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Winterse schoonheid
Velsen - Het is even of we leven in een heel andere wereld. Winters wit op de grond en de bomen. De 
ijle luchten helderblauw tot zilvergrijs. De wereld lijkt zachter en liever. Er is weer burencontact op straat, 
samen de slee trekken en je hebt al gauw een praatje over het weer. Buren duwen samen een vastge-
lopen auto aan. Maar het is niet alleen poëzie. Verwarmings- en automonteurs hebben het deze dagen 
extra druk. Net als de EHBO in het ziekenhuis. Maar voor wie er oog voor heeft: de winterse schoon-
heid raakt je. (foto: Paul van de Keer) Elders in deze editie: Velsen in de greep van Koning Winter

Hoge onderscheiding
voor professor Berns
Santpoort-Zuid - Dinsdagmid-
dag heeft professor dr. A.J.M. 
Berns uit Santpoort-Zuid een Ko-
ninklijke Onderscheiding, Rid-
der in de Orde van de Nederland-
se Leeuw, gekregen van burge-
meester Franc Weerwind. Dat ge-
beurde tijdens zijn afscheid als 
voorzitter van de Raad van Be-
stuur en directeur Wetenschaps-
beleid van het Antoni van Leeu-
wenhoek Ziekenhuis in Amster-
dam. 
Sinds 1999 heeft professor Berns  

de vooraanstaande positie van 
het Nederlands Kankerinstituut 
verder uitgebouwd met tal van 
initiatieven op het gebied van on-
derzoek en patiëntenzorg. Bij zijn 
terugtreden laat hij een instituut 
achter dat financieel gezond en 
geheel gerenoveerd is, een nati-
onale voorbeeldfunctie heeft op 
het gebied van kankerbehande-
ling en een internationaal erkend 
topinstituut is op het gebied van 
wetenschappelijk kankeronder-
zoek.

Beach Inn afgebrand
IJmuiden - Een uitslaande brand heeft woensdagochtend strandpaviljoen Beach Inn volledig in de as 
gelegd. Mede door de sterke oostenwind was het houten gebouw niet meer te redden. De brand ging 
gepaard met een aantal zware explosies. De technische recherche is een onderzoek gestart naar de oor-
zaak van de brand. (foto: Friso Huizinga)

Santpoort-Zuid - Oplettende 
getuigen meldden dinsdagavond 
dat er in een woning aan de Bre-
derodelaan zou worden ingebro-
ken. De agenten zagen het twee-
tal nog net in een auto stappen. 
De twee inzittenden, IJmuidena-
ren van 29 en 17 jaar, zijn aange-
houden. De auto was gestolen.

Betrapt!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Rabobank Velsen 
en Omstreken 
organiseert 
gratis workshops 
Internetbankieren.

Zie bericht elders in de krant.
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Zoek je een 
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Verzorgenden
met name voor avond-
en weekenddiensten

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

OPEN DAG 
10 en 11 februari

Zie redactie elders 
in deze krant

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Campanula
“Klokjesbloem”
potmaat 10,5 cm
per stuk van 4,99

 nu 2,99www.groenrijk.nl
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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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
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Kring Apotheek Kuylman, 
Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Introductie van het 
tweede Velsense bier
IJmuiden - Het eerste Velsense 
bier was al een paar jaar eerder 
geïntroduceerd, de ‘1865 Brees-
aap Tripel’. En daar is nu een 
tweede soort bijgekomen, de 
‘1851 Bik & Arnold Dubbel’. Door 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck was 
de officiële introductie van de-
ze tweede, nieuwe soort deze 
avond georganiseerd in de pas-
sende ambiance van Grandca-
fé Kruiten in IJmuiden. Veel ge-
nodigden, waaronder Velsense 
horeca ondernemers maar ook 
twee vertegenwoordigers van 
het college van B&W, de wet-
houders Arjen Verkaik en Annet-
te Baerveldt, waren bij de intro-
ductie in het Grandcafé aanwe-
zig.
In zijn welkomstwoord ging Ri-
chard Blesgraaf van slijterij Zee-
wijck nader in op de naamkeuze 
voor deze nieuwe, dubbel brui-
ne biersoort. Bik & Arnold wa-
ren twee zwagers die hun fortuin 
hadden verdiend in Nederlands 
Indië en die in 1851 de Breesaap 
aankochten.
 Een historisch grondgebied op 
de rand waarvan nu Grandcafé 
Kruiten is gehuisvest. De beide 
zwagers waren sociaal bewogen 

mensen en hebben in die tijd 
veel voor de opkomst van IJmui-
den betekent, onder meer door 
deelname in de Amsterdamsche 
Kanaal Maatschappij voor de re-
alisering van het Noordzeeka-
naal. 
En hij vervolgt: ,,Bik & Arnold 
dubbel is een krachtig, donker 
bier. In vergelijking met andere 
dubbels is dit bier absoluut niet 
overdreven zoet van smaak, ze-
ker gezien het wat hogere alco-
hol percentage van 8,5%. Mid-
dels een eigen bierlijn met unie-
ke recepturen willen wij Velsen 
hiermee promoten.’’ 
Hiertoe worden kleurenfolders 
gemaakt met achtergrondinfor-
matie in diverse talen en uiter-
aard zijn er glazen, vilten, pos-
ters en tafelkaarten van deze 
nieuwe biersoort beschikbaar. 
Bik & Arnold Dubbel is vanzelf-
sprekend in de winkel te verkrij-
gen maar ook bij diverse hore-
ca gelegenheden waaronder 
Het Witte Theater, Kruiten, Res-
taurant IJmuiden aan Zee, ca-
fé Middeloo, Holiday Inn IJmui-
den, café La Belle, Restaurant 
Augusta, café Valerius en Loeca 
eten & drinken. 

Spirituele beurs
van Nicky’s Place
Regio - Nicky’s Place organi-
seert haar 28ste spirituele beurs 
op zaterdag 18 en zondag 19 fe-
bruari. Op zaterdag zijn er vier 
gratis lezingen. De mediums, he-
alers, sjamanen en paragnosten 
die aanwezig zijn hebben allen 
jarenlange ervaring in het wer-
ken met de spirituele wereld on-
der andere via kaartleggingen 
met tarot, contact met overle-
denen, pendelen en fotolezen. 
Nieuw dit keer: een consult met 
de pendel, informatie over Nieu-
we Tijdskinderen, familie opstel-
lingen en meridiaanmeting.
Ook aanwezig: babyfluisteraar, 
voetreflexologie, hand- en arm-
massage, Touch of Matrix, te-
nen lezen, sjamanistische hea-

ling op zielsniveau, magnetise-
ren, Ayurvedische hoofdmassa-
ge en een heuse brainmachine  
(uit de jaren 70) voor een heer-
lijke hersenmassage. En natuur-
lijk handlijnkunde en numerolo-
gie en leuke cadeaus. De beurs 
is open van 12.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is 5,00 euro. Con-
sulten kosten maximaal 10 euro. 
Parkeren op zaterdag kost 1 eu-
ro per uur en is gratis op zondag. 
Voor uitgebreide informatie kijk 
op www.nickysplace.nl of bel: 
06-41041509, Nicole van Ol-
deren. De beurs is in het oude-
rensteunpunt aan de van Oos-
ten de Bruynstraat 60, 2014 VS 
Haarlem,hoek Westergracht 
achter de Bavo Basiliek.
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Mijn zoon komt afgelopen dins-
dag rond 16.45 uur uit zijn werk 
en rijdt met de auto naar huis.
Maar naar huis gaan, kon nog 
wel even duren, helaas. Rijdend 
op de Havenkade, richting Li-
naeusstraat, ‘vergeet’ de be-
stuurder van een donker kleu-
rige, grote BMW te stoppen bij 
de kruising Havenkade/Orion-
weg en een aanrijding is het 
gevolg. Deze bestuurder is zo 
‘vriendelijk’ geweest om door te 
rijden nadat hij deze aanrijding 
heeft veroorzaakt. 
Mijn zoon zette zijn auto aan 
de kant en heeft nog gekeken 
of hij de auto zag rijden. Sa-
men met een voorbijganger die 
stopte, is hij de Orionweg/Cep-
heusstraat ingelopen om te kij-
ken of de auto daar in de buurt 

stond. De auto is waarschijnlijk 
door de omliggende straten ge-
reden en was niet meer te tra-
ceren.
Ik heb mijn kinderen meegege-
ven, dat als zij wat stuk hebben 
gemaakt wat van een ander is, 
ik daarvoor verzekerd ben. 
Ook mijn zoon is verzekerd 
voor schade die hij aanricht aan 
goederen van een ander. Nu is 
hij de dupe van iets waarvan 
hij niet de veroorzaker is. Wie 
geeft wie nou eigenlijk het goe-
de voorbeeld? 
Heeft u iets gezien op dinsdag 
7 februari om 16.45 uur, of weet 
u wie deze bestuurder is? Laat 
het alstublieft weten.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Donderdag 9 februari
SC Telstar-FC Utrecht. Aan-
vang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Anoukvandijk 
DC ‘Muze’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Human Tetris en Magne-
tic Poetry. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Dommelsch zaal: LOS! 
Dubstep Special, Borgore. 
24.00 uur. Toegang 12,50/7,50 
voor studenten (18+)

Vrijdag 10 februari
Inloopavond bij Maritiem Col-
lege, Briniostraat 10 IJmuiden. 
Van 19.00 tot 21.00 uur.
SC Telstar-AGOVV. Aanvang 
20.00 uur.
Het Oberon Trio in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Unidos met ‘De Jantjes’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘One Life’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Reel Big Fish. 
20.00 uur. Toegang 15,-. Ca-
fé: Irrational Library: New YX. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 11 februari
Rommelmarkt De Dwarslig-
ger, Planetenweg 338 IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.30 uur. 
Open dag bij Maritiem Colle-
ge, Briniostraat 10 IJmuiden. 
Van 10.00 tot 14.00 uur.
Open dag bij Technisch Col-
lege Velsen, Briniostraat 12 
IJmuiden. Van 10.00 tot 13.00 
uur.
Zangzaterdag om 12.00 uur 
en Vesper om 19.00 uur in de 
Dorpskerk, Burg. Enschede-
laan 67 in Santpoort-Noord. 
Toegang gratis.
Elk weekend Après-skicafé 
Rudi’s bij SnowPlanet in Vel-
sen-Zuid. Geopend van 14.00 
tot 21.00 uur. Vanaf 24 februari 
één keer in de twee weken ge-
opend voor de vrijdagmiddag-
borrel van 16.00 tot 19.00 uur.
Priksleewedstrijd om 14.00 
uur voor senioren op IJsbaan 
Santpoort, op het kermister-
rein aan de Hoofdstraat.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Video Popkwiz. 
Aanvang 20.00 uur.
‘Rinus Rocks’ met MIS en 
The Town in het Polderhuis in 
Velserbroek. Aanvang 20.00 

uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
Unidos met ‘De Jantjes’. Aan-
vang 20.15 uur.
Brisa Flamenca in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. 
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Admiral 
Freebee Solo. 21.00 uur. Toe-
gang 13,-. Latin Lovers: Erick E. 
Roog. 23.00 uur. Toegang 15,-/
Ladytickets 18,-, vanaf 18 jaar. 
Kleine zaal: Onderstroom: Gary 
Beck. 23.00 uur. Toegang 10,- 
vvk/11,- add. Vanaf 18 jaar. 
Café: Haarlem Reggae Move-
ment. Tribute to Bob Marley. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 12 februari
Collecte Amnesty Interna-
tional tot en met 18 februari.
Vogelbeurs bij Fauna Feli-
sena in het Jan Lighthartge-
bouw, Eksterlaan 8 IJmuiden. 
Van 10.00 tot 13.00 uur. Toe-
gang gratis.
Themadienst in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur.
Lezing door drs. Aviva Bois-
sevain met als thema: ‘Uw ko-
ninkrijk kome, De Utopia van 
Thomas More’. De Kapel, Pot-
gieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
gratis.
Stormvogels organiseert een 
wintervierluik samen met VSV, 
Velsen en SVIJ. Aanvang 13.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘One Life’. 
Aanvang 14.30 en 20.30 uur. 
Foyerconcert om 17.30 uur met 
Boules Blues Band. Toegang 
gratis.
Trio Mouselon in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

Maandag 13 februari
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep Act 
‘Vier Vrouwen’. Aanvang 20.30 
uur.

Dinsdag 14 februari
Wijncursus voor beginners in 
de Duin en Kruidberg mavo, 
Nic. Beetslaan in Driehuis van 
19.00 tot 21.00 uur.
Valetijns fi lmdiner met ‘Let-
ters to Juliet’ in het Thalia The-
ater, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Filmdiner begint om 19.30 
uur.
Nieuw zangproject ‘Op weg 

naar Pasen met Mozart’ in het 
Ontmoetingscentrum, Dorps-
kerk, Burg. Enschedelaan 67 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Man Bijt Hond’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep Act 
‘Vier Vrouwen’. Aanvang 20.30 
uur.

\\ Woensdag 15 februari
Akoestische jamsessie in 
Café De Halve Maan, Hage-
lingerweg 36 in Santpoort-
Noord. Van 20.00 tot 23.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Ellen Pieters als Zangeres Zon-
der Naam. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dolf Jansen met 
‘Als ik het niet doe, doet nie-
mand het’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 16 februari
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Fiësta Cubana’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Nannerl, La 
Soeur de Mozart’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: LOS! 24.00-04.00 
uur. Toegang gratis voor stu-
denten. Vanaf 18 jaar. Café: 
Holly Throsby en Tiny Ruins. 
21.00 uur. Toegang gratis.

I-pods cadeau voor 
vuurwerk opruimen
Velserbroek - De jaarlijkse 
vuurwerkopruimactie van Mc-
Donald’s, De Vuurwerkwinkel, 
gemeente Velsen en Milieupoli-
tie is een actie waar muziek in zit.
Niet alleen worden kinderen er 
toe aangezet hun straten netjes 
te maken na de jaarwisseling, zij 
krijgen in ieder geval een lekke-
re hamburger als dank en maken 
kans op een Ipod.
Op maandag 2 januari werd op 
het Vestingplein weer heel veel 
vuurwerkafval ingezameld, on-
der toeziend oog van burge-
meester Weerwind, wethouder 
Westerman, Anton Nijssen van 

de Vuurwerkwinkel, Robert de 
Gruijter van McDonald’s en de 
milieupolitie. Daarbij werd ook 
nog getrakteerd op taart en olie-
bollen. Bovendien kregen al-
le deelnemers een bon voor een 
hamburger van McDonald’s. 
Uit alle ingeleverde bonnen zijn 
drie winnaars getrokken die vo-
rige week woensdagmiddag hun 
mooie prijs mochten komen op-
halen bij McDonald’s Santpoort-
Noord. De drie winnaars zijn An-
nabel Huijer, Timo Boon en Jaap 
Groeneveldt. Zij waren alle drie 
erg blij met hun mooie prijs. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Velsen - De drempel voor het 
houden van een referendum 
wordt verlaagd. Als 7500 Vel-
senaren het voorstel voor een 
referendum ondersteunen en 
als het onderwerp past binnen 
de regels, zal een referendum 
worden gehouden.
In 2007 werd op initiatief van 
de SP en D66Velsen het refe-
rendum mogelijk gemaakt als 
middel van politieke participa-
tie voor burgers. 
Maar de drempel voor een re-

ferendum was toen nog 15.000 
bewoners. De verlaging naar 
7500 was een wens van de co-
alitie van B&W. Het sluiten van 
de brandweerpost in IJmuiden 
zou met de verlaagde drempel 
mogelijk geleid hebben tot een 
referendum. 
,,Maar het sluiten van het zie-
kenhuis in Velsen niet’’, leg-
de wethouder Annet Baerveldt 
uit. ,,Want dat was een beslis-
sing van de provincie.’’ (Karin 
Dekkers)

Met 7500 al referendum

Velsen - Mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty Internatio-
nal houdt de landelijke collec-
te van 12 tot en met 18 februa-
ri. Met de slogan ‘Geef om vrij-
heid’ wil Amnesty duidelijk ma-
ken dat vrijheid niet in alle lan-
den vanzelfsprekend is en dat er 
geld nodig is om de vrijheid van 
mensen te waarborgen. Wereld-
wijd doet Amnesty International 
onderzoek en voert actie voor 
een menswaardig bestaan voor 
iedereen. Amnesty komt op voor 
mensen die worden mishandeld, 
verkracht of vermoord om wat ze 
zeggen of doen of alleen maar 
omdat ze vrouw zijn. Amnesty 
strijdt voor de vrijlating van ge-
wetensgevangenen, voor men-
sen die gemarteld worden of ter 
dood veroordeeld zijn. Amnesty 
International is een onafhanke-
lijke en onpartijdige organisatie.  

Collecte 
Amnesty

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week donderdag een 27-ja-
rige man uit Akmaar aangehou-
den op verdenking van het rijden 
onder invloed van alcohol. De 
man werd door de politie aange-
houden op het Tiberiusplein, na-
dat hij zwaar onder invloed van 
alcohol in zijn auto had gereden. 
De man bleek zo dronken, dat 
direct zijn rijbewijs is ingevor-
derd. Tegen hem is proces ver-
baal opgemaakt.

Onder invloed
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Korting voor de Jutter/de Hofgeest Theateravond

‘Ons kent ons’ uit Man Bijt 
Hond nu op het podium
Velsen - Op Valentijnsdag, 
14 februari, kunnen lezers 
van deze krant met korting 
naar Stadsschouwburg Vel-
sen voor ‘Ons Kent Ons’, de 
dagelijkse afsluiting van het 
populaire programma Man 
Bijt Hond, dit seizoen in het 
theater met een heuse, hila-
rische revue. 

De acteurs verheugen zich erop 
om hun publiek in het land te 
ontmoeten. Ottolien Boescho-
ten en Bert Walthaus, acteurs 
van het eerste uur zijn al 12 jaar 
te zien. Waarom het theater in?
Ottolien: ,,Wij merken bijna da-
gelijks hoe populair Man Bijt 
Hond is. Mensen spreken ons 
aan op straat of in de Hema. 
Dat zijn altijd positieve en leu-
ke reacties. Mensen herkennen 
zich in de types die we spelen. 
We worden ook veel geïmiteerd 
op bruiloften en partijen!’’
Bert: ,,Zo ontstond ook het idee 
om het theater in te gaan om 
rechtstreeks contact te krij-
gen met ons publiek. De types 
die we in de loop der jaren ver-
zonnen hebben zijn zo vrese-
lijk leuk dat het heerlijk is om ze 
ten tonele te voeren. We krijgen 
nu eindelijk de kans om langere 
sketches te spelen in plaats van 
die ene minuut op TV.’’
Elisa Beuger kwam er 5 jaar ge-
leden bij en binnen een paar 
weken kende heel Nederland 
‘Dooie’, het blonde kassameis-
je met de blik op oneindig. Hoe 
was het om in te stappen in zo’n 
populair programma?
Elisa: ,,Geweldig. Ik merkte 
meteen dat er uit plezier ge-
werkt wordt. Ik kreeg meteen 
veel ruimte voor eigen initiatie-
ven. Er wordt heel ontspannen 
samengewerkt en er wordt ge-
woon heel veel gelachen!’’
Het gezelschap wordt dit jaar 
aangevuld met acteur Herman 
Bolten. Wat ga jij spelen in de-
ze revue?
Herman: ,,Ik ga meneer Arjan 
spelen de wel eens 
genoemde maar 
nog nooit zichtba-
re bedrijfsleider van 
de Superbuur. Ik 
ben heel benieuwd. 
Ik ben een theater-
man en verheug me 
erg op de interac-
tie met het publiek. 
De Superbuur gaat 
een grote rol spelen 
in deze revue. Het 
wordt een feeste-
lijke avond, althans 
dat is de bedoeling. 
Op Arjans nek rust 
een zware taak. Ik 
heb er zin in!’’

