beleven en als winnaar naar huis te gaan. (foto:
ProShots)

Telstar Horeca houdt open dag

Optimale beleving van
openheid en ontspanning
Velsen-Zuid - De open dag
van Telstar Horeca is de ideale start om kennis te maken
met Telstar Horeca. Laat u op
donderdag 26 maart inspireren en proef alvast de ontspannen sfeer!
Ongetwijfeld weet u dat Telstar
meer is dan alleen voetbal. Maar
weet u ook exact wat er bij Telstar allemaal mogelijk is? Bent u
volledig op de hoogte van de ongekende faciliteiten als evenementenlocatie? Ook daar komt u
achter tijdens de open dag op 26
maart van 13.00 en 17.00 uur. De
mogelijkheden van het stadion
zijn zeer talrijk: vergaderingen,
trainingen, personeelsfeesten,
schoolfeesten, familiefeesten,
jubileumvieringen,
seminars,
beursmogelijkheden, netwerkevents, bruiloften en condoleances. Met een ontbijt, lunch, diner
of een aangeklede borrel. Alles
is mogelijk! Vraag tijdens uw bezoek naar Vanessa Heilig of Marije Moerman. Zij staan u graag
te woord!
Ter afsluiting van de open dag is
er tussen 17.00 tot 19.00 uur een
netwerkborrel gepland voor alle

bedrijven uit de
regio en sponsoren van Telstar. Een vertegenwoordiger van HavenDonderdag 26 maart 2015
bedrijf Amsterdam, één van
de sponsoren,
zal dit bedrijf
aan u voorstellen. En in samenwerking
met Rijkswaterstaat een toelichting geven
op de bouw van
de nieuwe grote zeesluis omdat de huidige Noordersluis
(1929) na bijna honderd jaar
aan vervanging
toe is. Wilt u deTelstar Stadion, Minister van Houtenlaan, Velsen-Zuid
ze interessante
www.telstarhoreca.nl
netwerkbijeenkomst
bijwonen dan kunt u zich tot uiterlijk met u alle mogelijkheden te be24 maart aanmelden via vanes- spreken teneinde uw evenement
sa@sctelstar.nl
op een originele en stijlvolle maTijdens deze bijeenkomst is Tel- nier vorm te kunnen geven. Zie
star Horeca graag bereid om ook www.telstarhoreca.nl.

UITNODIGING OPEN DAG
TELSTAR HORECA

Arjan de Zeeuw
neemt afscheid in stijl
Velsen-Zuid - Voormalig Telstar-speler Arjan de Zeeuw
neemt voorafgaand aan de
wedstrijd Telstar-Jong PSV
in stijl afscheid van het voetbal en het Nederlandse Politie Elftal in het bijzonder. Het
bondselftal van de Nederlandse Politie, voor wie De
Zeeuw tegenwoordig werkzaam is, neemt het op tegen
een gelegenheidsteam met
daarin voormalige voetbalcollega’s.
De ploeg met oud-teamgenoten van Arjan de Zeeuw wordt
gecoacht door Telstar-legende Simon Kistemaker. Hij heeft
de beschikking over spelers
als Ron de Roode, Regillo Simons, Denny Landzaat, Brian
Tevreden, Sander Oostrom en
Jurgen Streppel.
,,Het is voor ons prachtig, en
een hele eer, dat iemand als
Arjan de Zeeuw bij zijn eerste
profclub zijn afscheid komt vieren’’, aldus algemeen directeur
Pieter de Waard. ,,Wij hopen er
met zijn allen een onvergetelijke avond van te maken en Arjan het afscheid te kunnen geven wat bij een speler met zo
een staat van dienst past.’’

Na zijn carrièrestart bij Telstar
beleefde de Zeeuw grote successen in het Engelse voetbal. In meer dan 400 wedstrijden in Engeland, waarvan bijna 150 op het hoogste niveau, verdedigde hij de kleuren van Barnsley, Wigan Athletic, Portsmouth en Coventry City. De Zeeuw promoveerde tot
twee maal toe naar hoogste niveau (1997 met Barnsley FC en
in 2003 met Portsmouth FC).
Naast meerdere uitverkiezingen tot speler van het jaar werd
de Zeeuw in 2007 door de supporters van Wigan zelfs uitgeroepen tot speler van de eeuw.
In 2008 beëindigde de Zeeuw
zijn actieve loopbaan en richtte
hij zich op zijn maatschappelijke carrière bij de politie.
Het is voor u als supporter mogelijk deze unieke wedstrijd bij
te wonen. Met uw toegangskaart voor de wedstrijd Telstar – Jong PSV bent u tevens
welkom bij deze voorwedstrijd,
die om 17.45 uur begint. Speciaal hiervoor zal de stadionkassa vervroegd openen. Hou de
website van Telstar in de gaten om op de hoogte te blijven
van de laatste ontwikkelingen
rondom het eerbetoon aan Arjan de Zeeuw.
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Nationale
Molendag

Santpoort-Noord - Op zaterdag 14 maart is het weer zover... het jaarlijkse voorjaarsconcert van Muziekvereniging
Soli in Stadsschouwburg Velsen. Ter voorbereiding op het
jaarlijkse voorjaarsconcert waren er afgelopen weekend extra repetities voor diverse orkesten.
Zaterdag repeteerde het Opleidingsorkest van Soli onder leiding van Henk Veldt. De hele
dag werd er volop muziek gemaakt en ’s middags werd er
extra aandacht besteed aan de
nummers waarbij de Twirl-meiden van Soli op zullen treden.
Zondagochtend was de Harmonie in het Soli Muziekcentrum te vinden onder leiding
van Vincent van den Bijlaard.
Dit jaar gaat dit orkest op concours en een paar delen uit
dit werk zullen op 14 maart al
ten gehore worden gebracht.
Daarnaast brengt het orkest
ook nog lichtere muziek.
Het Klein Orkest van Soli heeft
ook nog een extra repetitiedag
in de planning staan in maart.
Kortom: alle orkesten zijn druk
in voorbereiding om u een leu-

ke en muzikale avond te bezorgen met afwisselende muziek.
Dit jaar is het thema van het
concert ‘Going south’.
Op het programma staat een
gevarieerde lijst van muziekstukken waarmee Soli u alle
uithoeken van de wereld laat
zien.
Tijdens de ingezette tour doen
ze bijna alle continenten aan
en wordt u getrakteerd op zowel een romige Latte Macchiato als op een frisse wandeling
langs het strand van Copacabana. Daarnaast maakt u ook
kennis met een aantal minder
bekende, maar daarom niet
minder mooie stukken. Niet in
het minst omdat ook het ballet van Dansschool Jolein weer
mee doet en natuurlijk ook de
Twirl-groep van Soli.
Ook dit jaar zullen er op diverse plaatsen weer kaarten te
koop zijn. Uiteraard kunt u nu
al kaarten via de website van
het theater bestellen. Ook worden de kaarten bij Molenaar
Muziek verkocht. Donateurs en
andere ‘vrienden van Soli’ zullen per brief voor het concert
uitgenodigd worden.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 9
mei is het voor de 43ste keer Nationale Molendag. Sinds 1974 wordt
het evenement elk jaar gehouden
op de tweede zaterdag van mei.
De Molendag is inmiddels uitgegroeid tot hét jaarlijkse molenevenement. Naast het draaien en malen met molens worden op een
groot aantal molens allerlei activiteiten georganiseerd, van pannenkoeken bakken tot muziekuitvoeringen. Ook rondom Korenmolen de Zandhaas in Santpoort hebben dan verschillende activiteiten
plaats. En natuurlijk zal molenaar
Jos Kors de molen laten draaien
en bij voldoende wind met de molenstenen op ambachtelijke wijze graan malen. Bezoekers kunnen op het molenerf ook zien hoe
honing wordt gemaakt en papier
wordt geschept. Dit jaar is Nationale Molendag in Santpoort extra feestelijk omdat tevens gevierd
zal worden dat er in de gemeente
al 500 jaar koren gemalen wordt.
Daarom zal er onder meer op zaterdag en zondag muziek te horen zijn van een ensemble onder
leiding van Fritz Heller. Ook klinken er met een koor van vrijwilligers molenliederen. Verder is er
op zaterdag een poppenkast voor
kinderen en worden verschillende molenfilms getoond in de Bosbeekschuur, afgewisseld door een
lezing over de historie van het malen in de regio. Vooruitlopend op
de festiviteiten kunnen belangstellenden zich aanmelden om deel te
nemen aan een fotowedstrijd met
molen De Zandhaas als onderwerp. Zie ook www.molendezandhaas.nl.

Rock’n’roll in Thalia

IJmuiden - De ‘Glory Days of
rock ’n roll’ opnieuw beleven?
Dat kan op zaterdag 28 maart
vanaf 21.00 uur in het Thalia
Theater.
Terug naar de dagen dat vetkuiven, petticoats en Cadillacs

dé manier van leven waren en
er de hele dag niets anders dan
rock ’n roll uit de radio kwam.
The Wieners en de Barnbees,
twee geweldige rock ’n roll
bands, brengen de legendarische helden uit de fifties en
de sixties, Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Haley, Chuck Berry en Johnny Cash terug op
het podium. Een avondje pure nostalgie met nummers als
‘Jailhouse Rock’, ‘Peggy Sue’,
‘That’ll be the Day’ en ‘Johnny
B Goode’.
DJ Delsman warmt vanaf 20.00
uur de zaal alvast op met zijn
unieke rock ’n roll collectie en
zal ook de muziek rondom de
optredens verzorgen. De toegang bedraagt 10 euro in de
voorverkoop en 12,50 aan de
deur. Kaarten zijn dagelijks
verkrijgbaar bij Hotel Augusta
of online via www.thaliatheater.
nl. Dresscode: rock ’n roll (als
je durft).

Hardrijders
Santpoort-Noord - Vorige week
woensdagmiddag tussen 14.00
en 16.00 uur heeft de politie op
de N208 zeven hardrijders aan de
kant gezet. Twee van hen moesten direct het rijbewijs inleveren omdat zij met snelheden van
126 en 134 kilometer per uur aan
kwamen rijden. Tijdens de controle werden ook twee bestuurders die geen autogordel droegen en een bestuurder die keerde waar dat niet mocht, bekeurd.
Verder werd nog een openstaande boete geïnd van 378 euro.

Dance-and-Drink in
Theeschenkerij Velserbeek
Velsen-Zuid - 4 Concepts is een
Santpoorts bedrijf dat ideeën en
concepten in de markt zet.
Binnenkort zal men voor de eerste
keer een lokaal evenement gaan
organiseren: namelijk Danceand-Drink.
Dance-and-Drink is een evenement voor levenslustige mensen
van 50 jaar en ouder. Ben je bijna
50? Ook dan ben je gewoon wel-

kom! De Haarlemse zanger Ron
Burke brengt hits uit de jaren 70
en 80 ten gehore dus volop gelegenheid tot een dansje en een
drankje.
Het evenement wordt gehouden in de Theeschenkerij Velserbeek op zondagmiddag 22 maart
van 16.00 tot 19.00 uur. Kaarten à
10 euro zijn te bestellen via info@
samen50plus.com.

Toneelgroep De Veste
brengt ‘Huis voor Ceel’
Velserbroek - De Veste speelt de
thriller: ‘Huis voor Ceel’ van Corrie
van der Rol. De voorstellingen zijn
te zien op zaterdagavond 21 maart
om 20.00 uur en op zondagmiddag
22 maart om 14.00 uur in het Polderhuis, Vestingplein 58. Kaartjes
kosten 9 euro en zijn te bestellen
op via 023-5365905 of via www.
toneelgroepdeveste.nl. De zaal is
een half uur voor aanvang open.
In deze thriller gaat het om de oude Marcelus Signori die weliswaar
is overleden, maar toch nog een
rol speelt. Zijn vrouw Rita wordt
door de dochters Ramona (Mona)
en Lisa onder druk gezet het oude huis te verkopen. Dit is zeer tegen de zin van Rita die dat met de
hulp van Marcelus (Ceel) probeert
te verhinderen.

Voorronde Cruyff
Courts 6 vs 6
IJmuiden - Wil jij ook meedoen
aan de voorronde Cruyff Courts 6
vs 6 in IJmuiden en zit je in groep
7 of 8 van het basisonderwijs? Op
woensdag 11 maart gaat gespeeld
worden om het kampioenschap
van Velsen/IJmuiden op het Cruyff
Court aan het Pleiadenplantsoen
in IJmuiden. Buurtsport IJmuiden,
Andres Kiekens, en de combinatiefunctionaris
IJmuiden-West,
Milanne Teunissen organiseren
het voetbaltoernooi in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation. Meer informatie en aanmelden per team graag via mteunissen@sportsupport.nl. De winnaars bij de jongens en meisjes

zullen we in april terugzien bij de
kwartfinales op vrijdag 3 april ook
op het Cruyff Court op het Pleiadenplantsoen in IJmuiden. Hier
wordt de strijd aangebonden met
de winnaars uit Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. De winnaars
van deze toernooien plaatsen zich
voor de halve finales en uiteindelijk de Landelijke Finale in Amsterdam waar wordt gestreden om de
titel ‘Cruyff Courts Kampioen van
Nederland 2014-2015’. De Nederlands Kampioen speelt vervolgens
het officiële WK Cruyff Courts 6
vs 6 tegen teams uit onder andere Spanje, Zuid Afrika, Belgie, Engeland en Marokko.
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Stormvogels herpakt
zich in tweede helft