Hans Dekker en Berry Holtslag, 
de schrijvers van inmiddels dui-
zenden sketches en nu dan ook 
de revue. Is het heel anders om 
voor het theater te schrijven?
Berry: ,,Ja, absoluut. Het is 
heel anders. We moeten nu 
een spanningsboog maken 
van pakweg anderhalf uur. Het 
moet interessant blijven. Bin-
nen een minuut zoals bij ‘Ons 
Kent Ons’ een grap vertellen of 
een type neerzetten is een heel 
ander verhaal. We laten in de 
revue dan ook de meest door-
gewinterde karakters langsko-
men. Het voordeel is ook dat de 
mensen de figuren al kennen, 
hun ‘verhaal’ is bekend. Het 
wordt een prettig weerzien van 
oude bekenden.
Hans: ,,Bijvoorbeeld Tipsy, de 
aan lager wal geraakte dame 
uit de betere kringen die altijd 
te diep in het glaasje kijkt. Een 
extreme vrouw maar gek ge-
noeg heel herkenbaar voor veel 
mensen. Iedereen kent ergens 
wel zo’n type .Maar ook het ge-
zin: (heel apart) allemaal men-
sen die hun best doen om er 
iets van te maken. We vergroten 
situaties en mensen uit, maar 
ze blijven van vlees en bloed.’’
Berry: ,,We gaan overigens ook 
met film werken. Het wordt 
een ‘totale theaterervaring’ met 
sketches, liedjes, acts, zang, 
film en live muziek. Een lach en 
een traan.’’
Hans: ,,Kortom een echte revue 
in een modern jasje!’’
Nog even tot slot: wat zijn jullie 
favoriete types?
Bert: ,,De vader van het gezin, 
dat is zo’n heerlijke sukkel met 
ook weer rare kanten. Hij heeft 
een wonderlijke seksuele fas-
cinatie die je niet achter hem 
zoekt. Ik heb vaak moeite om 
mijn lachen in te houden en dat 
is een goed teken!’’
Elisa: ,,Dooie, in het begin 
schrok ik wel als ik mezelf te-
rugzag op TV; ze is zo lelijk en 
raar met dat knotje bovenop 

haar kop. Ze is een beetje mo-
nomaan, ze wil dingen zo goed 
doen dat het soms ten koste 
van Coby gaat!’’
Ottolien: ,,Dan toch wel Tip-
sy denk ik; zo’n vrouw die de 
schaamte voorbij is en daardoor 
iedereen snapt en alles kan 
zeggen. Het interesseert haar 
echt niet meer wat de mensen 
van haar denken. Heerlijk! Ik 
hoop dat zelf ooit te bereiken!’’
Berry: ,,De Amsterdamse man 
op de bank (de Patty’s). Hij 
verwoordt vaak de actualiteit 
en maakt zich vreselijk druk. 
Via hem kan ik ongenuan-
ceerd mijn mening spuien zon-
der subtiel te zijn. Bert beheerst 
het Amsterdams ook fantas-
tisch. Echt een man van vlees 
en bloed. Deze politiek roeri-
ge tijden zijn voor ons schrijvers 
ideaal!’’
Hans: ,,We hebben ooit zo’n 
scrabbelend NRC stel ver-
zonnen. Dat was voor mij een 
mooie uitlaatklep om het gro-
te graaien te verwoorden. De 
leegstand in kantoren, Noord 
Zuid lijn, de Nederlanders in 
Brasschaat. Kortom: Den Haag 
bekritiseren en ondertussen 
woordjes maken.’’
www.onskentonsderevue.nl 
Lezers van de Jutter/de Hof-
geest kunnen met 3,50 euro 
korting naar deze revue en kun-
nen na afloop een drankje drin-
ken met de cast van ‘Ons kent 
ons’. Ook kan het publiek in de 
zaal rekenen op een specia-
le, aangename, verrassing, die 
natuurlijk niet wordt verklapt. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
Stadsschouwburg Velsen, via 
0255-515789 onder vermelding 
‘jutter’ of www.stadsschouw-
burgvelsen.nl (prijssoort Jutter). 
De normale prijs van de kaar-
ten is vanaf 26,50 euro, inclusief 
pauzedrankje. De korting geldt 
niet voor reeds gekochte kaar-
ten en niet in combinatie met 
andere acties. (foto: Hans Dek-
ker en Catelijne van der Meer)

Finales Hofstede biljarttoernooi
Hofstede A winnaar van 
biljarttoernooi 2012
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen za-
terdag de finales van het twaalf-
de Hofstede biljarttoernooi ge-
speeld. 
Als winnaar van het toernooi 
kwam Hofstede A uit de bus. In 
een enerverende finale versloe-
gen zij het team van het Ter-
ras met 83 tegen 71. Een trot-
se Joop Buddenberg mocht voor 
zijn team de in 2006 geïntrodu-
ceerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. Deze beker is door Rob 
Visser, ooit één van de initiatief-
nemers van dit toernooi, ter be-
schikking gesteld. Tot beste spe-
ler van het toernooi werd Henk 
Boersen van het team IJmui-
den uitgeroepen. Hij bleef daar-
mee Jaap van de Burg van de 
Moerberg en Joop Buddenberg 
van Hofstede A ruim voor. Henk 
kwam hierdoor in het bezit van 
een andere felbegeerde wissel-
beker namelijk die voor de bes-

te speler van het toernooi. Ge-
zien zijn hoogste serie van 26 en 
een overall moyenne van 3,5 een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was zeker de moei-
te van het kijken waard. Hier 
bleek IJmuiden net even te sterk 
voor het team van de Moerberg 
en won met 81-75. En dat de bil-
jartsport bij de 55-plussers nog 
steeds verbroederd was weder-
om duidelijk te merken. De be-
langstelling tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na afloop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een drankje en 
een hapje de onderlinge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren.

Film ‘One Life’ in
het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 10 om 20.30 
uur en zondag 12 februari om 
14.30 én 20.30 uur draait het 
Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 de film ‘One Life’.
Vier jaar na het unieke we-
reldwijde bioscoopsucces van 
Earth komen de makers van 
de mooiste natuurdocumentai-
res ter wereld met een nieuw 
meesterwerk: ‘One Life’. Be-
geleid door de stem van Da-
niel Craig worden we opnieuw 

meegenomen op een fabelach-
tig mooie reis naar de meest in-
drukwekkende uithoeken van 
onze planeet.
Door gebruik te maken van de 
allernieuwste cameratechnie-
ken waren de filmers in staat 
om ongelofelijke verhalen van 
natuurlijk gedrag vast te leg-
gen. En blijkt dat er tussen al 
dat imponerende natuurgeweld 
een rode draad loopt die al het 
leven met elkaar verbindt.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘one life’ op 10 om 20.30 

uur en 12 februari 2012 om 14.30 én 20.30 uur. 
Bon is geldig voor 2 personen
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Oplossing elders in de krant

Hoe denken inwoners over 
Woningbedrijf Velsen?
Velsen - Woningbedrijf Velsen 
wil graag weten hoe de inwo-
ners van Velsen en in het bijzon-
der haar huurders denken over 
de organisatie en haar dienst-
verlening. In februari ontvangt 
een deel van de huurders een 
lijst met vragen over Woningbe-
drijf Velsen. Ook gaan onderzoe-
kers de straat op om de inwoners 
van Velsen naar hun mening te 
vragen. Het onderzoek start 8 fe-
bruari.
,,Woningbedrijf Velsen heeft de 
afgelopen jaren hard gewerkt 
aan de verbetering van haar 
dienstverlening’’, aldus het Wo-
ningbedrijf. ,,Het is belangrijk om 
te weten of we op de goede weg 
zijn en waar we ons nog kun-
nen verbeteren. Het gaat er ten-
slotte om dat onze (toekomstige) 
huurders vinden dat we de juiste 
dingen doen. En dat we ze goed 
doen! Het imago onderzoek moet 
hier inzicht in geven.
,,De kwaliteitsmetingen en after-
sales die er nu zijn, geven ons in-

formatie over onze huurders op 
deelterreinen. We missen daar-
in als maatschappelijke organi-
satie de mening van mensen die 
nu niet bij ons huren. Ook geeft 
het geen zicht op het totaalbeeld 
dat inwoners van Velsen van ons 
hebben. Dit onderzoek is een 
bredere aanvulling hierop om zo 
meer tastbare handvatten te krij-
gen voor ons toekomstig beleid. 
Dus, hopen wij dat iedereen die 
wordt benaderd, wil meewerken 
en ‘ja’ zegt tegen het onderzoek.’’
,,Ook na het imago onderzoek 
vragen wij met regelmaat aan or-
ganisaties in Velsen, huurders en 
niet-huurders hun mening. We 
doen dat via ons jaarlijkse kwa-
liteitsonderzoek, enquêtes na 
groot onderhoud en aftersales 
na een reparatieverzoek en ver-
huizing. Dat willen we nog uit-
breiden met klantenpanels, on-
line-onderzoek en/of themabij-
eenkomsten.’’ Woningbedrijf Vel-
sen hecht veel waarde aan uw 
mening!

Inwoners Driehuis 
maken dorpsglossy
Driehuis - Vandaag nemen 
de nieuwste bewoners van 
de gemeente Velsen, Carli-
ne Bolder en Gijs Beertsen, 
het eerste exemplaar van de 
dorpsglossy DRHS in ont-
vangst. Het blad is een ca-
deau van Stichting Dorps-
raad Driehuis aan de inwo-
ners van het dorp.

Driehuis is terecht trots op het 
magazine dat alle facetten van 
het mooie dorp in woord en 
beeld belicht. De DRHS zorgt 
voor verbinding en gaat over 
mensen, de parels van het 
dorp, over monumenten, fa-
milies, lievelingsplekken, ei-
genaardigheden, kunst, koken, 
ondernemerschap en clubs. 
DRHS is een visitekaartje van 
het dorp en tegelijk een echt 
bewaarexemplaar. Het maga-
zine is tot stand gekomen met 
hulp van 36 vrijwilligers die in 
het dorp Driehuis wonen en 
werken. Michiel Bom, uitge-
ver en lid van de Dorpsraad 
Driehuis, en ontwerper Edith 
van Beek stonden aan de wieg 
van het blad. Onder de bezie-
lende leiding van Van Beek als 
hoofdredacteur, zijn dorpsge-
noten bij elkaar gebracht en 
sloten steeds meer vrijwilligers 
zich enthousiast aan toen ze 
hoorden van het project.
Ondernemers uit het dorp en 
de Dorpsraad Driehuis maak-
ten de realisatie van het ma-
gazine mede mogelijk. Bom: 
,,Dankzij de advertentie-in-
komsten van vele onderne-
mers uit Driehuis was er een 
goede financiële basis om het 

magazine te kunnen maken. 
Ook de Dorpsraad heeft bijge-
dragen om dit cadeau ter ere 
van het 33-jarig bestaan mo-
gelijk te maken.’’
Volgens Edith van Beek is de 
DRHS geen magazine over 
kleding, lifestyle en winkels. 
,,Qua vormgeving heb ik een 
blad gemaakt dat eruit ziet als 
een glossy en daardoor pret-
tig is om te bekijken en door 
te bladeren. Qua inhoud heb-
ben we er met alle vrijwilligers 
hard aan gewerkt om met de 
DRHS de ziel van het dorp te 
laten zien. Mooie verhalen die 
lekker lezen en alle inwoners, 
van jong tot oud, een gevoel 
van trots over hun dorp geven. 
Het is daardoor echt een blad 
vóór en dóór Driehuizenaren 
geworden. Na de feestelijke 
lancering gaan we het magazi-
ne met een groepje vrijwilligers 
namens de Dorpsraad huis aan 
huis gratis aanbieden aan alle 
inwoners.’’

Technisch College Velsen
IJmuiden - Naast de gebruikelij-
ke activiteiten is er opnieuw een 
‘meiden in techniek’-programma, 
verzorgt door de meisjesleerlin-
gen van de school in samenwer-
king met staalonderneemster Ti-
ne Goedhart van Smederij Goed-
hart in Amsterdam.
Meisjes uit groep 7 en 8 van de 
basisschool worden hartelijk uit-
genodigd om op school in de 
techniek lokalen een sieraden 
boompje zelf te komen maken. 

Voor ouders is er voorlichting 
over de diverse techniek stro-
men. Moeders die met hun kin-
deren mee komen krijgen een 
voucher mee om op een later 
tijdstip zelf ook een interieurob-
ject te komen maken.
Het Technisch College Velsen en 
het Maritiem College Velsen en 
haar leerlingen heten iedereen  
van harte welkom op zaterdag 11 
februari van 10.00 tot 13.00 in de 
Briniostraat 12.

Velsen blijft 
duurzame 
Millennium-
gemeente
Velsen - De gemeenteraad van 
Velsen heeft in september 2011 
de uitgangspunten op het ge-
bied van millenniumdoelstellin-
gen vastgesteld en een amende-
ment aangenomen. 
Een van de doelstellingen is dat 
Velsen een duurzame gemeen-
te wil zijn. Over het belang van 
een stedenband en ontwikke-
lingshulp was veel verschil van 
mening tussen de verschillende 
fracties. Toch is men het uitein-
delijk eens geworden over het 
belang van internationale con-
tacten.
Wethouder Westerman weidde 
uit over Galle en Sri Lanka, waar 
de situatie nu zo is gekeerd dat 
na de burgeroorlog veel is ver-
beterd. En terwijl een project 
voor gescheiden afval daar niet 
loopt, zouden wij in Velsen nog 
iets kunnen leren over biover-
gassing. Sri Lanka belooft een 
belangrijke economische plek in 
te nemen tussen India en China, 
twee landen die enorm in ont-
wikkeling zijn. Daarom kan het 
van belang zijn contacten te on-
derhouden. Er zijn nog veelbe-
lovende contacten over visserij 
en contacten tussen scholieren. 
Galle produceert nu zelf meer en 
is zelfs afnemer van bloemen uit 
Aalsmeer. Bovendien groeit de 
haven daar en is er sprake van 
een tweede luchthaven. Ont-
wikkelingen die ook interessant 
kunnen zijn voor Velsen.
Velsen heeft sinds 2002 een ste-
denband met de Chinese haven-
stad Qingdao, ook daarover is 
gepraat. (Karin Dekkers)
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Fietsen voor Amref Flying Doctors

Dick Dudink bereidt zich 
voor op Kenya Classic
Velsen - Van 6 tot 13 oktober 
is dit jaar de eerste editie 2012 
van de Kenya Classic, een fiets-
tocht van zes dagen over 350 
km. Santpoorter Dick Dudink is 
een van de 60 deelnemers, die 
meefietsen voor het goede doel: 
Amref Flying Doctors, de groot-
ste Afrikaanse gezondheidsor-
ganisatie. 
Dick is geen stilzitter. De oud-
politie-agent is inmiddels 63 jaar 
en heeft er al wat sportieve uit-
dagingen op zitten. Zo heeft hij 
veel gekanoëd en maakte hij in 
2010 een overwinteringstocht in 
Noorwegen met sleden, waar-
bij hij kampeerde in de sneeuw 
en op het ijs. De Kenya Classic 
is bijna het tegenovergestelde. 
Ditmaal gaat Dick op de fiets in 
plaats van op sneeuwschoenen.
,,De afstand is het probleem 
niet bij de Kenya Classic’’, zegt 
hij. ,,We fietsen 70 tot 80 km per 
dag. Maar het gaat om de om-
standigheden. We rijden over sa-
vannen richting Kilimanjaro, dus 
niet over gebaande paden. Ik re-
ken op een temperatuur van zo’n 
35 graden, gelukkig kan ik goed 
tegen de hitte.  Er kunnen zand-
stormen zijn. En we fietsen in on-
rustig gebied. Daarom kunnen 
er per editie maar 60 deelne-
mers meedoen. Sommige men-
sen daar zien ons als rijdende 
pin-automaten. Daarom is er be-

waking mee en worden sommige 
afstanden overbrugd met vracht-
wagens. Je mag ook niet alleen 
fietsen, ik krijg een fietspartner 
toegewezen en sommige stuk-
ken moeten we in een groep fiet-
sen. Er wordt overnacht in ten-
tenkampen of eenvoudige ho-
tels. Het wordt dus een echte 
uitdaging. Wel jammer dat mijn 
zoon niet mee kan, maar het is 
geen sinecure om het sponsor-
bedrag van 5.000 euro bij elkaar 
te krijgen.’’
Momenteel is Dick druk aan 
het flyeren om sponsors te vin-
den. Hij is al goed op weg, maar 
er is nog steeds hulp nodig. Het 
mooie van deze sponsoring is 
dat dit allemaal via de site ge-
beurt. Het sponsorgeld komt di-
rect bij Amref Flying Doctors te-
recht, bedragen vanaf 2 euro zijn 
welkom. Alle sponsors staan op 
de deelnemerspagina van Dick 
vermeld, soms met een leuk be-
richt erbij.  Het sponsorgeld gaat 
direct naar Amref, want Dick 
moet zijn reis en verblijf zelf be-
talen. Bovendien is het ook nog 
zo dat het sponsorgeld wordt te-
ruggestort als Dick onverhoopt 
niet mee zou gaan met de Kenya 
Classic. Maar daar gaan we niet 
van uit. Dick bereidt zich met be-
leid voor op de Kenya Classic.
Wie meer wil weten kan kijken 
op www.kenyaclassic.com.

Terrasvogels verlengt 
contract met hoofdtrainer
Santpoort-Zuid - Terrasvogels 
heeft het contract met hoofdtrai-
ner Simon de Weers met een sei-
zoen verlengd. Vanwege de hui-
dige prestaties, grote trainings-
opkomst en optimale sfeer wa-
ren beide partijen er snel uit en 
kijken vol verwachting naar de 
toekomst. Simon de Weers heeft 
het goed naar zijn zin bij de club 
uit Santpoort en ziet met deze 
jonge enthousiaste selectie ge-
noeg mogelijkheden.
Met de aanstelling van assistent-
trainer Wim Kruijer tot het einde 
van het huidige seizoen is een 

eveneens een belangrijk aspect 
ingevuld. Het 1e elftal van Ter-
rasvogels is de winterstop goed 
uitgekomen en staat op de twee-
de plaats met 35 punten uit 15 
wed- strijden.
In de tweede periode staat het 
elftal van Simon de Weers mo-
menteel bovenaan en zodoen-
de lijkt het er op dat Terrasvogels 
dit seizoen gaat meedingen voor 
promotie naar een plek in de 4e 
klasse. 
De prestaties van het 2e elftal 
voldoen tot dusver eveneens aan 
de verwachtingen.

Voorwoord Jan Poortvliet
SC Telstar-AGOVV
Wij stonden te popelen om na 
de verloren wedstrijd tegen MVV 
thuis volle bak te gaan tegen 
Willem II. Helaas zat het weer 
ons niet mee waardoor de wed-
strijd niet door kon gaan. Op het 
moment van schrijven ligt er nog 
altijd sneeuw op het veld, maar 
is het nog niet duidelijk of we 
vrijdag tegen AGOVV kunnen 
spelen. Zelf hoop ik dat we ge-
woon kunnen voetballen, maar 
ik ben mij wel bewust van het 
feit dat we ook te maken hebben 
met de veiligheid in en rondom 
het stadion.
Het weer heeft ook invloed op 
onze trainingen doordat het trai-
ningsveld ook te maken heeft 
met deze omstandigheden. Wij 
trainen voornamelijk binnen om 
op deze manier wel de conditie 
op peil te houden en ons toch te 
kunnen concentreren en voor-
bereiden op de wedstrijd tegen 
AGOVV. Voor een aantal jon-
gens komt het goed uit dat de 
wedstrijd van afgelopen vrijdag 
niet door kon gaan. Zij zijn op 
de weg terug en zijn deze week 
weer aangesloten bij de groep. 
Het geeft hen net een week ex-
tra in hun herstel. Of Dan-
ny Schenkel en Andrzej Ornoch 
er vrijdag weer bij zullen zijn is 
even afwachten. Beide zijn op de 
goede weg terug, maar hebben 
natuurlijk nog geen minuten in 
de benen.
Vrijdag is de ultieme kans om 
nog meer afstand te creëren ten 
opzichte van AGOVV. Dat het 
daar niet draait mag duidelijk 
zijn, maar zij hebben de ploeg 
met enorm veel spelers versterkt 
en zijn daarom in mijn ogen on-
berekenbaar. Wel zijn zij in Mi-

chiel Hemmen een belangrij-
ke speler kwijtgeraakt en dit 
verlies moeten zij ook zien op 
te vangen. Ik heb er echter al-
le vertrouwen in dat alle aange-
trokken spelers een meerwaar-
de zullen zijn voor AGOVV. Het 
is daarom extra moeilijk om nu 
in te schatten hoe zij de tweede 
seizoenshelft voor de dag zul-
len komen.
Wij zullen van eigen kracht moe-
ten uitgaan en moeten probe-
ren de goede wedstrijd in Maas-
tricht, ondanks het verlies, een 
goed vervolg te geven. Het is be-
langrijk dat wij de vele kansen 
die wij krijgen weten te verzilve-
ren en de persoonlijke fouten er-
uit krijgen. Ik heb alle vertrou-
wen in een goed resultaat te-
gen AGOVV. Mocht de wedstrijd 
doorgaan hoop ik u allen te zien. 
Zorg voor warme kleding, spring 
de hele wedstrijd en alles komt 
goed! 