Velsen wint nipt
Driehuis - Met één punt uit drie
wedstrijden was het voor RKVV Velsen tijd voor een overwinning op United/DAVO. Het begin
van de geelblauwen was op zijn
zachtst gezegd knullig: heen en
weer schuiven van de bal bracht
doelman Randy Eijkelenboom
in moeilijkheden. Het uitkappen
zag er wat onhandig uit en met
moeite wist de doelman de bal
weg te werken. Aan de andere kant had Ron Nolles met een
halve omhaal bijna succes. Even
later nog enkele mogelijkheden
voor Velsen. Doelman Vincent
Hofman van United bleek een
te grote sta in de weg. Met de
wind schuin in de rug was United nauwelijks gevaarlijk. Hal-

verwege de eerste helft noteerden wij een schitterende Velsenaanval: Rens Greveling speelde
Tim Groenewoud aan, die direct
Ron Nolles de diepte in stuurde.
Henk Swier stuitte vervolgens op
de uitstekende Uniteddoelman.
Even later ranselde deze een inzet van Henk Swier knap uit de
benedenhoek. Aan de andere
kant kogelde Anass Khamlichi
de bal uit een vrije schop dwars
door de muur. Randy redde met
de voet.
Na de thee een vrije trap van
Jesper Gutteling van zo’n dertig meter. De sluitpost van United wist met een prachtige duik
een doelpunt te voorkomen.
Even later eindigde ook een aan-

val via Tim Groenewoud precies in de handen van de doelman. Het wachten bleef op de
eerste treffer van Velsen. In de
70ste minuut zag Velsen een
ogenschijnlijk correct doelpunt
van Ron Nolles afgekeurd worden wegens buitenspel. Gelukkig liet Eric Metgod drie minuten
later toch de 1-0 noteren na een
prachtige corner die direct bij de
eerste paal binnen vloog. Daarna
probeerde United met lange ballen nog wat te bereiken en beperkte Velsen zich tot het vasthouden van de voorsprong
Volgende week ZAP uit. Bij winst
doet Velsen weer mee. Iets beter voetbal zou dan geen kwaad
kunnen.

Zilver voor Suomi-atleet
Jochem Dobber
Velsen - Tijdens het NK Indoor
voor junioren in Apeldoorn heeft
Jochem Dobber van atletiekvereniging Suomi zilver behaald op
de 200 meter sprint. Zondag liep
de 17-jarige Santpoortse atleet
een geweldige race in 21.94 seconden. Jochem staat hiermee
in de top 10 indoor-ranglijst aller
tijden van de Atletiekunie!
Ook bij het sprintgeweld op de
eerste dag wist Jochem Dobber
de finale te bereiken. Op de 60
meter sprint werd hij vierde in
een persoonlijk record van 7.15
seconden. Voor de zilveren medaille winnaar van 2014, Jelle
van Sunder, verliep het NK minder succesvol. Geveld door een
verkoudheid liep hij uiteindelijk
toch een persoonlijk record op
de 200m in 23.20 seconden.

IJmuiden - Net als in het duel van vorige week tegen Purmersteijn kwam Stormvogels tegen Nieuw Utrecht na een niet
al te beste eerste helft het tweede gedeelte uitstekend terug.
Voor de rust domineerden de
Utrechters en kwamen met 0-1
voor, na de thee domineerde het
team van trainer Dick-Jan Ente
en wisten zijn jongens op gelijke hoogte te komen met hun tegenstander: 1-1.
Het gemis van de geschorste Mischa Plug en Jurjen Dikker was vooral in de eerste helft
voelbaar. Vooral op het middenveld kwam Stormvogels routine
tekort. Het fysiek sterke Nieuw
Utrecht domineerde de eerste
helft en creëerde zich vele kansen. Maar vooral door goed keeperswerk van Danny Adrichem
kwam Nieuw Utrecht slechts
een keer tot scoren en dat was
in de 35ste minuut bij een onhoudbaar schot van Omur Arslan.
Na de thee offerde de aanvallend ingestelde trainer Ente verdediger Glenn Bruinsma voor
Giano Bonam en met een sterke bries in de rug gooide Stormvogels alles op de aanval. Bin-

nen drie minuten bijna met succes, want toen verscheen Patrick
Krop alleen voor doelman Recep, omspeelde hem en week te
ver naar rechts uit waardoor de
bal over de achterlijn ging. Na
een kwartier wist Erik Homan,
na een korte corner, met een hoge voorzet Etkin Zivkara te bereiken en met een ferme kopbal
passeerde hij doelman Recep:
1-1. Deze zelfde doelman stond
na de gelijkmaker een tweede
treffer voor Stormvogels in de
weg, want bij schoten van onder andere Erik Homan, Patrick
Krop, Job Kuijten en een kopbal
van Lionel Grootfaam toonde hij
zich de meerdere. In blessuretijd
leek Patrick Krop zijn doelpuntje mee te pikken, maar zijn schot
belandde op de paal.
Na zes wedstrijden is Stormvogels nog steeds ongeslagen.
Zondag is de reis naar Bussum om aldaar aan te treden tegen SDO. Stormvogels zaterdag
won, na een 1-2-ruststand, met
5-3 van United/DAVO. Patrick
Pronk scoorde vier keer; Robin
Ulehake nam de andere voor zijn
rekening. Zaterdag a.s. een derby en topper op Zeewijk: Stormvogels-VSV!