Jan Poortvliet 

Velsen - Steeds minder ge-
meenten in Nederland zwaai-
en de scepter over bibliothe-
ken. Ook de bibliotheek in Vel-
sen mag zelfstandig verder. Dat 
gebeurt dan wel uit het oog-
punt van bezuinigingen, maar 
biedt ook kansen. Voorlopig zal 
het de gemeente eerst nog geld 
kosten om de verzelfstandiging 
rond te krijgen. Het college van 
B&W trekt 450.000 euro uit voor 
dit traject. Daarin zit onder meer 
een bedrag van 158.700 euro 
aan het ABP om de pensioenen 
van medewerkers van de biblio-
theek veilig te stellen. Ook wordt 
88.000 euro beschikbaar gesteld 
voor het opzetten van een admi-
nistratiesysteem en personeels-
kosten en dergelijke. Het groot-
ste bedrag, 200.000 euro, is be-
stemd voor het opbouwn van 
een weerstandsvermogen van 
de bibliotheek. Als de biblio-
theek zelfstandig is kunnen zij 
overheids- en culturele subsi-
dies aanvragen. (Karin Dekkers)

Bibliotheek 
zelfstandig

Trio Oberon en 
trio Mouselon
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
10 februari om 20.00 uur treedt 
het Oberon Trio op in ’t Mos-
terdzaadje. De musici zijn Jen-
ny Haisma - sopraan, Jeroen Lie-
dorp - piano en Imre Rolleman 
- fluit. In wisselende combina-
tie hebben ze onder de noemer 
l’Art pour l’Art  een gevarieerd 
programma samengesteld met 
werk van Nederlandse, Franse 
en Friese componisten uit de 19e 
en 20e eeuw. Op zondag 12 fe-
bruari om 15.00 uur verzorgd het 
Trio Mouselon een oorstrelend 
programma. Ine Sinnige - kla-
rinet, Lotte Beukman - cello en 
Natasja Douma - piano voeren 
in deze schitterende combinatie 
van klanken werk uit van C.Ph.E. 
Bach, Glinka, Tajcevic en Früh-
ling. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-537865. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.
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Karin Bloemen in 
Stadsschouwburg
Velsen - Op dinsdag 21 en 
woensdag 22 februari (20.15 
uur) is het in de Stadsschouw-
burg Velsen tijd voor een nieuwe, 
feestelijke personalityshow van 
Neerlands onbetwiste superdiva, 
Karin Bloemen. ’Absobloodylute-
ly Bloemiliciously Fanf*ckintastic’, 
heet het feest, en net als de ti-
tel wordt het van alles veel: veel 
muziek, veel dans, veel humor, 
veel energie, en natuurlijk heel 
veel Bloemen, met alle kwalitei-
ten die ze in huis heeft. Cabare-
tière Karin Bloemen is per defi -
nitie één van de weinige Neder-
landse diva’s. Met haar extrava-
gante voorkomen, grote jurken 
en grote stem kan ze met recht 
de grande dame van het Neder-
landse theater genoemd worden. 
Ze maakte shows die – je bent 
diva of je bent het niet - veelal 
naar haarzelf vernoemd werden 
(Bosje Bloemen, La Bloemen, 
Niet Gesnoeid, Kerst à la Bloe-
men, Bloemen Voor) en ontving 
in haar carrière onder andere de 
Pall Mall Export Prijs, een Gou-

den Harp, een Edison en de An-
nie M.G. Schmidtprijs.
Na twee shows waarin ze (bijna) 
alleen op het podium stond, pakt 
Karin Bloemen in haar nieuw-
ste show weer ouderwets groot 
uit! Samen met haar band, bac-
king vocals, haar dansers en 
prachtige kostuums gaat ze Vel-
sen verrassen met een werve-
lende en feestelijke show. In ‘Ab-
sobloodylutely Bloemilicious-
ly Fanf*ckintastic’ haalt Karin al-
les uit de kast om het publiek de 
dagelijkse crisisbeslommeringen 
even te doen vergeten. Tenslot-
te werden ook de grootste Hol-
lywood-producties in de zwa-
re jaren ‘30 gemaakt. Kortom, dit 
is Karin Bloemen in haar meest 
uitbundige vorm! En dat is feest, 
groot feest! Een groot anti-crisis-
feest!
Toegang vanaf 35 euro, inclu-
sief pauzedrankje en gardero-
be. Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789. 
(foto: La Bloemen)

Big Top Circus 
in Velsen
Velsen - ‘Elke dag een circus-
dag!’, riep de beroemde circusdi-
recteur P.T. Barnum naar zijn pu-
bliek. De achttien leden tellen-
de crew van het Big Top Circus 
neemt het publiek in de Stads-
schouwburg Velsen op donder-
dag 23 februari (20.15 uur) in elk 
geval voor één avond mee in een 
strak gesneden, theatrale cir-
cusvoorstelling waar het plezier 
vanaf spat. Met de spectaculai-
re circusproductie ‘Tilt!’ behoort 
het gloednieuwe Big Top Circus 
tot de ‘nieuwe circus’-stroming: 
acrobatisch theater zonder pi-
ste of dieren, maar met veel hu-
mor en dans. In ‘Tilt!’ zijn naast 
vele jonge acrobaten die veel-
al hun sporen op de internatio-
nale podia hebben verdiend ook 
enkele prijswinnende acts te 
zien. Zo zijn de vier waaghalzen 
van het Spaans/Zweedse kwar-
tet Balagans gecontracteerd met 
hun spectaculaire wipplank-act, 
waarmee ze afgelopen jaar een 
Gouden medaille wonnen op het 
prestigieuze Festival Cirque de 
Demain in Parijs. Toegang van-
af 28,50 euro, inclusief pauze-
drankje en garderobe. Meer in-
formatie en reserveren:  www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Orkater geeft onthullend 
kijkje achter schermen
Velsen - Achter de schermen van 
de tv-wereld worden bondjes ge-
sloten, afspraken gemaakt en de 
waarheid wordt gemanipuleerd. 
De ene hype volgt de ander op, 
zonder dat er research wordt ge-
daan naar de feiten. Orkater legt 
op vrijdag 24 februari (20.15 uur) 
in de Stadsschouwburg Velsen 
deze hectische wereld van de 
nieuwsfabriek bloot in ‘Breaking 
the news’. Wie bepaalt eigenlijk 
wat nieuws is?
‘Breaking the News’ is alweer de 
tiende voorstelling die Geert La-
geveen en Leopold Witte samen 
schrijven en maken bij Orkater. 
Onder de Orkater-vlag leverden 
zij een van de indrukwekkendste 
muziektheaterproducties ooit af: 
‘Kamp Holland’ (nominatie Toneel 
Publieksprijs). Na het grote suc-
ces van ‘Kamp Holland’ werken zij 
in dit muziektheaterstuk opnieuw 
samen met de Haarlemse band 
Susies Haarlok over wie Trouw 
schreef: ‘de muzikanten gaan 
massief te keer op hun instrumen-
ten’. Wat de NRC-recensent deed 
denken aan ‘Jimi Hendrix’.
Lageveen en Witte schuwen gro-
te thema’s niet en durven de ac-
tualiteit als uitgangspunt te ne-
men voor hun voorstellingen vol 
herkenbare personages. Voor 
‘Breaking the News’ dompelden 
zij zich maandenlang onder in de 

wereld van de media. Achter de 
schermen van de grote nieuws-
programma’s spraken zij met jour-
nalisten, tv-makers, politici en 
spindoctors. Na het zien van de-
ze voorstelling is het bijna onmo-
gelijk nog onbevangen naar het 
nieuws of naar actualiteitenpro-
gramma’s te kijken.
‘Breaking the News’ brengt thriller 
en komedie samen in een verhaal 
waarin niets is wat het lijkt. Toe-
gang vanaf 27,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. Meer 
informatie en reserveren:  www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789. (foto: Michiel 
Voet)

Dirk Scheele en Dikkie 
Dik in Stadsschouwburg
Velsen - De foyer van de Stads-
schouwburg Velsen is op zater-
dag 25 februari één grote poezen-
speeltuin voor de allerkleinsten. 
Kinderen vanaf twee jaar kunnen 
er lekker klimmen, liggen in kat-
tenmanden en er zijn fantastische 
pluche poezen om te knuffelen of 
om uitgebreid mee te stoeien. En 
dan is er in de grote theaterzaal 
ook nog eens een leuk en swin-
gend optreden (aanvang 14.00 
uur) van de muzikale kinderheld 
Dirk Scheele. Dirk komt deze mid-
dag in goed gezelschap naar Vel-
sen. Hij neemt de van Sesamstraat 
bekende Dikkie Dik mee!
Dikkie Dik en zijn vriendjes zijn dol 
op kunstjes doen. Soms proberen 
ze over een waslijn te lopen, soms 
spelen ze kiekeboe met de gaten 
in de schutting of maken muziek 
door met hun pootjes ergens te-
genaan te tikken. Omdat iedereen 
wel ergens goed in is, komen ze 
op het idee een echt dierencircus 
te maken en hun kunsten aan het 
publiek te vertonen.
Zo kunnen kikker en vogel heel 
hoog springen en salto’s maken, 
Poes Muis kan met een bal jong-
leren en slak wil graag een lang-
zaamloopwedstrijd organiseren. 
En Dikkie Dik, die altijd overal af 
valt en daarmee iedereen aan het 

lachen maakt, wordt natuurlijk de 
clown. Maar dan gooien de gro-
te hond Bullebak en een boosaar-
dige kat roet in het eten, en even 
dreigt de show niet door te gaan. 
Gelukkig schiet Dirk Scheele te 
hulp. ‘Dikkie Dik en zijn vriendjes’ 
is sprankelend muzikaal kinder-
theater voor de allerjongsten.
Toegang volwassenen: vanaf 15 
euro, kinderen tot en met 12 jaar 
vanaf 13 euro, inclusief ijsje.
Meer informatie en reserveren:  
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Gerhard Witteve)

Stadsschouwburg Velsen
Laatste kans om ‘Het 
Huis Anubis’ live te zien
Velsen - De razend populaire, 
mysterieuze tv-serie ‘Het Huis 
Anubis’ veroverde twee seizoe-
nen geleden de Nederlandse 
theaters. ‘De suspense van de 
jeugdthrillerserie blijft in het the-
ater behouden’, schreef de pers. 
‘Spooktheater vol spanning en 
humor’. Voor alle fans komen 
de helden op zondag 26 febru-
ari (15.30 en 19.00 uur) terug 
naar de Stadsschouwburg Vel-
sen met een splinternieuwe Stu-
dio 100-musical. De voorstelling 
is geschikt voor iedereen vanaf 
zes jaar.
Ditmaal worden zelfs de mooiste 
dromen van de Huis Anubis-fans 
waar, want de Vijf van het Magi-
sche Zwaard en de Club van Si-
buna zullen samen op het podi-
um staan! 
Zing mee met de bekende Anu-
bis-liedjes en help de bewoners 
van Het Huis Anubis het geheim 

op te lossen! Ga op onderzoek 
met Sterre en Pim. Lach om de 
moppen van Marcel of de gekke 
uitspattingen van Amber en Ap-
pie. Of droom lekker weg bij Fa-
bian en Raphaël. 
In deze allerlaatste Huis Anu-
bis-theatershow is een hoofd-
rol weggelegd voor een regio-
nale held. Alex Molenaar (gebo-
ren in Velsen!) speelt, net als in 
de fi lm en op televisie, ook op to-
neel de rol van Pim. Zonder het 
van elkaar te weten worden de 
huidige èn voormalige bewoners 
bij elkaar geroepen in het be-
kendste huis van de lage landen: 
het Huis Anubis. Sterre, Marcel, 
Raphael en Pim maar ook Am-
ber, Fabian en Patricia krijgen de 
opdracht een ultiem mysterie te 
ontrafelen. Toegang vanaf 26,50 
euro, inclusief pauzedrankje en 
garderobe. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl. 

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Open tafel vrijdag 10 februa-
ri: Koninginnensoep, witlof met 
ham/caas en cordon bleu, ana-
nas met slagroom toe. Vrijdag 
17 februari: kippensoep, ma-
caroni met gehakt en salade, 
profi teroles toe. Graag 2 da-
gen voor de woensdag of vrij-
dag voor 12.00 uur opgeven bij 
Gerard Schol.
Erwtensoepmaaltijd woens-
dag 15 februari om 12.00 uur. 
Kosten 1,50. 
Midwinter kienavond op 
woensdag 15 februari. Kaart-
verkoop start om maandag 6 
februari vanaf 09.00 uur aan het 
buffet. Toegang 1 euro, inclusief 
een kopje koffi e of thee. 

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Velser-
broek, 023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 17 febru-
ari: groentesoep, zuurkool-
stamppot, worst en bavaroi-
se met slagroom toe. Aanvang 
12.30 uur. Kosten 6,-. Opgeven 
op maandag 13 februari. 
Voorjaarskien vrijdag 17 fe-
bruari. Kaarten à 3,50 vanaf he-
den verkrijgbaar aan het buffet, 
incl. 2 kienronden, koffi e/thee 
en een hapje. Aanvang 19.30 
uur.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws
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Nieuwbouw AWV
aan Wijk aan Zeeërweg
IJmuiden - Op het terrein van 
het voormalige Motorhuis en de 
daar tegenoverliggende Melk-
fabriek  aan de Wijk aan Zee-
erweg  in IJmuiden bouwt AWV 
Eigen Haard binnenkort twee 
nieuwe appartementengebou-
wen.  Als de aanbesteding in fe-
bruari is afgerond en duidelijk is 
welke aannemer het project gaat 
uitvoeren, kan gestart worden 
met het inrichten van het bouw-
terrein.
Op de melkfabrieklokatie komen 
14 zorgappartementen die ver-
huurd gaan worden aan zorgin-
stelling De Waerden. Deze zor-
ginstelling begeleidt mensen 
met een verstandelijke handicap 
bij het zelfstandig wonen.  Enige 
jaren geleden kocht AWV Eigen 
Haard het naastgelegen woon-
huis aan dat betrokken zal wor-
den bij het nieuw te bouwen ap-
partementengebouw. Hier zul-
len twee van de veertien zorgap-
partementen in gevestigd wor-
den alsmede een kantoorruim-
te voor het personeel van de zor-
ginstelling. 
Elf zorgappartementen zijn met 
woon- en slaapkamer gesitueerd 
aan de Wijk aan Zeeërweg en de 
van Linschotenstraat. Hierdoor 
is een L-vorm ontstaan die een 
binnenterrein creëert voor de 
bewoners van het appartemen-
tencomplex. Op dit terrein is de 
gezamenlijke huiskamer gesi-
tueerd die gericht is op de tuin. 
Hierboven bevindt zich het laat-
ste appartement.
Op de plek waar ooit het Motor-

huis stond worden 24 huur ap-
partementen voor senioren ge-
realiseerd (foto). Onder het ge-
bouw komt een parkeergarage.  
Het ontwerp van beide gebou-
wen is gemaakt door MB archi-
tecten uit Bloemendaal. De con-
tour van het gebouw heeft een 
U-vorm met een spitse beëin-
diging bij de entree. De 24 ap-
partementen zijn met woon- en 
slaapfuncties op de straat ge-
richt waardoor aan de galerijzij-
de een compact en gezellig bin-
nenhof ontstaat. Op de kruising 
Wijk aan Zeeërweg en Hout-
manstraat is de entree van het 
binnenhof gesitueerd. De bega-
ne grond krijgt  een groenzone 
van 1,5 meter rondom het ge-
bouw bedacht als tuin ten be-
hoeve van de appartementen op 
de begane grond. Deze groen-
zone wordt begrensd door een 
haag.
Beide complexen bestaan uit 
twee verdiepingen metselwerk 
met een gemêleerde baksteen 
en een zinken kap. Op de hoe-
ken van de gebouwen wordt een 
accent gecreëerd. Hier wordt de 
gevel doorgetrokken naar drie 
verdiepingen hoog metselwerk 
met een plat dak. Waardoor de 
gebouwen een statig en krachtig 
karakter krijgen.
De bouw van beide apparte-
mentengebouwen gaat naar ver-
wachting in april 2012 van start. 
De bouwroute wordt in overleg 
met de gemeente vastgesteld. 
De opleveringsprognose is zo-
mer 2013.

Regio - Vanaf 1 maart krijgt 
Kunstcentrum de Kolk in Spaarn-
dam er een functie bij. Naast ex-
posities nu ook massages enthe-
rapie! Het Kunstcentrum was   al-
leen in de weekends open voor 
de maandelijkse expositie. De rest 
van de week gebeurde er niets in 
de ruimte. Reden om na te den-
ken over de verhuur van een deel 
ervan. 
Het bestuur kwam in contact met 
Rob Captijn van RCS en Natuur-
geneeskunde. Zijn manier van 
werken sluit prima aan op de 
wensen van het bestuur van het 
Kunstcentrum. Hij laat mensen 
weer verbinding leggen tussen 
geest en lichaam. Kunst is in zijn 
optiek en in die van het Kunstcen-
trum verbinding leggen tussen 
wat je ziet en wat je erbij voelt.
RCS en Natuurgeneeskunde zet 
vanaf 1 maart de voordeur open. 
In eerste instantie op maandag en 
woensdag van 08.30 tot 18.00 uur. 
Praktijkadres: Westkolk 4, 2063 
JR Spaarndam. Rob Captijn heeft 
al enige tijd zijn eigen praktijk 
in IJmuiden en breidt zijn druk-
ke werkzaamheden nu uit naar 
Spaarndam. Hier kan men terecht 
met diverse gezondheidsklach-
ten en spanningsklachten, maar 
ook voor  shiatsu, sportmassage 
of ontspanningsmassage. RCS en 
Natuurgeneeskunde behandelt 
vanuit energie en de vijf natuur-
gerichte principes. 
Elk levend wezen bestaat uit ener-
gie. De behandeling richt zich op 
het weer vrij laten stromen van de 
eigen levensenergie, levenskracht 
en levenslust.
Door prikkeloverdracht geeft de 
therapie hulp bij het stimuleren 
en herstellen van het innerlijke in-
formatiesysteem. Het stimuleren 
van drainage geeft ondersteu-
ning bij het opruimen van veront-
reinigingen, zowel fysiek als psy-
chisch. Ook krijg men voedings-
adviezen gericht op het fysieke, 
psychische en spirituele wezen.
De invloed van de psyche bij 
klachten moet niet worden on-
derschat, daarom is hulp nodig bij 
het achterhalen van ziekmaken-
de gedachte- en gedragspatro-
nen. Zie ook www.rcsenatuurge-
neeskunde.nl.

Massages
en therapie
in De Kolk

De kabinetsplannen om tenmin-
ste 75% van de corporatiewonin-
gen te koop aan te bieden en be-
woners het recht te geven tegen 
90% van de WOZ waarde een 
woning te kopen zijn zeer slecht 
voor de volkshuisvesting. Het ka-
binet denkt met deze maatregel 
een impuls te geven aan de pro-
blemen op de woningmarkt, maar 
het tegendeel is waar.
Wat zijn de gevolgen van deze 
maatregel voor de volkshuisves-
ting in Nederland en in Velsen?
Wij vinden deze maatregel zeer 
onverstandig. Niet dat wij tegen 
verkoop zijn van woningen, wij 
hebben de verkoop van wonin-
gen zelf nodig om investeringen 
in de woningvoorraad te kunnen 
blijven doen,  maar wij willen zelf 
bepalen welk deel van onze wo-
ningvoorraad wij aanbieden voor 
de verkoop in het belang van 
de huurders en de toekomstige 
huurders. Dit plan betekent dat 
wij niet zelf meer kunnen bepalen 
welke woningen worden verkocht 
en welke specifiek voor de volks-
huisvesting in Velsen, de huur-
ders, beschikbaar moeten blijven. 
Het risico is groot dat  de aan-
trekkelijke, beste en grote wonin-
gen worden verkocht en dat de 
slechte en kleine overblijven voor 
de sociale verhuur. Met als ge-
volg onvoldoende woningen voor 
ouderen, gezinnen en starters en 
een huurmarkt die vast komt te 
zitten. 
Wij kunnen geen garanties meer 
geven dat er voldoende woningen 
beschikbaar blijven voor de laag-
ste inkomens. 
Onderhoud en renovatie in onze 
wooncomplexen en gebiedsge-
richte investeringen worden be-
moeilijkt, we weten immers niet 
meer welke woningen wij over 
een aantal jaren nog in eigendom 
hebben. 
De gevolgen voor de koopmarkt
Op dit moment staan er 250 dui-
zend woningen te koop. De markt 
zit op slot, ook in Velsen. Er wordt 
slechts mondjes maat een wo-
ning verkocht en de prijzen blij-
ven dalen. Tel daarbij nog eens 
1,8 miljoen woningen op die de 
corporaties moeten aanbieden 

dan staan er straks 2 miljoen wo-
ningen in Nederland te koop. 
Voor Velsen betekent dit dat er 
8000 woningen extra te koop 
worden aangeboden aan huur-
ders. Wat de gevolgen zijn voor 
de reguliere koopmarkt laat zich 
raden. Op dit moment is tweeder-
de van de starters op de koop-
markt huurder. Als die straks hun 
eigen woning gaan kopen zul-
len zij geen gebruik maken van 
de reguliere koopmarkt. Gevolg 
is dat er minder woningen op de 
reguliere markt verkocht worden 
en verder dalende prijzen van de 
koopwoningen.
De mening van de woonbond
De Woonbond vindt het onbegrij-
pelijk en zeer onverstandig dat 
het kabinet maar liefst driekwart 
van de sociale huurwoningen in 
de uitverkoop wil doen. Huurders 
zitten helemaal niet te wachten 
om hun woning te kopen. Boven-
dien komen de meeste huurders 
met hun inkomen nooit in aan-
merking voor een hypotheek. In 
deze tijd is er geen behoefte aan 
meer woningen die te koop wor-
den gezet, maar wel aan meer 
betaalbare huurwoningen.
De ervaringen elders (Verenigd 
Koninkrijk) leren ons dat de 
slechtste woningen in de slecht-
ste buurten over bleven,veelal 
kleine huizen en dat de eensge-
zinshuurwoningen werden ver-
kocht, die er nu in sommige ste-
den nauwelijks meer te vinden 
zijn. 
Het wetsvoorstel gaat naar de 
Raad van State en de Tweede Ka-
mer en vervolgens zal de Eerste 
Kamer zich er over moeten uit-
spreken. Wij hopen dat het wets-
voorstel het niet zal halen. Het 
voorstel is in onze ogen in strijd 
met het eigendomsrecht. De 
overheid mag daar alleen inbreuk 
op maken als er zwaarwegende 
belangen voor zijn. 

Ted Kune, directeur/bestuurder 
Woningbedrijf Velsen, Peter van 
Ling, directeur/bestuurder AWV 
Eigen Haard, Wim Mastenbroek, 
directeur/bestuurder Kennemer-
have en Leo Salman, directeur 
Brederode wonen

Brief van woningcorporaties
‘Kooprecht slecht
voor volkshuisvesting’

Bestemmingsplan Zeezicht
Niet wonen op sluizen, wel slapen op strand
IJmuiden - Het nieuwe bestem-
mingsplan Zeezicht heeft veel 
gevolgen. Dit plan heeft een 
groot bereik, namelijk de he-
le kustlijn, inclusief strand, dui-
nen en het Noordzeekanaal tot 
de pont. De komst van de gro-
te zeesluis is niet meegenomen 
in het bestemmingsplan.
Wel heeft het bestemmingsplan 
zware gevolgen voor mensen 
die wonen op de sluizen. Van-

wege de slechte luchtkwaliteit 
in dit gebied, worden toekom-
stige bewoners niet meer toege-
staan. Als mensen nu hun huis 
verlaten, wordt de woning daar-
om gesloopt. Er wordt een over-
gangsregeling getroffen met be-
trokkenen. 
Het jaarrond exploiteren van 
strandpaviljoens is voor de on-
dernemers een grote verworven-
heid. Daarbij komt nu nog iets: 

de mogelijkheid tot overnachten 
op het strand, maar alleen bij de 
Noordpier. Daar heeft een on-
dernemer het plan opgevat lo-
gies te bieden aan gasten die op 
het strand willen overnachten. 
Dit biedt nieuwe kansen voor 
ondernemers. In het nieuwe be-
stemmingsplan wordt dit moge-
lijk gemaakt.
Woningen aan de Kennemer 
Boulevard hebben eindelijk de 

toestemming voor permanen-
te bewoning gekregen. In ver-
band met de kustveiligheid was 
dit eerder niet mogelijk. 
Daarentegen blijven de wonin-
gen aan IJmuiderslag wel ge-
registreerd staan als recreatie-
woningen, waarvoor heel ande-
re regels gelden. Mogelijk heeft 
dit gevolgen voor huidige bewo-
ners. Daarover zal binnenkort 
meer duidelijk worden.
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Strawberries Dames 1 
kampioen in de zaal
Driehuis - Driemaal is scheeps-
recht. Die uitdrukking was dui-
delijk van toepassing op Straw-
berries Dames 1. Twee keer werd 
promotie in de zaal op een haar 
na gemist, maar dit jaar behaalde 
het jonge team wél het verdien-
de kampioenschap in de Over-
gangsklasse B.
Het team, dat het ook in de veld-
competitie zo uitstekend doet, 
kende een slechte start. De eer-
ste wedstrijd werd met 5-2 ver-
loren van VVV. De vijf daaropvol-
gende wedstrijden werden alle-
maal gewonnen. Afgelopen zon-
dag moest het team aantreden 
in Sportpaleis Alkmaar. De da-
mes speelden de eerste wed-
strijd tegen Castricum. Op papier 
een makkie, maar het defensieve 
spel van de tegenstander bleek 
een probleem voor hockeysters 
uit Driehuis. In de eerste helft 
kwam het team nog wel op een 
1-0 voorsprong door Fiona Dal-
huijsen, maar daar was het ook 
wel mee gezegd. Kans op kans 
ging verloren. Het was uit einde-
lijk Castricum dat de stand gelijk 
trok. De 1-1 was een lelijke streep 
door de rekening voor Strawber-
ries. De laatste wedstrijd, tegen 
Kikkers uit Nieuw-Vennep, moest 

gewonnen worden. In misschien 
wel de beste eerste helft van dit 
seizoen werd de tegenstander 
zowel op het technische maar 
zeker ook op het tactische vlak 
overrompeld. Onder aanvoering 
van Merle Stevens en Floor Bas 
kwam het team op een 2-0 voor-
sprong. De 2-0, een prachtige so-
lo van Noortje Visser, was er één 
om in te lijsten. 
Na de rust was het echter het 
team van Kikkers dat de wed-
strijd domineerde. Het was aan 
keepster Janet Bondi te danken 
dat de 2-1 voorsprong werd vast-
gehouden. Na het laatste fluit-
signaal kon het feest beginnen. 
Kampioen, met promotie naar de 
Topklasse als belangrijk wapen-
feit. Het team van Simon de Hoog 
speelt volgend seizoen op slechts 
één niveau verwijderd van de 
hoofdklasse. Tegenstanders als 
Bloemendaal, Amsterdam en Pi-
noké staan dan op het menu. 
Hopelijk krijgt dit mooie resultaat 
een vervolg op het veld. Volgen-
de week gaat de selectie op trai-
ningskamp naar Barcelona, om 
zich daar voor te bereiden op de 
tweede helft van de veldcompeti-
tie waarin het de koppositie pro-
beert vast te houden.

Vallen en weer opstaan
Driehuis - De kinderen van de Jan Campertschool hebben dins-
dag geschaatst op de ijsbaan achter Café Middeloo. Krabbelen, glij-
den en natuurlijk vallen en weer opstaan zorgden voor een heel 
leuk schooluitje. Terug in de klas nagenieten van de ijspret onder 
het genot van een beker warme chocolademelk maakte het uitje 
compleet!

Dooi ligt al op de loer 
De eerste officiële koude-
golf van deze eeuw is een feit 
en ook de rest van de week 
blijft het op en top winter in de 
IJmond. Afgelopen maandag en 
dinsdag werd uw weerman, die 
regelmatig ook landelijk zijn vi-
sie mag etaleren, op Radio 1 
en Radio Veronica, gevraagd 
hoe groot de kans op de Elfste-
dentocht was. Hij was niet be-
paald positief omtrent het door-
gaan. Even daarna werd dit min 
of meer bevestigd, want juist op 
dat moment kwam het Europese 
(hoofd) weermodel om de hoek 
kijken met beduidend minder 
koude oplossingen vanaf het 
aanstaande weekend. 
De tocht op zaterdag of zon-
dag houden zou dan eventu-
eel nog net kunnen, was de ge-
dachte maandagochtend nog. 
Zo’n Elfstedentocht is heilig in 
Nederland, althans zo lijkt het 
wel. De absolute climax schijnt 
het te zijn. Maar men is den-
kelijk te veel gefocust op die 
tocht sec en ‘en route’ vergeet 
men dan vaak ook nog te genie-
ten van het vriesweer in de aan-
loop naar zo’n eventueel te hou-
den evenement, enfin. Inmiddels 
is het donderdag en waarschijn-
lijk zijn we al wat wijzer gewor-
den over het reilen en zeilen van 
het evenement dat vijftien jaar 

terug voor het laatst werd ge-
organiseerd in Nederland. Het 
weer is voorlopig dus koud. Ge-
durende de nachten vriest het 
meest matig tot streng in het 
IJmondgebied met uitersten tot 
-10 graden. Het blijft ook meest 
droog en de zon doet het door-
gaans goed naast enkele wol-
kenvelden. Overdag komt het 
kwik de eerste dagen dichter bij 
nul uit en de echte dooi komt 
vanaf zaterdag. De wind doet 
het kalm aan met voortdurend 
een uitloper van het Scandina-
vische hoog in onze omgeving 
en is zwak tot matig uit ooste-
lijke richtingen. In het weekend 
wordt het dus best spannend. 
Kan de aanwezige koude lucht 
boven de Benelux net lang ge-
noeg geconserveerd blijven om 
het tot tenminste zondag koud 
te laten zijn? Het risico is dat 
we de zogenaamde dooi om de 
noord krijgen, hetgeen ook vlak 
voor de Elfstedentocht in febru-
ari 1985 het geval was. Vanuit 
noord of noordwest stroomt dan 
milde zeelucht richting Fries-
land. Winterweer later terug? 
meer info is er via de weerpri-
meurlijn 0900-1234554. 

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190 • www.groenrijksantpoort.nl

Gevarieerde open dagen 
bij Maritiem College
Regio - Maritiem College Vel-
sen houdt op vrijdag 10 en za-
terdag 11 februari de jaarlijk-
se open dagen. In het scholen-
complex aan de Briniostraat in 
IJmuiden zijn kinderen en hun 
ouders op vrijdag van 19.00 tot 
21.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 13.00 uur van harte 
welkom.
Deze school is in het westen 
van Nederland de enige aan-
bieder van maritieme vmbo-op-
leidingen. De leerlingen komen 
dan ook uit vele delen van het 
land. De vmbo-opleiding biedt 
een basis-, kader- en gemeng-
de leerweg aan. Daarmee is 
aansluiting op alle mbo-niveaus 
gegarandeerd. Een flink deel 
van de leerlingen stroomt door 
naar de mbo opleiding op ni-
veau drie en vier. De mbo-oplei-
ding is ook in IJmuiden geves-
tigd, in de Maritieme Academie, 
aan de Kanaalstraat. Tijdens de 
open dagen vinden in het scho-
lencomplex van het Maritiem 
College Velsen en het Technisch 
College Velsen diverse presen-

taties en demonstraties plaats. 
Op het programma staan onder 
andere lassen, smeden, metaal-
bewerking, demonstraties met 
motoren en knopen en splitsen.
De leerlingenhuisvesting neemt 
een bijzondere plaats in bij het 
Maritiem College Velsen. De 
leerlingen wonen en studeren 
daar en hebben veel facilitei-
ten voor ontspanning en vrije 
tijd. Uniek onderdeel van de op-
leiding zijn de opleidingssche-
pen. De ms Emilie ligt zaterdag 
11 februari bij de Kleine Sluis in 
IJmuiden. en is met een pendel-
bus bereikbaar. In de maritieme 
sector is een grote behoefte aan 
goed opgeleide en gemotiveer-
de werknemers.
De maritieme opleidingen lei-
den voor de binnenvaart op tot 
matroos, stuurman, schipper 
en kapitein en voor de zeevaart 
tot stuurman, machinist en ma-
ritiem officier. De sector kent 
goede arbeidsvoorwaarden. Op 
de open dagen zijn ook maritie-
me werkgevers en organisaties 
aanwezig.

Nieuwe
Mazda CX-5
in showroom
Regio - De nieuwe Mazda CX-5 
staat vanaf zaterdag 18 februari 
in de showroom van Mazda RC in 
Velserbroek. De CX-5 is de eer-
ste van een nieuwe generatie au-
to’s van Mazda die beschikt over 
de baanbrekende ‘skyactiv’ tech-
nologie. Dankzij deze technologie 
slaagt Mazda er in om kracht en 
rijplezier te combineren met uit-
stekende milieu- en veiligheids-
prestaties. Dit vertaalt zich voor 
de benzineversie in een hoog 
vermogen (165 pk) in combinatie 
met een A-label, 20% fiscale bij-
telling en een hoog trekgewicht 
van 1800 kg. Een unieke combi-
natie. Het aansprekende en dy-
namische design van de compac-
te SUV crossover is gebaseerd op 
het nieuwe designthema ‘Kodo-
Ziel van Beweging’.
,,Sinds de enorme groei van Maz-
da, begin jaren 90 met succes-
nummers als 323 en 626 is het 
niet meer voorgekomen dat er 
voorafgaand aan de introduc-
tie van een nieuw model al zo-
veel klanten hun auto op papier 
hebben gekocht”, vertelt brand-
manager Hans Touw van Maz-
da RC. ,,De productieplanning 
is aanzienlijk naar boven bijge-
steld. Design, techniek en voor-
al de lage CO2 emissies overtui-
gen nieuwe kopers dusdanig dat, 
mede op basis van uiterst posi-
tieve berichten in de media, nu 
al ruim 500 klanten bij de Neder-
landse Mazda-dealers hun be-
stelling hebben geplaatst”, geeft 
Touw aan.
De Mazda CX-5 is de eerste au-
to ter wereld die bij de fabricage 
van zijn producten gebruik maakt 
van de meeste sterke staalsoort 
van dit moment, het 1.800 Mpa 
(MegaPascal = 1 miljoen N/m2) 
ultrahoge-sterktestaal. Mazda 
gebruikt het staal bij de fabrica-
ge van bumperbalken, die aan de 
binnenzijde van de vóór- en ach-
terbumper worden gemonteerd 
en de eerste klap opvangen bij 
een ongeval. De bumperbalken 
zijn 20% sterker en 4,8 kilogram 
lichter dan de tot nog toe ge-
bruikte versies en vormen daar-
mee een sleutelrol in het ontwerp 
van de nieuwe generatie Maz-
da’s.
Er zijn ook andere pluspunten, 
zoals de in delen neerklapba-
re achterbank, op afstand te be-
dienen. ,,De CX-5 heeft ook een 
nieuwe HMI (Human Machine 
Interface) waarbij de bestuurder 
minder vaak zijn aandacht van 
de weg hoeft te halen. Dit ver-
hoogt de veiligheid. Het menu 
wordt bediend via de knoppen op 
het stuur, via het centrale touch-
screen of de HMI-commander op 
de middenconsole”, legt Touw uit.
De benzineversie van de nieuwe 
Mazda CX-5 staat vanaf 18 fe-
bruari bij alle Mazdadealers voor 
prijzen die beginnen bij 25.990 
euro. Mazda Velserbroek vindt u 
aan de Kleermakerstraat 63, tele-
foon 023-5132940.
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KOL Tegels
Stephensonstraat 31, Haarlem

KOL Tegels Factory Outlet
Verbindingsweg 36a, Bloemendaal

www.koltegels.nl, info@koltegels.nl

Om ruimte te maken voor de tegeltrends van 
2012 ruimt KOL Tegels de voorraad op!

Bij KOL Tegels in Haarlem 
25% korting*!

In de Outlet in Bloemendaal  
20% extra korting*!

OPRUIMING
TeGeLvOORRaad

*Korting alleen op items uit tegelvoorraad. 
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en lopende 

orders. Deze actie is geldig tot 14/02/2012.

25%

KOL Tegels is leverancier van vele topmerken zoals:
Mosa, Venis, Sicis, VT Wonen Tegels en Bisazza.

Driehuis - Donderdag 23 febru-
ari, om 14.00 (zaal open 13.30 
uur), geven John en Foka Oos-
terhuis een lezing over hun fiets-
tocht van 4000 km van Faro naar 
Santpoort. John en Foka werden 
tijdens een mooie carrière ge-
confronteerd met lichamelijke 
ongemakken. Zij besloten vroeg-
tijd te stoppen met werken. Om 
af te kicken fietsten zij van Fa-
ro, Portugal, naar Santpoort, en 
gedeeltelijk langs de Portuge-
se, Spaanse en Frans pelgrims-
wegen. Tijdens de lezing met fo-
to’s vertellen zij over hun tocht. 
De lezing vindt plaats in de pa-
rochiezaal van de Engelmundus-
kerk. De kosten zijn 3 euro, voor 
leden van de KBO 2 euro. Infor-
matie: Wally de Vries-Ooms, 023-
5384997 of 06-17044490.

Lezing over 
pelgrims 
op de fiets 

TOV organiseert 
proefles tennis
Velserbroek - Tennis Organisa-
tie Velsen (TOV) verzorgt al jaren-
lang de tennislessen en trainin-
gen voor LTC Hofgeest in Velser-
broek. Naast de tennislessen die 
de kinderen krijgen, verzorgt de 
vereniging een leuk en aanspre-
kend tennisprogramma in de zo-
mermaanden, met heel veel ver-
schillende recreatieve tennisacti-
viteiten. Het nieuwe tennisseizoen 
2012 gaat in april weer beginnen. 
Om jeugd in de leeftijd van 5 tot 
en met 9 jaar de kans te geven de 
tennissport eens te proberen, or-
ganiseert Tennis Organisatie Vel-
sen in samenwerking met LTC  
Hofgeest een super leuke proefles. 
Deze tennisles wordt gegeven op 

zaterdag 18 februari van 17.00 tot 
18.00 uur in Tenniscentrum Velser-
broek. Onder leiding van de trai-
ners van Tennis Organisatie Velsen 
gaan we een uur lang laten zien 
hoe een tennisles werkt. 
Kinderen die nog geen lid zijn van 
een tennisvereniging kunnen zich 
ter plaatse opgeven. Het enige dat 
de kinderen mee moeten nemen 
zijn schone (sport)schoenen, zon-
der zwarte zool, voor de rest van 
het materiaal wordt gezorgd. De 
kosten bedragen 6 euro.
Wil je hieraan meedoen? Grijp dan 
deze kans en meld je voor vrij-
dag 17 februari aan via john@ten-
nisvelsen.nl of bel voor informatie 
met telefoonnummer 06-54973661

Onderzoek haalbaarheid 
nieuw Terras in de maak
Santpoort-Noord - De ge-
meente Velsen heeft 140.000 
euro beschikbaar gesteld voor 
onderzoek naar de haalbaar-
heid van een multifunctionele 
accomodatie Het Terras op de 
hoek Dinkgrevelaan/Terrasweg. 
In 2007 werd dorpshuis Het Ter-
ras verwoest door brand. Sinds 
die tijd zijn organisaties ver-
deeld over diverse locaties ver-
der gegaan. Eerst in de school 
aan de Roos en Beeklaan, nu in 
het stationsgebouw.
Woningbouwcorporaties kon-
den een schetsontwerp indie-
nen, die beantwoordde aan 

de vastgestelde eisen. Wo-
ningbouwvereniging Bredero-
de maakte samen met Prefe-
rent Ontwikkeling BV het bes-
te ontwerp. In deze versie krijgt 
Het Terras een welzijnsfunctie 
en komen er huurwoningen en 
parkeervoorzieningen. 
Nu kan worden bekeken of de 
kosten van de bouw van het 
geheel kunnen worden bekos-
tigd uit de verwachte (huur)
opbrengsten. Daarna pas kan 
men echt gaan plannen en kan 
de startdatum van de bouw 
misschien bekend gemaakt 
worden.

Regio - De politie kreeg maan-
dagavond rond 19.00 uur een 
melding van een brand in een 
flatwoning aan de Ramspol in 
Haarlem. De brandweer heeft het 
vuur geblust. Er bleek niemand 
in de woning aanwezig tezijn. 
De politie heeft de naastgelegen 
woningen ontruimd. Brandstich-
ting wordt niet uitgesloten.

Woningbrand

GIERSTRAAT 77 • 2011 GC HAARLEM • 023-531 55 37 
www.nEnCIES.nL

DE ALLERMooISTE LInGERIE En 
bADMoDE In DE MEEST GEzELLIGE 

STRAAT vAn HAARLEM…
Geniet en verwen 

uw Valentijn!
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Muzikaal festijn in aula 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Op donderdag-
avond 2 februari trad de haast 
volledige kopersectie van het 
Nederlands Philharmonisch Or-
kest, aangevuld met de slagwer-
ker, aan in de aula van het Gym-
nasium Felisenum: het jaarlijkse 
winterconcert.
Voor een gaandeweg steeds en-
thousiaster wordende zaal de-
den de veertien heren en een 
dame een greep uit hun ruime 
repertoire vol contrasten: inge-
togen en sereen vertolkten zij 
Monteverdi, jazzy Gershwin en 
verheven Richard Strauss. Geva-

rieerd, maar met een constante: 
speelplezier, dat zich moeiteloos 
aan het publiek liet overdragen. 
De gastster van de avond was 
de mezzosopraan Nienke Oos-
tenrijk, die eenzelfde breed sca-
la aan stemmogelijkheden be-
heerste: ontroerend zong zij 
Caccini, geraffineerd aria’s uit 
Porgy and Bess en speels Gou-
nod. 
De inmiddels elfjarige tradi-
tie vond in dit concert zijn voor-
lopige bekroning: zelden is de 
akoestiek van de school zo tot 
zijn recht gekomen!

Kleurrijk afscheid van 
juf Ria van de Toermalijn
Driehuis - Toeterend komt vrij-
dagmorgen de gele schoolbus 
voor basisschool de Toerma-
lijn tot stilstand. In de bus zitten 
tientallen kopietjes van juf Ria 
Andela, die deze dag officieel af-
scheid neemt. Want alle kleuters 
in de bus hebben mutsen op met 
het levensgrote gezicht van juf 
Ria erop. Maar juf Ria, in kleurig 
oranje, zit zelf ook in de bus. De 
kleuters hebben juf thuis opge-
haald met de schoolbus.
Op het schoolplein staan inmid-
dels de rest van de kinderen en 
het schoolteam klaar. Luid zin-
gend wordt Ria binnengehaald, 
niet op het Ria Andela school-
plein, want dat ligt aan de ande-
re kant van de school.
Ria laat de Toermalijn veel meer 
na dan alleen haar naam op het 
schoolplein. Zij was vanaf 1979 
kleuterjuf op de Engelmundus-
school in Driehuis, die in 1995 
fuseerde tot de Toermalijn. Tege-
lijk met een andere juf kwam Ria 
op de naam Toermalijn, een veel-
kleurige edelsteen. 
,,Die naam vond ik zo passend, 
omdat een katholieke en protes-
tants christelijke school fuseer-
den en ook omdat we een aan-
tal geadopteerde kinderen uit 
verschillende landen op school 
hadden.’’
Ria is altijd kleuterjuf geble-
ven. Zij kreeg haar opleiding op 
het KLOS, een gespecialiseer-
de kleuterleiding-opleiding en 
werkte vanaf 1969 in het kleu-
teronderwijs. Het belang van de 
kleuter staat bij haar nog steeds 
voorop. Door de ontwikkelingen 
in het onderwijs werd de kleu-

terschool betrokken bij de ba-
sisschool. De bedoeling was dat 
de overgang voor de kleuters 
dan gemakkelijker zou worden. 
Maar ook moest de derde klas 
meer een speel/leerklas worden. 
Ria bewaakte de belangen van 
het spelende kind altijd nauwge-
zet. ,,Een kind doet heel veel en 
brede ervaring op door te spe-
len’’, zegt zij. ,,En spelen is ook 
ontspanning. En toch konden 
sommige kinderen bij mij in de 
kleuterklas al lezen voor ze naar 
groep 3 gingen. Vroeger maak-
ten we zelf lessen. Bijvoorbeeld 
over een dood vogeltje dat een 
van de kinderen had gevonden. 
Dan kwamen biologie en natuur-
kunde aan bod, maar ook emo-
ties. De kinderen waren heel be-
trokken bij dit soort lessen. Te-
genwoordig zijn de schoolroos-
ters van kleuters erg vol. En als 
een kind zijn toets niet hele-
maal goed doet, moet er een be-
handelplan komen. Dan denk 
ik: geef zo’n kind meer tijd, het 
komt wel goed. En vanuit mijn 
ervaring weet ik ook dat het zo 
werkt.’’
Ria werd vrijdag enorm verrast 
met een musical over haar eigen 
leven, een receptie en afscheid 
van haar collega’s. Ria: ,,Ik heb 
zo enorm veel cadeaus gekre-
gen dat ik uren bezig was met 
uitpakken. Mijn hele huis hangt 
nu vol kunstwerken.’’
Ria is trouwens nog steeds be-
trokken bij de Toermalijn. Ze 
gaat als vrijwilligster werken bij 
de kleuters. Ook werkt ze mee 
aan het Cultuurnetwerk van 
scholen. (Karin Dekkers)

Provincie Noord 
Holland wil havens 
optimaal benutten
Velsen - De industrie in het 
Noordzeekanaalgebied zit aan 
het maximum aan geluid dat zij 
mag produceren. Daardoor kun-
nen de nog beschikbare lege 
kavels niet uitgegeven worden, 
waardoor de haven niet ver-
der kan groeien. Daarnaast be-
perkt de huidige luchtkwaliteit in 
de IJmond ook de mogelijkhe-
den voor groei in de haven. Dit 
zijn de conclusies van het onder-
zoek naar de mogelijkheden om 
het bestaand havengebied in het 
Noordzeekanaalgebied optimaal 
te benutten. 
De ruimte op het bestaand ha-
vengebied in het Noordzeeka-
naal is schaars. Daarom heeft 
de provincie Noord-Holland on-
derzoek gedaan naar de moge-
lijkheden om het havengebied in 
het Noordzeekanaal optimaal te 
benutten. Het onderzoek geeft 
inzicht in beschikbare fysieke 
(grond) en milieuruimte in het 
gebied. Gedeputeerde Post: ,,Het 
onderzoek biedt waardevolle in-
formatie die we niet alleen kun-
nen gebruiken voor optimalisatie 
van de havens op korte termijn, 
maar is tevens een belangrijke 
bouwsteen voor de visie Noord-
zeekanaalgebied 2040.”
Aan de hand van groeiprogno-
ses en ladingsstromen, is de hui-

dige situatie vergeleken met de 
toekomstig benodigde fysie-
ke- en milieuruimte. Belangrijk-
ste vragen waren of er voldoen-
de grond beschikbaar is om de 
ladingstromen te faciliteren en 
of dit binnen de bestaande mi-
lieunormen voor lucht, geluid, 
geur en externe veiligheid haal-
baar is. Met andere woorden 
hoe benut je de nog beschikba-
re ruimte zo optimaal mogelijk? 
De provincie zit al met de part-
ners uit het Noordzeekanaalge-
bied rond de tafel om gezamen-
lijk oplossingen te zoeken voor 
het tekort aan geluidruimte ook 
gezien de andere wensen in het 
Noordzeekanaalgebied zoals 
wonen.
Daarnaast heeft de provin-
cie Noord-Holland op 22 de-
cember 2011 besloten dat er in 
2012 onder regie van de provin-
cie een visie Noordzeekanaalge-
bied 2040 wordt opgesteld. Het 
doel van die visie is om samen 
met de betrokken gemeenten 
en het Rijk besluiten te nemen 
over de toekomstige ontwikke-
ling van het gebied. Het onder-
zoek over de optimale benutting 
van het bestaande havengebied 
is een bouwsteen voor het op-
stellen van de visie Noordzeeka-
naalgebied. 