Voetbalschool SVIJ op
zoek naar sponsors
IJmuiden - Medio september
2014 is de voetbalschool van
voetbalvereniging SVIJ van start
gegaan en inmiddels is deze
‘school’ een waar begrip geworden in de gemeente Velsen.
Naar een idee van Edwin Schilling en Michel Kruijer kan er om
de 14 dagen op de vroege zondagmorgen op de velden van
SVIJ ‘extra’ worden getraind
door jongens en meisjes tussen
de 09 en 14 jaar oud.
Dat hier gretig van gebruik
wordt gemaakt, druppelt zo
langzamerhand beetje bij beetje
door in de gemeente Velsen. De
eerste ‘gasten’ van omliggende
voetbalverenigingen zijn reeds
gesignaleerd en hebben al een
aantal trainingen op hun conto.
Op de genoemde zondagmorgen kan er onder deskundige
begeleiding worden getraind
waarbij de focus vooral op de
techniek en de looptraining ligt.
Het team van Schilling en Kruijer is inmiddels al aardig uitgebouwd en dat houdt in dat er
iedere zondagmorgen minimaal
vier trainers met een schat aan
ervaring voor de groep staan.
De training duurt 1,5 uur en
wordt veelal afgesloten middels
een afwerk-oefening op ‘echte
doelmannen’. Vooralsnog zijn de

kosten 2 euro per persoon per
training. Uiteraard is het streven
van de voetbalschool om deze kosten zo laag mogelijk houden. Ook zijn er ‘intern’ allerlei
ideeën gelanceerd om het animo en het aanbod gevarieerd te
houden.
Om dit alles te realiseren moet
er natuurlijk ook aan het financiële plaatje gedacht worden.
De voetbalschool van S.V.IJ.
heeft al aangetoond een extra meerwaarde te kunnen zijn
voor de jeugd die deelneemt
aan deze trainingen. Om het
geheel echter nog professioneler en daadkrachtiger te kunnen
aanpakken, is de voetbalschool
op zoek naar één of meerdere
sponsors.
Heeft u interesse of weet u toevallig iemand die wellicht geïnteresseerd kan zijn, neem even
contact op met het onderstaande telefoonnummer aub! Wij
zullen dan onmiddellijk actie
ondernemen om met elkaar in
gesprek te geraken.
Namens de voetbalschool van
SVIJ danken zij u voor de aandacht en hopen op heel veel reacties. Meer informatie: telefoon 06-53364915.
Zie ook Facebookpagina voetbalschool SVIJ.

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Buuv prikbord
Velsen - Op vrijdag 13 maart
wordt er weer een BUUV Prikbord onthuld. Dit keer in de Dekamarkt van Santpoort-Noord.
Op het prikbord vind je oproepjes van Buuv. Zo kunnen ook
mensen die geen internet hebben gebruik maken van BUUV.
Gelukkig hebben we vrijwilligers
die de prikborden wekelijks bijhouden. Het prikbord in Santpoort-Noord wordt onthuld op
13 maart tussen 15.30 en 16.30
uur. Er worden in de buurt flyers
uitgedeeld, met een interessante prijsvraag. De prijsuitreiking is
ook op dit tijdstip. Op korte termijn worden er nog meer prikborden onthuld. Houd de website www.buuv.nu/ijmond, Facebook en de Jutter/ Hofgeest dus
goed in de gaten.

Er op uit
met Vkafe
Velsen - Ga je graag op stap
maar vind je het niet leuk om
dit alleen te doen of wil je graag
nieuwe mensen leren kennen
in je eigen omgeving, dan biedt
Vkafe mogelijkheden. Vkafe organiseert voor mensen van 30
tot 60 jaar diverse activiteiten in
Velsen of directe omgeving. Zo
kun je op een leuke en ongedwongen manier nieuwe mensen leren kennen. De komende maand op het programma:
13 maart Samen Koken, Samen eten. 20 maart: bowling.
21 maart: strandwandeling met
gids. 26 maart: spelletjesavond.
Voor meer info of aanmelden
zie: www.vkafe.nl Lidmaatschap
Vkafe is gratis.

Filmavond
voor vrouwen
De Brulboei - Op woensdagavond 11 maart is de grote zaal
van De Brulboei weer gereserveerd voor vrouwen. De indrukwekkende film Philomena staat
dan op het programma. Philomena Lee raakt als tiener zwanger in Ierland. Ze wordt naar een
klooster gestuurd om verzorgd te
worden. Wanneer haar kind een
peuter is wordt hij voor adoptie
naar Amerika gestuurd. Philomena is al 50 jaar naar hem op
zoek als ze journalist Martin Sixsmith ontmoet. Samen gaan ze
naar Amerika om hem te zoeken.
Een film met prachtige rollen
van Judi Dench en Steve Coogan. De film begint om 20.00 uur
en kaarten à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-510652 en zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl

Breien en haken in ’t Wolcafé
De Spil/Kansen & Zo - Op
maandagmorgen 16 maart om
9.30 uur start in Buurtcentrum de
Spil een nieuwe brei- en haakactiviteit, ’t Wolcafé. U kunt uw
eigen handwerk meenemen of u
kunt meedoen met het breien en
haken voor het goede doel, babydekens haken en breien voor
Stichting Babyspullen. Er wordt
gebruik gemaakt van eenvoudige patronen, eigen ideeën zijn
ook mogelijk. Kunt u niet breien of haken, dan heeft u nu de
kans het te leren. We zijn ook op
zoek naar bollen wol en katoen.
Wie kan ons helpen? Uw restanten wol komen goed terecht bij
baby’s, die lekker kunnen slapen
onder handgemaakte dekentjes.
U kunt gewoon binnenlopen en
meedoen!! De toegang is gratis.
Wel zijn de kosten voor koffie of
thee voor uw rekening. ’t Wol-

café wordt georganiseerd door
Kansen & Zo. Kansen & Zo heeft
activiteiten voor mensen met en

ken nog steeds mensen (gastheren!) die ons willen helpen zowel
overdag als ‘s avonds.
De werkzaamheden zullen o.a.
bestaan uit het openen en sluiten van het gebouw, mensen
ontvangen en barwerkzaamheden.
De gastheren en gastvrouwen
zullen begeleid worden door de
beheerders maar er zullen ook
dagdelen zijn dat zij zelfstandig
werken. Neem deze uitdaging
aan! Bel nu 0255-548548 (vraag
naar Hans Meulenbroek)

Grote Soundmix/
Playbackshow
De Dwarsligger - Soos de Babbelaar is een club voor mensen met een beperking die op de
tweede en vierde zaterdagavond
van de maand bij elkaar komen
om gezellig te praten en dingen
te ondernemen. Een van die dingen is de jaarlijkse grote Sounmix/Playbackshow. Wie wordt de
nieuwe ster van 2015 van Soos
de Babbelaar? Tijdens de oefen-

avonden kwam van alles voorbij:
Ria Valk, Vader Abraham, Carlo
Boszhard, André Hazes, Vera Man
en Jan Smit en nog veel meer artiesten. In de pauze is er een grote loterij, met prijzen aangeboden
door de winkeliers uit de regio.
Ga op 28 maart naar Buurtcentrum de Dwarsligger. Zaal open
om 19.30 uur, entree 2 euro. Meer
weten? Bel: 0255-512725

Internationale
Dansgroep Gaida
De Brulboei - Voor het ZondagMiddagPodium treedt op zondag
8 maart Internationale Dansgroep Gaida voor u op in Buurthuis de Brulboei.
U geniet dan van volksdansers
uit verschillende landen met
prachtige kleding. De dansen