Tweede Gieteling open
Velsen-Noord - Na de hartver-
warmende en door alle deelne-
mers zeer positief ervaren eerste 
editie van 2011 viert TC De Gie-
teling het begin van de lente met 
de organisatie het tweede Giete-
ling open. 
Dit laatste officiële wintertoernooi 
wordt gespeeld van 24 maart tot 
en met 1 april op het prachti-
ge sportcomplex Rooswijk. Er 
wordt dames- en herendubbel 
gespeeld in de categorieën 5, 6, 
6-35+, 7-17+, 7-35+ en 8-17+. 

Ieder team speelt ongeacht wed-
strijdresultaat gegarandeerd ten-
minste twee wedstrijden.
Ook dit jaar zullen op dit toernooi 
de gezelligheid, strijd en spor-
tiviteit hand in hand gaan. Zo is 
er iedere dag ook een randpro-
gramma opgesteld, waarin zowel 
deelnemer als toeschouwer ple-
zier zal vinden. Inschrijven kan 
tot en met donderdag 15 maart 
via de website of rechtstreeks via 
www.toernooi.nl. Zie ook www.
tennisclubdegieteling.nl. 

Regio - Een 49-jarige automo-
bilist uit Uitgeest trok vorige 
week op de A9 direct de aan-
dacht van de videosurveillanten 
omdat hij met een snelheid van 
36 km/uur reed, terwijl het ove-
rig verkeer voor hem moest uit-
wijken om aanrijdingen te voor-
komen. De automobilist werd di-
rect aan de kant gezet. Hij bleek 
onder invloed van alcohol te ver-
keren. Ook een 20-jarige begin-
nend bestuurder uit IJmuiden 
ontkwam niet aan de videosur-
veillanten. Hij reed ondanks het 
slechte weer met hoge snelheid 
door de Velsertunnel. Op de Vel-
sertraverse bleef hij onvermin-
derd hard en roekeloos rijden. 
Op de kruising met de Wijker-
straatweg reed hij door het ro-
de verkeerslicht en passeerde 
hierbij de voor rood wachten-
de rij auto’s. De jonge automo-
bilist werd aan de kant gezet en 
kreeg de nodige bekeuringen. 
Daarnaast is hij aangemeld voor 
de EMG, de Educatieve Maatre-
gel Gedrag. Volgt hij deze cursus 
(die hij zelf moet betalen) niet 
met goed gevolg, dan is hij zijn 
rijbewijs definitief kwijt.

Drankrijder 
rijdt 36 km/uur 
over de A9

IJmuiden - Vorige week don-
derdagavond kwam de bewo-
ner van een woning aan de 
Meeuwenlaan rond 20.15 uur 
tot de onaangename ontdek-
king dat er tijdens zijn afwezig-
heid was ingebroken. De ach-
terdeur was opengebroken en 
de woning bleek te zijn door-
zocht. De inbraak heeft tussen 
15.15 en 20.15 uur plaatsgevon-
den. De politie onderzoekt de in-
braak en is benieuwd of er men-
sen zijn die mogelijk iets gezien 
of gemerkt hebben van de in-
braak. Ook informatie van rond-
hangende personen op een eer-
der moment kan waardevol zijn. 
Informatie kan worden doorge-
geven aan de politie in IJmuiden 
via 0900-8844.

Woninginbraak

IJmuiden - De politie heeft vori-
ge week vrijdagnacht rond 02.40 
uur een 24-jarige IJmuidenaar 
aangehouden nadat hij betrok-
ken was geweest bij een vecht-
partij in een horecagelegenheid. 
De IJmuidenaar bleek onder an-
dere met glaswerk te hebben ge-
gooid. Bij aankomst van de po-
litie werd hij aangehouden. De 
IJmuidenaar bleek ernstig onder 
invloed van drugs en alcohol. Een 
vriend van de man, een 35-jari-
ge plaatsgenoot, begon zich met 
de aanhouding te bemoeien en 
werd ook aangehouden. De po-
litie heeft beide mannen ingeslo-
ten voor nader onderzoek.

Man gooit 
met glaswerk
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Zeewaarts: wonen op 
unieke plek in IJmuiden
IJmuiden - Hoe vaak komt het 
nog voor dat je echt aan de 
rand van de bebouwde kom te-
gen het duingebied kunt wo-
nen? In het IJmuidense Zeewijk, 
aan de Keetberglaan, wordt bin-
nenkort gestart met de ontwik-
keling van een bijzonder, nieuw 
woonproject. De locatie bevindt 
zich aan de rand van het fraaie 
natuurgebied De Kennemerdui-
nen en op loop- of fietsafstand 
van het strand en de zee. Het lo-
kale voorzieningenniveau (zo-
als openbaar vervoer en winkel-
centrum Zeewijkpassage) is uit-
stekend.
HSB Volendam en Woningbe-
drijf Velsen trekken samen op in 
het realiseren van drie modern 
vormgegeven appartementen-
complexen, waarvan twee voor 
de verhuur zijn bestemd en een 
complex bestaat uit koopappar-
tementen.
Het complex met koopwonin-
gen bestaat uit 35 appartemen-
ten variërend tussen de 54 m2 
en 103 m2, onderverdeeld in 
maar liefst 8 appartementtypen. 
De koopsommen variëren tussen 
circa 130.000 en 275.000 euro, 
vrij op naam. Door de grote ver-
scheidenheid aan appartement-
typen (met bijbehorende prijs-
stellingen) is dit project voor ver-
schillende doelgroepen interes-
sant.
Voor het ontwerp van de appar-
tementcomplexen heeft de ar-

chitect zich laten inspireren door 
het duinlandschap. Het gebouw 
met fraaie, gemetselde gevels 
in geelbruine kleurstelling, past 
perfect in de omgeving. De ve-
le ramen zorgen voor een com-
binatie van uitzicht en een goe-
de lichttoetreding. Verder zijn 
noemenswaardig de ruime bal-
kons (sommige appartementen 
zijn uitgevoerd met twee bal-
kons), standaard vloerverwar-
ming en een eigen parkeerplaats 
plus privéberging in de parkeer-
kelder. 
HSB Volendam organiseert voor 
de verkoop op zaterdag 11 fe-
bruari tussen 10.00 en 14.00 uur 
een verkoopmanifestatie. Die zal 
plaatsvinden bij restaurant La 
Maranda aan IJmuiderslag 100 
te IJmuiden. U bent van har-
te welkom om met dit bijzonde-
re project kennis te maken en de 
verkoopbrochure in ontvangst te 
nemen. 
Vanaf maandag 13 februa-
ri kunt u ook bij de deelnemen-
de projectmakelaars terecht 
voor het verkrijgen van informa-
tie. De verhuur van de apparte-
menten verloopt via Woningbe-
drijf Velsen. Informatie is te vin-
den op www.wbvelsen.nl. De be-
trokken projectmakelaars zijn: 
Van Waalwijk van Doorn make-
laars te IJmuiden, 0255-519109 
/ www.wado.nl en Bon & Breed 
makelaardij te Velserbroek, 023-
5388455 / www.bon.nl.

Kapsalon Karisma met 
leuke februari-actie
IJmuiden - Al weer een aan-
tal jaren, sinds september 2008, 
is kapsalon Karisma gevestigd 
aan de Willemsbeekweg 62. Ei-
genaresse July vertelt enthou-
siast over haar kapsalon: ,,We 
zijn hier nu een paar jaar aan 
de slag en het gaat geweldig. 
Het is hard gegaan de afgelo-
pen jaren  waarbij veel klanten 
de weg naar onze zaak wisten 
te vinden. En veel klanten ko-
men nog steeds terug omdat ze 
tevreden zijn over ons werk. We, 
dat ben ik met een drietal col-
lega’s en een stagiaire, knippen 
zowel dames als heren en men 
kan, ook zonder afspraak, bij ons 
binnenlopen. En komen mensen 
met de auto dan kunnen ze ook 
nog makkelijk vóór de deur, gra-
tis, parkeren.’’ 
Niet alleen wassen, knippen en 
krullen behoren tot de bezighe-
den van de kapsters, maar men 
kan bijvoorbeeld ook terecht 
voor epileren en het zetten van 
extensions. ,,We luisteren altijd 

goed naar de wensen die onze 
klanten hebben en geven des-
gevraagd vanzelfsprekend een 
eerlijk advies en komen dan, in 
gezamenlijk overleg, tot het ge-
wenste resultaat. En mochten 
mensen vanwege een dringen-
de reden niet naar de kapsalon 
kunnen komen dan komen we, 
na een telefonische afspraak, op 
huisbezoek.’’ 
Voor de maand februari heeft 
kapsalon Karisma enkele, spe-
ciale, acties in de aanbieding 
waaronder heren knippen voor 
10 euro en dames knippen voor 
11 euro. Deze actie is alleen gel-
dig bij gewassen haar en van 
maandag tot en met donderdag. 
In de betreffende advertentie 
van Karisma in deze krant staan 
nog meer aanbiedingen, bijvoor-
beeld voor het zetten van exten-
sions. De kapsalon is geopend 
van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 18.00 uur. Op za-
terdag zijn klanten van 09.00 tot 
17.00 uur welkom.

Après-skicafé Rudi’s 
elk weekend geopend
Velsen-Zuid - Vanaf 11 fe-
bruari kan men elk weekend 
après-skiën bij SnowPlanet. 
Met de wekelijkse après-ski 
feesten is de wintersportbe-
levenis nu compleet bij Snow-
Planet. 
Vanaf 11 februari is Rudi’s 
après-skicafé elke zaterdag 
en zondag geopend van 14.00 
tot 21.00 uur. Na een paar 
mooie afdalingen van de pi-
ste kun je onder het genot 
van een borrelhapje en een 

drankje weer warm worden in 
Rudi’s. De zingende barman 
zal het gezellige feest hele-
maal compleet maken. Vanaf 
vrijdag 24 februari is de Ru-
di’s eens in de twee weken 
geopend voor de vrijdagmid-
dagborrel. Met gezellige live-
entertainment kun je, samen 
met collega’s, van 16.00 tot 
19.00 uur onbeperkt proosten 
op het weekend voor 25 eu-
ro per persoon. Zie ook www.
snowplanet.nl.

Nieuw editie 
van Bluestrain
to Thalia
IJmuiden - Zaterdag 24 maart  
om 21.00 uur, zaal open 20.15 
uur, vindt de 16e editie plaats 
van de Bluestrain to Thalia in het 
Thalia Theater aan de Breesaap-
straat 52.
Het concert staat geheel in het 
teken van de legendarische 
bluesgitarist Peter Green.
John the Revelator is destijds in 
1968 opgericht met als grote in-
spiratie bron Peter Green’s Fleet-
wood Mac. 
Nu 44 jaar later wil de band het 
gehele concert wijden aan deze 
magische gitarist die jaren gele-
den nog persoonlijk te gast was 
op de Bluestrain met zijn band 
Splinter Group.
Als speciale gasten zijn voor 
deze avond uitgenodigd The 
Alabama Horns en Frank Kraaij-
veld, voorman van de Bintangs. 
Frank zal de avond afsluiten met 
een ouderwetse rock ’n roll set, 
geheel in de traditie van Fleet-
wood Mac eind jaren zestig.
John the Revelator heeft een 
verrassing in petto voor alle be-
zoekers die naar de Bluestrain 
komen. Dit najaar is de band de 
studio ingedoken en heeft een 
nieuw album (EP) opgenomen 
‘Addicted to Greeny’. De cd be-
vat vijf meesterwerken van Pe-
ter Green uit zijn beginperiode, 
te weten: ‘Lazy Poker Blues, Man 
of the world, If you be my ba-
by’, ‘The Super-Naturall’ en ‘The 
Green Manalishi’. De band heeft 
alles uit de kast getrokken om te 
zorgen dat dit prachtig  verzorg-
de album een collector’s item 
wordt. De opnames zijn speci-
aal gemasterd door Robert Vos-
gien, een groot Peter Green fan 
en master engineer bij Capitol 
Records in Los Angeles. 
Het album ‘Addicted to Greeny’ 
is alleen verkrijgbaar op de 
avond zelf en gratis beschik-
baar voor alle bezoekers. Het al-
bum komt daarna niet in de los-
se verkoop.
De Bluestrain to Thalia is de af-
gelopen jaren een begrip gewor-
den in IJmuiden. Een avond waar 
de bluesliefhebber reikhalzend 
naar uitkijkt. De afgelopen jaren 
heeft een keur aan nationale en 
internationale artiesten het Tha-
lia podium beklommen, waaron-
der Peter Green and The Splin-
ter Group, Chicken Shack, Chris 
Farlowe, Snowy White, Buddy 
Whittington, Barrelhouse, Cuby 
& the Blizzards, Kaz Lux, Frank 
Kraaijeveld, Jacques Kloes en  
Julian Sas. De 16e editie staat 
geheel in het teken van de op-
richter van Fleetwood Mac: Pe-
ter Green.
De toegang bedraagt 15 euro. 
Inclusief gratis cd ‘Addicted to 
Greeny’. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Hotel Augusta, Oranjestraat 
98, telefoon 0255-52417, onli-
ne via www.thaliatheater.nl en 
Music Store, Lange Nieuwstraat 
503, telefoon 0255-537301.

Rabobank Velsen en Omstreken
Gratis workshop 
Internetbankieren
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert het 
hele jaar door gratis work-
shops internetbankieren bij 
Bibliotheek Velsen. 

Onder begeleiding van Rabo-
bank medewerkers leert u hoe 
gemakkelijk het is om uw bank-
zaken via het internet te regelen.
Met behulp van de workshop 
kunt u voortaan thuis, achter uw 
eigen computer, op elk gewenst 
moment uw bankzaken regelen. 
Zo kunt u altijd uw actuele saldo 
en de meest recente bij- en af-
schrijvingen bekijken.
U leert tijdens deze workshop 
bijvoorbeeld stap voor stap geld 
overboeken en een accept giro 
overmaken. De workshops wor-

den het gehele jaar gegeven 
door onze ervaren seniorenadvi-
seurs André Castricum en Albert 
Mol. Zij helpen u met internet-
bankieren op weg en tijdens de 
workshops is er voldoende gele-
genheid om uw vragen te stel-
len. 
De workshop is bedoeld voor ie-
dereen die wil leren om te ban-
kieren via internet.
Om volop van de workshop te 
kunnen profiteren, is enige com-
puterervaring wel een vereis-
te. U kunt zich aanmelden via 
www.rabobank.nl/velsen of bij 
één van de vestigingen van Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
en de informatiebalie van Bibli-
otheek Velsen. Telefonisch aan-
melden kan via 023-5133715.
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Jeugdkampioenschap 
sprint op natuurijs
Velserbroek - Nu de Elfsteden-
tocht er misschien aan zit te ko-
men, willen we natuurlijk alle-
maal het ijs op. Maar wie is nu 
de snelste van Velserbroek op 
natuurijs? Aanstaande vrijdag, 
10 februari, zullen we het weten. 
Dan zijn de eerste kampioen-
schappen 100 meter sprint op 
natuurijs voor de jeugd uit Vel-
serbroek. Deze wedstrijd is voor 
alle basisschoolleerlingen uit de 
groepen 5 tot en met 8.
De voorrondes beginnen om 
15.15 uur. Alle deelnemers krij-
gen na hun gereden wedstrijd 
een kop warme chocolademelk. 
En de muziek houdt iedereen 
warm. De vraag is alleen: Wie 
neemt de kampioensbeker mee 
naar huis? Er staan twee gro-
te bekers klaar. Eén voor de jon-
gens en één voor de meisjes. Om 
17.30 uur begint de finale en om 
18.00 uur is de prijsuitreiking. 
De 100 meter sprint wordt ge-
organiseerd door Schaatsver-

eniging Velserbroek en Brede 
School de Hoeksteen. Naast de-
ze sprintwedstrijd voor alle leer-
lingen uit Velserbroek, krijgen de 
kinderen op De Hoeksteen over-
dag schaatsles. Drie trainers van 
Schaatsvereniging Velserbroek 
leggen de techniek uit en be-
geleiden de kinderen op het ijs. 
Ouders van de school maken 
soep en warme chocolademelk. 
Nu alleen nog de Elfstedentocht 
en het feest is compleet. Mocht 
deze tocht op vrijdag gehouden 
worden, dan gaan vanzelfspre-
kend alle digitale schoolborden 
aan. 
Geef je op via e-mail naar: bre-
deschool@cbdehoeksteen.nl 
Mail je naam, leeftijd, groep en 
de school waarop je zit. Laat ook 
even weten of je een jongen of 
een meisje bent. De wedstrijd 
wordt gehouden op de sloot 
langs de Sluistocht. Aanmelden 
doe je bij de wedstrijdleiding 
langs de sloot. 

VSV bestaat 100 jaar
Velserbroek - Op 16 februa-
ri bestaat voetbalclub V.S.V. 100 
jaar. De jubileumcommissie en 
het bestuur van V.S.V. hebben 
voor het jubileumweekeinde di-
verse activiteiten georganiseerd.
Op vrijdagavond 17 februari is 
de officiële receptie voor geno-
digden.
Die avond zal het door erevoor-
zitter Joop Dekker gemaakte 
jubileumboek en de DVD aan 
het bestuur overhandigd wor-
den. Dit boek kan worden be-
steld voor  15,00 euro bij Joke 
Wernke, mailadres joke.wern-
ke@quicknet.nl. Ook zal de CD 
met het club-lied van V.S.V.,  in-
gezongen door Peter Schrama, 
aan het bestuur overhandigd 
worden.
Zaterdag 18 februari is de 
jeugddag. Voor de G, F en E ju-
nioren zijn er een Animal Trick 
Show, Circuschauffeurs, en een 
Disco4kids. Deze activiteiten 
zijn van 9.30 tot 14.30 uur.
Zaterdag vanaf ongeveer 10.30 
uur tot 16.00 uur staat er voor de 
D, C en B junioren een voetbal-
city gepland. Deze buitenactivi-
teit betreft een groot spellencir-

cuit. Hopelijk zijn de weergoden 
VSV dan gunstig gezind.
Voor de jeugd vanaf 16 jaar is 
er op zaterdagavond in de kan-
tine een disco, van 20.00 tot 
24.00 uur. De bekende DJ´s zijn: 
DJ Spider en DJ Emiel Roché. 
De disco is uitsluitend bestemd 
voor jeugdleden van V.S.V., dus 
helaas kunnen er geen vriend-
jes meekomen.
Zondagmiddag 19 februari, van 
13.00 tot 18.00 uur, is de reünie 
voor leden en oud-leden. In de 
bestuurskamer wordt een expo-
sitie ingericht. Ferry van ´t Veld 
zal vanaf 16.00 uur voor de mu-
zikale omlijsting zorgen. Bij vol-
doende deelnemers, en als de 
weersomstandigheden dat toe-
laten, wordt er een mixtoernooi 
gespeeld. Bent u speler of oud 
speler, dan kan men zich hier-
voor opgeven, ook dames, bij 
Marco Demper, mailadres is: 
jaafjes.@online.nl.
Buiten deze activiteiten is op 
zaterdagavond 26 mei de slot-
avond in een grote tent op het 
V.S.V.– complex. De Daylight su-
perband zal dan voor de muziek 
zorgen.

Priksleewedstrijd op 
IJsbaan Santpoort 
Santpoort-Noord - IJs en we-
der dienende zal zaterdagmid-
dag 11 februari vanaf 14.00 uur 
een priksleewedstrijd voor senio-
ren worden gehouden op de IJs-
baan Santpoort op het kermis-
terrein aan de Hoofdstraat. Vrij-
willigers van de Oranjevereniging 
Santpoort-Noord én de Harddra-
verij Vereniging nemen hierin het 
voortouw, daarbij warm onder-
steund door De Winkeliers & On-
dernemers Vereniging Santpoort-
Noord.
In 2010 werd het priksleeën in 
Santpoort geïntroduceerd. We-
gens eclatant succes gaan  de or-
ganisatoren dit nostalgische en lu-
dieke evenement opnieuw aan het 
dorp aanbieden. Als de kinderen 
zijn uit gekrabbeld, wordt zaterdag 
vanaf 14.00 uur een prikslee wed-
strijd georganiseerd voor senioren 
(vanaf 15 jaar).
Al ruim een week genieten hon-
derden kinderen van de knet-
terharde ijsvloer aan de Hoofd-
straat. Een strak blauwe lucht, een 
prachtige ijsvloer, chocomel, glüh-
wein, sfeervolle verlichting, mu-
ziek en een retro koek- en zopie 
“wagonette” vormen het winter-
se toneel van de gratis toeganke-
lijke dorpse natuurijsbaan. Dank-
zij een harde kern aan vrijwilligers 
kunnen alle kinderen uit Santpoort 
en omstreken het schaatsen onder 
de knie krijgen. De aanhouden-
de winterse omstandigheden vor-
men een unieke gelegenheid om 
as zaterdag voor de tweede maal 
in successie een priksleewedstrijd 
te houden. In 2010 waren de prijs-
winnaars respectievelijk Jos Kne-
vel bij de heren en Hedwig Wiege-
raad bij de dames.

Zoals u gewend bent, zal de wed-
strijd een typisch informeel karak-
ter hebben. Nieuw is dat deelname 
aan de wedstrijd uitsluitend kan 
gebeuren met de priksleeën die 
door de organisatie beschikbaar 
worden gesteld (iedereen gelijke 
kansen). Eigen (gemaakte) prik-
sleeën zijn natuurlijk ook welkom 
om het ludieke karakter op te vij-
zelen, maar dingen niet mee naar 
de hoofdprijs. Zij komen wellicht 
in aanmerking voor leuke premies. 
Inschrijven kan vanaf 13.00 uur 
(bij het wedstrijdsecretariaat op de 
baan, nabij de schitterende koek-
en-zopie wagonette). Deelnemen 
(op eigen risico) is gratis en het 
gaat vooral om de eer: Wie wordt 
Priksleekampioen van de tweede 
editie in Santpoort?  De winnaar 
mag rekenen op ‘spek en bonen’. 
Maar we kennen de Winkeliers & 
Ondernemers uit Santpoort inmid-
dels goed genoeg om te weten dat 
het ook dit jaar waardevolle prijzen 
zijn te verdienen. Komt allen! 

Springcompetitie op 
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zondag 5 
februari stond weer in het te-
ken van een lange middag sprin-
gen op manege Kennemergaarde. 
Met koud weer en sneeuw bui-
ten probeerden de paarden zich-
zelf warm te springen. Met als ge-
volg een spannend geheel voor de 
ruiters en geen moment van ver-
veling voor de toeschouwers! De 
pony’s en paarden zijn lekker fris 
met dit weer en dat was dan ook 
goed te merken. Door de kou wa-
ren daardoor sommige barragetij-
den behoorlijk snel. Bij de spring-
competitie zijn vier hoogtes: 20-40 
cm, 40-60 cm, 60-80 cm en 80-100 
cm. Natasja de Ridder werd eerste 
in de 20-40 cm. Bij de 40-60 jeugd 
waren vier prijswinnaars te we-
ten Martijn van der Hoek 4e prijs, 
Dana Mengerink 3e prijs, Suzan 
Büchli 2e prijs en met een snel-
le tijd van 15.20 heeft Jonna Balk 
de 1e prijs. Maria Moore won de 
1e prijs bij de 40-60 volwassenen 
met een tijd van 17.97. Bij de 60-
80 hoogte waren twee prijzen te 
verdelen, Junior ruiter Kim Grave-

maker mocht de 2e prijs ontvan-
gen, en de 1e prijs ging naar Jack 
Euwema met een mooie tijd van 
15.78. Deze keer was er ook meer 
uitdaging in de rubriek 80-100 en 
dat leverde voor Sanne Raadsveld 
een 1e prijs op met 17.43. Met dank 
weer aan Ed de Keizer voor de ge-
weldige begeleiding deze middag, 
kijken we terug op een wederom 
geslaagde competitie.

Nieuw 
zangproject 
Santpoort-Noord - Het nieuwe 
zangproject ‘Op weg naar Pasen 
met Mozart’ in de Dorpskerk be-
gint dinsdagavond 14 februa-
ri om 20.00 uur, in het Ontmoe-
tingscentrum achter de Dorps-
kerk. Er zal worden geoefend op 
repertoire voor de veertigdagen-
tijd en het Paasfeest. Muzikaal 
staat de licht-klassieke muziek 
van W.A. Mozart centraal, zoals 
het prachtige Ave Verum Corpus, 
Mozart’s  Laudate Dominum, en 
een prachtig Halleluja in canon-
vorm. In de loop van het Paas-
project zal projectkoor Dorps-
kerkcantorij verschillende keren 
zingen in vieringen, en dat be-
gint al op Aswoensdag (22 fe-
bruari) in het Kruispunt om het 
begin van de veertigdagentijd te 
markeren. Kortom wie zingende 
op weg wil gaan naar Pasen. De 
Dorpskerkcantorij is een project-
koor met een vaste kern, project-
leden en een flexibele opzet. In 
de koorrepetities wordt niet al-
leen aandacht besteed aan re-
pertoire studeren, maar ook aan 
oefeningen gericht op ontspan-
ning, adem, klank, meditatie, 
zang en sámenzang. Er wordt tijd 
genomen om teksten en muziek 
voor zich te laten ‘spreken’ en 
te ervaren wat ze vandaag voor 
ons betekenen. Het koor repe-
teert muziek voor een reeks ves-
pers in de Dorpskerk. De Sant-
poortse vespers zijn avondgebe-
den waar muziek en meditatie de 
rode draad vormen. Ook verleent 
het koor regelmatig medewer-
king aan diensten van de Pro-
testantse gemeente in de Dorps-
kerk. Als projectzanger kun je 
kiezen waar je aan wilt en kunt 
deelnemen. Repetities zijn weke-
lijks op dinsdagavond van 20.00 
tot 21.30 uur, in het Ontmoe-
tingscentrum van de Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 67, Sant-
poort-Noord. Het Paasproject 
omvat zo’n acht repetities zijn 
(inclusief generales). Deelname 
kost 23 euro, gaarne contant be-
talen op de eerste repetitie. Aan-
melden kan bij de cantor-diri-
gente Antje de Wit, bij voorkeur 
per e-mail symphonia@xs4all.nl 
of telefonisch 06-21805104.

Regio - De politie hield dins-
dagmorgen omstreeks 09.40 uur 
een 45-jarige Haarlemmer aan 
voor diefstal uit een winkel in de 
Kruisstraat in Haarlem. Winkel-
personeel had de man betrapt 
en zette de achtervolging in toen 
de dief de winkel uit vluchtte. 
Hij is op de Nieuwe Gracht als-
nog aangehouden. De Haarlem-
mer, een bekende van de politie, 
heeft een dagvaarding uitgereikt 
gekregen. Hij zal zich voor de 
rechter moeten verantwoorden. 
Daarnaast heeft de verdach-
te een toegangsverbod voor de 
desbetreffende winkel gekregen.

Aanhouding na 
winkeldiefstal
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Nieuws van schaakclub Kijk Uit
Job Elsendoorn
nadert koppositie
IJmuiden - In het altijd warme 
Jan Ligthart gebouw werd af-
gelopen koude donderdag de 
jeugdcompetitie van schaak-
club Kijk Uit verspeeld. De eer-
ste partij die was afgelopen was 
de partij tussen Robert Spruit en 
Job Elsendoorn (foto). Iedereen 
had een kraker verwacht tussen 
de nummers twee en drie van 
de ranglijst, maar het werd een 
snelle overwinning voor Job. Ro-
bert kon geen mat meer voorko-
men en verloor zijn partij.
Quinten Otte speelde tegen 
Mark Spruit. Quinten opende 
agressief door zijn dame al heel 
vroeg te gebruiken. Maar door-
dat geen van beiden materiaal 
kon winnen en alles werd afge-
ruild werd het remise.
Levi Denneboom mocht tegen 
Bram Zwart die erg goed bezig 
is de laatste tijd. Bram probeerde 
tegen de ervaren Levi goed te-
genstand te bieden, en dat lukte 
ook aardig maar hij verloor he-
laas een stuk. Bram bleef echter 
vechten om er toch nog iets uit 
te halen, en in het eindspel kreeg 
hij zijn verdiende halve punt. 
Gijs Mertens had zwart tegen 
Abigoul Busman. Gijs won al 
snel een stuk en kwam de rest 
van de partij niet meer in gevaar.
Jeroen van der Valk en Michiel 
van der Valk moesten voor het 
eerst tegen elkaar dit seizoen. 

Dit was misschien wel de mooi-
ste partij van de avond. Uiteinde-
lijk had Michiel alleen nog een 
loper en Jeroen een pion, maar 
doordat Michiel slim zijn loper 
voor de pion gaf werd het remi-
se.
Lars Pijpers speelde sterk tegen 
Isa Bosztoprak, won al gauw een 
stuken kon toen eenvoudig mat 
zetten.
De laatste partij van de avond 
ging tussen Vincent Zeeman en 
Jens Elsendoorn. Vincent ver-
gat zijn toren te dekken, en Jens 
sloeg meteen toe. Vincent pro-
beerde zijn fout nog te herstel-
len maar Jens gaf hem daartoe 
geen kans meer. Zie ook www.
schaakclubkijkuit.nl.

Kabelbaan in sneeuw 
bij de IJmondtrekkers
IJmuiden - Ondanks de sneeuw 
en de kou was het voor Alana 
een bijzondere zaterdagmiddag.  
Als oudste kabouter van bijna elf 
jaar was het tijd geworden om 
afscheid te nemen van de meis-
jeswelpen en over te gaan naar 
een volgende leeftijdsgroep, de 
scouts.
Traditioneel was voor deze wis-

seling van speltak een hinder-
nisbaan gebouwd. Dit keer geen 
kruipdoor-sluipdoor parcours 
maar vanwege het weer een 
speciale wintereditie!
Alana moest eerst een stukje op 
de slee en onderweg sneeuwbal-
len gooien, daarna via een even-
wichtsbalk naar de ‘ijsschotsen’ 
(hoepels) om al springend bij de 
duo-ski’s aan te komen. Samen 
met haar leiding Chil legde ze de 
laatste meters op de ski’s door 
de sneeuw af richting kabelbaan. 
Hoog vanuit de boom sprong ze 
naar beneden waar haar nieuwe 
scoutsleiding Alana opwachtte 
en verwelkomde. 
Hoewel er nu één meisjeswelp 
overgevlogen is, ziet de spel-
takleiding zich genoodzaakt een 
wachtlijst in te voeren. Op dit 
moment zijn er 20 meiden en 
met maar twee leiding is dat nog 
maar net te behappen. Daarom 
zoeken zij naar extra mensen die 
het leuk vinden wekelijks op za-
terdag actief met kinderen bezig 
te zijn. Zie ook www.ijmondtrek-
kers.nl.

Romana 
Schuring club-
kampioen TVIJ
IJmuiden - Op zaterdag 28 ja-
nuari was het druk in de spring-
hal van TVIJ. Vele jonge sprin-
gers hadden zich in hun eigen 
springuur weten te plaatsen voor 
het clubkampioenschap. Het was 
leuk te zien dat er zoveel ouders 
waren komen kijken om hen aan 
te moedigen. Vanwege de drukte 
werd besloten de recreatiesprin-
gers eerst hun wedstrijd te laten 
springen. Voor veel springers was 
het de eerste keer maar ieder-
een deed het erg goed. De eerste 
plaats was voor Marlous Klein, 
de tweede plaats naar Manou 
Schreurs en de derde plaats naar 
Joyce van der Veldt. Vervolgens 
waren de wedstrijdspringers aan 
de beurt. Zij werden in twee cate-
goriën verdeeld. De springers uit 
de E en D klassen en de sprin-
gers uit de A, B en C klasse. In 
de E/D klasse ging de 1e plaats 
naar Annick Houthuizen, de 2e 
plaats naar Mel van der Kolk en 
de 3e plaats naar Zoë Hekelaar. 
In de A/B/C klasse ging de 1e 
plaats naar Romana Schuring, de 
2e plaats naar Tara Huveneers en 
de 3e plaats naar Selina van Ma-
ren. Clubkampioen 2012 en voor 
dit jaar eigenaar van de mooie 
wisselbeker is Romana Schuring.

IJmuiden - Zondag 12 februa-
ri, om 10.00 uur, zal er een the-
madienst gehouden worden in 
de Nieuwe Kerk aan de Kanaal-
straat. Het thema is: ‘Doe mee’. 
De voorganger zal predikant ds 
.L.P.J. van Bruggen zijn. Tijdens 
deze dienst zal bevestiging en 
herbevestiging van ambtsdra-
gers plaatsvinden en er wordt af-
scheid genomen van de vertrek-
kende ambtsdragers. Iedereen is 
van harte welkom om deze dienst 
bij te wonen. Na afloop is er gele-
genheid om elkaar te ontmoeten 
in gebouw De Rank onder het 
genot van een kopje koffie thee 
of frisdrank en wat lekkers erbij.

Themadienst in 
Nieuwe Kerk 

Velsen-Noord - De politie kreeg 
maandagavond omstreeks 21.40 
uur een melding van een aanrij-
ding tussen twee auto’s op het 
Stratingplantsoen. Eén van de 
betrokkenen was na de botsing 
weggereden zonder zichzelf be-
kend te maken. De politie werd 
gebeld door getuigen die vertel-
den dat de auto van de veroorza-
ker op de Noordersluisweg was 
aangetroffen met forse schade. 
De auto is in beslag genomen. 
De politie is op zoek naar de ei-
genaar van het voertuig.

Bestuurder 
rijdt door na 
aanrijding

Jonge ondernemers 
sponsoren wandelclubje
Velsen - Twee jonge onderne-
mers, Michael van de Boogaard  
en Ron de Feber, zijn op het 
sportieve idee gekomen om een 
wandelclub te sponsoren. Mi-
chael heeft zich gespecialiseerd 
in dakbedekkingen en Ron is 
stukadoor.
Vanwege hun sportieve achter-
grond, de beide heren voetbal-
len bij VV IJmuiden, besloten ze 
om samen een sportieve activi-
teit te sponsoren. Na afloop van 

een voetbalwedstrijd legden Mi-
chael en Ron contact met Simon 
Entius, woordvoerder van een 
wandelclubje, dat reeds lang in 
en rond de regio hun wekelijkse 
wandelingen maakt. Dat resul-
teerde in de toezegging van bei-
de heren om het clubje te spon-
soren. De heren van de wandel-
club zijn inmiddels voorzien van 
mooie blauwe jassen met daarop
de bedrijfsnamen van de heren 
de Feber en van de Boogaard.

Unidos brengt De 
Jantjes op het podium
IJmuiden - Vrijdag 10 en zater-
dag 11 februari staat Musical-
vereniging Unidos in de Velsen-
se schouwburg met een twee-
tal voorstelling van ‘De Jantjes’. 
Na vier jaar lang op de planken 
te hebben gestaan met voor-
stellingen vol dramatiek, is het 
nu tijd voor een stuk vol humor 
en plezier. Musical ‘De Jantjes’ 
is een echte volksmusical. Het 
verhaal behoeft nauwelijks eni-
ge uitleg, maar voor wie het ver-
haal niet kent: rode draad in de-
ze groots opgezette productie is 
het drietal Jordanese jongens, 
dat tekent als matroos bij de 
marine en het geliefde Amster-
dam met alle vrienden en gezel-
ligheid achter zich moet laten. 
Als zij na zes jaar terugkeren, 
blijkt er nogal wat veranderd te 
zijn. De musical is onder ande-
re bekend van liedjes zoals ‘Oh 
mooie Westertoren’ en natuur-
lijk de meezinger ‘Daar zijn on-
ze Jantjes’. 

Unidos heeft in totaal iets meer 
dan dertig leden, allen tussen 
de 18 en 35 jaar oud. 
Er wordt nu hard gerepeteerd 
om weer twee prachtige voor-
stellingen op het toneel te zet-
ten. De rollen van de drie Jan-
tjes worden gespeeld door: Ba-
ris Kirik, Pim Koster en Mar-
tijn Gunneman. Andere rol-
len zijn weggelegd voor Dani-
el Nijland (de Mop), Marloes 
Verwoort (Na Druppel) en Arj-
en Hinloopen (mooie Leendert). 
Voor een ieder die houdt van 
een gezellig avondje uit: kaar-
ten voor de voorstellingen zijn 
te bestellen via de site: www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Te-
vens is het mogelijk om dona-
teur te worden van de vereni-
ging voor slechts 25 euro per 
jaar. Meer informatie over dit 
donateurschap of andere infor-
matie over de vereniging zijn te 
vinden op www.musicalvereni-
ging-unidos.nl.
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Colofon

Kinderboerderij De Mel 
ondervindt veel steun
Oplettende Velsen-Noorders kon-
den 1 januari in de vroege och-
tend de brandweerlieden bij De 
Mel erop attenderen dat de die-
ren nog opgehokt in de verblij-
ven van de kinderboerderij waren 
en geëvacueerd moesten worden. 
Gelukkig konden de medewerkers 
van de kinderboerderij door de in-
zet van de Dierenambulance de 
dieren naar een veilig onderko-
men brengen. Bij de dierenambu-
lance werden de dieren geweldig 
opgevangen, maar al snel bleek 
dat zij niet op korte termijn terug 
konden naar de vertrouwde kin-
derboerderij. Na veel inspannin-
gen en overleg tussen gemeen-
tes, kinderboerderijen en Stich-
ting Welzijn Velsen werden de die-
ren ondergebracht bij Kinderboer-
derij de Baak in Beverwijk en Die-
rendorp in Heemskerk. Het leek of 
alle dieren weer een onderkomen 
hadden en rustig konden wennen 
aan de nieuwe situatie. Helaas wa-
ren de schapen en geiten onvol-
doende geregistreerd en hing het 
zwaard van Damocles hen boven 
het hoofd, zij  konden niet langer 
in Beverwijk verblijven. Een nieuw 
verblijf op een andere kinderboer-
derij behoorde daarom ook niet tot 
de mogelijkheden, maar gelukkig 
bood een particuliere dierenlief-

hebster uitkomst. In het Heems-
kerkse duingebied mogen de 
schapen en geiten logeren, ech-
ter dit prachtige veldje bood geen 
beschutting. Beheerster MaryAnn,  
nam daarom contact op met Mi-
chiel Deiman (sociaal wijkbeheer-
der van Woningbedrijf Velsen) met 
de vraag of de dit voorjaar gedo-
neerde stal verplaatst kon worden. 
Woningbedrijf Velsen reageer-
de spontaan, er konden toch niet 
alsnog slachtoffers vallen door de 
brand! Alles leek nu definitief in 
kannen en kruiken, maar op het 

laatste moment mocht de stal van 
het Noord-Hollands landschap 
niet geplaatst worden. Op de val-
reep kregen de geiten weer een 
nieuwe reisbestemming, de ge-
meente Velsen regelde een onder-
komen bij Kinderboerderij Velser-
beek en zijn dinsdag 1 februari de-
finitief verhuist. De medewerkers 
van Kinderboerderij de Rietvink en 
De Mel willen Woningbedrijf Vel-
sen, De Baak, Dierendorp, Velser-
beek, gemeente Velsen, Sandra en 
De Dierenambulance hartelijk be-
danken voor al hun hulp!

SWV afd. Velserbroek - Nooit 
op stijldansen gezeten (of heel 
lang geleden) grijp dan nu je 
kans. Op zaterdag 18 februari 
a.s. van 20.00 tot 21.00 uur leren 
wij u de basis van de Tango in 
het Polderhuis Velserbroek. Kos-
ten zijn 20 euro p.p. Tussen 21.00 
en 22.00 uur kunt u vrijdansen 
voor 2,50 euro p.p. Aanmelden 
zo spoedig mogelijk via info@
buurthuis-de-veste.nl Meer we-
ten? Bel 023-5388830.

Tango

Branding - Nieuw in Jongeren-
centrum Branding en Buurtcen-
trum de Dwarsligger: De inloop 
maatschappelijk uurtje voor jon-
geren van 15 t/m 23 jaar. Van-
af donderdag 2 februari kwart 
over twee tot kwart over drie ben 
je welkom. Je kan terecht voor: 
Aanvraag studiefinanciering, 
aanvraag studenten OV chip-
kaart, CV opstellen, sollicitatie-
brief schrijven, hulp bij formulie-
ren invullen, problemen hebben 
met een instantie etc. We hopen 
je snel van dienst te kunnen zijn! 
Meer weten? Bel: 0255-512725 
(vragen naar Simone/Matthijs of 
Kelly).