De Brulboei - Het voorjaar komt
eraan en dan is het altijd een
goede gedachte om eens rond te
kijken naar andere leuke spulletjes om uw interieur te verfraaien. De Brulboei Rommelmarkt is
daar een uitstekende gelegenheid voor. Ook voor tal van andere zaken kunt u er terecht.
Het aanbod is divers genoeg. Op
zondag 15 maart van 10.00 tot
ongeveer 14.00 uur bent u welkom in Buurthuis de Brulboei om
lekker rond te struinen. De bar
is geopend voor koffie, thee en
frisdrank. Entree is vanzelfsprekend gratis. Meer weten? Bel
0255-510652 en zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl

Cursus mozaïek

Nieuwe Terras bijna open
Het Terras – Vanaf 23 maart is
het nieuwe Dorpshuis het Terras
aan de Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord een feit. Dan beginnen alle activiteiten die nu in
het huidige Terras aan de Santpoortse Dreef zijn in hun prachtige nieuwe Dorpshuis. Er komen
natuurlijk veel meer activiteiten
en het dorpshuis zal daarom ook
nog vaker open zijn. Na een oproep twee weken geleden hebben zich al een aantal enthousiaste dames aangemeld om gastvrouw te worden. Maar we zoe-

zonder beperking in Buurtcentrum de Spil in IJmuiden. Meer
weten? Bel 06-23802814.

Rommelmarkt
Brulboei

worden met veel enthousiasme
uitgevoerd. Kaarten à 4,00 euro
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPolocaties en
op de dag zelf aan de zaal. Aanvang 14.00 uur en vanaf 13.30
uur is de zaal open. Meer weten? Bel 0255-510652.

Fietsles voor
vrouwen
Buurtsport - Op donderdag 12
maart starten de fietslessen voor
vrouwen vanuit Buurtcentrum de
Dwarsligger. De lessen zijn van
12.00 tot 13.00 uur. De eerste
drie lessen zijn in de sporthal en
daarna fietsen we lekker buiten.
10 lessen kosten 20 euro. Meer
info bij Nurcan of Nicole in De
Spil, tel: 0255-510186

Fit met tennis
Buurtsport - Voor 45+ers met
een minimum inkomen is er
een speciaal aanbod. U krijgt
6 weken conditietraining met
een fysiotherapeut en daarna
15 weken tennisles voor 40 euro. De eerste groep is al begonnen en in de volgende groepen
zijn nog maar 12 plekken beschikbaar. De eerstvolgende 5
kandidaten krijgen van Stichting Welzijn Velsen nog een
gratis ‘Dopper’ t.w.v. 12,50 euro. Op 25 maart om 11.15 uur
is er een informatiebijeenkomst
bij LTC De Heerenduinen. Meer
weten? Bel 0255-510186 (Nicole)

Wandelen
Buurtsport - Beginnende lopers
kunnen vrijblijvend meewandelen iedere dinsdag van 10.00
tot 11.00 uur vanuit Buurtcentrum de Spil. Dit is een gezellige
groep die meestal na afloop nog
even koffie drinkt in het buurtcentrum. Voor de actievere lopers is er op donderdagochtend
‘sportief wandelen’. Bel hiervoor
Silvia Springveld 06-40346650.

Het Terras – We beginnen met
een cursus mozaïek voor beginners en gevorderden in de nieuwe locatie van Dorpshuis het
Terras. De workshop bestaat uit
5 avonden van 2 uur op woensdag 25 maart van 19.30 uur tot
21.30 uur. De eerste les gaan de
beginners een klein werkstuk
(een hartje) maken om wat bekend te worden met de techniek
en kan er een ontwerp gekozen worden voor de schaal en de
kleuren van de tegels waarmee
gewerkt gaat worden. Wanneer
je al eerder kennis hebt gemaakt
met mozaïek kun je je meegenomen werkstuk maken. De kosten
zijn 37,50 euro per persoon exclusief 17 euro materiaal. Dit bedrag betaal je aan de docente.
Meer weten? Bel: 0255-548548
of via www.welzijnvelsen.nl

Rommelmarkt
Dwarsligger
De Dwarsligger - Zaterdag 14
maart wordt er bij Buurtcentrum de Dwarsligger weer een
rommelmarkt gehouden. U bent
vanaf 9.00 uur van harte welkom.
Wilt u een tafeltje reserveren,
dan verzoeken we u vanaf maandag 9 maart te bellen met Gerda Broek (0255-522782) S.v.p.
bellen na 9.30 uur! Meer weten?
Bel:0255-51272

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Heijmans Wegen B.V. wordt
aannemer HOV Velsen
Provincie Noord-Holland heeft
aannemer Heijmans Wegen BV geselecteerd om een deel het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
in Velsen aan te leggen. Met de
nieuwe busbaan verbetert de bereikbaarheid van onder andere
IJmuiden, Velsen en Driehuis. Dit
voorjaar start Heijmans met de
voorbereidende werkzaamheden.

Sneller over met
extra pont in Velsen
Goed nieuws voor de reizigers!
Vanaf 23 maart vaart er tijdens
de spitsuren een extra pont over
het Noordzeekanaal tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Dit
betekent dat er straks op werkdagen: tussen 6.30 uur en 9.30
uur en tussen 14.00 – 18.00 uur
iedere 10 minuten een pont vaart.

Verbetering luchtkwaliteit
De bedoeling is dat er meer mensen
kiezen voor de fiets in plaats van de
auto. Minder auto’s op de weg leidt
tot verbetering van de luchtkwaliteit. Ook gaat de pont op schoner
brandstof varen. In plaats van diesel varen beide ponten dan op GasTo-Liquidbrandstof (GTL). Dat betekent minder vervuilende uitstoot
en minder zwarte rook. De inzet van

de extra pont is een initiatief van
IJmond Bereikbaar, een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten.
Financiering
De extra pont wordt het eerste jaar
gefinancierd met subsidie vanuit
het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL). De
extra pont levert ook een bijdrage aan de grotere mobiliteit tijdens
de renovatie van de Velsertunnel in
2016. Gedurende deze periode zal
de pont gefinancierd worden door
Rijkswaterstaat.
De dienstregeling staat op www.velsen.nl onder de kop ‘veelgestelde
vragen’.