Maatschappelijk 
uurtje

De Driehoek - Op zondag 26 
februari wordt door V-Kafé, 
Vriendenkring Velsen, weer een 
gezellige wandeltocht georgani-
seerd. Wie graag wandelt en het 
leuk vindt om nieuwe mensen 
te ontmoeten, wordt van har-
te uitgenodigd om mee te gaan. 
We verzamelen om 14.00 uur 
bij Dorpshuis de Driehoek. Na 
de koffie of thee vertrekken we 
rond half drie richting de dui-
nen, ingang Midden Herendui-
nen. De wandeling is ongeveer 
6 km. Na afloop nemen we een 
hapje en drankje in de Driehoek. 
Kosten 2,50 euro voor drankje 
en hapje. Meer weten? Bel 023-
5388830.

Wandelen en 
Ontmoeten

De Dwarsligger - Op zaterdag 
11 februari is er weer de gezel-
lige rommelmarkt in Buurtcen-
trum de Dwarsligger van 9.00 
uur tot 12.30 uur. Kosten tafel: 
3,50 euro. U kunt zich aanmel-
den via 0255-522782. De vol-
gende markt is op zaterdag 10 
maart. Opgeven voor een ta-
fel kan vanaf maandag 5 maart. 
Meer weten? Bel 0255-512725.

Rommelmarkt

De Dwarsligger - Op dinsdag-
avond kun u meedoen aan een 
cursus mozaïek. Voor 5 keer zijn 
de kosten 20 euro, exclusief mate-
riaal.  De cursus start op 14 febru-
ari  van 19.15 uur tot 21.45 uur. U 
dient zich van te voren in te schrij-
ven. Docent is Fenny van de Veen. 
Meer weten? Bel 0255-512725.

Mooi Mozaïek
Expositie schilderclubs 
Aquarel en Ruime Blik
De Brulboei - De cursisten 
van de schilderclubs Aquarel 
en Ruime Blik in Buurthuis de 
Brulboei laten graag wat van 
hun werk zien. In de ontmoe-
tingsruimte van het buurthuis 
kun u van maandag t/m vrijdag 

tijdens de openingsuren komen 
zien waar met veel plezier aan 
gewerkt is. De schilderijen blij-
ven hangen tot eind februari. 
Meer weten? Bel 0255-510652 
of kijk op www.buurthuisde-
brulboei.nl

 De Spil - Op woensdag 29 fe-
bruari kunnen alle kinderen tus-
sen de 8 en 14 jaar met ons 
mee naar Bison Bowling Haar-
lem. Daar gaan we van 14.00 
tot 15.00 uur bowlen en daar-
na friet eten. Tijdens het bow-
len zorgt een goochelaar voor 
een leuk stukje extra entertain-
ment. Je bent afhankelijk van ei-
gen vervoer. We verzamelen tus-
sen 13.30 en 13.45 uur en opha-
len tussen 16.00 en 16.30 uur. 
De kosten zijn 8 euro en opge-
ven kan in de Spil (contant af-
rekenen). Inschrijven kan t/m 22 
februari. Meer weten? Bel 0255-
510186.

Bowlen in 
de voorjaars-
vakantie!

De Brulboei - Op de filmavond 
voor vrouwen van deze maand 
kunt u de film ‘Haar naam was 
Sarah’ gaan zien. Heeft u de film 
gemist of wilt u hem nogmaals 
zien, dan kunt u woensdag 15 
februari in De Brulboei terecht. 
‘Haar naam was Sarah’ is de ont-
roerende verfilming van de gelijk-
namige bestseller van Tatiana de 
Rosnay over het grote drama dat 
zich in Parijs voltrok. Neem fami-
lie en vriendinnen mee; mannen 
zijn ook welkom! De film start om 
20.00 uur, entree 2,50 euro. Meer 
weten? Bel 0255-510652 of kijk 
op www.buurthuisdebrulboei.nl.

Filmavond 
voor vrouwen

De Koe – In maart 2012 starten 
wij met de derde editie van ’tus-
sen kunst en koe’. Een nieuw on-
derdeel van dit project is de mo-
gelijkheid voor jongeren om in 
de Koe hun werk te laten zien. 
Gedurende de maanden maart, 
april, mei en juni kunnen ruim-
tes in Jongerencentrum de Koe 
gebruikt worden om dingen die 
jongeren gemaakt hebben te ex-
poseren. Als kick-off zal onze 
oud bezoeker Jeroen Kramer in 
maart zijn werk weer exposeren 
in de Koe (datum wordt nog be-
kend gemaakt). Heb jij ook inte-
resse om iets aan anderen te la-
ten zien kom dan langs of pak 
nu de telefoon. Meer weten? Bel 
023-5491817

Jonge 
kunstenaars 
gezocht

De Mel - In verband met de 
brand die in de nieuwjaarsnacht 
de Mel verwoestte en het nog 
niet kunnen vinden van een ge-
schikte alternatieve locatie gaan 
de rommelmarkten van zondag 
13 februari, 11 maart en 8 april 
helaas niet door. Meer weten? 
Bel 0251-210050.

Rommelmarkten
gaan niet door!
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Jeroen Duin van Work-Out 
In topconditie dankzij 
eigen personal trainer
IJmuiden - Bij Work-Out 
wordt hij ‘de beul’ genoemd. 
Zo erg is het volgens Jeroen 
Duin niet, maar zeker is wel 
dat de aanpak van de perso-
nal trainer vruchten afwerpt. 
Klanten van de sportschool in 
Oud-IJmuiden zijn 

,,Eén van de grootste belem-
meringen om structureel aan je 
conditie te werken is een gebrek 
aan motivatie’’, vertelt Jeroen 
Duin. ,,Het is vaak niet eenvou-
dig om uzelf keer op keer aan te 
sporen om actief te zijn en te blij-
ven. Personal training is de op-
lossing. Dat is de meest effectie-
ve en persoonlijke trainingsme-
thode om uzelf in topconditie te 
brengen. Of het nu gaat om af-
vallen, conditieverbetering of fit-
heid en gezondheid in algemene 
zin: als personal trainer stem ik 
het programma volledig af op uw 
doelen en wensen. Daarbij ben 
ik uw motivator.’’
Personal training is maatwerk 
waarbij u samen met uw per-
soonlijke trainer naar uw uitein-
delijke doel toe werkt. ,,De com-
binatie van coaching, persoon-
lijk voedingsplan en intensieve, 
maar leuke workouts zorgen ge-
garandeerd voor resultaat. Wij 
werken vanuit Work-Out aan 
de Kanaalstraat 10 in IJmuiden. 
Buitentrainingen, looptrainingen 
en zelfs begeleiding tot het lo-

pen van een marathon beho-
ren tot de mogelijkheden. Ook 
het coachen van mensen met 
overgewicht of medische klach-
ten kunnen veel baat hebben bij 
een personal trainer. Resultaten 
worden op deze manier sneller 
en doeltreffender bereikt. Ook is 
het mogelijk om met meerdere 
mensen tegelijk gebruik te ma-
ken van onze diensten. Door de-
ze manier kan de plezierfactor 
nog meer worden vergroot en de 
kosten worden gedeeld. Voor al-
les is een oplossing.”
Voormalig top-dj Rik de Vries 
(Ricky Rivaro, op de foto links), 
één van de klanten van Jeroen 
Duin, is blij met de persoonlijke 
aandacht van Duin. ,,Het is voor 
mij de ideale stok achter de deur 
op die momenten dat je echt 
even geen zin hebt of gewoon 
lui bent. Daarbij heb je zelf altijd 
de neiging om je eigen tempo 
te gaan terwijl je lichaam nood-
zakelijk geprikkeld moet wor-
den om fit te blijven. Een perso-
nal trainer doet dat continu. En 
dat werkt. Ik merk het aan alles. 
Daarbij is Jeroen ook nog eens 
een aardige en flexibele per-
soonlijkheid. Dat maakt het ver-
schil!’’
Work-out Body and Mind is ge-
vestigd aan de Kanaalstraat 10 in 
IJmuiden, telefoon 0255-540470 
of info@workoutvelsen.nl. Zie 
ook www.workoutvelsen.nl.

Actie bij Ed Geels Fotografie
Verras je partner met 
een unieke glamourfoto
IJmuiden - Wil jij je partner op 
Valentijnsdag verrassen met een 
bijzonder portret van jezelf of wil 
je je geliefde trakteren op een 
glamourshoot? Maak dan een 
afspraak met Ed Geels Fotogra-
fie. Voor slechts 29 euro maakt 
hij een prachtige glamourfo-
to die je op het formaat 20 x 30 
centimeter mee naar huis krijgt. 
Uiteraard behoort een groter for-
maat en inlijsten ook tot de mo-
gelijkheden. Op verzoek komt er 
een visagist naar de studio om je 
op te maken.
De fotoshoot vindt plaats in de 
twee maanden geleden geopen-
de studio van Ed Geels Fotogra-
fie in de Lange Nieuwstraat. Op 
die plek beschikt Ed over mooie 
achtergronden, decorstukken en 
uiteraard professionele lampen.
,,Het gaat hartstikke goed’’, ver-
telt Ed. ,,De studio is nu twee 
maanden open en ik heb vrijwel 
dagelijks afspraken. Ik doe veel 
trouwerijen, maar ook bedrijfs-
reportages en portretfotografie.’’ 
Het vermelden waard is de cur-
sus ‘Help, ik heb een spiegelre-
flex’, die Ed nu al twee keer heeft 
gegeven. In zes uur tijd komen 
de deelnemers alles te weten 
over hun eigen camera. Daar-
bij wordt niet alleen de theore-
tische kant belicht, maar wordt 

ook daadwerkelijk gefotogra-
feerd in de omgeving van de stu-
dio. Aan de cursus doen maxi-
maal 10 personen mee. De vol-
gende cursus vindt plaats op za-
terdag 25 februari.
Meer weten over de cursus ‘Help, 
ik heb een spiegelreflex’ of aan-
melden voor de Valentijnspor-
tretactie? Neem dan contact op 
met Ed Geels Fotografie, telefoon 
06-51261537 of e-mail info@ 
edgeelsfotografie.nl. Zie ook 
www.edgeelsfotografie.nl

‘Love is in the air’ bij 
restaurant De Uitkijk
Regio - De liefde is overal in re-
gio Haarlem te zien. De etalages 
zijn rood met roze ingericht om 
de liefde zoveel mogelijk naar 
buiten over te brengen. U raadt 
het al; het is binnenkort weer Va-
lentijnsdag. 
Onbeantwoorde en beantwoor-
de liefdes worden gevierd en 
iedereen is druk op zoek naar 
een origineel cadeau voor zijn 
of haar partner. Het grote aan-
bod van alle Valentijn-cadeaus 
maakt de zoektocht naar het 
‘unieke’ cadeau veel gecompli-
ceerder dan meestal wordt inge-

schat. Maar waarom verder zoe-
ken als het unieke cadeau prak-
tisch voor u ligt? Restaurant De 
Uitkijk in Bloemendaal organi-
seert namelijk een onvergetelijk 
Valentijnweekend (11 en 12 fe-
bruari) en Valentijnsdag (14 fe-
bruari) met het Valentijn ‘Love 
menu’ voor maar 37,50 euro per 
persoon. 
Dus wilt u uw partner echt ver-
rassen met een uitzonderlijk ca-
deau? Reserveer dan nu voor het 
speciale Valentijn arrangement, 
dan zorgen zij voor een onverge-
telijke liefdevolle avond!

IJmuiden - De Beverwijkse 
Boules Blues Band is al vele ja-
ren een begrip in de IJmond en 
omstreken. De band heeft onder 
andere het podium gedeeld met 
de Bintangs en Oscar Benton. 
Ook touden zij met veel suc-
ces door Ierland. En bij diverse 
motorclubs werd regelmatig het 
dak er af gespeeld. De laatste 
CD van de B.B.B werd goed ont-
vangen in de Benelux en kreeg 
lovende kritieken in de bladen. 
Helaas kreeg de band  een zwa-
re tegenslag te verwerken met 
het tragisch overlijden van bas-
sist Leo. De B.B.B ging niet bij 
de pakken neer zitten  want er 
werd een opvolger gevonden 
in de persoon van Wietse van 
Foeken. De B.B.B bestaat uit de  
charismatische frontman Jan 
Boule, Doetjes, de strakke rit-
metandemdrummer Ruud Huhl 
en bassist Wietse van Foeken, 
harpman Ron Swart en topgita-
rist Bonne van der Heuvel. Loca-
tie: Witte Theater, Kanaalstraat, 
IJmuiden. De aanvang is om 
17.00 uur. De toegang is gratis.

Boules Blues 
Band in WT

IJmuiden - Zondag 12 februa-
ri organiseert IJVV Stormvogels 
een wintervierluik op haar velden. 
Samen met VSV, Velsen en buur-
man SVIJ wordt de strijd aange-
bonden. Dit om toch in een spor-
tief competitief verband bezig te 
zijn nu Koning Winter regeert. De 
technische staf van Stormvogels 
is initiatiefnemer voor dit winterse 
festijn en vond positief gehoor bij 
hun collega’s. Iedereen is van har-
te welkom op Sportpark Zeewijk, 
het vierluik zal zondag starten om 
13.00 uur en na afloop is er live 
muziek in een gezellige kantine. 
Koud kunt u het niet krijgen, de 
technische staf van alle deelne-
mende ploegen heeft toegezegd 
voor hartverwarmend voetbal te 
zorgen en ook de kantine zal zor-
gen dat u van winterse versnape-
ringen kunt genieten. Kom gezel-
lig langs en geniet van de regio-
nale helden in de sneeuw!

Vierluik bij 
Stormvogels

Nieuwbouw Groenrijk 
Velserbroek op schema
Velserbroek - Het is afzien 
voor alle mensen die buiten 
moeten werken. Voor de bou-
wers van Groenrijk Velser-
broek was er geen vorstver-
let, want het meeste buiten-
werk is af.

Toch besloot Pascalle van 
Groenrijk Santpoort dat de man-
nen op de bouwplaats vorige 
week woensdag wel wat warms 
konden gebruiken. Daarom 
werd de buitenkeuken geïnstal-
leerd en gingen de warme worst 
en broodjes hamburger op de 

kookplaat. De Bob de Bouwers 
genoten uiteraard van dit ver-
rassende tussendoortje.
Pascalle vertelt dat de bouw niet 
wordt vertraagd door de vorst. 
,,We gaan 16 maart open’’, zegt 
ze. ,,Omdat we veel meer bin-
nenruimte krijgen, komen leve-
ranciers de nieuwe producten 
direct naar Velserbroek bren-
gen. Natuurlijk blijft er wel veel 
te verhuizen over. Maar dat ge-
beurt in fasen. En het is nu een 
rustige tijd in het tuincentrum 
dus daar hebben we alle tijd 
voor.’’

IJmuiden - Vanaf donderdag 16 
februari van 10.30 tot 12.00 uur 
starten wij met een inloop haken. 
Dit zal elke donderdag zijn. Een 
initiatief van twee buurtbewoners 
met de gedachte de ouderen en 
de jongvolwassenen bij elkaar te 
brengen. Meestal kunnen oude-
ren al haken en misschien wil-
len zij dit leren aan de jong vol-
wassenen. Aan deze inloop zitten 
geen kosten verbonden. Zelf uw 
materiaal mee nemen. Voor de-
gene die geen materiaal heeft 
hebben zij materiaal in huis. In-
formatie: telefoon 0255-510186.

Haken voor 
volwassenen
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Velsen in de greep van Koning Winter
Met de klok mee: Schaatsen op Landgoed Duin & Kruidberg 
(foto: Friso Huizinga), winter in Velserbroek (foto: Paul van de 
Keer), jong en oud helpen mee om de baan van Schaatsver-
eniging Velsen in Velsen-Zuid sneeuwvrij te maken (foto: Ab 
de Graaf), de appartementen aan de Westbroekplas in Vel-
serbroek (foto: Paul van de Keer), angstige momenten op de 
slee (foto: Michel van Bergen) en Daan en Luuk op de klein-
ste ijsbaan van IJmuiden, achter een woning in de Kennemer-
laan (foto: Marco van Drunen). Midden: medewerkers van Ta-
ta Steel genieten van een kop warme soep (foto: Tata Steel)
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Duinroos in nieuw jasje
Velserbroek - Aan de Floraron-
de was het vorige week vrijdag-
middag feest vanwege de offici-
ele opening van het verbouwde 
en opgeknapte schoolgebouw 
van De Duinroos. 
Ook voor de leerlingen werd het 
een feestje, want die mochten 
op het schoolplein in de zojuist 
gevallen sneeuw de, op de Vel-
sense gemeentekleuren geba-
seerde, gele en blauwe ballon-
nen oplaten. 
Afgezien van de ballonnen vlo-
gen er ook dan ook heel veel 
sneeuwballen door de lucht.
In haar openingstoespraak ver-
telde directrice Marja Eversdijk 
erg blij te zijn met deze renova-
tie. ,,Vanaf de zomervakantie en 
ook nog tijdens de herfst- en de 
kerstvakantie is er enorm veel 
werk verzet’’ , aldus Marja. En zij 
vervolgt: ,,Het pand heeft onder 
meer een nieuwe indeling gekre-
gen, de kantoren zijn vernieuwd, 
er zijn nieuwe toiletgroepen met 

gietvloeren gekomen, het pand 
is geschilderd, het dak is ver-
nieuwd en er is een luchtzuive-
ringsinstallatie geplaatst om het 
binnenklimaat te verbeteren.’’ 
Aansluitend vertelde wethouder 
van onderwijs Annette Baerveldt 
dat zij destijds de bouw van het 
pand van De Duinroos nog heeft 
meegemaakt toen zij nog in Vel-
serbroek woonde. 
,,Mede dankzij een financiële bij-
drage van de gemeente zijn we, 
samen met het schoolbestuur, 
erin geslaagd deze school weer 
in een nieuw jasje te steken en 
ik ben dan ook erg trots op dit 
mooie resultaat.’’ 
Daarna gaf zij het startsein aan 
alle leerlingen op het school-
plein om de ballonnen los te la-
ten waarna er voor ouders en 
belangstellenden nog gelegen-
heid was om een blik in de ver-
nieuwde school te werpen en om 
het glas te heffen op deze her-
opening. (Joop Waijenberg)

Regio - De gemeenteraden van 
de IJmond hebben al twee keer 
samen gepraat over de lucht-
kwaliteit in de regio. In 2008 
deed het televisieprogramma 
Zembla de regio opschrikken 
met berichten over de slechte 
luchtkwaliteit. Er zou sprake zijn 
van zware metalen in de lucht. 
Achteraf bleken de RIVM me-
tingen anders uit te wijzen. Toch 
is er zeker sprake van een zwa-
re belasting van de luchtkwali-
teit in deze regio. Op het sluis-
eiland in IJmuiden wordt daar-
om het wonen in de toekomst 
verboden. In de hele regio is 
vooral sprake van veel fijnstof 
in een gebied waar veel men-
sen wonen. Daarom willen de 
vier gemeenten samen tot nieu-
we voorstellen komen om het 
fijnstof te verminderen en de 
IJmond toch bereikbaar te hou-
den. Het project heet dan ook 
IJmond Bereikbaar. Op 15 fe-
bruari komen de gemeentera-
den opnieuw bij elkaar.

Gemeenten 
praten over 
luchtkwaliteit

Velsen - In Velsen is de Veror-
dening Leerlingenvervoer flink 
gewijzigd. Het gaat om leer-
lingen die voor een passen-
de school gebruik konden ma-
ken van vervoer door de ge-
meente. In verband met bezui-
nigingen is de verordening aan-
gepast. Voorheen hadden leer-
lingen die meer dan 2 km van 
school woonden recht op ver-
voer door de gemeente. Nu is 
die grens, de afstand tussen 
huis en school, verlegd naar 6 
km. ,,Maar’’, zei wethouder te 
Beest. ,,Voor schrijnende geval-
len is maatwerk mogelijk.’’ Met 
deze bezuinging denkt de ge-
meente 100.000 euro per jaar te 
kunnen bezuinigen.

Leerlingen-
vervoer

IJmuiden - De Koninklijke 
Marechaussee heeft in IJmui-
den een 23-jarige inwoonster 
van Zaandam gecontroleerd 
die nog zevenentwintig boetes 
had openstaan. De vrouw werd 
gecontroleerd bij de ferry, die 
op het punt stond te vertrek-
ken naar Newcastle. Na con-
trole in het opsporingssysteem 
bleek ze nog 27, voornamelijk 
verkeersboetes niet betaald te 
hebben voor in totaal 5400 eu-
ro. Een medereiziger heeft de 
boetes ter plaatse betaald, zo-
dat de overtocht naar New-
castle alsnog kon plaatsvinden. 
De Koninklijke Marechaussee 
controleert inkomende- en uit-
gaande ferry’s tussen IJmuiden 
en Groot-Brittannië.

Nog 27 open-
staande boetes

The Smugglers jaagt op 
vierde plaats in poule
Velserbroek - Na de winst vo-
rige week tegen Haarlem II was 
de vijfde plek in de poule voor de 
mannen van The Smugglers bij-
na zo goed als zeker. Een perfec-
te prestatie voor een groeiend 
team dat in de herfst nog onder-
aan de poule stond! Om de vijf-
de plek te garanderen was winst 
tegen Alkmaar II een belangrij-
ke stap in het plan van coach Ri-
chard Coy. ,,Uit tegen Alkmaar II 
is nooit een makkelijke opgave. 
Ze beschikken over een enorm 
veld met een zeer diep tryge-
bied en thuis weten ze toch al-
tijd net een aantal extra spelers 
met formaatje klerenkast op te 
stellen.” Al snel bleek die angst 
terecht en stonden de Smuggs 
achter. De gelijkmaker liet niet 
lang op zich wachten, waardoor 
het er even op leek dat er rust 
in het spel van Alkmaar kwam. 
Dit gaf The Smugglers ruimte om 
aan te vallen, helaas zonder suc-
ces. Alkmaar wist ondanks de 
harde inzet van The Smugglers 
nog twee keer te scoren in de 
eerste helft. Zowel Robert Spaas 
als Guus de Reus, die beiden 
sindskort de rugbysport beoe-
fenen, blonken uit door hun fel-
le tackels. De ruststand was 17-
7 in het voordeel van Alkmaar. 