Werkzaamheden
De toekomstige busverbinding tussen Haarlem en IJmuiden is een belangrijke schakel in het regionale
Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk. De werkzaamheden voor Heijmans betreffen het traject tussen het
kruispunt Hoofdstraat/afrit N208 en
de Broekbergenlaan in SantpoortNoord. Naar verwachting is de aanleg hiervan eind 2015 gereed. Het ander project bevindt zich op het (voormalige) spoortraject en loopt vanaf
de Santpoortse Dreef in SantpoortNoord tot aan de Briniostraat in
IJmuiden. De tunnel onder spoorlijn
Haarlem—Beverwijk maakt overigens geen deel uit van de werkzaamheden voor Heymans.
Raad van State
Behalve voorbereidende werkzaamheden kan nog niet daadwerkelijk
worden gestart met de nieuwe busverbinding op genoemd spoortraject.
Eerst moet het nieuwe bestemmingsplan definitief zijn. Daarvoor wordt
gewacht op een uitspraak van de

Raad van State, vermoedelijk komende zomer. In afwachting daarvan zullen slechts werkzaamheden plaatsvinden, die passen binnen het geldende bestemmingsplan. Te denken valt
aan het verplaatsen of verwijderen
van kabels en leidingen en het weghalen van de tunnel bij het voormalige station IJmuiden-Oost.
Heijmans
Heijmans is gekozen op basis van de
zogeheten Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de provincie niet alleen kijkt
naar prijs, maar ook naar andere criteria zoals beperking van de overlast
tijdens de werkzaamheden.
Voordelen
De hoogwaardige busverbinding
biedt veel voordelen: de bussen rijden
frequenter, de reistijd is betrouwbaar, de haltes zijn gebruiksvriendelijk en hebben extra voorzieningen
zoals informatiezuilen en fietsenstallingen. Het project HOV Velsen is een
samenwerking tussen de provincie
Noord-Holland en de gemeente Velsen. Meer info: www.hovvelsen.nl.

Basisscholieren ruimen afval in hun eigen buurt op
Onder het motto ‘jong geleerd is oud
gedaan’ start de gemeente Velsen deze maand het leefbaarheidsproject ’De
BeestenBende’. Leerlingen van een
drietal basisscholen gaan dan onder
begeleiding van ouders/verzorgers in
hun eigen buurt de straat op om zwerfafval op te ruimen. Zo zorgen ze voor
een schone en leefbare buurt waar je
met plezier kunt wonen

Wethouder Bal van Wonen, Milieu, Openbare Werken en Groen- en Landschapsbeleid over het project: “In het kader van ons
milieubeleid vinden we het belangrijk om
onze inwoners van jongs af aan bewust te
maken van zwerfafval. De BeestenBende
is een wetenschappelijk bewezen concept

waarbij kinderen daadwerkelijk in actie
komen en een positieve invloed hebben op
de leefbaarheid in de gemeente.”
Dolfinarium
Het project start op de basisscholen De
Origon, De Zandloper en De Pleiaden. De
komende tijd zullen zich meerdere scholen
aansluiten bij het initiatief. Naast maandelijkse opruimacties nemen de kinderen
deel aan diverse BeestenBende evenementen in Velsen en aan de jaarlijkse nationale
Grote BeestenBende Dag in het Dolfinarium in Harderwijk. In dit kader ontplooien
de gemeente Velsen en De BeestenBende
speciale initiatieven met samenwerkingspartner Dolfinarium. Zie ook www.mijnbeestenbende.nl. (foto: Gemeente Velsen)
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Over aanleg kanaal, pieren en sluizen

Vertel uw verhaal!
Twee weten er meer dan een. En
dat is belangrijk om de geschiedenis van IJmuiden compleet te
krijgen. BeLeef Oud-IJmuiden en
Stichting KIST organiseren een
vertelmiddag op woensdag 18
maart in de bibliotheek. Iedereen
is van harte welkom om verhalen
te vertellen over de tijd van de kanaalgravers en de aanleg van de
sluizen en de pieren. Deze middag
begint om 15.00 uur.

Dode hoek-project
De dode hoek van een vrachtwagen leidt elk jaar tot verkeersongevallen met ﬁetsers. Post Verkeerseducatie uit IJmuiden voert,
in opdracht van de gemeente Velsen, het ‘Dode hoekproject’ uit in
groep zeven van de basisscholen
in Velsen. Het project loopt van 2
tot en met 10 maart.

De bedoeling ervan is kinderen bewust te maken van de gevaren van
de dode hoek van vrachtwagens. Wat
is precies de dode hoek? Hoe moet
ik daarmee omgaan? Ziet de chauffeur mij wel als ik in de buurt van zijn
vrachtwagen ben?
De eigen leerkracht vertelt iets over
de theorie. Daarna krijgen de kinderen praktijkinstructie om én in een
vrachtwagen. Zo kunnen ze zelf erva-

ren wat een vrachtwagenchauffeur
wel en niet kan zien vanuit de cabine.
Elk jaar vallen er slachtoffers bij ongevallen met vrachtauto’s, die rechtsaf slaan. Het merendeel daarvan zijn
fietsers. Tijdens de praktijkinstructie vindt ook het project ‘Fiets Seef’
plaats. Dit is een fietsvaardigheidsoefening op een uitgezet sparcours.
De twee projecten samen moeten de
veiligheid van de kinderen vergroten.
Verkeersexamen
Dit project draagt bij aan de voorbereiding op de verkeersexamens, die
deze leerlingen weer in april gaan afleggen. Vooruitlopend hierop worden ook meteen hun fietsen gekeurd.
(foto:gemeente Velsen)

In plaats van donderdag 19 maart

Gemeentehuis woensdagavond 18 maart open
Op donderdagavond 19 maart is
het gemeentehuis gesloten. In
plaats daarvan is het gemeentehuis open op woensdagavond 18
maart, de avond van de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen.

Tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u op
afspraak terecht bij de afdeling Burgerzaken. Voor deze avond is het
slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken (tel. 0255-567200
of 140255). Het stembureau in de hal
van het gemeentehuis is ook open.

Velsenaren in het bezit van een
stempas en een geldig legitimatiebewijs kunnen dan tot 21.00 uur hun
stem uitbrengen.
Houdt u er rekening mee dat inwoners van Velsen-Noord voor de waterschapsverkiezing alleen in Velsen-Noord hun stem kunnen uitbrengen.
De locaties van alle stembureaus
kunt u vinden op www.velsen.nl en
op de achterzijde van de kandidatenlijst.

Filmscenario
Doel van deze gespreksbijeenkomst
is herinneringen op te halen en herinneringen te delen. Natuurlijk zijn
ook foto’s of ander materiaal wel-

kom. De verhalen worden opgeschreven. Aan de hand hiervan zal
het scenario van de film ‘Graven naar
het verleden van het Noordzeekanaal’ worden geschreven en artikelen gemaakt, die Beleef Oud IJmuiden plaatst in de krant, haar boek of
website.
U kunt u zich aanmelden via info@stichtingkist.nl, maar ook telefonisch op nummer: 0255 525 353.
Meer info: Agnes de Boer (BeLeef
Oud-IJmuiden): 06 23 64 32 95 Marlenne Schrijver (BeLeef OudIJmuiden): 06 50 90 55 85 of Pauline van Vliet (Stichting KIST): 06 16
62 55 71.

Wegens rioolwerkzaamheden

Verkeershinder
Broekbergenlaan
Maandag 9 maart start de ﬁrma
Kreeft infra BV met de rioleringswerkzaamheden aan de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord.
Het verkeer zal worden omgeleid. De verwachting is dat de verkeershinder 30 dagen gaat duren.

De werkzaamheden bestaan uit het
vervangen van de riolering, maar
ook het aanbrengen van een hemelwaterriool, drainage en het aanbrengen van nieuwe verhardingen. Om
de overlast te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk af te
ronden, wordt er gewerkt van: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur
en zaterdags van 09.00 uur tot 17.00
uur.
Verkeersmaatregelen
Het is noodzakelijk om de Broekbergenlaan deels voor het doorgaand verkeer af te sluiten. Het gaat
om het gedeelte vanaf de bocht met
de Hoofdstraat en de hoek met de
Huis ten Biltstraat. Borden zullen
het doorgaande verkeer van en naar
Haarlem omleiden.
Bus
In verband met de werkzaamheden
aan de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord komen tussen 9 maart
en 3 april de bushaltes aan de Kruidbergerweg en de Broekbergenlaan
te vervallen. Deze worden vervan-

gen door de halte aan de Santpoortse Dreef en een tijdelijke halte bij de
Slaperdijk ter hoogte van de voetgangerstunnel. De omleidingsroute voor
lijn 75 tussen Haarlem en IJmuiden
gaat vanaf de rotonde Hagelingerweg via de Santpoortse Dreef, Meubelmakersstraat, Schenkeldijk en
Vlietweg naar het Delftplein en vice versa. Zie ook bijgevoegd kaartje.
Kijk voor meer informatie op: www.
connexxion.nl of www.velsen.nl of
volg de gemeente Velsen via Facebook.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
21 februari 2015 tot en met 27
februari 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

IJmuiden
Rondweg 20,
oprichten loods
(19/02/2015) 2519-2015
Pruimenboomplein 75, plaatsen
balkonbeglazing
(24/02/2015)
2765-2015
Dudokplein 1, herinrichting Dudokplein (25/02/2015) 3087-2015
Zoutmanstraat 2, gebruiksvergunning
brandveilig
gebruik
(27/02/2015) 2991-2015

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 3, kappen boom
(25/02/2015) 2875-2015

bomen (26/02/2015) 2914-2015
Louise de Colignylaan 40, kappen 2
bomen (27/02/2015) 2978-2015

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60,
oprichten
kantoorgebouw
(25/02/2015) 2798-2015
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen reclameborden (25/02/2015)
2874-2015
Molenstraat 11, kappen boom
(27/02/2015) 2961-2015

Velserbroek
De Zeiler 62, uitbreiden woning
(23/02/2015) 2663-2015
Fregat 18, plaatsen dakkapel
(24/02/2015) 2737-2015
Botter 28, plaatsen dakkapel
(25/02/2015) 2807-2015
Spitsaak 15, plaatsen dakkapel
(25/02/2015) 2796-2015
Wilhelmina Druckerstraat 3, plaatsen dakkapel (19/02/2015) 29232015

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, renoveren
slib- en gasbehandeling a.w.z.i. Velsen (19/02/2015) 2525-2015
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 102, kappen boom
(21/02/2015) 2589-2015
Louise de Colignylaan 12, kappen 2

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, verbouw strandpaviljoen Aloha (23/02/2015) 27012015
Velserkade 3, wijzigen skybox
(24/02/2015) 2764-2015

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Eenhoornstraat 2e, wijziging gebruik ten behoeve van horeca sporthal (23/02/2015) w14.000628.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt

alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Bik- en Arnoldkade 25 en 27, wijzigen voorgevel en functiewijziging
werkplaats tot woning (27/02/2015)
w14.000572
Bik- en Arnoldkade 25 en 27, wijzigen dakopbouw (26/02/2015)
w14.000505.
Driehuis
Waterloolaan 24, kappen boom
(27/02/2015) 160-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Geweigerde omgevingsvergunning – reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

658-2015.

IJmuiden
Kievitlaan 19, opmetselen zijgevel
en plaatsen dakkapel (27/02/2015)

Runnersworld Spaarnwoudeloop,
15 maart 2015, door het Recreatiegebied Spaarwoude (25/02/2015)

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV

u15.001203;
Circus Barani, 3 t/m 7 juni 2015,
veld aan de Grote Hout of Koningsweg te Velsen-Noord (02/03/2015)
u15.001358;
Standplaatsen artikel 5:18 APV
Verkoop van oliebollen van 10 oktober tot en met 31 december 2015,
Lange Nieuwstraat / K. Zegel-

straat te IJmuiden (26/02/2015)
u15.001550;
Venten artikel 5:15 APV
IJsverkoop van 1 maart tot 31 oktober 2015, gemeente Velsen, (26/02/
2015) u15.001537.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen 12 maart 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

sessies vanuit de overige vergaderzalen.

De agenda voor de Carrousel:

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over beide agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt
u zich tot uiterlijk woensdag 11 maart 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de
raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Stand van zaken HVC

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
hert. De hele voorstelling is gebouwd rond de 16 korte dierencomposities die Piërre Vellones
in het begin van de 20ste eeuw
schreef onder de titel ‘Au Jardin
des Bêtes Sauvages’. Verteller Piet
Paree uit Santpoort-Noord heeft
de gedateerde verhaaltjes die
Vellones bij deze dierenmuziek
schreef volledig herschreven naar
het hier en nu. Kortom, deze vrolijke voorstelling mag je niet missen. Toegang gratis. Vrijwillige bijdrage gewenst. Dorpskerk Santpoort, Burg. Enschedelaan 67, .

Tuin met wilde dieren
in de Dorpskerk

te goed op elkaar af te stemmen.
Afgelopen week vond de eerste
gemeenschappelijke vergadering plaats en werden er al goede suggesties gegeven voor het
vervolg.
Op 11 februari ontving de secretaris Hans de Boer bovendien het bericht dat het Regionaal Overleg Platform positief
heeft gereageerd op de aanvraag om als zelfstandige voedselbank opgenomen te worden
als volwaardig lid van de vereniging van de voedselbanken Nederland. Daarmee kan de Voedselbank Velsen gebruik maken
van alle kennis en kunde die
men op centraal niveau paraat
heeft. Op zich is dit opnieuw een
stap voorwaarts.

Waanzinnig
schrijven en te
gekke woorden
Velsen - Hou je van schrijven,
dichten of gewoon van creatief bezig zijn? Kom dan naar de
workshop ‘Waanzinnig schrijven
& te gekke woorden’.
Tijdens de Boekenweek 2015
wordt het leescafé van de bibliotheek Velsen weer voor één
avond omgetoverd tot schrijfcafé Velsen. Schrijfcoach Martine Winkel zorgt voor een avond
brainstormen over fascinerende
hoofdpersonen, een zoektocht
naar te gekke woorden, fantaseren over bizarre situaties en
schrijven als een dolle.
De workshop is speciaal bedoeld
voor ‘young adults’. Dus ben je
tussen de 16 en de 25 en heb je
nog een gaatje in je agenda op
woensdag 11 maart van 19.00 en
21.00 uur? Dan ben je van harte welkom in Bibliotheek Velsen.
Meedoen kost maar een tientje
(of 12,50 als je geen lid bent van
de bieb). Je hoeft geen schrijfervaring te hebben en voor pennen
en papier wordt gezorgd.
De workshop vindt plaats in Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16
in IJmuiden. Zie ook www.taalwinkel.com of bel 06-57318983.

Waanzinnig
schrijven en te
gekke woorden

Santpoort-Noord - Zaterdag 14
maart om 16.00 uur speelt saxofoonkwartet Nova Zembla samen
met pianiste Annet Wildschut de
beeldende, poëtische en muzikale voorstelling De tuin met de wilde dieren. Deze vrolijke voorstelling is bedoeld voor jong (vanaf 6
jaar) en oud. Toeschouwers worden mee op reis genomen door
de wondere wereld tussen vlo en
nijlpaard. Naast grappige en humorvolle beesten, zoals pinguins en aap zijn er ook spannende
momenten met de krokodil en het

Velsen - Acht enthousiaste
chauffeurs hebben zich gemeld
als vrijwilliger bij het vervoer van
de voedselbank Velsen. Mede
dankzij de bemoeienis van Marja
Heeremans en Simone Vleesch
du Bois van het Servicecentrum
Vrijwilligerswerk Velsen is het in
korte tijd mogelijk geworden dat
er goede krachten zijn gevonden
die het gehele vervoer voor de
voedselbank Velsen voor hun rekening gaan nemen.
Natuurlijk is er nog sprake van
een inwerkperiode en een nadere kennismaking met de leveranciers, maar gezien de ervaring in
deze groep mag verwacht worden dat deze groep binnen een
termijn van twee maanden in
staat is dit operationele gedeel-

Velsen - Hou je van schrijven,
dichten of gewoon van creatief bezig zijn? Kom dan naar de
workshop ‘Waanzinnig schrijven
& te gekke woorden’.
Tijdens de Boekenweek 2015
wordt het leescafé van de bibliotheek Velsen weer voor één
avond omgetoverd tot schrijfcafé Velsen. Schrijfcoach Martine Winkel zorgt voor een avond
brainstormen over fascinerende
hoofdpersonen, een zoektocht
naar te gekke woorden, fantaseren over bizarre situaties en
schrijven als een dolle.
De workshop is speciaal bedoeld
voor ‘young adults’. Dus ben je
tussen de 16 en de 25 en heb je
nog een gaatje in je agenda op
woensdag 11 maart van 19.00 en
21.00 uur? Dan ben je van harte welkom in Bibliotheek Velsen.
Meedoen kost maar een tientje
(of 12,50 als je geen lid bent van
de bieb). Je hoeft geen schrijfervaring te hebben en voor pennen
en papier wordt gezorgd.
De workshop vindt plaats in Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16
in IJmuiden. Zie ook www.taalwinkel.com of bel 06-57318983.

Enthousiaste chauffeurs
voor Voedselbank

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl.

Tuin met wilde dieren
in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Zaterdag 14
maart om 16.00 uur speelt saxofoonkwartet Nova Zembla samen
met pianiste Annet Wildschut de
beeldende, poëtische en muzikale voorstelling De tuin met de wilde dieren. Deze vrolijke voorstelling is bedoeld voor jong (vanaf 6
jaar) en oud. Toeschouwers worden mee op reis genomen door
de wondere wereld tussen vlo en
nijlpaard. Naast grappige en humorvolle beesten, zoals pinguins en aap zijn er ook spannende
momenten met de krokodil en het

hert. De hele voorstelling is gebouwd rond de 16 korte dierencomposities die Piërre Vellones
in het begin van de 20ste eeuw
schreef onder de titel ‘Au Jardin
des Bêtes Sauvages’. Verteller Piet
Paree uit Santpoort-Noord heeft
de gedateerde verhaaltjes die
Vellones bij deze dierenmuziek
schreef volledig herschreven naar
het hier en nu. Kortom, deze vrolijke voorstelling mag je niet missen. Toegang gratis. Vrijwillige bijdrage gewenst. Dorpskerk Santpoort, Burg. Enschedelaan 67, .

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de

2: raadzaal
21.15-23.00

Enthousiaste chauffeurs
voor Voedselbank

pauze

te goed op elkaar af te stemmen.
Afgelopen week vond de eerste
gemeenschappelijke vergadering plaats en werden er al goede suggesties gegeven voor het
vervolg.
Op 11 februari ontving de secretaris Hans de Boer bovendien het bericht dat het Regionaal Overleg Platform positief
heeft gereageerd op de aanvraag om als zelfstandige voedselbank opgenomen te worden
als volwaardig lid van de vereniging van de voedselbanken Nederland. Daarmee kan de Voedselbank Velsen gebruik maken
van alle kennis en kunde die
men op centraal niveau paraat
heeft. Op zich is dit opnieuw een
stap voorwaarts.

Herstructurering Orionflat

Velsen - Acht enthousiaste
chauffeurs hebben zich gemeld
als vrijwilliger bij het vervoer van
de voedselbank Velsen. Mede
dankzij de bemoeienis van Marja
Heeremans en Simone Vleesch
du Bois van het Servicecentrum
Vrijwilligerswerk Velsen is het in
korte tijd mogelijk geworden dat
er goede krachten zijn gevonden
die het gehele vervoer voor de
voedselbank Velsen voor hun rekening gaan nemen.
Natuurlijk is er nog sprake van
een inwerkperiode en een nadere kennismaking met de leveranciers, maar gezien de ervaring in
deze groep mag verwacht worden dat deze groep binnen een
termijn van twee maanden in
staat is dit operationele gedeel-

1: raadzaal
19.30-21.00

tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl.