Na een goed teamgesprek gin-
gen The Smugglers positief de 
tweede helft in en binnen korte 
tijd werd er twee keer gescoord. 
Hans Oldenburg had tot nu toe
alle conversiekansen benut. On-
danks het gelijke aantal tries 
kwamen de strijders uit Velser-
broek eindelijk voor te staan. 
Het is nog heel even spannend 
geworden toen Alkmaar een 
try wist te drukken en eventjes 
de voorsprong terugnam. Snel 
daarna bleek de conditie van 
The Smugglers een stuk beter 
dan die van Alkmaar en liep het 
uit op een waar tryfestijn waar-
bij tries zijn gedrukt door flanker 
Emiel Akkermans en de snelle 
backs Simon Edwards, Kris Ne-
lis en Sven Schelvis. 
Alkmaar heeft zijn uiterste best 
gedaan om weerstand te bie-
den door in deze sportieve wed-
strijd zelf ook nog enkele tries te 
scoren. Eindstand: 31-45 en voor 
beide teams een bonuspunt in 
de poule. The Smugglers heeft 
nog twee edstrijden te gaan. De 
volgende wedstrijd is tegen Am-
stelveen 1890. De winnaar van 
deze strijd wordt vierde in de 
poule. Wederom een belangrij-
ke wedstrijd voor The Smugg-
lers dus!

Velserhooft exposeert 
in De Hofstede
Velserbroek - Dit jaar expo-
seert de teken-en schilders-
club Velserhooft in de Hofste-
de met het thema: ‘Gevleugelde 
gedaante’. De kunstwerken zijn 
gemaakt in Velserhooft onder 
leiding van Afke Spaargaren.
Hanneke Cortel heeft zich laten 
inspireren door de zwaan van 
de danseres Anna Pavlova en 
maakte hier een pasteltekening 
van. Ook haar ‘Pegasus’ werd in 
deze techniek vastgelegd. 
Nel de Vries aquarelleerde haar 
zwaan en het kleine uiltje van 
Aaf Hoogzaad. Ook Lida Spij-
kerboer-Mons aquarelleert 
graag. Haar zwaan ziet er brui-
send uit en de spreeuw wil even 
niet vliegen. 
Willemien Kaptein heeft voor 
kippen op stok gekozen, maar 
voor een bij in de bloesemtak 
draait zij haar hand ook niet om. 
Marij van Reijendam’s sneeuw-
uil in acryl is in volle vlucht. 
De trekvogels van Suus Bijle-
veld, een arend en een vlucht 
wilde ganzen bij Schokland van 
Ankie Baardman werden ge-
aquarelleerd. 
Ria Kras schildert al jaren met 
olieverf de zee, waar nu een 
surfer door de lucht scheert. 
Een ijsvogeltje is ook van Ria’s 
hand. 
Paul Egner ‘s ‘Mijn naam is...’ 
verwijst naar de naam van zijn 
kleinzoon. Mieke Wintgen heeft 
met de oliepasteltechniek haar 

vogel uitgewerkt. Marian Hosper 
exposeert haar uil in de boom in 
acryl. Els van der Heijde heeft 
ook gekozen voor de acryltech-
niek en haar werk heet: ‘Tropi-
sche kleurenpracht’. Lenie Cor-
tel laat haar wilde ganzen zien 
en haar engel Gabriel is een bij-
zondere gevleugelde gedaante, 
geschilderd met olieverf. Miep 
Groot gunt ons ook een blik 
naar boven behalve haar ‘An-
gels’ ook een prachtige engel in 
de lucht zweeft met de titel ‘Vre-
de’. De expositie is tot en met 
zondag 1 april te bezichtigen tij-
dens de openingstijden van De 
Hofstede in Velserbroek.

Constructief overleg 
plannen Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Een stap in 
de goede richting. Zo werd het 
overleg op 1 februari ervaren 
waarbij twee alternatieve plan-
nen voor de inrichting van de 
zuidkant van Santpoort-Noord 
zijn besproken. Aanleiding voor 
deze alternatieven was het ont-
werp van de provincie Noord-
Holland en de gemeente Vel-
sen voor een busbaan tussen 
de N208 en de Broekbergen-
laan. Deze busbaan maakt deel 
uit van het tracé waarover van-
af 2015 een snelbus gaat rijden 
tussen Haarlem en IJmuiden aan 
Zee. 
Beide alternatieve plannen wor-
den nu uitgewerkt zodat een 
goede bestuurlijke vergelijking 
met het ontwerp van provincie 
en gemeente mogelijk is. 
Bij het overleg waren vertegen-
woordigers aanwezig van Hard-
draverijvereniging Santpoort, de 
winkeliers- en ondernemers-
vereniging Santpoort-Noord, 
Stichting Santpoort, wijkplat-
form Santpoort-Noord, provin-
cie Noord-Holland en gemeen-
te Velsen. 

Er is constructief gesproken over 
beide alternatieven waarbij ter 
plekke plattegronden zijn ge-
schetst. Hierbij is onder ande-
re gekeken naar de effecten op 
een snelheid van de bus, het te-
rugdringen van het autoverkeer, 
het samenbrengen van twee nu 
nog gescheiden groene gebie-
den, de verkeersveiligheid waar-
onder ook het fietsverkeer, het 
dorpskarakter en parkeerplaat-
sen. De gemaakte schetsen wor-
den nu verder uitgewerkt zodat 
een beter inzicht ontstaat in de 
mogelijkheden en beperkingen 
van de alternatieve plannen op 
onder ander de leefkwaliteit en 
de openbare ruimte.
Een verkeerskundig advies en 
een inschatting van de kosten 
maken onderdeel uit van deze 
uitwerking. Naar verwachting is 
deze eind februari klaar waar-
na deze nogmaals met alle par-
tijen wordt besproken. Daarna 
worden de plannen voorgelegd 
aan de gemeenteraad van Vel-
sen. Die maakt vervolgens de af-
weging of er voor een alternatief 
gekozen wordt.
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Open uitnodiging
tweede Velsense lezing
Op 27 maart 2012 zal om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het 
stadhuis van Velsen de twee-
de Velsense lezing (stadsle-
zing) plaatsvinden. Deze le-
zing wordt verzorgd door prof. 
dr. Jacob de Boer uit Velsen en 
heeft als thema ‘Milieuver-
ontreiniging en Gezondheid 
– een Toekomstperspectief’. 
De heer De Boer is verbon-
den aan het Instituut voor Mi-
lieuvraagstukken van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam.

Schaarste en milieuveront-
reiniging
Waar gaat prof. dr. De Boer het 
op 27 maart 2012 over hebben? 
Door de sterk groeiende wereld-
bevolking worden grondstof-
fen schaars, terwijl de vraag naar 
voedsel en schoon drinkwater 
wereldwijd sterk zullen toene-
men. Door een grotere behoefte 
aan mobiliteit en de voortgaande 
globalisering wordt steeds meer 
gereisd en nemen het gebruik van 
chemische stoffen en het energie-
verbruik toe. De gemiddelde we-
reldbewoner zal daarom steeds 
vaker met schaarste worden ge-
confronteerd en worden blootge-
steld aan diverse vormen van ver-
ontreiniging.

Daarnaast zorgt de opwarming 
van de aarde voor onverwach-
te neveneffecten. De druk op het 
milieu zal ook – en juist – aan 
een drukke havenplaats als Vel-
sen niet ongemerkt voorbijgaan. 
Ingeklemd tussen Tata Steel, het 
Amsterdams Westelijk Haven-
gebied en Schiphol wordt Velsen 
immers nu al dagelijks door nega-
tieve milieueffecten bedreigd. 

Veronderstelde gezondheids-
effecten
Wat zijn nu de te verwachten ef-
fecten op de volksgezondheid van 
deze toenemende milieudruk? 
Het is bekend dat blootstelling 
aan dioxines kan leiden tot meer 
kankergevallen. Meer fijnstof in 
de lucht kan astmatische aandoe-
ningen veroorzaken. Hormoon-
verstorende stoffen kunnen lei-
den tot een verzwakking van ons 
immuunsysteem of tot vetzucht. 

Maar zijn de gehalten van deze 
stoffen nu zo hoog dat ze deze ef-
fecten ook daadwerkelijk veroor-
zaken en is er iets bekend over de 
cumulatieve effecten? En hoe is 
het gesteld met de visconsump-
tie: wegen de positieve effecten 
van de onverzadigde vetzuren in 
vis nu zwaarder dan de negatie-
ve effecten van verontreinigen-
de stoffen? Hoogleraar milieu-
chemie en –toxicologie Jacob de 
Boer zal in de stadslezing zijn vi-
sie geven op wereldwijde trends 
in milieuverontreiniging. 

Jaarlijkse stadslezing
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft be-
sloten om jaarlijks een stadsle-
zing te organiseren. Deze lezin-
gen moeten een andere blik geven 
op zaken die de samenleving aan-
gaan. Tijdens de lezingen slaan 
deskundigen een brug tussen we-
tenschap en besturen. Zo kun-
nen ze de stad, haar inwoners, de 
gemeente en politici een spiegel 
voorhouden of interessante in-
zichten geven. Na elke lezing is 
er discussie en kunnen er vragen 
worden gesteld aan de spreker. De 
sprekers kunnen worden gekozen 
vanuit actuele thema’s of op per-
soonlijke titel. 

In april 2011 verzorgde Prof. Dr. 
Evelien Tonkens de eerste stads-
lezing. Zij ging toen in op het the-
ma ‘De onbeholpen samenleving’. 
Deze lezing was een groot succes. 
Velen woonden de lezing van me-
vrouw Tonkens bij.

Aanmelding voor 13 maart
Inwoners van Velsen kunnen de 
stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30 
uur is de burgerzaal van het stad-
huis open (ingang via Plein 1945). 
Toegang is gratis. Indien men ge-
bruik wil maken van de open uit-
nodiging wordt men verzocht om 
zich voor uiterlijk 13 maart 2012 
aan te melden via het mailadres 
communicatie@velsen.nl.

Omdat de burgerzaal een beperk-
te capaciteit kent is het belang-
rijk tijdig zicht te hebben op het 
aantal aanwezige personen. Tij-
dig aanmelden is dus van belang!

Werkzaamheden aan
riolering uitgesteld
Op maandag 13 februari 2012 zou de 
gemeente Velsen starten met ver-
vangingswerkzaamheden aan het 
riool van de Waterloolaan-parallel-
weg in Driehuis en de Molenvelt-
laan-Kieftendellaan en omgeving in 
Santpoort-Noord. Als gevolg van de 
weersomstandigheden worden de-
ze werkzaamheden uitgesteld tot 

de vorst uit de grond is. De aanwo-
nenden ontvangen bericht zodra de 
nieuwe startdatum bekend is.

Ook een aantal lopende wegwerk-
zaamheden ligt door de vorst stil en 
zal worden hervat zodra de vorst in 
voldoende mate uit de grond is ver-
dwenen.

Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw - deze hoge Konink-
lijke Onderscheiding ontving 
prof. dr. A.J.M. Berns uit Sant-
poort-Zuid op dinsdag 7 februa-
ri uit handen van burgemeester 
Weerwind. De heer Berns nam 
die dag afscheid als voorzitter 
van de Raad van Bestuur en di-
recteur Wetenschapsbeleid van 
het Nederlands Kanker Insti-
tuut-Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis in Amsterdam.

De heer Berns werd door veel col-
lega’s lovend toegesproken. Burge-
meester Weerwind sloot de rij en 
verraste de professor met de Konink-
lijke Onderscheiding. De heer Weer-
wind roemde het werk en de werk-
houding van de heer Berns. Hij ver-
vulde de functie van voorzitter en di-
recteur sinds 1999. In die hoedanig-
heid nam hij tal van nieuwe initiatie-
ven op het gebied van kankeronder-

zoek en patiëntenzorg. Tijdens zijn 
voorzitterschap kon het NKI-AVL 
jaarlijks een steeds groter aantal pa-
tiënten uitstekende zorg en behan-
deling geven. Tegelijkertijd bouwde 
hij de belangrijke positie die het nati-
onale kankerinstituut wereldwijd al 
heeft verder uit. 

De heer Berns wordt in binnen- en 
buitenland beschouwd als een ex-
pert op het gebied van kankeronder-
zoek, zoals onder andere blijkt uit 
zijn lidmaatschap van de Koninklij-
ke Nederlands Academie van We-
tenschappen. Daarnaast zette pro-
fessor Berns zich belangeloos in voor 
de advisering van verschillende par-
ticuliere fondsen die door middel 
van subsidies onderzoek en onder-
zoekers willen steunen. Hij laat een 
internationaal erkend topinstituut 
achter, dat geheel is gerenoveerd en 
in financieel gezonde staat verkeert. 
(foto: Antoni van Leeuwenhoek)

Hoge Koninklijke
onderscheiding
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester 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) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op 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.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

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 het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14. 00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. Buiten kantooruren 
en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844. 
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : gebruikinrichting@vrk.nl
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Langevlak 69 te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:

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

Nadere informatie:

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden.

Voorontwerpbestemmingsplan
“President Steynstraat”

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan 
op te stellen voor de President Steynstraat en omgeving 
te IJmuiden. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen
we mee dat geen gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te 
brengen en er wordt geen onafh ankelijke instantie 
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over 
dit voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan 
is wel inspraak mogelijk. 

Waar ligt het plangebied:

Het plangebied betreft de President Steynstraat en 
omgeving in Oud-IJmuiden.

Wat gaat er gebeuren:

Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt
om in het gebied 125 woningen te vervangen voor 129 
woningen in zowel de koop- als huursector. 

Inzage in het plan:

Van vrijdag 10 februari tot en met donderdag 22 maart
2012 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis en de centrale 
bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan is ook 
te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl.
De openingstijden van het stadhuis zijn op werk-
dagen van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over het bestemmingsplan kunt u een afspraak 
maken met de behandelend ambtenaar van de afdeling 
Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk Beleid, 
tel. (0255) 567 200.

Inspraak:

Van vrijdag 10 februari tot en met donderdag 22 maart
2012 kunt u een inspraakreactie indienen op het plan. 
Dit doet u door een brief te richten aan het aan 
college van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding 

van “zienswijze voorontwerpbestemmingsplan 
President Steynstraat”. Voor het indienen van 
mondelinge reactie kunt u een afspraak maken 
met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer 
(0255) 567 200.

Voorontwerpbestemmingsplan
“Zeezicht”

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan
op te stellen voor de kust en een deel van het Noord-
zeekanaal. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen 
we mee dat geen gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te 
brengen en er wordt geen onafh ankelijke instantie in 
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit 
voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan 
is wel inspraak mogelijk

Waar ligt het plangebied:

Het plangebied betreft de kuststrook met zee, strand 
en duingebied, en het Noordzeekanaal met oevers tot 
de pont. 

Wat gaat er gebeuren:

In het voorontwerpbestemmingsplan Zeezicht is 
onder meer het volgende opgenomen: de strand-
paviljoens krijgen meer mogelijkheden; de woningen 
op de Kennemerboulevard mogen permanent worden 
bewoond; de recreatiewoningen op de IJmuiderslag 
kunnen niet permanent worden bewoond; op het 
sluiscomplex mag helemaal niet worden gewoond 
maar voor de huidige bewoners in de huizen is een 
overgangsregeling opgenomen. Een nieuwe zeesluis 
is niet meegenomen in dit bestemmingsplan. 

Inzage in het plan:

Van vrijdag 10 februari tot en met donderdag 22 maart
 2012 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis en de centrale 
bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan is ook 
te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl.
De openingstijden van het stadhuis zijn op werk-
dagen van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over het bestemmingsplan kunt u een afspraak 
maken met de behandelend ambtenaar van de 
afdeling Economische Zaken, Wonen en 
Ruimtelijk Beleid, tel. (0255) 567 200.

Inspraak:

Van vrijdag 10 februari tot en met donderdag 22 maart
 2012 kunt u een inspraakreactie indienen op het 
plan. Dit doet u door een brief te richten aan het aan 
college van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding 
van “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 
Zeezicht”. Voor het indienen van mondelinge ziens-
wijzen kunt u een afspraak maken met de behande-
lend ambtenaar, telefoonnummer (0255) 567 200.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 28 januari tot 

en met 3 februari 2012 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld. Voor zover de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000049  Willem de Zwijgerlaan 61 Santpoort-
Zuid (provinciaal monument) 
wijziging gebruik naar horeca-
gelegenheid (30/01/2012)

w12.000050  Ahornstraat 18 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(30/01/2012)

w12.000051  Rijksweg 434 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(30/01/2012)

w12.000052  IJmuiderstrand ong. IJmuiden 
ontheffi  ng bestemmingsplan t.b.v. 
evenement Turn Up The Beach 2012 
(30/01/2012)

w12.000053  Hoofdstraat 262 Santpoort-Noord
het saneren van asbest (31/01/2012)

w12.000054  Willem de Zwijgerlaan 61 Santpoort-
Zuid (provinciaal monument) 
melding brandveilig gebruik 
(31/01/2012)

w12.000055  Rusburglaan 16 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van 
de 2e verdieping van een woning 
(31/01/2012)

w12.000056  Rijksweg ong. Santpoort-Noord 
(langs N208 t.h.v. Bastion Hotel) 
het kappen en snoeien van 75 bomen 
(langs N208 ter hoogte van Bastion 
hotel) (31/01/2012)

w12.000057  Haringkade 1 IJmuiden 
het verwijderen van asbesthoudende 
materialen (01/02/2012)

w12.000058  Bloemendaalsestraatweg 120A 
Santpoort-Zuid 
verzoek uitbreiding bestemming 
met detailhandel (01/02/2012)

w12.000059  Heirweg ong. Velsen-Noord 
het kappen van 2 bomen 
(02/02/2012)

w12.000060  Lethstraat ong. Velsen-Noord 
(naast nr. 12) 
het kappen van 2 bomen (03/02/2012)

w12.000061  Tarweland ong. Velserbroek 
(naast nr. 26) 
het kappen van 1 berk (03/02/2012 )

w12.000062  Sluistocht ong. Velserbroek (t.o. nr. 22)
 het kappen van 1 robinia (03/02/2012)

w12.000063  Velserbeek 3 Velsen-Zuid 
(rijksmonument) 
het oprichten van een aanbouw 
(03/02/2012)

w12.000064  Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid 
het kappen van 1 es (03/02/2012)

w12.000065  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
het kappen van 10 bomen in het 
Wijkeroogpark (03/02/2012)

w12.000066  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
het kappen van 8 bomen in het 
Wijkeroogpark (03/02/2012)
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w12.000067  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
het kappen van 10 essen/esdoorns 
in het Wijkeroogpark (03/02/2012)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure - 

ontwerpomgevingsvergunning en 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

Burg emeester en wethouders van Velsen maken ingevolge
paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen 
hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor: 

W11. 000055  Dokweg ongenummerd IJmuiden
het hebben van een opslagponton 
voor scheepsafvalstoff en

De aanvraag om omgevingsvergunning hebben 
betrekking op de volgende activiteiten: 
-  het oprichten en in werking hebben van een 

inrichting;
-  het gebruiken van gronden in strijd met een 

bestemmingsplan voor de duur van 5 jaar. 

De aanvraag, de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland, de ontwerpomgevingsvergunning en de 
overige bijbehorende stukken liggen m.i.v. 10 februari 
2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering. Tevens 
zijn stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl
via het menu: meer nieuws/ inzage ontwerpbesluiten/
downloads ontwerpomgevingsvergunning. 

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen of 
kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Velsen, de afdeling Vergunningen en Uitvoering, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Uw zienswijze dient 
voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, 
de ontwerpvergunning waarop de zienswijze betrekking
heeft en de redenen van uw zienswijze. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt 
u contact opnemen met het afdeling Vergunning en 
Uitvoering, telefoon 14 0255.

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 

bij het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

w11.000755  Heerenduinweg 41 IJmuiden 
het kappen van een boom 
(02/02/2012)

w11.000757  Wolff  en Dekenlaan 1 Driehuis 
het kappen van 1 eik (03/02/2012)

w11.000760  Kennemerlaan 202 IJmuiden 
het kappen van een boom 
(03/02/2012)

w12.000015  Eksterlaan ong. IJmuiden (t.o. nr. 9) 
het kappen van een boom 
(27/01/2012)

wekelijks in een 
oplage van 185.000 

exemplaren

van 1930

sinds 1888

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

AALSMEER  AALSMEERDERBRUG  AKERSLOOT  AMSTELHOEK  BAKKUM  BENNEBROEK  BEVERWIJK  
CASTRICUM  DE HOEF  DE KWAKEL  DE RONDE VENEN  DRIEHUIS  HAARLEM-NOORD  HAARLEM-ZUID   
HEEMSKERK  HEEMSTEDE  KUDELSTAART  LIMMEN  MIJDRECHT  RIJSENHOUT  SANTPOORT-NOORD  
SANTPOORT-ZUID  SPAARNDAM-NIEUW  SPAARNDAM-OUD  SPAARNWOUDE  UITGEEST  UITHOORN  
VELSEN-NOORD  VELSEN-ZUID  VELSERBROEK  VINKEVEEN  WAVERVEEN  WILNIS  WIJK AAN ZEE  IJMUIDEN

WEKELIJKS THUIS IN:




